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-Proceeding- 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

ศาสตราจารย์เกยีรตคิุณ คุณหญิงไขศร ีศรีอรุณ 

 
  

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มพีันธกิจหลัก 5 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคอืด้านวิจัยและ

นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์กับชุมชนและเชิงพาณิชย์ ตามการปฏิรูปของระบบบริหารการวิจัย

ระดับประเทศ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตนเองอยู่ในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที 

(Area based and Community Engagement)” และมีวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อ

นวัตกรรมชุมชนสู่สากล” อย่างไรก็ตามการปฏิรูปกระทรวงและปฏิรูประบบบริหารงานวิจัยใหม่

ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง ก าหนดบทบาทตนเองให้มีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น มุ่งพัฒนาศาสตร์และความรู้ตามความถนัดและเช่ียวชาญเพื่อตอบโจทย์นโยบายชาติ  

ซึ่งจากก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยายังคงให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งยังมีแนวนโยบายยกระดับการท างานเชิงพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน เป็นชุมชน

นวัตกรรมตามที่ตั้งเป้าในปีถัดไป ซึ่งสอดรับกับการจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 

“Research and Innovation for Local and Global Development” ที่คาดหวังว่าจะเป็นกลไกการพัฒนา

ความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิง

พาณชิย์ และมุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป 

ขอขอบคุณคณะท างานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุก

ท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นในครั้งนี้  และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

                                                               
   ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Proceeding- 

สารจากอธกิารบดีมหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงภารกิจส าคัญของการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน และสร้างกลไกให้น าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้กับ

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสติและนักศึกษา ได้เรยีนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ และเป็นการส่งเสริมให้

นักวิจัย ร่วมผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

และประเทศชาติตอ่ไป  

ในปีนี้  มีการจัดงานภายใต้ แนวคิด  “Research and Innovation for Local and Global 

Development” มีเป้าหมายเพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนระบบการวิจัย ตามนโยบาย Re-inventing 

มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่

ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ซึ่งมุ่งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา 

ครอบคลุมในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา

นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจาก 

ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม 5 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมการเสวนา

พิเศษ เรื่อง “ระบบทุนวิจัยใหม่ ภายใต้หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ( PMU)”  

ได้แก่  
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-Proceeding- 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ท าหน้าที่ ผูอ้ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

3. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผูอ้ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) 

4. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผูอ้ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 

(บพท.) 

5. นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (สวก.) 

ผูร้่วมงานจะได้รับฟังการเสวนาเกี่ยวกับบทบาท แนวทางการจัดสรรทุน และระบบบริหาร

จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 

ไทยแลนด์ 4.0 และการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ให้สามารถน าไปสร้างประโยชน์ ให้เกิดความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป 

ขอขอบคุณวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ ผูบ้ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านอย่างสูง 

ที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ “พะเยาวิจัย” ด้วยดีตลอดมา 

                                                                         
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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-Proceeding- 

ค ำน ำ 
 

มหาวทิยาลัยพะเยาได้จัดการประชุมวิชาการพะเยาวจิัยอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งคร้ังนี้เป็นปีท่ี 9 โดยจัดขึน้ระหว่าง

วันท่ี 23-24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for Local 

and Global Development” ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีส าคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดนิทรรศการ

โครงการ 1 คณะ 1 Signature 2563 เวทีเสวนาด้านการวจิัยท่ีนา่สนใจ การจัดแสดงนทิรรศการจากหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก รวมการจัดจ าหนา่ยสินค้าผลิตภัณพ์ชุมชนท่ีเกิดจากวจิัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน และการน าเสนอผลงานวิจัยใน

รูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ซึ่งการจัดงานได้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการ โดยหวังว่า

จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมโดยรวม นอกเหนือจากนี้ยังจะเป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยของประเทศให้สามารถ 

น าความรู้ และประสบการณ์ท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปช่วยส่งเสริมพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม  

เพื่อความยั่งยนืของประเทศชาตติอ่ไป 

ในเอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทคัดยอ่จากบทความวจิัย ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

คร้ังท่ี 9 รวมจ านวนท้ังสิ้น 261 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มการวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี 

การน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ดังนี้ 

ประเภท Poster Presentation    จ ำนวน  137 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  14 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  84 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  39 ผลงาน 

 

ประเภท Oral Presentation    จ ำนวน  124 ผลงำน 

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน  12 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  59 ผลงาน 

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  53 ผลงาน 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมทางวิชาการ ฯ ขอขอบพระคุณ คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการอ านวยการ ฯ 

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีให้เกียรติและสละเวลาใน  

การพจิารณาบทความ เข้าร่วมการวิพากษ์ผลงาน และให้ขอ้เสนอแนะแก่ผู้น าเสนอทุกท่าน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 
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การเปรียบเทียบการสกึของฟันธรรมชาติท่ีสบกบัครอบฟันเซอรโ์คเนียชนิดโมโนลธิิค 

บนรากเทียมท่ีผ่านการขัดและผ่านการอบเหนยีว ภายหลังการใช้งานในผู้ป่วย 6 เดือน 

The Comparison of Opposing Natural Tooth Wear Between Polished and Annealed 

Monolithic Zirconia Crown on Dental Implant After 6-Month Delivery 
 

สุภัสสร เบญจนิรัติศัย1*, วิรทิธิ์พล ศรีมณีพงศ์1, พิมพ์ร ำไพ โรจนกิจ สินธวำชีว1 และ  

กมลพร วัฒนเสริมกิจ1 

Supatsorn Benjaniratisai1*, Viritpon Srimaneepong1, Pimrumpai R Sindhavajiva1 and  

Kamolporn Wattanasirmkit1 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษำกำรสึกของฟันธรรมชำติท่ีสบกับครอบฟันเซอร์โคเนยีชนิดโมโนลิธิคบนรำกเทียม เมื่อผ่ำนกำรขัดและ

ผ่ำนกำรอบเหนียว ภำยหลังกำรใช้งำนในผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ป่วย 7 รำยท่ีเข้ำรับกำรรักษำบูรณะด้วย

ครอบฟันบนรำกฟันเทียมถูกเลือกมำอย่ำงสุ่มเพื่อรับกำรบูรณะด้วยครอบฟันเซอร์โคเนียชนิดโมโนลิธิค  (VITA YZ 

HTWhite, VITA Zahnfabrik, Germany) ครอบฟันท่ีจะบูรณะท้ังหมด 10 ซี่จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่ำๆกันตำมกำรปรับ

สภำพพืน้ผิวก่อนใส่ให้ผู้ป่วย คือ กลุ่มท่ีขัด (Po) และ กลุ่มท่ีขัดแล้วผ่ำนกำรอบเหนยีว (An) โดยในกำรศึกษำนีจ้ะศกึษำ

ฟันธรรมชำติคู่สบท้ังในฟันกรำมและ ฟันกรำมน้อย กลุ่มควบคุมจะเก็บข้อมูลจำกฟันธรรมชำติในโค้งขำกรรไกรฝั่ง

ตรงข้ำมซึ่งคู่สบเป็นฟันธรรมชำติ (CPo, CAn) เมื่อน ำครอบฟันใส่ให้ผู้ป่วยจะใช้เครื่องสแกนภำยในช่องปำกในกำรเก็บ

ข้อมูลฟันธรรมชำติคู่สบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำน ภำยหลังกำรใช้งำนในผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 6 เดือน จะนัดหมำยผู้ป่วย

กลับมำติดตำมผลกำรรักษำและเก็บข้อมูลอีกคร้ัง น ำข้อมูลท่ีได้มำเปรียบเทียบปริมำณของฟันท่ีสึกโดยอำศัย

โปรแกรมชว่ยวเิครำะห ์(Dental System 2018, 3Shape, Denmark) ค่ำเฉลี่ยของปริมำณของฟันท่ีสกึในกลุ่ม Po, กลุ่ม 

An, กลุ่ม CPo และ กลุ่ม CAn มีค่ำเท่ำกับ 28.08, 29.86, 31.76, 35.18 μm ตำมล ำดับ เมื่อน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติ

พบว่ำปริมำณกำรสึกของฟันธรรมชำติคู่สบท่ีสบกับครอบฟันเซอร์โคเนียชนิดโมโนลิธิคบนรำกเทียม เมื่อผ่ำนกำรขัด

และผ่ำนกำรอบเหนยีวนอ้ยกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) สรุปได้ว่ำครอบฟันเซอร์โคเนียชนิดโม

โนลิธิคบนรำกเทียม เมื่อผ่ำนกำรขัดและผ่ำนกำรอบเหนียวท ำให้ฟันธรรมชำติคู่สบสึกน้อยกว่ำกำรสึกของฟัน

ธรรมชำติท่ีสบกัน 

 

ค าส าคัญ:  กำรสกึของคู่สบ, CAD/CAM, รำกฟันเทียม, เครื่องสแกนภำยในชอ่งปำก, เซอร์โคเนียชนิดโมโนลธิิค  
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Abstract 
 This study aimed to examine the opposing natural tooth wear between polished and annealed monolithic 

zirconia crown on the dental implant after 6-month delivery.  Seven patients who needed the dental implant 

treatment were randomized to receive monolithic zirconia crowns (VITA YZ HTWhite, VITA Zahnfabrik, Germany). 

Total 10 zirconia crowns in 7 patients were included in this study. The samples of zirconia crown were categorized 

into two groups based on occlusal surface modifications of the zirconia crowns before delivery, including: Polished 

(Po) and Annealed (An). Each group contained 5 samples of zirconia crowns limited to either molar and premolar 

restorations. Control teeth were chosen from the opposite quadrant in the same dental arch. After delivery, Full-

arch were scanned for baseline data and rescan after 6 months of delivery.  The wear is quantified as the loss in 

height.  The value was determined by subtracting two scanned surface images using analysis software (Dental 

System 2018, 3Shape, Denmark). The mean amount of tooth structure loss for polished, annealed, and the controls 

(CPo and CAn)  were 28.08, 29.86, 31. 76, 35. 18 μm, respectively.  Wilcoxon Signed Rank Test was used for 

statistical analysis. The results suggested the amount loss of natural tooth structure opposed to either the polished 

or annealed groups were significantly decreased when compared to the control teeth in each group (p<0.05). In 

conclusion, both the polished and annealed monolithic zirconia crown on dental implant can cause the antagonist 

wear of enamel less than the wear of natural dentition against natural dentition. 
 

Keywords:   Antagonist wear, CAD/CAM, Dental implant, Intraoral scanner, Monolithic zirconia 
 

Introduction 

 Zirconia or zirconium dioxide (ZrO2) ceramic has gained its popularity in restorative dentistry because it can 

provide both esthetics and strength.  Zirconia is the type of ceramic that does not contain glass.  The zirconia atoms 

are packed into a regular crystalline arrangement granting high mechanical strength.  [1]  Due to opacity of zirconia, 

veneering ceramic was required for mimicking natural tooth. The chipping of veneering ceramic has become a major 

clinical problem. Therefore, monolithic zirconia was introduced to avoid this problem. [2] Although monolithic zirconia 

demonstrates superior mechanical properties and comparable esthetics compared to conventional ceramic, its 

hardness can cause wear of opposing restoration and/or tooth.  [3]  The wear behavior of a material depends upon 

the type, microstructure, surface roughness, strength of the restorative material and chewing force.  [4, 5]  The 

hardness and roughness of the material greatly exceeds that of natural dentition which may cause the wear of 

opposing restoration and/or natural tooth structure.  Excessive wear can be caused by several factors such as the 

patients’  parafunctional habit or the mismatch between hardness of the restorative material and the natural tooth 

structure.  Excessive wear may lead to supra eruption, traumatic occlusion, loss of vertical dimension, periodontal 

breakdown and temporomandibular joint dysfunction.  [6]  According to the previous clinical studies, the amount of 

wear of natural enamel against zirconia crown is controversial. Many authors believed that well-polished restoration 

would result in lower wear to natural tooth structure [8, 9] while others disagree. [3] 
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 Although there were several studies focused on the wear potential of the zirconia restoration to the 

natural dentition, none of the studies has yet investigated the amount of wear of natural tooth structure opposing 

zirconia crown on dental implant.  The crowns on dental implants can be easily retrieved or replaced, therefore, 

the restorations can be prepared in ways that cannot be performed in routine clinical settings such as annealing 

the zirconia crown after the restorations have been adjusted intraorally. The purpose of this study was to investigate 

the wear behavior of an antagonist tooth opposing zirconia crown on dental implant and to test the hypothesis that 

there is no significant difference in the change of enamel loss when the occluding surface is polished or annealed 

monolithic zirconia crown on the dental implant after 6-month delivery. 
 

Materials and methods 

Patient Evaluation and sample collection: 

 This study was performed at the Graduate Prosthodontic Clinic, Faculty of Dentistry, Chulalongorn University 

by one investigator. The protocol was approved by the Research Ethics Committee, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn 

university (No.029/2019). After obtaining informed consent, seven patients were referred for prosthodontic restorations 

on implants which were placed by one oral surgeon at the Department of Oral Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, 

Chulalongkorn University.  The patients’  medical history was collected.  Extraoral examination of the head, face, neck 

lymph nodes, TMJ, and muscles of mastication was performed to rule out the presence of the exclusion criteria (Figure 

1) .  Intraoral examination of the dental conditions, present restorations, occlusal scheme, and soft tissue conditions was 

conducted.  The patients’  data was recorded using the Department of Prosthodontic Patient’ s Evaluation Chart.  

Ten samples included in this study were categorized into two groups based on type of occlusal surface modification of 

zirconia restorations before they were delivered: Polished (Po) and Annealed (An). Each group contained five samples 

consisting of restorations replacing either molars and premolars (Figure 2). 
 

Experimental groups: 

 The samples were categorized into two main experimental groups with a control group for each.  

The groups were divided based on occlusal surface modifications of zirconia crown before delivery of the restoration: 

Polished (Po) and Annealed (An). Po and An groups were natural teeth occluding the prepared restorations in the 

opposing dental arch. The control groups were natural teeth occluding other natural teeth in the opposite quadrant 

of the variable groups in the same dental arch (CPo and CAn) (Figure 2). 
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Examination of the zirconia restorations: 

 All zirconia restorations were properly adjusted using Diacera pre-polishing bur (EVE, Germany)  for gross 

adjustment. The restorations had good proximal contact when tested with dental floss and were able to hold shim stock 

tightly when the patients bit firmly.  The occlusal and proximal contacts for the samples belonging to Po group were 

further polished with Diacera (medium and fine)  at the speed of 10 ,000  rpm.  For An group, after adjustment with 

Diacera polishing kit at the speed of 10 ,000  rpm, the samples were annealed at 1000 ˚C in Vita Vacumat Premium 

4000T furnace for 15 minutes before delivery. The protocol of this procedure was presented in the previous study. [7] 
 

Insertion and delivery visit: 

 On the first day of delivery, full mouth Intraoral scans were taken as baseline. An intraoral scanner (TRIOS 

3, 3Shape, Denmark)  was used to scan maxillary and mandibular quadrants where the restorations, opposing 

teeth and controlled enamel were located.  Occlusion was scanned in maximum intercuspation position.  The 

accuracy and precision of this type of scanner were reported to be 6.9±0.9 μm and 4.5±0.9 μm, respectively 

from the American Dental Association (professional product review). After 6 months of delivery, the patients were 

scheduled and recalled for an intraoral scan (Figure2). 
 

Wear Analysis: 

 To determine antagonist enamel wear, the baseline and 6-month scans were superimposed using analysis 

software (Dental System 2018, 3Shape, Denmark) .  The wear was quantified as the loss in height.  The data were 

obtained by subtracting two scanned surface images. A contact area on the occlusal surface of the opposing tooth was 

selected.  The field observation was limited to the area of 2*2 mm2 on the occlusal surface of targeted tooth locating 

the contact area at the middle of the field of interest. The total area of 4 mm2 was divided into small grids of 0.5x0.5 

mm2 each (Figure 3). Analysis software was used to inspect the differences in term of total tooth structure loss (height 

in μm) where the lines that divided the grids met (Figure 4). The mean value was obtained by averaging the absolute 

values of the different distances.  The mean values with standard deviations were used to calculate a sigma value 

(system accuracy). [8] 
 

Statistical analysis: 

 The mean values for each data sets were used for statistical analysis. The data were analyzed using statistical 

analysis software (SPSS 22.0, SPSS Inca, Chicago, IL, USA). The data were tested for normal distribution by Shapiro-

Wilk test. Statistical analysis was performed using Wilcoxon Signed Rank Test with significant difference of 0.05. 
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Table 1. Comparison of groups for the mean amount of tooth structure loss after 6-month delivery 

 

  groups to the control teeth of each group 

* Statistically significant. 
 

Results 
 After 6 months of monolithic zirconia restoration delivery, the mean value for each data sets were collected 

and analyzed. The mean amount of tooth structure loss for Po, An, CPo and CAn were 28.08, 29.86, 31.76 and 35.18 

μm, respectively.  The results suggested that the amount of tooth structure loss on both the polished and annealed 

groups were significant when compared to the control teeth of each group (p<0.05) (Table 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Discussion and conclusion 
 After six months of monolithic zirconia crown delivery, the amount of tooth structure loss on both the polished 

and annealed groups were significant less when compared to that of each control group (p<0.05) .  Therefore, the null 

hypothesis was rejected. The result of our study was in agreement with previous clinical studies by Nakashima et al. In 

their study, the antagonist enamel wear of monolithic zirconia crowns was observed. The results showed that there was 

a significant difference between the antagonist wear of natural enamel and the ceramic restorations.  The wear of the 

tooth enamel opposing the zirconia crown was significantly higher than that opposing to natural dentition. [9] However, 

some studies concluded that there was no significant difference between the antagonist wear of natural enamel and the 

ceramic restorations.  [11,12]  Lohbauer U.  and Reich S.  reported that in the first two years the monolithic zirconia 

restorations did not seem to be affected by wear.  [12]  Many clinical studies suggested that well-polished monolithic 

zirconia showed similar or more antagonist enamel wear than natural teeth but less than metal-ceramics.  [13, 14] 

However, some studies have concluded that the natural tooth opposing to zirconia crowns showed less enamel wear 

than one opposing to feldspathic ceramics crowns. [9, 15-17] Mundhe et al. concluded that molars have greater occlusal 

force than premolars so the wear of molars was more than the wear of premolars.  [14]  However, the results were 

uncomparable because some studies did not have the control group and the testing methods were different. For example, 

there was a study used the replicas which may create errors due to many reasons such as the setting expansion of the 

stone (0.12%) and the linear dimensional change of the impression (1.5%) resulting in inconsistencies or inaccuracies 

during the data collecting process. These errors made a slight difference in the wear values measured. [18] 

Occlusal surface 

modification 

Subjects 

Polished (Po) Control Polished (CPo) Annealed (An) Control Annealed (CAn) 

The mean amount of tooth structure loss in term of height ( m.) 

1 28.16 40.40 29.92 31.12 

2 14.08 20.80 29.48 34.32 

3 38.52 47.80 26.24 33.24 

4 29.88 38.68 48.24 55.80 

5 29.76 39.80 15.44 21.40 

Mean 28.08 31.76 29.86 35.18 

P-value† 0.043* 0.043* 
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 The wear rate of the restorative material should be equivalent to the enamel. Lambrechts (1987) reported the 

wear rate of enamel against enamel was approximately 20–40 μm per year. [19] Two years later, he studied the wear 

rate of human enamel.  The author suggested that the wear rate is higher initially and maintained the same rate until 

the steady state is reached which resulted in a lower amount of enamel wear. For molars, the amount of enamel wear 

is approximately 38 μm during the initial state and 28 μm during the steady state.  For premolars, the amount of 

enamel wear is approximately 18 μm during the initial state and 15 μm during the steady state. [20] Excessive wear 

can be caused by several factors such as the patients’  parafunctional habit or the mismatch between hardness of the 

restorative material and the natural tooth structure. Excessive wear may lead to supra eruption, traumatic occlusion, loss 

of vertical dimension, periodontal breakdown and temporomandibular joint dysfunction. [6] 

The wear behavior of a material depends upon the type, microstructure, surface roughness, strength of the 

restorative material and chewing force.  [4, 5]  The hardness and roughness of the material greatly exceeds that of 

natural dentition which may cause the wear of opposing restoration and/or natural tooth structure.  Since surface 

roughness is the cause of wear, polishing is recommended to prevent antagonist enamel wear and maintain the structural 

strength of zirconia.  The surface roughness of zirconia after polishing could be less than 0.2 μm, which is similar to 

glazed zirconia.  [21-23]  In the previous study by Vatanasak W. , the surface roughness of zirconia crowns (using the 

same samples as this study)  was recorded.  The mean of surface roughness of polished and annealed groups are 

0.56±0.24 μm and 0.66±0.06 μm, respectively. [7] The rate of wear is higher at the initial placement of a restoration. 

However, the rate of wear decreases and becomes stable over time (approximately after 2 years of placement). [20] 

This may be because of that the cusp height becomes shorter and flatter due to more rapid wear during the initial phase 

of placement. The flat occlusal surface represents a decrease in vertical height and an increase in the base surface area. 

[24] The larger the base surface area, the lesser the occlusal force per unit of surface area. When occlusal force per unit 

area is reduced, the loss in vertical height decreases. [13] In our study, the opposing natural tooth wear was observed 

for 6 months after the placement.  Although the mean surface roughness of polished zirconia in the current study was 

higher than the mean of surface roughness suggested by Chong et al. (less than 0.2 μm). The mean amount of tooth 

structure loss on both the polished and annealed groups (28.08 and 29.86, respectively) were within the normal range 

of the wear rate of enamel against enamel (approximately 20–40 μm per year)  as reported by Lambrechts.  [19] 

According to Chen et al., the occlusal surface of the implant prosthesis should contact the patient’s natural dentition only 

after the patient bite with maximum force in maximum intercuspation position.(25) This may be the explanation of the 

result of this study.  The fabricated zirconia crown on the dental implant does not contact the natural dentition in the 

eccentric position.  Naturally, in a normal chewing cycle, the teeth rarely contact during mastication.  [26]  Moreover, in 

the case of patient with dental implants, more interocclusal space is available since the restoration only lightly contact 

the occluding tooth structure. This allows the food bolus to be freely moving, which reduces the chance of trapping the 

food bolus between the occluding surface, minimizing the wear potential. [27] 
 Mohammadi-Bassir et al. studied the phase transformation of yttrium-stabilized tetragonal zirconia after 

surface finishing.  They reported that the surface roughness increased significantly after grinding.  Polishing and 
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glazing decreased the surface roughness. The authors reported that monoclinic (m) phase could be observed after 

grinding and polishing.  [28]  Park et al.  reported that there were no significant changes in the phase of zirconia 

before and after polishing. The highest amount of monoclinic phase (0.09%) was observed after polishing for eight 

minutes.  [29]  Many studies showed that polishing processes did not cause phase transformations in the zirconia 

samples. [30-32] Denry et al. studied the microstructural and crystallographic changes of zirconia-based dental 

ceramics surface after grinding and reported that when the surface zirconia is polished, either by grinding alone 

or by grinding followed by polishing, its surface and subsurface are damaged. This process resulted in the formation 

of microcraters, grain pullout, and an increase in the amount of rhombohedral (r) along with strained tetragonal (t) 

phase.  Annealing the polished zirconia can reverse the zirconia phase transformation.  However, the surface 

damage caused by grinding will remain and may lead to failure by crack propagation.  [33]  Vatanasak W.  also 

supported that surface finishing and polishing can change the tetragonal phase content but annealing at 1,000 °c 

for 15 minutes can increase the tetragonal phase content.  [7]  The rhombohedral phase is formed on the outer 

surfaces of zirconia. When zirconia experiences mechanical stress, a phase transformation of t-to-r would occur. 

After being annealed at 600° and 800°C for 24 h, r– to-m phase transformation could occur and the increase in 

annealing temperature can induce the m-to-t phase transformation. In addition, the r-to-t phase transformation 

will occur after annealing at 1000°C. [34] Phase transformation may result in the increase of the surface roughness 

due to many reasons that were previously mentioned.  The surface and subsurface damages caused by grinding 

may remain even after the restoration is well- polished or annealed.  The remaining surface and subsurface 

damages may lead to crack propagation and result in roughening of the surface which accelerate the antagonist 

wear.  In the current study, the mean value of the amount of tooth structure loss is similar in both polished and 

annealed group. However, the results could not be directly compared since the samples from each group were in 

different subjects. 

 Apart from beneficial properties of the zirconia ceramic, low-temperature degradation (LTD) is one of its 

disadvantages.  Low- temperature degradation may weaken the zirconia restoration, increases the surface 

roughness, and promotes microcracking.  [ 35]  Kobayashi et al.  described the process of low- temperature 

degradation ( LTD)  or hydrothermal degradation.  Slow tetragonal to monoclinic transformation occurs at low 

temperature ( 150- 400°C)  in humidity environment which causes stress to the surrounding grains and result in 

crack formation. [36] Rupawala et al. suggested that the zirconia showed almost no t–to-m transformation after 

10,000 cycles of wear in a wet environment. [16] However, there was no evidence of the number of cycles likely 

to be experienced in vivo, but a provisional estimate of approximately 10,000 cycles per year was suggested. 

[37] There was a clinical study reported that low-temperature degradation indeed occurred in the mouth at a rate 

comparable with the lifespan of dental restorations (approximately 15 years) .  [38]  This current study examined 

the opposing natural tooth wear after 6-month delivery, low-temperature degradation might not be involved. 

 Within the limitation of this study we can conclude that the monolithic zirconia crown on the dental implant 

can cause little amount of wear of opposing enamel in six months after delivery.  The monolithic zirconia crown 

caused the antagonist wear of enamel less than natural teeth on both the polished and annealed groups.  
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The amount of tooth structure loss on both the polished and annealed groups were significant when compared to 

the control teeth of each group (p<0.05). However, the results from both the polished and annealed group cannot 

be compared to one another since the restorations were not placed in the same subject.  The further study may 

require placing both the polished and annealed monolithic zirconia crowns in the same subject so the amount of 

tooth structure loss can be directly compared. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The field observation was limited to the area of 2*2 mm2 on the occlusal surface 

of targeted tooth locating the contact area at the middle of the field of interest. The total area 

of 4 mm2 was divided into small grids of 0.5x0.5 mm2 each 

Exclusion criteria 

1. Patients with implant replacement no involving premolar and molar areas. 

2. The area requiring implant placement is not able to accommodate cement-retained restoration. 

3. Missing antagonist tooth or an antagonist tooth that has the dentin exposed. 

4. Patients have no two non-restored or minimally restored teeth opposing each other. 

5. Patients presented with symptoms of TMD. 

6. Patients exhibiting or with a history of parafunctional habits. 

7. Patients presented a clinical sign of tooth erosion and attrition. 

8. Patients with systemic conditions at an uncontrolled stage. 

9. Patients who have been administered bisphosphonate. 

10. Patients who have undergone radiation therapy. 

Figure 1. The exclusion criteria  

Figure 2. The diagram showing enrollment, allocation and follow up of participants  



9 

 

-Proceeding- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4. Analysis software was used to inspect the differences in term of total tooth structure loss 

a.  Two scanned surface images 

b.  3-point reference were located 

c.  Two scanned surface images are superimposed 

d.  The contact area was located 

e.  Cross section of the targeted tooth 

f.  Cross section of the targeted tooth (zoom) 

    g-h.  The different distances of superimposed images (tooth structure loss) 

a. b. 

c. d. 

e. f. 

g. h. 



10 

 

-Proceeding- 

Acknowledgment 
 The research venue of this clinical study was supported by Graduate Prosthodontic Clinic, Faculty of 

Dentistry, Chulalongkorn University.  
 

References 
1. Kelly JR, Benetti P. Ceramic materials in dentistry: historical evolution and current practice. Australian dental 

journal. 2011;56 Suppl 1:84-96. 

2. Schley J-S, Heussen N, Reich S, Fischer J, Haselhuhn K, Wolfart S. Survival probability of zirconia-based 

fixed dental prostheses up to 5 yr: a systematic review of the literature. European Journal of Oral Sciences. 

2010;118(5):443-50. 

3. Stober T, Bermejo JL, Rammelsberg P, Schmitter M. Enamel wear caused by monolithic zirconia crowns after 

6 months of clinical use. Journal of oral rehabilitation. 2014;41(4):314-22. 

4. Won WS, DeLong R, Kenneth JA. Effect of restorative materials on wear of human enamel. The Journal of 

Prosthetic Dentistry. 2002;64:194-203. 

5. Wang L, Liu Y, Si W, Feng H, Tao Y, Ma Z. Friction and wear behaviors of dental ceramics against natural 

tooth enamel. Journal of the European Ceramic Society. 2012;32(11):2599-606. 

6. Miyazaki T, Nakamura T, Matsumura H, Ban S, Kobayashi T. Current status of zirconia restoration. Journal of 

prosthodontic research. 2013;57(4):236-61. 

7. Vatanasak W, Wattanasermkit K. The comparison of crystalline phase, surface roughness and surface 

morphology after polishing ahd annealing of monolithic zirconia implant crowns. Chulalongkorn University 

Dental Journal. 2019. 

8. DeLong R. Intra-oral restorative materials wear: rethinking the current approaches: how to measure wear. 

Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials. 2006;22(8):702-11. 

9. Nakashima J, Taira Y, Sawase T. In vitro wear of four ceramic materials and human enamel on enamel 

antagonist. Eur J Oral Sci. 2016;124(3):295-300. 

10. Stober T, Bermejo JL, Schwindling FS, Schmitter M. Clinical assessment of enamel wear caused by 

monolithic zirconia crowns. Journal of oral rehabilitation. 2016;43(8):621-9. 

11. Cardelli P, Manobianco FP, Serafini N, Murmura G, Beuer F. Full-Arch, Implant-Supported Monolithic Zirconia 

Rehabilitations: Pilot Clinical Evaluation of Wear Against Natural or Composite Teeth. Journal of prosthodontics 

: official journal of the American College of Prosthodontists. 2016;25(8):629-33. 

12. Lohbauer U, Reich S. Antagonist wear of monolithic zirconia crowns after 2 years. Clinical oral investigations. 

2017;21(4):1165-72. 

13. Gou M, Chen H, Kang J, Wang H. Antagonist enamel wear of tooth-supported monolithic zirconia posterior 

crowns in vivo: A systematic review. J Prosthet Dent. 2018. 

14. Mundhe K, Jain V, Pruthi G, Shah N. Clinical study to evaluate the wear of natural enamel antagonist to 

zirconia and metal ceramic crowns. J Prosthet Dent. 2015;114(3):358-63. 



11 

 

-Proceeding- 

15. Sripetchdanond J, Leevailoj C. Wear of human enamel opposing monolithic zirconia, glass ceramic, and 

composite resin: An in vitro study. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2014;112(5):1141-50. 

16. Rupawala A, Musani SI, Madanshetty P, Dugal R, Shah UD, Sheth EJ. A study on the wear of enamel 

caused by monolithic zirconia and the subsequent phase transformation compared to two other ceramic 

systems. Journal of Indian Prosthodontic Society. 2017;17(1):8-14. 

17. Jung YS, Lee JW, Choi YJ, Ahn JS, Shin SW, Huh JB. A study on the in-vitro wear of the natural tooth 

structure by opposing zirconia or dental porcelain. The journal of advanced prosthodontics. 2010;2(3):111-5. 

18. Esquivel-Upshaw JF, Kim MJ, Hsu SM, Abdulhameed N, Jenkins R, Neal D, et al. Randomized clinical study 

of wear of enamel antagonists against polished monolithic zirconia crowns. J Dent. 2018;68:19-27. 

19. Lambrechts P, Braem M, Vanherle J. Evaluation of clinical performance for posterior composite resins and 

dentin adhesives. Operative dentistry. 1987;12:41-88. 

20. Lambrechts P, Braem M, Vuylsteke-Wauters M, Vanherle G. Quantitative in vivo wear of human enamel. 

Journal of dental research. 1989;68(12):1752-4. 

21. Aldegheishem A, Alfaer A, Brezavšček M, Vach K, Eliades G, Att W. Wear behavior of zirconia substrates 

against different antagonist materials. The international journal of esthetic dentistry. 2015;10(3):468-85. 

22. Chong BJ, Thangavel AK, Rolton SB, Guazzato M, Klineberg IJ. Clinical and laboratory surface finishing 

procedures for zirconia on opposing human enamel wear: A laboratory study. Journal of the mechanical 

behavior of biomedical materials. 2015;50:93-103. 

23. Passos SP, Torrealba Y, Major P, Linke B, Flores-Mir C, Nychka JA. In vitro wear behavior of zirconia 

opposing enamel: a systematic review. Journal of prosthodontics : official journal of the American College of 

Prosthodontists. 2014;23(8):593-601. 

24. Woda A, Gourdon AM, Faraj M. Occlusal contacts and tooth wear. The Journal of Prosthetic Dentistry. 

1987;57(1):85-93. 

25. Chen YY, Kuan CL, Wang YB. Implant occlusion: biomechanical considerations for implant-supported 

prostheses. J Dent Sci. 2008;3(2):65-74. 

26. d’Incau E, Saulue P. Understanding dental wear. Journal of Dentofacial Anomalies and orthodontics. 

2012;15(104):1-19. 

27. Gates JD. Two-body and three-body abrasion: A critical discussion. Wear. 1998;214(1):139-46. 

28. Mohammadi-Bassir M, Babasafari M, Rezvani MB, Jamshidian M. Effect of coarse grinding, overglazing, and 

2 polishing systems on the flexural strength, surface roughness, and phase transformation of yttrium-

stabilized tetragonal zirconia. J Prosthet Dent. 2017;118(5):658-65. 

29. Park C, Vang M-S, Park S-W, Lim H-P. Effect of various polishing systems on the surface roughness and 

phase transformation of zirconia and the durability of the polishing systems. The Journal of Prosthetic 

Dentistry. 2017;117(3):430-7. 



12 

 

-Proceeding- 

30. Al-Haj Husain N, Camilleri J, Ozcan M. Effect of polishing instruments and polishing regimens on surface 

topography and phase transformation of monolithic zirconia: An evaluation with XPS and XRD analysis. 

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. 2016;64:104-12. 

31. Caglar I, Ates SM, Yesil Duymus Z. The effect of various polishing systems on surface roughness and phase 

transformation of monolithic zirconia. The journal of advanced prosthodontics. 2018;10(2). 

32. Huh Y-H, Park C-J, Cho L-R. Evaluation of various polishing systems and the phase transformation of 

monolithic zirconia. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2016;116(3):440-9. 

33. Denry IL, Holloway JA. Microstructural and crystallographic surface changes after grinding zirconia-based 

dental ceramics. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2006;76(2):440-8. 

34. Kitano Y, Mori Y, Ishitani A, Masaki T. Rhombohedral Phase in Y2O3‐Partially‐Stabilized ZrO2. Journal of 

the American Ceramic Society. 2005;71:C-34-C-6. 
35. Pereira GKR, Venturini AB, Silvestri T, Dapieve KS, Montagner AF, Soares FZM, et al. Low-temperature 

degradation of Y-TZP ceramics: A systematic review and meta-analysis. Journal of the mechanical behavior 

of biomedical materials. 2015;55:151-63. 

36. Kobayashi K, Kuwajima H, Masaki T. Phase change and mechanical properties of ZrO2-Y2O3 solid 

electrolyte after ageing. Solid State Ionics. 1981;3-4:489-93. 

37. Gale MS, Darvell BW. Thermal cycling procedures for laboratory testing of dental restorations. J Dent. 

1999;27(2):89-99. 

38. Koenig V, Wulfman CP, Derbanne MA, Dupont NM, Le Goff SO, Tang ML, et al. Aging of monolithic zirconia 

dental prostheses: Protocol for a 5-year prospective clinical study using ex vivo analyses. Contemp Clin Trials 

Commun. 2016;4:25-32. 

 

 

  



13 

 

-Proceeding- 

การออกแบบเครื่องมือเพื่อรองรับระบบทันตสุขภาพที่ใช้ครอบครัวเป็นฐาน 

Electronic Oral Health Record for Family Dentistry 
 

ศันสณ ีรัชชกูล1* และ แมนสรวง วงศอ์ภัย1    

Sunsanee Rajchagool1* and Mansuang Wongsapai1 
 

บทคัดย่อ 

 กำรออกแบบระบบข้อมูลข่ำวสำรท่ีเชื่อมโยง ระหว่ำงพื้นท่ี กับสถำนพยำบำล จะช่วยคัดกรองคนท่ีเป็นโรค

ตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกให้เข้ำมำถึงสถำนพยำบำลก่อนท่ีโรคจะลุกลำมไปจนเกิดอำกำรเจ็บปวด และกำรรักษำท่ียุ่งยำก 

เสียเวลำ และค่ำใช้จ่ำย นอกจำกนี้ระบบดังกล่ำวยังเอื้อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรทันตสุขภำพได้อย่ำงท่ัวถึง ได้รับ

บริกำรท่ีมีคุณภำพ งำนวิจัยนี้จึงได้ออกแบบเคร่ืองมือกำรเก็บข้อมูลสภำวะทันตสุขภำพ แบบเคลื่อนท่ี เพื่อออกไป

ให้บริกำรถึงบ้ำน และออกแบบระบบกำรไหลเวียนของข้อมูลมำสู่ฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรวำงแผน ประเมินผล ท้ัง

ระดับชุมชน และระดับบุคคล เคร่ืองมือสำมำรถเก็บข้อมูลสภำวะทันตสุขภำพของประชำกรท่ีไปตรวจได้ อย่ำงสดวก 

รวดเร็ว มีกำรแปลผลออกเป็นแผนกำรรักษำระดับบุคคล สำมำรถจ ำแนกผู้มำรับบริกำรและจ่ำยให้นิสิตดำเนินกำร

ให้บริกำรตำมระดับควำมสำมำรถของนิสติ แตเ่ป็นท่ีน่ำเสียดำย ท่ีเร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีใหม่ อำจำรย์ไม่คุ้นเคย ไมก่ล้ำท่ีจะ

น ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำกเกรงวำ่จะต่ำงจำกระบบ ‘มำตรฐำน’ ท่ีใช้กันอยู่ในคณะทันตแพทย์ท่ียอมรับกัน

ว่ำเป็น ‘คณะทันตแพทย์ชั้นนำของประเทศ’ แต่ในไม่ช้ำประเทศจะต้องนำระบบเหล่ำนี้มำใช้ คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวทิยำลัยพะเยำก็จะพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
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Abstract  
 The information systems designed to link between fields and hospitals will facilitate the early diagnosis 

and prompt treatment possible. Early diagnosis and prompt treatment will prevent the complicated oral treatments 

with no pain and no serious infection occur.  With this system, it also allows people to access dental services 

thoroughly in order to receive quality services.  This research therefore designed the dental health data collection 

tool using mobile appliance, to go out to serve the household in the rural area.  The data flow designed for the 

database collection using in planning, evaluating at the community level and at the individual level.  The tool can 

collect the dental health status information of the population that can be carried out quickly, with results being 

interpreted as a personal treatment plan and be able to classify service for students to perform according to the 

level of their competence.  But it is a pity that this is a new matter for teachers who are not familiar with the 

system. They are not daring to use in teaching because it is different from the standard system used in the leading 

Thai schools of dentistry in the country.  But in the near future the country will use these systems, the school of 

dentistry Phayao University will be ready to change.  
 

Keywords:   Electronic health record, Information system, Mobile device, Access to oral health care 
 

บทน า 

ประชำกรไทยมีโรคในช่องมำกมำย นอกจำกควำมเจ็บปวด ท่ีอำจเกิดขึ้นแล้ว เชื้อโรคในช่องปำกยัง

แพร่กระจำยไปท่ัวร่ำงกำย คอยบ่ันทอนสุขภำพของประชำกรในทุกกลุ่มวัย กำรท่ีประชำกรมำใช้บริกำรทันตกรรม

นอ้ย เนื่องด้วยควำมไม่เหมำะสมของระบบบริกำรในปัจจุบัน กำรรักษำทำงทันตกรรรมท่ีซับซ้อน รำคำแพง ไมเ่ข้ำกับ

วถิีชีวิต ท ำให้ประชำชนไม่มำรับบริกำรแม้จะรู้ว่ำตนเองเป็นโรค 

ในภำวะปัจจุบันของประเทศไทย แม้จะมีกำรผลิตทันตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อสนองควำมต้องกำรกำรรักษำทำง

ช่องปำก แต่ยังพบว่ำประชำกรยังเข้ำถึงบริกำรได้น้อยมำก จำกกำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำในปี 

2556 (Health Welfare Survey) มีประชำกรไทยได้รับกำรบริกำรทำงทันตสุขภำพเพียงร้อยละ 9.47 เท่ำนั้น และโดย

เฉลี่ยแล้วประชำกรไทย พบทันตแพทย์ แค่ 0.16 คร้ัง/ปี [1] ขณะท่ีประเทศในกลุ่ม OECD (The Organisation for 

Economic Co-operation and Development) โดยเฉลี่ยสำมำรถให้บริกำรทำงทันตสุขภำพได้ประมำณร้อยละ 43 

ในขณะที่ประเทศในกลุ่มนี้ท่ีมีรำยได้ต่ ำสำมำรถให้บริกำรเฉลี่ยได้ประมำณร้อยละ 25 ส่วนประเทศกลุม่นี้ท่ีมรีำยได้สูง

ให้บริกำรได้ครอบคลุม ประมำณรอ้ยละ 63 ส่วนกำรไปพบทันตแพทยเ์ฉลี่ย 1.3 ครัง้/ปี [2]  

ธรรมนูญสุขภำพแห่งชำติ ระบุว่ำกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณสุขจะต้องตอบสนองต่อควำม จ ำเป็น 

ด้ำนสุขภำพของประชำชน และให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นธรรมและกำรเข้ำถึงของประชำชน อันหมำยควำมว่ำ  

กำรออกแบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุขจะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีเอื้อให้ประชำชนทุก คนสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรได้ และ 

กำรดูแลสุขภำพจะต้องครอบคลุมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มำรดำจนถึงเชิงตะกอน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงมิติ

ทำงกำย จิต ปัญญำ และ สังคมเข้ำด้วยกันในทุกขณะท่ีให้บริกำร ประชำชนทุกคนต้องได้รับบริกำรสำธำรณสุขตำม

ควำมจ ำเป็นด้ำนสุขภำพ โดยไม่มี กำรแบ่งแยกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม สภำพทำงกำย ควำมพิกำร เพศ อำยุ 

ถิ่นท่ีอยู ่เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเช่ือ และอุดมกำรณท์ำงกำรเมอืง [3] 
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คณะทันแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ มีแนวคิดท่ีจะสร้ำง ทันตแพทย์ท่ีทุกคนเข้ำถึง อันได้แก่ ทันตแพทย์

ครอบครัว ท่ีจะให้กำรดูแลทันตสุขภำพของทุกคนในครอบครัวอย่ำงใกล้ชิด ทันตแพทย์ครอบครัว จะท ำงำนท้ังเชงิรุก

และเชิงรับ เป็นมิตรสนิทกับทุกคนในครัวเรือน เขำจะส่งเสริม ป้องกันให้คนท่ีมีฟันดี  ๆ มีฟันดีตลอดไป ถ้ำคนใน

ครอบครัวมโีรคในชอ่งปำกเกิดขึ้น เขำจะรบีให้กำรรักษำก่อนท่ีโรคจะลุกลำม เจ็บปวด ยำกตอ่กำรรักษำ และตอ้งเสีย

ค่ำใช้จ่ำยสูง และเขำจะให้กำรติดตำมดูแลทันตสุขภำพของครอบครัวต่อไปเพื่อให้ทุกคนมีทันตสุขภำพท่ีสมบูรณ์  

ทำงคณะ ฯ มั่นใจว่ำเมื่อนิสิตของเรำจบกำรศึกษำไปด้วยแนวคิดเหล่ำนี้ เข้ำจะสำมำรถท ำงำนได้ท้ังในภำครัฐและ

เอกชน เป็นผู้ท่ีประสพควำมส ำเร็จในอำชีพทันตแพทย์ และจะท ำให้ประชำชนภำยใต้กำรดูแลเป็นประชำชน ท่ีมี

คุณภำพชีวิตท่ีดตีลอดไป [3] 

กำรจะท ำให้เกิดภำพดังกล่ำวได้จะต้องจัดวำงระบบกำรให้บริกำรท่ีเอื้อให้เกิดกำรเข้ำถึง ไม่ว่ำจะเป็น

ประชำกรในเมอืงหรือชนบท เกิดควำมเท่ำเทียมในระบบสุขภำพ ระบบท่ีมีผู้น ำเสนอไวด้ังแผนภูมท่ีิ 1 

 
จำกภำพระบบท่ีออกแบบไวเ้ปรียบประชำชนเหมือนน้ ำ น้ ำทัง้หมดจะเข้ำสูร่ะบบบริกำรท่ีมีท้ังคนท่ีมีสุขภำพดี 

และเป็นโรค น้ ำจะผ่ำนก๊อกแรกคือ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ประชำชนท่ีมีสุขภำพดี ก็จะยังคงมีสุขภำพท่ีสมบูรณ์ 

ประชำชนท่ีมีควำมเสี่ยงก็จะผ่ำนต่อไปจนถึง ก๊อกท่ี 2 ได้แก่กำรท ำ specific prevention ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเอำคนท่ี

ไม่เป็นโรคไว้ ส่วนคนท่ีมีโรค (need) ก็จะผ่ำนไปสู่ systemic care ท่ีจะให้บริกำรแก่ need อันจะเป็น Early detection 

and prompt treatment ก่อนท่ีโรคจะลุกลำมจนยำกแก่กำรรักษำ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถ้ำได้รับกำรออกแบบให้เหมำะอำจน ำมำใช้ช่วยให้ระบบ Early diagnosis and prompt 

treatment ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ประกอบกับระบบประกันสุขภำพถ้วนหนำ้จะชว่ยลดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำร

ในเร่ืองค่ำใชจ้่ำยไปได้มำก ถ้ำมีกำรเชื่อมตอ่ระบบข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงพื้นท่ี และสถำนบริกำรจะลดเวลำของกำรรอ

คอยของผู้ป่วย และลดขั้นตอนท่ียุ่งยำกในกำรท ำบัตร และกำรตรวจเร่ิมแรก ถ้ำสถำนบริกำรได้ขอ้มูลครบถ้วน ส่งตรง

มำจำกครอบครัวของผู้มำรับบริกำร ระบบนัดหมำยท่ีมปีระสิทธิภำพจะท ำให้ท้ังผู้ป่วย และผู้ให้กำรรักษำให้บรกิำรได้

อย่ำงรวดเร็วลดกำรรอคอย อันจะเป็นกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรอยำ่งได้ผล 
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อนึ่งคณะทันแพทย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ ตั้งอยู่ทำมกลำงพื้นท่ีชนบท ท่ีประชำชนให้ควำมส ำคัญต่อสุขภำพ

ช่องปำกค่อนข้ำงน้อย กำรบริกำรเชิงรุกจึงเป็นยุทธศำสตร์อันส ำคัญท่ีจะท ำให้นิสิตมีผู้มำรับบริกำรอย่ำงเหมำะสม 

โครงกำรวจิัยนี้จึงเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนำเคร่ืองมอืเพื่อมำรองรับระบบกำรให้บริกำรเชงิรุก  และ ระบบ

ข้อมูลขำ่วสำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรผู้ป่วยให้เหมำะสมกับควำมสำมรถของนสิิตใน แตล่่ะช้ันปี  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
วธีิกำรด ำเนินงำน 

1. ประสำนงำนกับผู้วจิัย กำรพัฒนำระบบบันทึกทันตสุขภำพแบบเคลื่อนท่ี เพื่อกำรเฝ้ำระวังและกำรวำงแผน 

กลุ่มพัฒนำควำมรว่มมือทันตสำธำรณสุขระหวำ่งประเทศ เชยีงใหม่ เพื่อน ำโปรแกรมท่ีพัฒนำแล้วมำพัฒนำตอ่ให้ตรง

ตำมวัตถุประสงค์ของ โครงกำรวจิัยนี้ และสำมำรถใช้ในภำคสนำมได้จริง 

2. จ้ำงคนเขียน โปรแกรมคนเดิมเพื่อมำพัฒนำต่อให้สมบูรณ์ 

3. จัดหำอุปกรณ ์tablet เพื่อกำรเก็บขอ้มูล 

4. จัดอบรมผู้เก็บขอ้มูล 

5. นัดหมำยประชำชนในพื้นท่ีเพื่อท ำกำรเก็บขอ้มูล 

6. ออกเก็บข้อมูลในพื้นท่ี อย่ำงนอ้ย 1 หมูบ้่ำน 

7. วเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อ ดูประสิทธิผล และประสิทธิภำพของโปรแกรม 
 

ผลการศึกษา 
1. กำรน ำรูปแบบ Electronic Health record มำออกแบบใน Tablet ก ำหนด URL: record.dentistry.up.ac.th 

 
หนำ้  log in 

2. หนำ้ที่ 1 
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3.  หนำ้ที่ 3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำร ท่ีอยู ่รูปภำพ ประวัตกิำรโรคประจ ำตัว และ กำรแพ้ยำ 

สำมำรถ upload ภำพของผู้รับบริกำร และ location ของบ้ำนของผู้รับบริกำรลงในระบบได้ 
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4. หนำ้คัดกรอง ปกติ กรอกข้อมูลกดรูปฟัน หรอื เลอืกเลอืก ต ำแหนง่ ฟันท่ีจะตรวจบันทึก  

 
 

5. หนำ้หลังจำกเลือกซี่ฟัน จะแสดงเมนู Modes of Entry ของ ซี่ นัน้ ๆ 

 
 

6. หน้ำ Entry ที่ให้เลือกเช่น เอำเมำส์ช้ีไปที่รูปฟัน จะแสดงเมนรูหัสต่ำง ๆ ให้เลอืก  
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7. หน้ำสถำนะจะเปลีย่นตำมentry ที่เลือก 

 
 

8. ระบบกำรตรวจมี flow ดังนี ้
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9. สรุปผลกำรคัดกรอง 

 
 

10. ฐำนข้อมูลจะเก็บอยู่ที ่server ของมหำวิทยำลยัพะเยำ สำมำรถเรียกรำยงำนออกมำดไูด้ 

 
 

11. ซึ่ง file เหล่ำนีส้ำมำรถ export ออกมำเป็น file excel ได ้
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12. ได้น ำออกไปใชจ้รงิในพืน้ท่ีหมู่ 6 ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมอืง จังหวัดพะเยำ โดย  

ก. ท ำกำรอบรม ชี้แจงวธีิกำรขำนช่ือ ลงตรวจ คร่ึงช่ัวโมง 

ข. อบรมใช้โปรแกรม ลงข้อมูลใน Tablet ครึ่งช่ัวโมง 

ค. ออกตรวจโดยใชผู้้ตรวจ 4 คน ในเวลำ 1 ชั่วโมงคร่ึง สำมำรถตรวจได้ 87 คน 

ง. ข้อมูลน ำมำใชค้ัดเลอืกผู้รับบริกำรให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของนสิิต 

13. ข้อมูลใชไ้ด้มีควำมละเอยีด พอเหมำะ แตใ่นโปรแกรมใชข้้อมูลเป็นรหัสตัวเลขท่ีงำ่ยตอ่กำรกรอก แตค่นมักไมค่่อย

เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสเหลำ่นี ้และไม่คุน้เคยกับกำรอำ่นข้อมูลในตำรำง excel ตอ้งน ำมำสรุปเป็นข้อมูลท่ีคุน้เคยอีก

ครัง้ ท ำให้ควำมละเอยีดของข้อมูลลดลงอยำ่งมำก 
 

 
 

14. กำรออกแบบให้ขอ้เสนอแนะ Treatment plan และintervention ของแต่ละปัญหำสุขภำพ ได้ท ำไวแ้ลว้ แต่ไม่ได้น ำ

ออกทดลองใช ้เนื่องจำก กำรไมไ่ด้รับควำมร่วมมอื และควำมเชือ่ม่ันจำกผูใ้ช ้ 

15. ระบบกำรนัดหมำยผู้ป่วย และระบบกำรรองรับผู้ป่วยในสถำนพยำบำลก็ได้ออกแบบไวแ้ลว้ แต่ไมไ่ด้น ำออก

ทดลองใชเ้นื่องจำกปัญหำเดียวกัน  

16. แมโ้ปรแกรมจะใชไ้ด้งำ่ยสดวก แตก่ำรท่ีจะท ำให้คนยอมรับและน ำไปใช ้ท ำได้ยำก ถ้ำใหใ้ชต้ำมควำมสมัครใจทุก

คนจะกลับไปหำสิ่งท่ีคุน้เคย คือกำรกรอก และระบำยสีในกระดำษท่ีเสียเวลำกว่ำมำก และตอ้งน ำข้อมูลมำกรอก

ใน ตำรำง excel อกีครัง้ ซึ่งเสียเวลำ และเกิดขอ้ผิดพลำดขึน้ได ้

วิจารณ์และสรุปผล 
กำรใช้ Electronic Patient Health record ในทำงทันตกรรมเป็นเร่ืองใหม่ ในวงกำรทันตกรรมของประเทศไทย ซึ่ง

ในปัจจุบันยังไมม่ี คณะใด หรือ หน่วยงำนของรัฐใด ๆ  ท่ีใช้ระบบนี้อย่ำงเต็มรูปแบบ อำจมีใช้บ้ำงในระบบ รำยงำน Report  

ส ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันผู้ให้บริกำรภำครัฐในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ก็มีกำรบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อกำรส่งออก ๔๓ แฟ้มตำมระบบใหญ่ของกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรตรวจช่องปำกและลงบันทึกจ ำนวนฟันท่ีผุ ฯลฯ 

และบันทึกกำรให้บริกำร แต่ละกลุ่มอำยุมีรำยละเอียดไม่เหมือนกัน กำรบันทึกสภำวะทันตสุขภำพมิได้บันทึกท้ังปำกเป็น

รำยซี่ (Full mouth record) อย่ำงไรก็ตำมในปี 2548-2550 เคยมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพช่องปำกภำคบังคับในเด็ก

ประถมศึกษำ ตำมโครงกำร “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” โครงกำรนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำต ิ(สปสช.) ให้ด ำเนนิกำรตอ่เนื่องเป็นระยะเวลำ  3 ปี ด้วยกำรตรวจ บันทึกสุขภำพชอ่งปำกเด็กชั้นประถมศกึษำปีท่ี 

1 และ 3 ทุกคน และให้บริกำรเคลือบหลุมร่องฟันเด็กชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ท่ัวประเทศ เป็นกำรบันทึกท้ังปำกเป็นรำยซี่

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บันทึกข้อมูล  แม้แต่ในคณะทันตแพทยศำสตร์มหำวทิยำลัยต่ำง ๆ จะมี
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ควำมพยำยำมท่ีจะน ำ ระบบกำรตรวจ แบบ full mouth record ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มำใช้ แต่ยังไม่มีคณะทันต

แพทยศำสตร์ใด ท ำได้ส ำเร็จ ยังคงใช้กำรตรวจบันทึกด้วยกระดำษ และใช้กำรระบำยสีลงในภำพฟัน เป็นวิธีกำร  ’

มำตรฐำน’ ท่ีใชก้ันท่ัวไปในทุกมหำวทิยำลัย  

กำรท่ีคณะทันตแพทยศำสตร์ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยใหม่ จะน ำระบบ Electronic Patient Health record มำใช้เป็น

มหำวิทยำลัยแรกในประเทศ ท ำให้เหล่ำคณำจำรย์ท่ีเคยเป็นอำจำรย์ หรือจบมำจำกคณะทันตแพทย์ท่ีได้ชื่อว่ำเป็น’คณะ

ชั้นน ำ’ ของประเทศ เกิดควำมไม่แน่ใจว่ำระบบเหล่ำนี้จะมำทดแทนได้ และ กำรน ำมำทดแทนจะท ำให้นักศึกษำขำด

ประสบกำรณ์บำงอย่ำง ท่ีถือกันว่ำเป็น ‘มำตรฐำน’ ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมำ จึงไม่มีใครกล้ำท่ีจะตัดสินใจน ำระบบเหล่ำนี้มำ

ใช ้ในกำรเรียนกำรสอน ซึ่งนับเป็นอุปสรรคใหญ่ในกำรพัฒนำในสิ่งใหม่  

 อน่ึงระบบกำรใช้ Electronic Patient Health record ในต่ำงประเทศได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นประเทศ 

สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แต่กำรออกแบบก็เป็นไปตำม บริบทของระบบบริกำรของแต่ละประเทศ เช่น ระบบ 

กำรรำยงำนท่ีบริษัทประกันต้องกำร รำคำในแต่ละประเทศ เป็นต้น ถ้ำในประเทศไทยจะน ำมำใช้ และจะให้เจ้ำของ

โปรแกรมมำปรับระบบให้เข้ำกับบริบทของประเทศไทย ก็ต้องเสียค่ำใชจ้่ำย ด้วยตัวเลข 8 หลัก จึงยังไมม่ใีครกล้ำลงทุน  

จำกสำเหตุดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท ำกำรทดสอบ ระบบอื่น ๆ อันได้แก่ ข้อเสนอแนะ Treatment plan และ

intervention ของแต่ละปัญหำสุขภำพ ระบบกำรนัดหมำยผู้ป่วย และระบบกำรรองรับผู้ป่วยในสถำนพยำบำล ตลอดจน 

ระบบกำรประเมนิรำคำค่ำรักษำ และระบบออกใบเสร็จตำ่ง ๆ 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม แม้จะไม่มีกำรยอมรับให้มำใช้ในระบบกำรเรียนกำรสอนในคณะ แต่ข้อมูลท่ีได้จำกกำรน ำ

โปรแกรมออกทดลองใช้ในพื้นท่ี และเก็บข้อมูลประชำกร จ ำนวน 87 คน ก็เป็นข้อมูลท่ีได้น ำมำใชอ้ยำ่งคุ้มค่ำ ไมว่ำ่จะเป็น

กำรประเมินสภำวะทันตสุขภำพ ของชุมชน (ใช้ข้อมูลแบบ collective) กำรน ำข้อมูลมำใช้วำงแผน และกำรคัดเลือก

ผู้รับบริกำรเพื่อแจกจ่ำยในแก่ นสิิต ที่ตอ้งกำร case ตำ่ง ๆ เพื่อฝึกปฏบัิต ิ(ใชข้้อมูลระดับ individual) ซึ่งในอนำคต ข้อมูล

ชุดนี้ก็จะได้น ำมำใชใ้นกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนในชุมชนอกีด้วย 

อนึ่งกำรท่ีจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงให้คนส่วนใหญ่รับแนวคิดใหม่ๆ ต้องกำรผู้น ำท่ีมีวิสัยทัศน์กล้ำตัดสินใจ 

ท ำให้ผู้ใช้เข้ำใจ ประโยชน์ของกำรเปลี่ยนแปลงยอมท่ีจะเสียเวลำไม่มำกนักในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำม

ถูกต้องรวดเร็ว และ ประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลอย่ำงเต็มท่ี เหมือนเช่น ตอนท่ีระบบรำชกำรบังคับให้ข้ำรำชกำรทุกต้องมี

สมรรถนะด้ำนกำรใช ้คอมพวิเตอร์เมื่อหลำยปี ก่อนท ำให้ทุกคนตอ้งหันมำศกึษำ และน ำมำใชง้ำนได้จริง นอกจำกนี้ระบบ

ใหญ่ของประเทศก็ได้ออกแบบไว้รองรับสิ่งเหล่ำนี้ด้วย ถ้ำใครไม่ปรับตัวก็จะไม่สำมรถท ำงำนในระบบต่อไปได้ คล้ำยกับ

ระบบ reg ของมหำวิทยำลัยพะเยำท่ีบังคับให้อำจำรย์ นิสิต ตลอดจนเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำไปใช้งำน ซึ่งหลังจำกท่ีใช้งำนได้

คล่องแคล่วแล้วทุกคนก็เกิดกำรยอมรับ ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ประโยชน์จริงท้ังถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ต้องท ำงำน

ซ้ ำซ้อน ซึ่งระบบของ กำรตรวจสภำวะทันตะสุขภำพท้ังปำก 80 items นี้จะรวมอยู่ใน mInimum data set ของประเทศใน

อนำคต และ ข้อมูลเหล่ำนี้จะไปรวมอยู่ท่ีฐำนข้อมูลทำงทันตกรรมกลำงเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรควบคุมคุณภำพในกำร

บริกำร ใช้เป็น Personnel Oral Health Record และใช้วำงแผนประเมินผลต่อไป ซึ่งเมื่อถึงเวลำนั้น คณะทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวทิยำลัยพะเยำ ก็จะม ีโปรแกรม ที่สำมำรถตอบสนองสิ่งนี้ได้อยำ่งทันท่วงที 
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บทคัดย่อ 

 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ น ำมำซึ่งกำรเจ็บป่วยด้วยโรคของผู้สูงวัยรวมท้ังมะเร็งในช่องปำก ซึ่งเป็นโรคท่ี

รุนแรงท้ังด้ำนควำเจ็บปวด และอำจถึงเสียชีวิต ประชำชนชำวห้วยแก้ว ได้เห็นตัวอย่ำงของผู้เจ็บป่วยเป็นมะเร็งช่อง

ปำก จึงรวมใจกันแสวงหำกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ปลอดภัยจำกโรคดังกล่ำว โครงกำรวิจัยนี้จึงเกิดขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อออกแบบ และ พัฒนำระบบบันทึกทันตสุขภำพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถใช้ได้ใน โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้

อำสำสมัครใช้ตรวจหำรอยโรคในช่องปำกในกลุ่มผู้มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป ออกแบบระบบกำรฝึกอบรมอำสำสมัครโดยใช้

แบบจ ำลองในช่องปำกแบบเสมือนจริง และบันทึกลงในแอพลิเคชั่นบนมือถือ จัดระบบส่งต่อข้อมูลของผู้ท่ีมีรอยโรค

เพื่อเข้ำรับกำรวินิจฉัยต่อในสถำนพยำบำล กำรด ำเนินกำรท ำให้ได้ระบบบันทึกรอยโรคบนมอืถือ ระบบกำรฝึกอบรม 

ท่ีงำ่ย ปลอดภัย และสำมำรถสร้ำงทักษะในกำรตรวจหำรอยโรคได้จริง รวมท้ังระบบกำรส่งต่อข้อมูลและรูปภำพรอยโรค

มำยังฐำนข้อมูล เพื่อกำรวินิจฉัย และให้กำรบริบำลต่อไปตำมลักษณะของโรคท่ีพบ อสม. สำมำรถตรวจคัดแยกรอย

โรคในต ำบลห้วยแกว้ได้ครอบคลุมถึง 94% ของกลุม่เป้ำหมำย และผู้พบรอยโรคทัง้หมด ได้รับกำรบริบำลจนหำยสนทิ 

ซึ่งถ้ำไม่มีกำรตรวจคัดกรองเบื้องต้น จะต้องเกิดโรคขึ้นกับประชำกรอีกหลำยคน และเกิดกำรสูญเสียท่ีไม่สำมรถ

ประเมินค่ำได้  
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Abstract  
 Thailand already enters the aging society which come along with diseases of elderly including oral cancer. 

Oral cancer is a severe disease both in pain, suffering and life threatening. Huay Kaew people had seen examples 

of patients with oral cancer, therefore they unite for seeking activities that can help their community to be safe 

from such diseases This research project took place with the objective to design and develop an electronic dental 

record system that can be used in smart phone in order to allow health volunteers to check for oral lesions in 

groups of 35 years and older. To design a volunteer training system using simulation training. And to organize the 

data flowing system which information of those with lesions be sent for diagnosed in the hospital.  The operation 

allows the system to record lesions on the smart phone.  The training system is simple, safe and able to create 

skills to detect lesions.  Including the data flowing system to the database Including photos of lesions detected in 

order to diagnose and provide care in accordance with the characteristics of the lesions.  The screening of oral 

lesions in Huay Kaew sub-district can cover 94% of the target group. And those who found the lesions received 

care until completely healed If there is no initial screening, the disease must be borne by many people and great 

loss will happen  
 

Keywords: PMD, Screening, Community action, Smart phone, Simulation training 
 

บทน า 

ประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์เมื่อปี 2558 คือมีประชำกรสูงอำยุ ร้อยละ 10.17  

(6.6 ล้ำนคน) และสัดส่วนน้ีก ำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว [1] กระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรส ำรวจสภำวะสุขภำพช่องปำก

ผู้สูงอำยุ พบปัญหำส ำคัญ 7 ประกำรได้แก่ กำรสูญเสียฟัน ฟันผุ มะเร็งช่องปำก ปำกแห้งน้ ำลำยน้อย ฟันสึก ปริทันต์ 

และโรคในชอ่งปำกท่ีสัมพันธ์กับโรคทำงระบบ2 

จำกปัญหำท้ัง 7 ประกำรนี้ มะเร็งในช่องปำกนับเป็นโรคท่ีร้ำยแรงท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ กำรป้องกันโรคมะเร็ง

ด้วยกำรส่งเสริมทันตสุขภำพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว กำรค้นพบมะเร็งแต่เร่ิมต้น อำจท ำให้กำร

รักษำเป็นไปได้ และสำมำรถช่วยยืดอำยุผู้ป่วยได้ กำรตรวจคัดกรองมีผู้ท ำกำรวิจัยอยู่พอสมควร แต่กำรตรวจคัดกรองท่ี

ท ำกันเป็นกำรท ำโดยทันตบุคคล3 และด ำเนนิงำนในสถำนพยำบำลเป็นหลัก ซึ่งอำจท ำให้ควำมครอบคลุมยังต่ ำอยู ่ 

ชุมชนต ำบลห้วยแก้ว อ ำเภอภูกำมยำว มผีู้ท่ีเป็นท่ีรู้จักของชุมชนป่วยเป็นมะเร็งในช่องปำก ตอ้งเข้ำรับกำรรักษำ 

ผ่ำนกระบวนกำรในกำรรักษำท่ียุ่งยำก เจ็บปวดอย่ำงมำก ท ำให้ชุมชนตื่นตัว ต้องกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำดังกล่ำว 

ชุมชนนี้มีประสบกำรณ์ในกำรคัดกรองผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธีกำร pap smear ส ำเร็จมำแล้ว ประกอบกับ

จังหวัดพะเยำมีสถิติกำรคัดกรองมะเร็งในช่องปำกต่ ำมำก กำรคัดกรองและพบรอยโรคตั้งแต่เร่ิมต้น จะสำมำรถช่วยชีวติ

ผู้ป่วยได้มำก 

คณะทันตแพทย์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นโอกำสท่ีเหมำะสมท่ีจะได้มีกำรด ำเนินกำร 1 คณะ 1 โมเดลในเร่ือง 

กำรคัดกรองรอยโรคในช่องปำก โดยผู้แทนชุมชน ด้วย mobile application ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำเคร่ืองมือใน

กำรตรวจของคณะตอ่จำกปี 2559 และได้ด ำเนนิกำรเพื่อส่งเสริมควำมตอ้งกำรของชุมชนในเร่ืองดังกล่ำวด้วย 

ท้ังนี้ กำรบันทึกจัดเก็บข้อมูลทำงทันตกรรมด้วยจะจัดเก็ดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีใช้งำนได้ง่ำย รำคำ 

ไมแ่พง โดยมีกำรใชร้ะบบตัวเลขเป็นหลักในกำรท ำงำน เนื่องจำกเป็นระบบที่มีควำมแม่นย ำ เรียนรู้และรับรู้ได้งำ่ยและ
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เร็ว บันทึกข้อมูลและน ำข้อมูลไปวเิครำะห์ต่อได้งำ่ย นอกจำกนี้ตัวเลขยังนับเป็นท่ีเข้ำใจกันในระดับสำกลนับเป็น Global 

language อกีด้วย นอกจำกนี้ขอ้มูลท่ีได้จำกกำรตรวจ คัดกรองสุขภำพช่องปำกในกลุ่มผู้สูงอำยุสำมำรถน ำมำแปลผล

เป็นข้อแนะน ำในกำรรักษำ  ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรรักษำเบื้องต้นร่วมกับ

ผู้รับบริกำร กำรสง่ตอ่เพื่อรักษำโรคมะเร็งชอ่งปำก และเป็นขอ้มูลในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคลินกิทันตกรรมและทันต

สำธำรณสุขในชุมชนได้ ส่งผลให้เกิดกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรด้ำนทันตสำธำรณสุข ซึ่งจะเป็น

พื้นฐำนในกำรพัฒนำขยำยเป็นวงกวำ้งไปสู่วงกำรทำงกำรแพทยส์บืตอ่ไป 

โครงกำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ออกแบบ และพัฒนำระบบบันทึกทันตสุขภำพแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

สำมำรถใช้ได้ใน โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) เพื่อให้อำสำสมัครใชต้รวจหำรอยโรคในชอ่งปำกในกลุ่มผู้มีอำยุ 35 ปี

ขึ้นไป (2) พัฒนำระบบกำรฝึกอบรมอำสำสมัครโดยใช้แบบจ ำลองในช่องปำกแบบเสมือนจริง และบันทึกลงใน 

application บน smart phone (3) จัดระบบส่งต่อ ข้อมูล และตัวผู้ท่ีมีรอยโรคเพ่ือเข้ำรับกำรวนิจิฉัยต่อในสถำนพยำบำล  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. พัฒนำ application มอืถอื ก่อนกำรพัฒนำ application ตอ้งตัดสนิใจโดยใชข้้อมูลวชิำกำรดังตอ่ไปน้ี 

ก. อำยุของกลุ่มเป้ำหมำย จำกระบำดวิทยำ โรคมะเร็งช่องปำก จะเร่ิมเมื่ออำยุ 40 ปีขึ้นไป ถ้ำต้องกำร 

รอยโรคระยะแรก จะตอ้งท ำให้เกิดกำรตรวจก่อนจะเกิดโรค ตัดสนิใจท่ีเป้ำหมำยอำยุ 35 ปีขึน้ไป 

ข. ต ำแหนง่ในกำรตรวจ น ำควำมรู้ทำงวิชำกำรมำประมวลวำ่ควรจะแบ่งช่องปำกเพื่อให้ตรวจอย่ำงไร ไมใ่ห้ตก

หลน่ในกำรตรวจ 

ค. กำรลงข้อมูลต้องง่ำย ไม่ต้องกรอกข้อมูลจ ำนวนมำก ได้ข้อมูลเหมำะสม เพื่อกำรส่งต่ออย่ำงทันท่วงท่ี  

เพื่อกำรวินิจฉัยโรค 

2. คัดเลือก อสม ท่ีเหมำะสมเข้ำเป็นผู้ตรวจ คัดเลือก อสม หมู่บ้ำน ละ 5 คนรวม 50 คน อสม ต้องสมัครใจ 

มอีำยุพอเหมำะ และ มี และใช ้smart phone ได้คลอ่งแคลว้  

3. พัฒนำหลักสูตรอบรม กำรอบรมโดยใช้ แบบจ ำลองเสมือนจริง ของช่องปำก เพื่อให้เกิดกำรลงมือปฏิบัติ 

แล้วให้ฝึกปฏบัิติ กำรอบรมต้องไม่ใช้เวลำมำกเกินไป เพรำะ อสมไม่มีเวลำมำกนัก เร่ิมตั้งแต่ ท่ำนั่งท่ีถูกตอ้ง เพื่อกำร

ท ำงำนได้ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ไมเ่มื่อยล้ำ และสำมำรถมองเห็นในช่องปำกได้ชัดเจน ทุกต ำแหนง่ในช่องปำก  

4. นัดหมำยกลุ่มเป้ำหมำย ท่ีมีอำยุเกิน 35 ปี มำรับกำรตรวจ รำยหมู่บ้ำนหมู่บ้ำนละ ประมำณ 200 คน 

5. วเิครำะห์ขอ้มูล Application จะวเิครำะห์ขอ้มูล ดึงช่ือคนท่ีมีรอยโรค นัดมำคุยเพื่อตรวจซ้ ำ ใน 2 สัปดำห์ ถ้ำ

รอยโรคไมห่ำย ให้ค ำปรึกษำเพ่ือกำรสง่ตอ่  

6. จัดระบบรองรับท่ี รพ สต โดยมีทันตแพทย์ให้กำรดูแล อำจต้องส่งต่อโรงพยำบำลพะเยำโดยให้ชุมชน

สนับสนุน 
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ผลการศึกษา 
1. กำรพัฒนำ application บน มอืถอื ตัวอยำ่งหน้ำจอ บน มอืถอื ตำมล ำดับ 
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2. กำรพัฒนำ กำรอบรม  

ก. กำรพัฒนำสื่อ ประกอบกำรสอน โดยใช ้simulation training 
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ข. กำรพัฒนำเนื้อหำในกำรอบรมเชงิปฏบัิตกิำรประกอบด้วย 

ภำคบรรยำย 

• ควำมส ำคัญของกำรตรวจคัดกรอง ประโยชนท่ี์จะได้รับ 

• สภำพในช่องปำก ปกติ 

• รอยโรคในช่องปำก 

ภำคปฏบัิติ 

• ท่ำนั่งท่ีถูกต้อง 

• เครื่องมือท่ีใช ้ 

• โปรแกรมท่ีลงขอ้มูลในมือถือ 

• กำรฝึกตรวจ หำ รอยโรคที่ซ่อนอยู่  

• กำรฝึกตรวจกับเพื่อนร่วมอบรม 
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ออกฝึกปฏบัิตกิับกลุม่เป้ำหมำยในพืน้ท่ีโดยม ีทันตบุคคลำกรออกเป็นพ่ีเลีย้ง     

 
 

ค. วำงแผนกำรออกด ำเนินงำนในพื้นท่ี มีกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำง รพสต อสม ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีอำยุ

เกิน 35 ปี และ มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค โดย อสม. ออกส ำรวจผู้มีควำมเสี่ยง กำรตรวจในชุมชนโดยกำร

นัดหมำยมำตรวจพร้อมกำรตรวจสุขภำพอ่ืน ๆ  

 
แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง คิดโดย อสม 
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ผังกำรด ำเนนิกำรคัดกรองรอยโรคในช่องปำก  

 
 

ผังกำรบูรณำกำรกำรตรวจชอ่งปำก เข้ำในกำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี 
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เตรียมวัสดุอุปกรณ ์ให้พร้อม ประกอบด้วย 

1. ถุงมือ 

2. Mask(ผ้ำปิดจมูก) 

3. หมวกคลุมผม 

4. โคมไฟ 

5. เก้ำอี้ 

6. ชุดตรวจฟัน 

7. เตยีงส ำหรัตรวจฟัน  

            

                      

 
กำรออกตรวจในชุมชนร่วมกับกำรตรวจสุขภำพอ่ืน ๆ  
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ง. ระบบกำรเดินทำงของขอ้มูล  

 
ข้อมูลภำพ ผู้ถูกคัดกรองสำมำรถเรียกมำดูได้ 
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ภำพ รอยโรคที่สำมำรถเรียกดูได้ 

           
 

เมื่อข้อมูลถูกส่งมำท่ี รพสต ทันตบุคคลำกรจะเป็นคนพิจำรณำ จำกข้อมูลท่ีถูกส่งมำ และ ด ำเนินกำรต่อตำม

ควำมเหมำะสม เชน่ ก ำจัด สิ่งรบกวนท่ีก่อให้เกิด รอยโรค ส่งตอ่เพื่อท ำ biopsy หรือส่งตอ่ข้อมูลสู่ระบบ ทุตยิภูมิ ตตยิภูมิ 

ตอ่ไป 
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ผลการด าเนินงาน 
อบรมอำสำสมัคร ได้ 35 คน  

  

 
 

ผู้ได้รับกำรตรวจคัดกรองแล้วพบรอยโรคในช่องปำกท้ังหมด 17 คน ได้รับค ำปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำทุกคน 

และทุกคนได้รับกำรดูแลจนรอยโรคต่ำง ๆ หำยไป ไมม่ใีครเป็นมะเร็งช่องปำก 
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วิจารณ์และสรุปผล 
  กำรพัฒนำสิ่งต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงกำรล้วนท ำได้ส ำเร็จครบถ้วน เนื่องจำกควำมตั้งใจ

จริงของท้ังฝ่ำยชุมชน และฝ่ำยนักวชิำกำร ช่วยกันคิดชว่ยกันท ำ จนงำนส ำเร็จลุลว่ง และมขี้อวจิำรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

1. ผลกำรตรวจคัดกรอง จำกกำรด ำเนินงำนตรวจพบผู้มีรอยโรค 17 คน ทั้ง 17 คน เข้ำมำรับกำรดูแลต่อเนื่อง  

โดยกำรก ำจัดสำเหตุของกำรเกิดรอยโรค จนรอยโรคหำยท้ัง 17 คน จะเห็นว่ำโครงกำรนี้สำมำรถช่วยเหลือให้ประชำกร  

ให้ปลอดโรคร้ำยได้สมดังควำมตั้งใจของชุมชนท่ีได้ร่วมกันช่วยคิด ลงมือท ำ หลังจำกด ำนเนินกำรแล้วเห็นผลดังนี้ ท ำให้ 

ผู้ท ำเกิดควำมภำคภูมิใจ และด ำเนนิกำรตอ่เนื่อง 

2. ควำมครอบคลุมของโครงกำร จะเห็นว่ำโครงกำรนี้สำมำรถ คัดกรองรอยโรคในช่องปำกได้สูงถึงร้อยละ 94 

นับเป็นกำรใช้บริกำรทันตสำธำรณสุขท่ีสูงท่ีสุดนับแต่ผู้วิจัยได้ ท ำงำนนี้มำในประเทศไทยมำกว่ำ 35 ปี [3] ท่ีผ่ำนมำ

โครงกำรท่ีว่ำประสบควำมส ำเร็จ ก็สำมำรถครอบคลุมได้เพียง ร้อยละ สำมสิบเศษ เท่ำนั้น  ในปัจจุบันจำกำรส ำรวจ 

Health welfare survey พบว่ำประชำกรไทยเข้ำรับบริกำรทันตกรรมแค่ร้อยละ 9.5 เท่ำนั้น4 ปรกติประชำชนจะไมช่อบกำร

ไปพบทันตแพทย์ด้วยควำมกลัว กำรไม่ชอบรอนำน และกำรไม่ให้ควำมส ำคัญเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีไม่รุนแรง แต่กำรท่ี

ประชำชนไปพบ และให้ อสม ตรวจ รวมท้ังให้ค ำปรึกษำแสดงวำ่ มคีวำมไวว้ำงใจ เชื่อใจ ให้กำรยอมรับ 

3. อสม ท ำได้ ทันตบุคคลำกร โดยเฉพำะทันตแพทย์ ไม่เชื่อว่ำ อสม จะท ำกำรคัดกรองรอยโรคในช่องปำกได้  

แตด่้วย เทคโนโลยสีมัยใหม ่อันได้ แก่ smart phone ท่ีท ำได้ท้ังเก็บข้อมูล ส่งข้อมูล ถ่ำยภำพ ท ำให้กำรออกแบบเคร่ืองมือ

ในกำรเก็บข้อมูลท ำได้ ง่ำย (simple) ท ำได้อยำ่งมปีระสิทธิภำพ ประสิทธิผล นอกจำกนี้ เนื่องจำก มะเร็งชอ่งปำก เป็นโรค

ท่ีมีอุบัติกำรต่ ำ แต่เป็นอันตรำยต่อชีวิต ท ำให้กำรเกิด false positive ของกำรตรวจเป็นเร่ืองเพียงเล็กน้อย แต่ต้องป้องกัน

ไม่ให้เกิด false negative ดังนั้นในกำรอบรมจะย้ ำเสมอ ว่ำตรวจผิดไม่เป็นไร เพียงกำรถ่ำยภำพส่งต่อมำเท่ำนั้น   

ในระยะแรก ของกำรด ำเนนิงำน อสม มักแยกไมอ่อกระหวำ่งสภำพปกตกิับสภำพรอยโรค แตเ่มื่อท ำไปสักระยะ ก็จะท ำให้

ได้เรียนรู้เพิ่มขึน้ ตำมระยะเวลำท่ีได้ท ำงำน  

4. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ อำจสรุปได้ว่ำ กำรท่ีโครงกำรนี้ประสบควำส ำเร็จมำจำก 

ก. เป็นควำมตอ้งกำรของชุมชน 

ข. ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องท ำงำนด้วยกันอย่ำงกัลยำณมิตร ตั้งแต่ ชุมชน ผู้น ำ อสม เจ้ำหน้ำท่ีสถำนี

อนำมัย ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของคนเขียนโปรแกรม สถำนบริกำรในระดับ ทุติยภูมิ  

ตติยภูมิ ตลอดจนนักวิจัย ท่ีช่วยกันคิด ช่วยกันท ำ ช่วยกันแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น จนโครงกำรได้รับ

ควำมส ำเร็จ 

ค. โครงสร้ำงพื้นฐำน ของระบบสำธำรณสุข ท่ีมีฐำนข้อมูลบุคคลอยูท่ี่ รพสต เอื้อให้กำรท ำงำนนี้ง่ำยขึ้น 

โดยองิไปกับระบบใหญ่ของกระทรวง 

ง. รพ สต นับเป็นจุดเชื่อมประสำนของโครงกำรนี้ กล่ำวคือ อยู่ใกล้ชิดกับ อสม ซึ่ง อสม อยู่ใกล้ชิดกับ

ประชำชน กำรท ำหนำ้ท่ี ผู้สนับสนุน กำรจัดระบบ กำรเป็นพี่เลีย้งท่ีใกล้ชิด ล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญ  

จ. อุปกรณ์ต่ำงท่ีใช้ในโครงกำรเช่น head rest โคมไฟ อำจจัดหำไว้ท่ีส่วนกลำงเพื่อให้พื้นท่ีได้หยิบยืมไป

ใช ้อุปกรณ์เหล่ำนี้ ล้วนรำคำไม่แพง ส่วนโตะ๊ท่ีใช้ให้รับกำรตรวจนอนตรวจ ก็หำได้ในหมูบ้่ำน หรือท่ี

วัดท่ัวไป ไมต่อ้งแบกขน 

ฉ. กำรตรวจในท่ำนั่ง และใช้กระจกส่องปำก ท ำให้สำมำรถมองเห็นในชอ่งปำกได้ทุกต ำแหน่ง คนตรวจ

ไม่เมื่อยล้ำ มีกำรตรวจอย่ำงเป็นระบบตำมตัวเลขท่ีก ำหนด ท ำให้ตรวจได้โดยท่ัวถึงไม่หลง แม้จะ

ตรวจหลำยร้อยรำย 
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ช. นักวชิำกำรต้องฝึกคิดตำมควำมต้องกำรของผู้ใช ้พยำยำม ประยุกตค์วำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

ให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนให้ได้ 

5. สิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีเกินควำมคำดหมำย  

ก. หลังจำกโครงกำรนี้ประสบผลส ำเร็จได้มีกำรขยำยโครงกำรไปยังจังหวัดเชียงรำย โดยทันตแพทย์ท่ี

โรงพยำบำลศูนย์เขียงรำย ต้องกำรขยำยโครงกำรคัดกรองรอยโรคในช่องปำก สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือ อสม 

จำกพื้นท่ีต ำบลห้วยแก้วสำมำรถเป็นวิทยำกรไปถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ อสม ท่ีจังหวัดเชียงรำย  

ได้กว่ำ 400 คน อสมท่ีเข้ำรับกำรอบรม ชอบมำก ท่ีมีวิทยำกรท่ีพูดง่ำย และเข้ำใจ กำรท ำงำนของ 

อสม เป็นอย่ำงดี ส่วนท่ีจังหวัดพะยำ ก็มีเจ้ำหน้ำท่ีใน รพ สต ต้องกำรขยำยโครงกำรเข้ำในพื้นท่ีของ

ตนจึงเกิดกำรจัดอบรมในเร่ืองนี้ขึ้น อสม จำก รพสต ห้วยแก้วก็เป็นวทิยำกรในกำรอบรม 

ข. ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบว่ำเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดรอยโรคในช่องปำกกได้แก่กำรใส่ฟันท่ีไม่ได้คุณภำพ 

ท ำให้เกิดควำมระคำยเคื่อง กำรแก้ไขก็โดยให้ถอดฟันปลอม ซึ่งเมื่อปรำศจำกสิ่งระคำยเคือง รอย

โรคต่ำง ๆ ก็หำยไป แต่ขณะเดียวกัน ประชำชนก็ขำดฟันปลอมท่ีมีคุณภำพ ซึ่งหน่วยบริกำรในระดับ

ตำ่ง ๆ ไมส่ำมำรถตอบสนองได้อยำ่งทันทวงที เป็นควำมท้ำทำยในรูปแบบใหม่  
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การเปรียบเทยีบความสามารถในการประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุโดยใช้ 

การทดสอบความสามารถในการทรงท่าแบบอยู่นิ่งและเคลื่อนที่ 

A Comparison of the Ability to Predict the Risk of Falling in the Elderly by Using the 

Static and Dynamic Balance Test 
 

พุทธิพงษ์ พลค ำฮัก1*, อรุณรัตน ์ศรีทะวงษ์1, ศริินทิพย์ ค ำฟู1 และ วนิัฐ ดวงแสนจันทร์2  

Puttipong Poncumhak1*, Arunrat Srithawong1, Sirintip Kumfu1 and Winut Duangsanjun2 

 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้มของกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบอยู่นิ่งและเคลื่อนท่ีในผู้สูงอำยุไทยในชุมชน โดยอำสำสมัครสูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน  

70 รำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้กำรสัมภำษณ์ประวัติกำรล้มย้อนหลัง 6 เดือน คือ กลุ่มท่ีล้ม และไม่ล้ม อำสำสมัครทุกคน

ท ำกำรทดสอบ timed up and go test (TUGT) และกำรทดสอบ Single leg stance test (SLST) ผลกำรศกึษำพบวำ่ อำสำสมัคร

กลุ่มล้มใช้เวลำในกำรทดสอบ TUGT นำนกว่ำกลุ่มท่ีไม่ล้ม และทดสอบ SLST ได้ระยะเวลำน้อยกว่ำกลุ่มท่ีไม่ล้ม อย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ ค่ำตัดแบ่งกำรทดสอบ TUGT และกำรทดสอบ SLST ส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อ

กำรล้มในผู้สูงอำยุไทย ท่ี ≥ 8.98 วนิำที โดยมคีวำมไว ร้อยละ 77.14 ควำมจ ำเพำะ ร้อยละ 80.00 และพื้นท่ีใตก้รำฟ 0.829 

(95%CI; 0.725-0.932) และ < 15.48 วินำที มีควำมไว ร้อยละ 57.14, ควำมจ ำเพำะ ร้อยละ 34.29 และพื้นท่ีใต้กรำฟ 

0.360 (95%CI; 0.229-0.491) ตำมล ำดับ กำรศึกษำนี้สรุปว่ำ กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบเคลื่อนท่ี

สำมำรถท ำนำยควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มในผู้สูงอำยุในชุมชนได้ดีกวำ่กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบอยูน่ิ่ง 
 

ค าส าคัญ:   ผู้สูงอำยุ, กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงกำย, กำรทดสอบกำรทรงตัว 
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Abstract  
This study aimed to compare ability to predict risk of falls of static and dynamic balance tests in Thai 

community-dwelling elderly. The subjects aged 60 years and over were divided into 2 group by using fall history 

interviewing, including faller and non- faller group.  All of subjects performed timed up and go test ( TUGT)  and 

Single leg stance test (SLST). The results showed that the faller group spent significantly longer time on the TUGT 

tests than those non- faller group, and the SLST was significantly shorter than the non- faller group.  The study 

provided cut-off score of TUGT and SLST to indicate risk of falls in Thai community-dwelling elderly were ≥ 8.98 

s, sensitivity; 77.14%, specificity; 80.00%, AUC; 0.829 (95%CI; 0.725-0.932) and < 15.48 s, sensitivity; 57.14, 

specificity; 34.29, and AUC 0.360 (95%CI; 0.229-0.491), respectively. This study conclusion that the dynamic 

balance test can predict the risk of falls in Thai community-dwelling elderly better than the static balance test. 
 

Keywords:   Elderly, Functional test, Balance testing 
 

บทน า 
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และกำรรักษำพยำบำลในปัจจุบัน ท ำให้ประชำชนมีสุขภำพ

อนำมัยดีขึ้น และมอีำยุท่ียืนยำวขึ้น (Brach et al., 2004) อยำ่งไรก็ตำม เมื่อเข้ำสู่ช่วยวัยสูงอำยุ โครงสร้ำงทำงสรีรวิทยำของ

ระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยเสื่อมถอยมำกขึ้น (Clegg, Young, Iliffe, Rikkert, & Rockwood) ส่งผลให้สูญเสียควำมสำมำรถใน 

กำรท ำงำนและกิจกรรมต่ำง ๆ (functional limitation) ในชีวิตประจ ำวัน ท ำให้ผู้สูงอำยุเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม

ค่อนข้ำงสูง (Brach et al., 2004; El Haber, Erbas, Hill, & Wark, 2008)  มีควำมเสี่ยงต่อกำรหักของกระดูกตำมมำ (Kanis et 

al., 2005; Stone et al., 2003) โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรควบคุมกำรทรงท่ำของผู้สูงอำยุ ถือเป็นควำมสำมำรถทำง

กำยท่ีส ำคัญในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน เชน่ กำรเดิน กำรลุกยนื กำรหมุนตัว กำรเอื้อมมอืหยบิสิ่งของ เป็นตน้ และยังพบว่ำ

ผู้สงูอำยุมีควำมบกพร่องของกำรควบคุมกำรทรงท่ำสูงถึงร้อยละ 20-50 และยังเป็นสำเหตุหลักท่ีส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีควำม

เสี่ยงต่อกำรล้มท่ีสูงขึ้นด้วย ดังนั้นในปัจจุบัน จึงมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรประเมินหรือคัดกรองเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดกำรจ ำกัดกำรท ำงำนในอนำคตของผู้สูงอำยุ รวมไปถึง

เพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำฟื้นฟูจำกกำรประเมินคัดกรองท่ีแม่นย ำ สำมำรถประเมินควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นได้ในระยะ

เร่ิมตน้ของกำรเกิดควำมผิดปกติ  

ปัจจุบัน มีกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำที่เป็นมำตรฐำนทำงคลินิก (systematic clinical assessment) 

(Mancini & Horak, 2010) อยำ่งไรก็ตำมพบวำ่ยังมคีวำมยุ่งยำกในกำรใช้ รำคำแพง และใชเ้วลำนำน จึงอำจจะยังไม่เหมำะใน

กำรน ำมำประเมินในกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชนหรือในประชำกรจ ำนวนมำก และจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบวำ่กำรทดสอบ

ควำมควำมสำมำรถทำงกำย (functional test) ถือเป็นกำรทดสอบท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในประชำกรกลุ่มใหญ่ในชุมชนได้   

โดยพบว่ำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำเป็นกำรทดสอบมำตรฐำนท้ังแบบกำรทรงท่ำแบบเคลื่อนท่ี (dynamic 

balance test) และแบบอยูน่ิ่ง (static balance test)  เชน่ กำรทดสอบลุกยืนและเดินไปข้ำงหน้ำ 3 เมตรแล้วหมันตัวกลับมำนั่ง 

(timed up and go test; TUGT) เป็นกำรทดสอบท่ีนิยม และมีกำรแนะน ำให้น ำมำประเมินควำมเสี่ยงในกำรล้มในผู้สูงอำยุ 

(Alexandre, Meira, Rico, & Mizuta, 2012 ; Barry, Galvin, Keogh, Horgan, & Fahey, 2014 ; Beauchet et al. , 2011 ; 

Chantanachai, Pichaiyongwongdee, & Jalayondeja, 2014; Viccaro, Perera, & Studenski, 2011) ซึ่ งมีลักษณะกิจกรรม 

กำรทดสอบท่ีสะท้อนไปถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว ในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงไรก็ตำม ลักษณะกำรทดสอบท่ีซับซ้อน
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มำกเกินไป อำจจะมีควำมไวท่ีต่ ำหรือมีอิทธิพลพื้น (floor effect) เกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้สูงอำยุท่ีมีควำมสำมำรถทำงกำยอยู่ใน

ระดับต่ ำ ดังนั้น กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบอยู่นิ่ง อำจจะเป็นอีกรูปแบบกำรทดสอบท่ีนิยมน ำมำมำใช้

ประเมินผู้สูงอำยุในชุมชน เนื่องจำกเป็นกำรประเมินท่ีง่ำย ใช้เวลำน้อย สะดวก เช่น กำรทดสอบยืนขำเดียว (single leg 

stance test; SLST) ท่ีเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมสมดุลของร่ำงกำยขณะยื่นนิ่ง ในขณะท่ีมีกำรลดพื้นท่ี

รองรับร่ำงกำย (base of support) โดยกำรทดสอบนี้ได้ถูกน ำมำประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม (Lin et al., 2004b)  

อย่ำงไรก็ตำม กำรทดสอบเหล่ำนี้ยังขำดหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีเพียงพอในกำรน ำมำประยุกต์ใชใ้นผู้สูงอำยุไทย 

และเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผู้สูงอำยุและบุคลำกรทำงกำยแพทย์อย่ำงเช่นนักกำยภำพบ ำบัด เข้ำใจถึงข้อดีและข้อเสีย

ของกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพในผู้สูงอำยุได้มำกขึ้น กำรศึกษำนี้จึงวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำนำย (predictive ability) ของกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำท้ังแบบอยู่นิ่ง

และเคลื่อนท่ีในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มในผู้สูงอำยุ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำแบบ case-controlled study ในอำสำสมัครสูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ในชุมชนจังหวัด

พะเยำ จ ำนวน 70 คน แบ่งเป็นคนท่ีไม่มีประวัติกำรล้ม 35 คน และเคยล้มอย่ำงน้อย 1 คร้ัง 35 คน โดยค ำนวณจำก

สูตรกำรหำควำมไวและควำมจ ำเพำะ อำสำสมัครทุกคนจะได้รับกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ อำยุ เพศ น้ ำหนัก 

ส่วนสูง โรคประจ ำตัว และจะได้รับกำรสัมภำษณ์ประวัติกำรล้มย้อนหลัง 6 เดือน หลังจำกนั้นอำสำสมัครจะได้รับ  

กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ 2 กำรทดสอบ กำรทดสอบโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เพื่อลดผลกระทบกำรควำม

เหนื่อยจำกกำรทดสอบ โดยมีรำยละเอยีดกำรทดสอบ ดังนี ้ 

  - การทดสอบ TUGT: ให้อำสำสมัครน่ังบนเก้ำอี้ไม่มีท่ีพักแขน ที่มีควำมสูงเหมำะสมโดยพิจำรณำ

จำกลักษณะกำรนั่งของอำสำสมัคร คือเมื่ออำสำสมัครนั่งหลังตรง และวำงส้นเท้ำอยู่หลังต่อข้อเข่ำประมำณ  

10 เซนตเิมตรแล้ว ข้อสะโพกตอ้งอยูใ่นลักษณะงอประมำณ 90 องศำ วำงแขนไวข้้ำงล ำตัว เมื่อผู้ประเมนิออกค ำสั่ง “เร่ิม” 

ให้อำสำสมัครลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปข้ำงหน้ำ 3 เมตร แล้วหมุนตัวกลับมำนั่งท่ีเดิม ให้เร็วท่ีสุดเท่ำที่จะท ำได้แต่ปลอดภัย 

เร่ิมจับเวลำเมื่อผู้ประเมินบอก “เร่ิม” และหยุดเวลำเมื่ออำสำสมัครนั่งลงหลังชดิพนักพงิของเก้ำอี้ทดสอบ ท ำกำรทดสอบ

ท้ังหมด 3 รอบโดยแต่ละรอบมีระยะพัก 2 นำทีหรือจนกว่ำสัญญำณชีพจะกลับเข้ำสู่ปกติ (Alexandre et al., 2012; 

Puttipong Poncumhak, 2016) 

  - การทดสอบ SLST: อำสำสมัครถอดรองเท้ำ ยนืตรงบนพื้นเรียบ ตำมองตรง มอืท้ัง 2 ข้ำง ไขวแ้ตะไหล่

ด้ำนตรงข้ำม ลืมตำ เร่ิมจับเวลำเมื่อยกขำข้ำงหนึ่งขึ้น โดยข้อสะโพกเหยียดตรง ข้อเข่ำงอ 90 องศำ หยุดกำรจับเวลำ 

เมื่อเท้ำข้ำงท่ียกแตะพื้น แตะขำข้ำงตรงขำ้ม มกีำรขยับเลื่อนของขำข้ำงท่ียืนอยู ่มอืหลุดออกจำกกำรแตะไหล่ แตะสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อพยุงตัว ท ำกำรทดสอบ 3 คร้ัง แล้วหำค่ำเฉลี่ย ท ำกำรทดสอบเชน่เดิมกับขำอกีข้ำง (Areerat Suputtitada, 2010) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  
กำรศกึษำนี้ ใชโ้ประแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิใชส้ถิตพิรรณนำ เพื่ออธิบำยลักษณะพื้นฐำน

และข้อมูลกำรศึกษำของอำสำสมัคร ใช้สถิติ Mann Whitney U test เพื่อเปรียบผลกำรทดสอบระหว่ำงกลุ่มท่ีล้มและ 

ไม่ล้ม ใช้สถิติกำรท ำนำย Receiver-operating characteristic (ROC) curve เพื่อหำควำมเท่ียงตรงในกำรท ำนำย  

(Predictive validity) และหำค่ำตัดแบ่ง (Cut off score) ท่ีเหมำะสมของแต่ละกำรทดสอบ โดยพิจำรณำจำกค่ำควำมไว 
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(Sensitivity) ควำมจ ำเพำะ (Specificity) และพื้นท่ีใต้กรำฟ (Area under curve; AUC) กำรศึกษำนี้ก ำหนดระดับนัยส ำคัญ

ทำงสถิตท่ีิ p < 0 
 

ผลการศึกษา 

อำสำสมัครในกำรศึกษำนี ้มอีำยุเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มผู้สูงอำยุตอนต้น (young old) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ค่ำดัชนี

มวลกำยอยู่ในช่วงน้ ำหนักเกิน ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำสำสมัครกลุ่มท่ีมีประวัติกำรล้ม ใช้เวลำในกำรทดสอบ TUGT 

นำนกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีประวัติกำรล้มอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (p <0.001) สอดคล้องกับกำรทดสอบ SLST ท่ีพบว่ำ

อำสำสมัครกลุ่มท่ีมีประวัติกำรล้มมีควำมสำมำรถในกำรยืนขำเดียวได้น้อยกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีประวัติกำรล้มอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.032) โดยข้อมูลพื้นฐำนของอำสำสมัครอื่น ๆ แสดงในตำรำงท่ี 1 ข้อมูลกำรท ำนำยกำรลม้ 

พบวำ่ กำรทดสอบ TUGT มคีวำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มได้ดีกวำ่กำรทดสอบ SLST โดยพิจำรณำ

จำกตัวแปรตำ่ง ๆ ได้แก่ ควำมไว ควำมจ ำเพำะ และพื้นท่ีใต้กรำฟ ของท้ังสองกำรทดสอบ ดังแสดงในตำรำงท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐำนและผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ 

ตัวแปร Non-faller 

(n=35) 

Faller 

(n=35) 

P value* 

อำยุ: ปี (mean±SD) 65.23±8.97 67.26±10.37 0.385 

เพศ: จ ำนวน (ร้อยละ) 

ชำย 

หญิง 

 

15 (42.86) 

20 (57.14) 

 

11 (31.43) 

24 (68.57) 

 

ค่ำดัชนมีวลกำย: kg/m2 (mean±SD) 24.14±4.03 23.10±4.69 0.324 

TUGT: second (mean±SD) 8.30±0.96 12.11±3.68 < 0.001 

SLST: second (mean±SD) 31.01±19.70 21.30±17.26 0.032 

*P value from Mann Whitney U test. 

TUGT; Timed up and go test, SLST; Single-leg-stance test 
   

ตารางที่ 2 ค่ำตัดแบ่ง ควำมไว ควำมจ ำเพำะ และพืน้ท่ีใต้กรำฟ 

การทดสอบ ค่าตัดแบ่ง 

(วนิำที) 

ความไว 

(ร้อยละ) 

ความจ าเพาะ 

(ร้อยละ) 

พื้นที่ใต้กราฟ (95 

% CI) 

Single-leg-stance test < 15.48  57.14 34.29 0.360 

(0.229-0.491) 

Timed up and go test  ≥ 8.98  77.14 80.00 0.829 

(0.725-0.932) 
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อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 
 ปัจจุบัน กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถทำงกำย มีหลำกหลำยกำรทดสอบ 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงแบบอยูน่ิ่ง (static balance test) และกำรทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบเคลื่อนไหว (dynamic balance test) โดยกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ ถือเป็น 

กำรทดสอบท่ีนิยมน ำมำใช้ประเมินและคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรล้มในผู้สูงอำยุ  เนื่องจำกควำมบกพร่องในกำรทรงท่ำ  

ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีควำมเสี่ยงต่อกำรล้มได้  กำรศึกษำนี้  พบว่ำ กำรทดสอบ TUGT และ SLST มี

ควำมสำมำรถในกำรแบ่งกลุ่มท่ีมีและไมม่ีประวัตกิำรล้มได้อยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 0.001 และ p = 0.032 ตำมล ำดับ) 

ส่วนกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม พบว่ำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำแบบ

เคลื่อนท่ี อย่ำงเช่น กำรทดสอบ TUGT มีควำมสำมำรถในกำรท ำนำยกำรล้มได้ดีกว่ำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ

แบบอยูน่ิ่ง อยำ่งเชน่ กำรทดสอบ SLST 

 กำรทดสอบ TUGT ถือเป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำ ประเภทควำมสำมำรถทำงกำย (physical 

performance test) ท่ีเป็นมำตรฐำนและนยิมน ำมำใชใ้นกำรประเมนิควำมเสี่ยงตอ่กำรล้มในผู้สูงอำยุ ท้ังตำ่งประเทศ (Alexandre 

et al., 2012; Arnold & Faulkner, 2007; Barry et al., 2014) และในประเทศไทย (Chantanachai et al., 2014; Poncumhak, 

Duangsanjun, Srithawong, & Sittitan, 2018) โดยกำรศึกษำของ Chantanachai และคณะ (2014) รำยงำนค่ำตัดแบ่งของ 

กำรทดสอบ TUGT ส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้มในผู้สูงอ่ำยุไทย ท่ี 10.5 วินำที (ควำมไว ร้อยละ 

74.0, ควำมจ ำเพำะ ร้อยละ 57.7 และพื้นท่ีใต้กรำฟ 0.62) (Chantanachai et al., 2014) ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำกำรศึกษำปัจจุบัน  

อำจเน่ืองมำจำกกำรศึกษำปัจจุบัน มีวิธีกำรทดสอบ TUGT ท่ีให้ อำสำสมัครเดินด้วยควำมเร็วสูงสุดแต่ปลอดภัย จึงท ำให้ 

ค่ำตัดแบ่งท่ีได้ มีค่ำน้อยกว่ำกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ กำรศึกษำปัจจุบัน มีค่ำตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับระดับ

ควำมแม่นย ำในกำรท ำนำยของค่ำตัดแบ่ง สูงกว่ำกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ และกำรศึกษำของ Poncumhak และคณะ (2018)  

ท่ีรำยงำนค่ำตัดแบ่งของกำรทดสอบ TUGT ในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม ตำมช่วงอำยุ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในกลุ่มช่วง

อำยุ 60-74 ปี มีค่ำตัดแบ่งในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม 10.74 วินำที (ควำมไว = 90.00% และควำมจ ำเพำะ 

= 81.82%) และในกลุ่ม 75 ปี ขึ้นไปพบว่ำค่ำตัดแบ่งอยู่ท่ี 14.58 วินำที (ควำมไว = 97.14% และควำมจ ำเพำะ = 82.61%) 

(Poncumhak et al., 2018) ซึ่งพบว่ำมีค่ำควำมไวและควำมจ ำเพำะสูงกว่ำกำรศึกษำปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำนี้   

ซึ่งพบวำ่มคี่ำท่ีสูงกวำ่กำรศกึษำปัจจุบันท้ังสองชว่งอำยุ 

กำรทดสอบ SLST เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถของกำรทรงท่ำ ด้วยวิธีกำรลดพื้นท่ีรองรับมวลร่ำงกำย โดยให้

อำสำสมัครยืนด้วยเท้ำข้ำงเดียวข้ำงท่ีถนัด มือกอดอก เท้ำอีกข้ำงยกขึน้สูงจำกพื้นประมำณ 10 เซนติเมตร และยืนในลักษณะ

นี้ให้นำนท่ีสุดเท่ำที่จะท ำได้ อำจจะให้หลับตำหรือลืมตำก็ได้ แล้วแต่รูปแบบของกำรศึกษำ กำรบันทึกผล บันทึกเป็นเวลำ 

(วนิำที) ตัง้แตอ่ำสำสมัครยกเท้ำอกีข้ำงพื้นพื้น และหยุดเวลำเมื่ออำสำสมัคร สูญเสียกำรทรงตัว ปล่อยเท้ำข้ำงท่ียกอยู่ลงแตะ

พื้น (Lin et al., 2004a; Potvin, Syndulko, Tourtellotte, Lemmon, & Potvin, 1980) ในบำงกำรศึกษำใช้วิธีกำรทดสอบท่ีก ำหนด

โดยเวลำและแสดงผลกำรประเมินด้วยวิธี ผ่ำน/ไม่ผ่ำน (Frandin, Grimby, Mellstrom, & Svanborg, 1991; Potvin et al., 1980) 

Lin และคณะ รำยงำนค่ำ effect size ในระดับน้อย (small effect size) ของกำรล้ม กำรมีควำมสำมำรถทำงกำยดีขึ้นหรือแย่ลง

ในผู้สูงอำยุ (Lin et al., 2004b) และมีกำรศึกษำควำมตรงในกำรท ำนำยของกำรทดสอบยืนขำเดียว ต่อควำมเสี่ยงในกำรเกิด

ภำวะ locomotive syndrome ในผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำตัดแบ่ง 19 วินำที ส ำหรับผู้สูงอำยุ อำยุ 65-75 ปี (ควำมไว = ร้อยละ 69, 
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ควำมจ ำเพำะ = ร้อยละ 65 และ พื้นท่ีใต้กรำฟ (AUC) = 0.73) (Seichi et al., 2014) ซึ่งผลกำรศึกษำมีควำมแตกต่ำงจำก

กำรศึกษำปัจจุบัน ท่ีพบว่ำ กำรทดสอบ SLST ไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำนำยควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม เนื่องจำกมีควำมไว 

ควำมจ ำเพำะและพื้นท่ีใต้กรำฟท่ีต่ ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำก่อนหน้ำนี้ ท่ีพบว่ำ กำรทดสอบ SLST มักพบปัญหำ อิทธิพล

จำกพื้น หรือ floor effect เนื่องจำกอำสำสมัครบำงรำยไม่สำมำรถท่ีจะยกเท้ำอีกข้ำงขึ้นจำกพื้นได้เลย (Lin et al., 2004b)

 กำรทดสอบ TUGT เป็นกำรทดสอบท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำนำยกำรล้มในผู้สูงอำยุในชุมชนได้ดีกว่ำกำรทดสอบ 

SLST โดยพบว่ำ หำกผู้สูงอำยุใช้เวลำในกำรทดสอบ ตั้งแต่ 8.98 วินำที (เดินทดสอบด้วยควำมเร็วสูงสุดแต่ปลอดภัย)  

จะมคีวำมเสี่ยงตอ่กำรล้ม 
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรและปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ 

เป็นกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม ด้วยกลุ่มตัวอยำ่ง 262 คน  

ผลวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเป็นเพศชำย ร้อยละ 55.0 อำยุระหว่ำง 12-15 ปี ร้อยละ 32.8 ค่ำดัชนีมวลกำย 

มนี้ ำหนักนอ้ยกว่ำมำตรฐำน(BMI<18.5) ร้อยละ 47.3 ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพดำ้นกำรบริโภคอำหำร โดยรวมอยูใ่นระดับดี 

(x̄ = 56.01, S.D. = 6.29) และพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรโดยรวมก็อยู่ในระดับดี (x̄ = 56.01, S.D. = 6.29) เช่นกัน  

เมื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งตัวแปร พบว่ำ ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวมไม่มคีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภค

อำหำร (OR = 1.55, 95%CI = 0.94 -2.54; P-value = 0.080) รำยละเอียดแต่ละด้ำน พบว่ำ กำรท่ีมีสำมำรถใน 

กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรสุขภำพได้มำกจะมีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกว่ำกำรเข้ำถึงได้น้อยเป็น 2.32 เท่ำ 

(95%CI = 1.40 - 3.84; P-value = 0.080)) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value = <0.001) และกำรจัดกำรตนเองท่ีดจีะ

มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกวำ่กำรจัดกำรตนเองไม่ดีเป็น 1.85 เท่ำ (95%CI = 1.13 - 3.04) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ (p-value = 0.014) ควรส่งเสริมในด้ำนกำรจัดกำรตนเองท่ีดี เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำ

ตอนต้นต่อไป 
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Abstract 
 This research aimed to study the dietary behavior and the factors affecting food consumption of secondary school 

students in Kamalasai school district Kamalasai province.  A descriptive study, Data were collected by questionnaire with a 

sample of the 262 people. The result of research sample was 55.0 percent male and most BMI 23.0-24.9 47.3 percent. 

health Literacy (x̄ = 1.68, S.D. = 0.54). The understanding of most comparably high level (x̄ = 0.95 , S.D. = 0.22)  

The access to health information and services company. Most are moderate (x̄ = 2.1, S.D. = 0.61). Communication skills are 

mainly located in the san intermediate (x̄ = 2.2, S.D. = 0.607). The decision-making skills Is moderate (x̄ = 2.3, S.D.=0.64) 

Self-management, the majority of which are moderate (x̄ = 2.30, S.D. = 0.62) Scholastic literacy, mainly in high level 

( x̄ = 0.80 ,S.D.  = 0.42) .  Information on the dietary habits of the students found that most are moderate ( x̄ = 2.25 ,  

S.D.  =  0 .60) .  It should strengthen awareness regarding the consumption of nutritious foods.  To promote good health  

for themselves. 
 

Keywords:   Behavior, Consumption, Food, health literacy 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำนท้ังสภำพทำงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและควำมเจริญก้ำวหน้ำ

ด้ำนเทคโนโลยีสิ่งเหล่ำนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคม ท้ังกำรด ำเนินชีวิตและภำวะสุขภำพของประชำชนท่ี

เปลี่ยนแปลงไป(สถำนบันวิจัยประชำกรและสังคม, 2560) จึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ ซึ่งภำวะโภชนำกำร

เป็นปัญหำท่ีรุนแรงมำกที่สุดเร่ืองหนึ่งของสังคมไทยในยุคนี้เกิดจำกปัจจัยส ำคัญคือ กำรบริโภคอำหำรท่ีด้อยคุณภำพขำด

คุณค่ำทำงโภชนำกำร อีกท้ังยังให้พลังงำนสูงอีกด้วย อำหำรเหล่ำนี้เป็นมักขำดคุณค่ำทำงโภชนำกำรและสำรอำหำรท่ี

จ ำเป็นต่อร่ำงกำย จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำง  ๆ ของชำติ มุ่งเน้น 

กำรแก้ปัญหำด้ำนภำวะโภชนำกำรของประชำกรเป็นส ำคัญเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กวัยเรยีน (ภูษิต ประคองสำย, 2559) ในวัยนี้

จะมีพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว ด้ำนนิสัยเองก็เช่นกัน เช่น กำรเลือกรับประทำนอำหำร ก็จะเกิดขึ้น

ในช่วงนี้และจะคงอยูต่ิดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ กำรปลูกฝังพฤตกิรรมสุขภำพในด้ำนโภชนำกำร กำรรับประทำนอำหำรท่ีอุดม

ไปด้วยสำรอำหำรท่ีจ ำเป็นตอ่ร่ำงกำย และปริมำณท่ีเพยีงพอในแต่ละวัน จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับตัวเด็กเอง(สถำนบันวจิัย

ประชำกรและสังคม, 2561)ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส ำคัญมำกท่ีจะต้องปลูกฝังพฤติกรรมสุขภำพในด้ำนโภชนำกำรและกำร

รับประทำนอำหำรท่ีถูกต้องส ำหรับเด็กวัยนักเรียน 

กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกรไทยคร้ังล่ำสุดของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติด ำเนินกำรในปี 

พ.ศ. 2556 พบเด็กวัยเรียนท่ีมีอำยุตั้ง 6-14 ปี ให้ควำมนิยมบริโภคอำหำรประเภทอำหำรจำนด่วน รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีมี

รสหวำนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอำหำรและเคร่ืองดื่มเปล่ำนี้จะอุดมไปด้วยสำรอำหำรท่ีให้พลังงำนสูง แต่มีสัดส่วนของอำหำร

ประเภทโปรตนีและวติำมินน้อยมำกเป็นเหตุให้เกิดไขมันสะสมในร่ำงกำย ประกอบกับขำดกำรออกก ำลังกำย ควำมรู้ และ

ทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรดูแลสุขภำพตนเอง (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2556) จึงเป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้ำมและสมควรได้รับ 

กำรแก้ไขด้วยวธีิกำรท่ีถูกต้อง 
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ควำมรอบรู้ทำงด้ำนสุขภำพ มสี่วนส ำคัญในกำรควำมสำมำรถและทักษะในกำรเข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

เพื่อวิเครำะห์ ประเมินกำรปฏบัิตแิละกำรจัดกำรตนเอง รวมท้ังสำมำรถชี้แนะเร่ืองสุขภำพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน

เพื่อสุขภำพท่ีดี (กองสุขศึกษำ, 2554) หำกมีควำมสำมำรถและทักษะเหล่ำนี้ด้ำนกำรบริโภคอำหำรก็จะเป็นส่วนช่วย

ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีถูกต้องมำกยิ่งขึ้น(กองสุขศึกษำ , 2561) ซึ่งประกอบไปด้วยกำรเข้ำถึงข้อมูล

สุขภำพและบริกำรสุขภำพควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรจัดกำรตนเอง ทักษะกำรตัดสินใจและกำรรู้เท่ำ

ทันสื่อ (Nutbeam, 2008) 

โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุเป็นสถำนศึกษำขนำดใหญ่ท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 มีนักเรียนประมำณ 2,500 คนต่อปี ซึ่งประสบปัญหำทำงด้ำนภำวะโภชนำกำรมำ

อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเลือกบริโภคอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ ปริมำณอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรบริโภคในแต่ละวัน และ

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรจำนด่วน เป็นต้น จำกพฤติกรรมดังกล่ำวส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของนักเรียน  

ท ำให้เกิดภำวะโภชนำกำรเกิน ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของโรคเรื้อรังต่ำง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง   

ท่ีเป็นผลกระทบตอ่สุขภำพในอนำคตได้อกีด้วย (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศกึษำ, 2562) 

กำรศึกษำครัง้นี้จึงผู้วจิัยมคีวำมสนใจศกึษำในประเด็นควำมรู้และพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ เพื่อน ำข้อมูล ท่ีได้ไปก ำหนดแนวทำง  

วำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจริงตำมสภำพปัญหำที่เกิดขึน้ สำมำรถปรับพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำร

ท่ีไม่ถูกต้องของนักเรียนให้ลดลง รวมไปถึงสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรปัญหำภำวะโภชนำกำรของนักเรียน 

ให้แกผู่้ท่ีสนใจทัง้ องค์กรภำครัฐ และเอกชน ได้ 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนตน้ โรงเรียน

กมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ 

 2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพกับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียน

มัธยมศกึษำตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสนิธ์ุ 
 

วิธีด าเนินการวจิัย   

กำรวิจัยคร่ังนี้เป็นกำรศึกษำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำ

ตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธ์ุ เนื้อหำครอบคลุม กำรศึกษำควำมรอบรู้ทำงสุขภำพและ

พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียน 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนกมลำไสย ท่ีมีก ำลังศึกษำอยู่ภำค

เรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 1,233 คน 

เกณฑ์กำรคัดเลอืก (Inclusion criteria) ดังนี ้

1. ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศกึษำตอนต้นโรงเรียนกมลำไสย 

2. ผ่ำนกำรศกึษำในระดับมัธยมศกึษำตอนต้น ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
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3. อำยุอยู่ระหว่ำง 13-15 ปี 

 เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี ้

 1. ผลกำรเรียนไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำงกำรศกึษำ 

2. อำยุไม่ครบ 13 ปี หรอืเกิน 15 ปี บริบูรณ์ 

 3. ขำด ลำ ในวันท่ีด ำเนนิกำรเก็บขอ้มูล 

 4. ไมย่นิยอมหรือปฏเิสธในกำรให้ขอ้มูล 

กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 262 คน ได้จำกกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงโดยใช้สูตร

ส ำหรับกรณวีเิครำะห์หำควำมสัมพันธ์ดว้ยสถิต ิSimple Logistic regression (Hsieh. et al, 1998) 

𝑛 =  
𝑃(1 − 𝑃)(𝑍1−𝛼 + 𝑍1−𝛽)2

[𝐵(1 − 𝐵)(𝑃0 − 𝑃1)2]
 

กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) จนได้ครบตำมจ ำนวนขนำดตัวอย่ำงท่ี

ค ำนวนได้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมรอบรู้ทำงสุขภำพและพฤติกรรมกำรบริโภค

อำหำรของนักเรียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ ครอบคลุม 

ควำมรู้ควำมเข้ำใน กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรตัดสินใจ กำรจัดกำรตนเอง และ  

กำรรู้เท่ำทันสื่อ และส่วนท่ี 3 พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำร ครอบคลุม กำรรับประทำนอำหำร ชนดิของอำหำร ควำมตอ้งกำร

อำหำรในแตล่ะมื้อ และคุณค่ำทำงอำหำร  

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 1) สถิติท่ีใช้ในกำรบรรยำยคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย จ ำนวน 

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 2) สถิตท่ีิใชว้เิครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งตัวแปรด้วยกำรถดถอยโลจิสตกิอย่ำง

ง่ำย (Simple Logistic Regression) 3. สถิติท่ีใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ หำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 

ท้ังฉบับ ด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ ของ Cronbach (Coefficient Alpha’s Cronbach) เท่ำกับ 0.86 และกำรหำ 

ค่ำควำมเท่ียงตรงเชงิเนื้อหำใชก้ำรพจิำรณำด้วยผู้เชี่ยวชำญเพื่อหำค่ำ IOC 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบเป็นเพศชำยถึง ร้อยละ 55.0 ท่ีมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศหญิง  

อำยุอยู่ระหว่ำง 12-15 ปี ร้อยละ 32.8 อำยุท่ีพบเป็นส่วนใหญ่เท่ำกับ 15 ปี มีกำรส ำรวจค่ำน้ ำหนักและส่วนสูงในกำรวิเครำะห์

ค่ำดัชนีมวลกำยมีน้ ำหนักน้อยกว่ำมำตรฐำนมำกถึง ร้อยละ 47.3 ซึ่งค่ำมำตรฐำนค่ำดัชนีมวลกำยจะอยู่ระหว่ำง 18.5-22.9  

ท่ีพบเพียง ร้อยละ 34.4 เท่ำนั้น สมำชิกมำกกว่ำคร่ึงหนึ่งจะอำศัยอยู่ในบ้ำนหลังเดียวกัน โดยมีจ ำนวนระหว่ำง 2-4 คน  

ร้อยละ 50.4 ท่ีพักอำศัยอยูก่ับบิดำและมำรดำ ร้อยละ 76.0 รำยได้อยูร่ะหวำ่ง 50-100 บำท ร้อยละ 92   

ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพด้ำนกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 56.01, 

S.D. = 6.29) เมื่อศึกษำถึงรำยละเอียดในแต่ละด้ำน พบว่ำด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจส่วนใหญ่มีควำมรู้ท่ีถูกต้อง (x̄ = 8.72,  

S.D. = 1.25) ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพและบริกำรส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับมำก (x̄  = 10.28, S.D. = 1.89)  

ด้ำนกำรสื่อสำรส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับมำก (x̄ = 10.93, S.D. = 2.02)ด้ำนกำรตัดสินใจ ส่วนใหญ่มีทักษะในระดับมำก 
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(x̄ = 11.55, S.D. = 2.01) ด้ำนกำรรู้เท่ำทันสื่อส่วนใหญ่มีควำมรู้อยู่ในระดับมำก (x̄ = 7.46, S.D. = 1.28) ด้ำนกำรจัดกำร

ตนเอง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับนอ้ย (x̄ = 10.47, S.D. = 1.64) 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร พบว่ำ พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี  (x̄  = 56.01, S.D. = 6.29) 

 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรอบรู้ทำงสุขภำพกับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีของนักเรียน

มัธยมศกึษำตอนต้น พบวำ่ กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรสุขภำพได้มำกจะมีพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกว่ำกำรเข้ำถึง

ได้น้อยเป็น 2.32 เท่ำ (95%CI = 1.40 - 3.84) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p-value = >0.001) กำรจัดกำรตนเองท่ีดีจะมี

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีกว่ำกำรจัดกำรตนเองไม่ดีเป็น 1.85 เท่ำ (95%CI = 1.13 - 3.04) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

(p-value = 0.014) และควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวมไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร (OR = 1.55, 95% 

CI = 0.94 -2.54) อยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p-value = 0.080) 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นอย่ำงวิเครำะห์  

โดย Simple logistic regression(n = 262) 

ความรอบรูท้างสุขภาพ 

ด้านการบรโิภคอาหาร 
จ านวน %FCB OR 95 % CI P-value 

1. กำรเข้ำถึงขอ้มูลและกำรบริกำร 

สุขภำพ 

    <0.001 

 - เข้ำถึงได้นอ้ย 121 32.23 1   

- เข้ำถึงได้มำก 141 52.48 2.32 1.40 to 3.84  

2. กำรจัดกำรตนเอง     0.014 

 - ไมด่ี 141 36.17 1   

 - ด ี 121 51.24 1.85 1.13 to 3.04  

3. ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวม     0.080 

 - ไมด่ี 146 38.36 1   

 - ด ี 116 49.14 1.55 0.94 to 2.54  

 

สรุปผล 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบเป็นเพศชำยมีจ ำนวนมำกกว่ำเพศหญิง มีอำยุอยู่ระหว่ำง  

12-15 ปี รำยได้ต่อวัน50-100 บำทกำรส ำรวจค่ำน้ ำหนักและส่วนสูงในกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีมวลกำยพบน้ ำหนักน้อยกวำ่

มำตรฐำนมีมำกซึ่งค่ำมำตรฐำนค่ำดัชนีมวลกำยควรอยู่ระหว่ำง 18.5-22.9 ซึ่งพบเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นท่ีตรงตำมเกณฑ์

มำตรฐำน สมำชิกเกินคร่ึงหนึ่งอำศัยอยู่ในบ้ำนหลังเดียวกับบิดำและมำรดำ ขณะเดียวกันมีจ ำนวนกำรพักอำศัยแต่ละ

หลังคำเรือนจ ำนวน 2-4 คน 
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ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพด้ำนกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อศึกษำ

ถึงรำยละเอียดในแต่ละด้ำน พบว่ำ แต่ละด้ำนส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับมำกเช่น ด้ำนกำรสื่อสำรด้ำนกำรตัดสินใจด้ำน

กำรรู้เท่ำทันสื่อด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรสุขภำพ อกีทัง้ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก็มีทักษะทำงควำมคิดท่ีถูกต้อง

ก็เป็นสว่นใหญ่เชน่กัน แตใ่นสว่นของด้ำนกำรจัดกำรตนเองจะมีอยูใ่นระดับน้อย ซึ่งแตกตำ่งจำกด้ำนอ่ืน ๆ  

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อวิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีมี

ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดีของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนตน้ พบว่ำ ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวม

ไมม่คีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรหำกศึกษำในรำยละเอียดแตล่ะด้ำนของควำมรอบรู้ทำงสุขภำพทำงด้ำน

กำรบริโภคอำหำรแลว้ พบวำ่ มเีพยีง 2 ด้ำนเท่ำนัน้ท่ีพบควำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำร คือ ด้ำนกำรจัดกำร

ตนเอง และด้ำนกำรเข้ำถึงขอ้มูลและกำรบริกำรสุขภำพ 
 

อภิปรายผล 
ควำมรอบรู้ทำงสุขภำพด้ำนกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นอยู่ในระดับดี  ด้วยกำรส่งเสริม

ควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริโภคอำหำรจำกอำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขจัดกิจกรรม  กำร

ประชำสัมพันธ์ในโรงเรียนเป็นประจ ำ เช่น กำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้ กิจกรรมเสียงตำมสำย และกำรเรียนในรำยวิชำท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรบริโภคอำหำร อีกท้ังยังมีกำรจัดอบรมให้นักเรียนเป็นประจ ำทุกปี ท ำให้นักเรียนเห็นถึงควำมส ำคัญของ

กำรบริโภคอำหำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีดอีีกทั้งนักเรียนในชว่งวัยน้ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงวัยท่ีรัก

สวยรักงำม ระมัดระวังในกำรบริโภคอำหำร โดยรู้จักเลือกซื้ออำหำรท่ีรับประทำนท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย ไม่มีสำร

ปนเป้ือน ถูกสุขลักษณะ และปริมำณสำรอำหำรเหมำะสมตอ่กำรบริโภคนักเรียนสว่นใหญ่อำศัยอยู่ในเขตชุมชนเมอืงท่ีมีสื่อ

ต่ำงๆ ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย มีข่ำวสำรท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับกำรศึกษำของ อดิษำ สังขะทิพย์ 

(2560) พบว่ำ ควำมรอบรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ำ ด้วยกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในพื้นท่ีชนบท บิดำมำรดำมีกำรศึกษำในระดับ

ประถมศึกษำ และประกอบอำชพีรับจ้ำง จึงไม่มเีวลำในกำรแนะน ำ ให้ควำมรู้ได้มำกนักบ้ำงก็อำศัยอยู่กับตำยำย 

ท้ังนี้ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำสถำนศึกษำได้มีกำรจัดอบรมให้กับผู้ประกอบกำรท่ีจัดจ ำหนำ่ยอำหำรภำยในโรงอำหำร

ให้มีกำรจ ำหน่ำยอำหำรท่ีสด สะอำด มีคุณภำพ และปลอดภัยจำกสำรเคมีอยู่เสมอ สอดคล้องกับ วีระชัย นลวชัย และ

คณะ (2560) พบว่ำ โรงเรียนมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ให้มีกำรจ ำหน่ำยอำหำรปลอดภัย ได้รับประกันคุณภำพ

ร้ำนคำ้อำหำรปลอดภัย Clean food good taste ท่ีได้รับจำกกระทรวงสำธำรณสุข 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นอยู่ในระดับดี เมื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรท่ีด ีควำมรอบรู้ทำงสุขภำพโดยรวมไม่มคีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำร แตต่่ำง

กับ นุชจรนิทร์ สุทธิวโรตมะกุล (2561) พบว่ำ ควำมฉลำดทำงสุขภำพมคีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมสุขภำพของเด็กวัยเรียน 

แตเ่มื่อศกึษำในถึงควำมสัมพันธ์ภำยในรำยละเอียดแต่ละด้ำนของควำมรอบรู้ทำงสุขภำพทำงด้ำนกำรบริโภคอำหำร

แล้ว พบว่ำ มีเพียง 2 ด้ำนเท่ำนั้นท่ีพบควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร คือ ด้ำนกำรจัดกำรตนเอง และด้ำนกำร

เข้ำถึงข้อมูลและกำรบริกำรสุขภำพสอดคล้องกับ นุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล (2561) พบว่ำทักษะกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพ

สูงสุด รองลงมำเป็นทักษะกำรตัดสินใจ ส่วนควำมฉลำดทำงสุขภำพด้ำนทักษะกำรจัดกำรตนเองและทักษะด้ำนกำรรู้เท่ำทัน

สื่อ มคีวำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรอยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p < .01 และ < .05 ตำมล ำดับ) 
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สกัดอนิทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) 

Study of total Phenolic content, Antioxidant and Biological Activities of Inthanin 

Bok extracts (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) 
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บทคัดย่อ 
 อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) เป็นพืชท่ีสำมำรถปลูกได้ในประเทศไทย นิยมใช้ในกำรท ำเคร่ือง

เรือนและเครื่องมอืทำงกำรเกษตร จึงท ำให้ถูกมองข้ำมฤทธ์ิกำรเป็นสรรพคุณทำงยำ ดังนัน้กำรทดลองนี้จึงมวีัตถุประสงค์

ในกำรศึกษำฤทธ์ิทำงเคมีและชีวภำพของอินทนิลบกเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคตนอกเหนือจำกกำรท ำเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์กำรเกษตร กำรศึกษำหำปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสำรสกัดเอทำนอลจำกกิ่ง  เปลือก ใบ

อบแห้ง และใบสดของอินทนิลบกด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่ำสำรสกัดส่วนใบอบแห้งมีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิก

ท้ังหมดมำกท่ีสุด คือ 395.07 ± 3.26 mg GAE/g extract กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 

พบว่ำสำรสกัดส่วนเปลือกอบแห้งมีเปอร์เซ็นต์กำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด มีค่ำเท่ำกับ 94.23 ± 0.10 กำรศึกษำผลของ

สำรสกัดต่อควำมเป็นพิษต่อหนอนนกพบว่ำ สำรสกัดจำกใบอินทนินบกอบแห้งท่ีควำมเข้มข้นเท่ำกับ 12.5 มิลลิกรัม/
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มลิลลิิตร ยังมีฤทธ์ิในกำรท ำให้หนอนนกมีเปอร์เซ็นต์กำรตำยเฉลี่ยสะสมสูงท่ีสุดซึ่งมีคำ่เท่ำกับ 66.67 ± 16.07 และเมื่อน ำ

สำรสกัดท้ัง 4 ส่วนไปทดสอบควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จำกไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องใน

มนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) พบว่ำ สำรสกัดท้ัง 4 ส่วนสำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ท้ังสองชนิดได้  และ

กำรค้นหำสำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking กับสำรสกัดของพืชใน

สกุลเดียวกันกับอินทนินบกพบว่ำ ß-sitosterol, gamma-sitosterol, ent-isolariciresinol, stigmasterol, isoquercitrin, (-)-

catechin gallate และ clauslactone K สำมำรถจับกับเอนไซม์ได้โดยให้คำ่ GOLD score สูงกว่ำยำ nevirapine และ efavirenz 

สำรเหล่ำนี้จะถูกน ำมำศึกษำประสิทธิภำพกำรยับยั้งเอนไซม์ต่อเพื่อน ำไปพัฒนำยำรักษำโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องท้ัง

ในมนุษยแ์ละแมว ผลท่ีได้จำกกำรทดลองนี้แสดงให้เห็นวำ่สำรสกัดจำกอนิทนินบกมีศักยภำพท่ีจะน ำไปพัฒนำตอ่ยอดเพื่อ

ใชป้ระโยชนท์ำงยำ 
 

ค าส าคัญ:   อนิทนลิบก, ปริมำณฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอสิระ, anti-FIV-RT, หนอนนก 
 

Abstract  
 Inthanin Bok (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) are widely grown in Thailand. They have been used in furniture 

and agricultural equipment productions, and is oftentimes dismissed for medical uses.  Therefore, this research aimed 

to study chemical and biological activities of L.  macrocarpa Wall.  for paving the way to other applications.  The total 

phenolic compounds ( TPC)  of twig, bark, fresh and dried leaves were investigated via Folin-Ciocalteu method, and 

results revealed that ethanolic crude extract of dried leaves showed the highest TPC with value of 395.07 ± 3.26 mg 

GAE/ g extract.  Antioxidant activity was performed by DPPH method, and bark extract showed the highest percent 

inhibition activity with value of 94.23 ± 0.10 .  The effect of dried leaves extract on mealworm was also studied, and 

result showed that extract at concentration of 12.5 mg/ml gave the highest percent death (66.67 ± 16.07)  of 

mealworm.  Moreover, all extracts could inhibit reverse transcriptases from human (HIV-RT)  and feline ( FIV-RT) 

immunodeficiency viruses.  Screening of bioactive compounds found in Lagerstroemia against HIV-RT and FIV-RT by 

using molecular docking approach showed that ß- sitosterol, gamma- sitosterol, ent- isolariciresinol, stigmasterol, 

isoquercitrin, (-)-catechin gallate and clauslactone K could bind to both enzymes with higher GOLD scores that those 

of anti-HIV drugs nevirapine and efavirenz.  These compounds will be chosen for detailed analyses against these 

enzymes in order to develop novel anti-HIV/FIV drugs. These results revealed that the crude extracts of L. macrocapa 

Wall. has potentials in drug development. 
 

Keywords:   Inthanin Bok, TPC, antioxidant, Anti-FIV-RT, Mealworm  
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บทน า 

อินทนิลบก (Lagerstroemia macrocarpa Wall.) จัดอยู่ในสกุล Lagerstroemia L. วงศ์ LYTHRACEAE เป็นพืชท่ี

สำมำรถพบได้ท่ัวไปในประเทศไทย พืชสกุลนี้มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในหลำกหลำยด้ำน เช่น ใช้ในกำรก่อสร้ำง ท ำเคร่ือง

เรือนและเคร่ืองมือทำงกำรเกษตรเนื่องจำกมีลักษณะเนื้อไม้มีลำยและสีสวยงำม นอกจำกนี้พืชในสกุลนี้ออกดอกเป็นช่อ

ขนำดใหญ่และมีหลำกหลำยส ีจึงมกีำรน ำมำปลูกประดับเพื่อให้ร่มเงำในบริเวณบ้ำนและตำมสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ และ

มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์เป็นยำรักษำโรคเบำหวำน ปัจจุบันมีรำยงำนวิจัยฤทธ์ิทำงเคมีและฤทธ์ิทำงชีวภำพของพืชสกุลนี้

มำกมำย ยกตัวอย่ำงเช่น กำรศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบเคมีพบว่ำส่วนใหญ่เป็นสำรในกลุ่ม triterpene [3-10], ellagic 

acids [4-11], tannis [7,8,10], flavones [9-10] และ sitosterol [1] โดยพบว่ำสำรส ำคัญท่ีมีฤทธ์ิลดน้ ำตำลในเลือดคือ 

corosolic acid [7, 10, 12-14] โดยพบในใบพืชชนิด L. speciose Pers. มำกกว่ำชนิดอื่นๆ และตรวจพบสำรกลุ่มฟีนอลิก 

ได้แก่ โพลิฟีนอล ฟลำวำนอยด์ แอนโทรไซยำนิน และแทนนิน ซึ่งมีฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระ [7-10, 15] นอกจำกนี้ยัง

พบว่ำมีฤทธ์ิในกำรลดอำกำหรอักเสบ [7,10] ลดอำกำรปวด [7,10] มีฤทธ์ิต้ำนเชื้อ HIV-1 [11] มีฤทธ์ิยับยั้งกำรท ำงำนของ

เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกิดร้ิวรอย [9] มีฤทธ์ิลดกำรสร้ำงผังผืดท่ีตับ [10] อินทนิลบก (L. macrocarpa Wall.) และ 

อินทนิลน้ ำ (L. speciose Pers.) พืชสองชนิดนี้มีควำมใกล้เคียงกันมำก แตกต่ำงกันท่ีลักษณะดอกตูม ขนำดของดอกท่ีบำน

เต็มท่ี และขนำดของผลเท่ำนั้น แต่กลับไม่พบรำยงำนวิจัยด้ำนฤทธ์ิทำงเคมีและฤทธ์ิทำงชีวภำพของอินทนิลบก 

เพรำะฉะนั้นสำรประกอบเคมีท่ีพบได้ในอินทนิลน้ ำ ก็มีโอกำสท่ีสำมำรถตรวจวิเครำะห์พบได้ในอินทนิลบก ซึ่งพืชสมุนไพร

ท่ัวไปหำกประกอบด้วยองค์ประกอบทำงเคมท่ีีคลำ้ยคลงึกันก็มีแนวโน้มในกำรให้ผลกำรออกฤทธ์ิทำงชวีภำพเช่นกัน ดังนัน้

งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำปริมำณฟินอลิกท้ังหมดและกิจกรรมกำรจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ศึกษำผล

ของสำรสกัดตอ่หนอนนก รวมถึงควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จำกไวรัสภูมิคุม้กันบกพร่องใน

มนุษย ์(HIV-RT) และไวรัสภูมิคุม้กันบกพร่องในแมว (FIV-RT) ของสำรสกัดจำกกิ่งอินทนลิบก เปลอืกจำกล ำต้น รวมถึงใบ

สดและใบแหง้ของอินทนลิบกด้วย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตัวอย่าง 
ต้นอินทนิลบก (L. macrocarpa Wall.) ท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัยนี้ เป็นต้นอินทนิลท่ีเติบโตตำมธรรมชำติในบริเวณ

มหำวทิยำลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิต ำบลแมท่รำย อ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ ส่วนของต้นอนิทนลิท่ีศกึษำ ได้แก่ 

ส่วนกิ่ง ส่วนเปลอืก ใบแห้งและใบสด ตัวอยำ่งกิ่งอนิทนลิเป็นกิ่งอนิทนิลท่ีเด็ดใบออกหมดแล้ว ตัวอยำ่งเปลอืกอินทนิลเป็น

ส่วนเปลือกที่ลอกออกจำกส่วนล ำตน้ ตัวอย่ำงใบอนิทนลิเป็นใบท่ีโตเต็มท่ีและมีสีเขียวเข้ม น ำตัวอย่ำงอนิทนลิแต่ละส่วนท่ี

เก็บได้มำสับพอหยำบและน ำไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง 
 

ขั้นตอนการสกัด 

น ำตัวอย่ำงอินทนิลแต่ละส่วน ได้แก่ ส่วนกิ่งอบแห้ง ส่วนเปลือกแห้ง ใบแห้ง และใบสด มำสับละเอียดและสกัด

ด้วยตัวท ำละลำยเอทำนอล โดยใชต้ัวอยำ่งน้ ำหนัก 30 กรัม ตอ่ตัวท ำละลำยปริมำตร 300 มลิลลิิตร เขยำ่ด้วยเครื่องเขย่ำ

ในแนวระนำบดว้ยควำมเร็ว 120 รอบตอ่นำที เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง กรองแยกกำกด้วยผ้ำขำวบำง และกรองละเอยีดอีกคร้ัง
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ผ่านกระดาษกรอง เบอร์ 4 จากนั้นระเหยตัวท าละลายออกจนสารสกัดเกือบแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้

สุญญากาศ น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนสารแห้ง และเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เป็นวิธีท่ีดัดแปลงเล็กน้อย

จาก Nsimba et al. (2008) ใชก้รดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 10-250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)  ปิเปต

สารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu 

reagent ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น

เตมิสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนักตอ่ปริมาตร ปริมาตร 0.8 มลิลิลิตร เขยา่ให้

เข้ากันอีกคร้ัง แล้วบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วย

เคร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า และหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดตัวอย่าง

อินทนิลแต่ละส่วน ด้วยการเทียบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก และค านวณในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ

น้ าหนักกรัมสารสกัด (Gallic acid equivalents, mgGAE / 1g crude extract) 
 

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมลูอสิระด้วยวิธี DPPH  

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH เป็นวธีิท่ีดัดแปลงเล็กน้อยจาก Adesanwo et al. (2013) ใชโ้ทรลอกซ์ 

(Torlox) และกรดแอสคอบิก (Ascorbic acid) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ และ

เตรียมสารละลายตัวอย่างจากสารสกัดอินทนิลแต่ละส่วน ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติตร  ปิเปตสารละลาย

มาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีตอ้งการทดสอบปริมาตร 1 มลิลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 200 มลิลิโม

ลาร์ ปริมาตร 1 มลิลิลิตร เขยา่ให้เข้ากัน บ่มในท่ีมืด ณ อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 30 นาที และน าไปวัดค่าการดูดกลนืแสงท่ีความ

ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า และค านวณหาค่าร้อยละของ

สารตา้นอนุมูลอสิระ DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จากสูตร 
 

%𝐷𝑃𝑃𝐻 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑎𝑣𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑐 − 𝐴𝑆

𝐴𝑐
× 100 

 

เมื่อ Ac คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ท่ีไม่มีสารทดสอบ และ As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ

สารละลาย DPPH ท่ีผสมกับสารทดสอบ  
 

การทดสอบผลสารสกัดจากใบอนิทนนิแห้งต่อการตายของหนอนนก 

เตรียมสารสกัดทดสอบโดยละลายสารสกัดใบอินทนินแห้งในอะซิโตนท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/มิลิลิตร จากนั้น 

เจือจางความเข้มข้นให้เป็น 12.5, 25, และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ เตรียมหนอนนกระยะท่ี 3-4 โดยเป็นหนอนนก 

ท่ีมีขนาดล าตัวยาว 2.2-2.5 เซนติเมตร จ านวน 20 ตัวต่อหนึ่งความเข้มข้น ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า จากนั้น น าสารสกัด 

ท่ีเตรียมไว้ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มาหยดลองตรงบริเวณกลางตัวด้านหลังของหนอน (Topical application method) ส าหรับ 

ชุดควบคุมจะใช้อะชิโตนแทนสารสกัด บันทึกผลจ านวนหนอนนกท่ีตายในแต่ละวัน นาน 11 วัน แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์ 

การตายเฉลี่ยสะสม 
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การศึกษาความสามารถในการยับย้ังเอนไซม์ RT จาก HIV และ FIV 

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จำกไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในคนและแมว 

(HIV-RT และ FIV-RT ตำมล ำดับ) ท ำได้โดยใช้ EnzCheck® Reverse Transcriptase Assay kit (Molecular Probes, USA) 

โดยน ำสำรสกัดควำมเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมำตร 2 ไมโครลิตร บ่มกับเอนไซม์ท่ีควำมเข้มข้น 50 นำโนโมลำร์ 

ปริมำตร 5 ไมโครลิตร ปรับปริมำตรปฏิกิริยำให้เป็น 25 ไมโครลิตรด้วย 1x TE buffer (10 มิลลิโมลำร์ Tris-HCl pH 7.6,  

1 มิลลิโมลำร์ EDTA, 1 มิลลิโมลำร์ DTT, 8 เปอร์เซ็นต์ DMSO) จำกนั้น เร่ิมปฏิกิริยำโดยกำรเตมิ 5 ไมโครลิตร 1:400 T/A 

บ่มปฏิกิริยำท่ี 37 ºC นำน 30 นำที แล้วหยุดปฏิกิริยำด้วยกำรเตมิ 5 ไมโครลิตร 0.2 โมลำร์ EDTA ตรวจสอบผลิตผลของ

ปฏกิิริยำที่ได้โดยเตมิ 40 ไมโครลิตร 1:700 picogreen และบ่มในท่ีมืดนำน 5 นำที แลว้น ำไปอ่ำนคำ่ fluorescence intensity 

โดยใช้ fluorescence microplate reader (Tecan, Switzerland) โดยวัดท่ี excitation wavelength 485 นำโนเมตร และ 

emission wavelength 535 นำโนเมตร ซึ่งผลท่ีได้จะน ำมำค ำนวณหำค่ำเปอร์เซ็นต์กำรยับยัง้เทียบกับยำ efavirenz (EFV) 
 

การค้นหาสารยับย้ังการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking 

เนื่องจำกยังไม่มีรำยงำนกำรค้นพบสำรประกอบในอินทนินบก ดังนั้นจึงท ำกำรค้นหำสำรประกอบของพืชในสกุล

เดียวกันกับอินทนินบกคือ สกุล Lagerstroemia โดยสำมำรถค้นหำสำรประกอบได้จ ำนวน 32 โครงสร้ำง [7, 10, 11, 16-21]  

น ำสำรท้ัง 32 โครงสร้ำงมำท ำกำรศึกษำกำรจับกันระหว่ำงสำรประกอบและเอนไซม์ โดยโครงสร้ำงสำมมิตขิองเอนไซม์ HIV-

RT ถูกน ำมำจำกฐำนข้อมูล PDB ภำยใต้ PDB ID 3HVT ส่วนโครงสร้ำงสำมมิติของเอนไซม์ FIV-RT ได้มำจำกกำรน ำล ำดับ

กรดอะมิโนของ PDB ID 5OVN มำท ำกำรสร้ำงโมเดลใหม่โดยใช้ 3HVT เป็นต้นแบบ ท ำกำรจ ำลองกำรจับกันระหว่ำงเอนไซม์

และสำรประกอบโดยเทคนิค molecular docking ด้วยโปรแกรม GOLD5.5 (The Cambridge Crystallographic Data Centre Inc, 

Cambridge, UK) ตั้งค่ำโปรแกรมเป็น default parameters ก ำหนดให้บริเวณท่ีเกิดกำรจับกันระหว่ำงเอนไซม์และตัวยับยั้งมี

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 Å จำกจุดจับของยำ nevirapine (NVP) ใน non-nucleotide binding pocket (NNBP) ของเอนไซม์ ท ำ

กำรวเิครำะห์ผลกำรจับกันระหวำ่งสำรประกอบในพืชวงศ์ Lagerstroemia และเอนไซมด์้วยโปรแกรม DeepView v4.0.2 (Guex 

and Peitsch, 1997) และ Discovery Studio 4.1 Visualizer (Accelrys Software Inc, USA) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด  

จำกผลกำรวิเครำะห์หำปริมำณสำรประกอบฟีนอลรวมในสำรสกัดตัวอย่ำงอินทนิลบกแต่ละส่วนด้วยวิธี  Folin-

Ciocalteu method โดยกำรค ำนวณเทียบกับกรำฟมำตรฐำน Gallic acid ท่ีมีสมกำรเส้นตรง y = 0.0108x - 0.1147 มคี่ำสัมประ

สิทธ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ำกับ 0.9929 พบว่ำสำรสกัดอินทนิลบกส่วนใบอบแห้ง มีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมำก

ท่ีสุด คือ 395.07 ± 3.26 mg GAE/g extract รองลงมำคือสำรสกัดจำกใบสด สำรสกัดจำกเปลอืกอบแห้ง และสำรสกัดส่วนกิ่ง

อบแห้ง ดังแสดงในตำรำงท่ี 1 
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ผลการศกึษาฤทธิ์การตา้นอนมุูลอิสระ  

จำกผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่ำสำรสกัดอินทนิลบกส่วนเปลือก

อบแห้งมีฤทธ์ิในกำรต้ำนอนุมูลอิสระมำก คือ 94.23 ± 0.10 รองลงมำคือสำรสกัดจำกใบอบแห้ง สำรสกัดจำกใบสดและ

สำรสกัดส่วนกิ่งอบแห้ง ดังแสดงในตำรำงที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และร้อยละกำรต้ำนสำรอนุมูลอิสระของสำรสกัดเอทำนอลจำกอินทนิลบก 

ได้แก่ กิ่งอบแห้ง เปลอืกอบแห้ง ใบอบแห้ง และใบสด 
 

สารสกัด 

ปริมาณ 

สารประกอบฟนีอลิกทั้งหมด 

(mgGE/g extract)* 

%Inhibition  

วิธี DPPH 

กิ่งอบแห้ง 66.58 ± 0.79 27.21 ± 0.42** 

เปลือกอบแห้ง 164.82 ± 1.85 94.23 ± 0.10** 

ใบอบแห้ง 395.07 ± 3.26 92.41 ± 0.32** 

ใบสด 344.70 ± 3.00 93.59 ± 0.32** 

Torlox - 50.16 ± 0.95*** 

Ascorbic acid - 65.26 ± 1.10*** 

       *mgGE/g extract: milligram gallic acid equivalents per gram of extract 

      ** %Inhibition ด้วยวิธี DPPH ของสำรสกัดตัวอยำ่งควำมเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 

      *** %Inhibition ด้วยวิธี DPPH ของสำรมำตรฐำนท่ีควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 
 

การทดสอบผลสารสกัดจากใบอินทนินบกแห้งต่อการตายของหนอนนก 

เนื่องจำกสำรสกัดเอทำนอลจำกใบอินทนินอบแห้งมีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกสูงท่ีสุด จึงน ำมำศึกษำถึงผลของ

สำรสกัดต่อหนอนนกโดยวิธีกำรหยดสำรสกัดทำงด้ำนหลัง (Topical application method) ท่ีควำมเข้มข้นของสำรสกัดตั้งแต่ 0-

100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นำน 11 วัน ผลพบว่ำ หนอนนกเร่ิมตำยต้ังแต่วันแรกหลังกำรหยดสำร โดยท่ีควำมเข้มข้นเท่ำกับ 

12.25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หนอนนกมีเปอร์เซ็นต์กำรตำยเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33 ± 5.77, 6.67 ± 5.77 และ 1.67 ± 

2.89 ตำมล ำดับ และเปอร์เซ็นตก์ำรตำยเพิ่มขึน้เมื่อระยะเวลำผ่ำนไปจนจบกำรทดลองในวันท่ี 11 โดยเปอร์เซ็นตก์ำรตำยเฉลี่ย

สะสมของสำรสกัดท่ีควำมเข้มข้น 12.5, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีค่ำเท่ำกับ 66.67 ± 16.07, 55.00 ± 21.79, 

46.67 ± 10.41 และ 53.33 ± 7.64 ตำมล ำดับ ส่วนหนอนนกในกลุ่มควบคุม พบกำรตำยเมื่อวันท่ี 10 และ 11 ของกำรทดลอง 

คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ำรตำยเฉลี่ยสะสม เท่ำกับ 1.67 ± 2.89 และ 5.00 ± 5.00 ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพท่ี 1 



58 

 

-Proceeding- 

 
ภาพที ่1 เปอร์เซ็นต์กำรตำยเฉลี่ยสะสมของหนอนนก (ตัว) เมื่อน ำมำทดสอบกับสำรสกัดจำกใบอนิทนนิอบแห้ง 

 

การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องใน

มนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) 

ผลกำรทดลอง พบว่ำ สำรสกัดท้ัง 4 ส่วนของอินทนินบกมีฤทธ์ิกำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ HIV-RT และ 

FIV-RT ท่ีดีกว่ำยำ EFV  โดยสำรสกัดจำกกิ่ง เปลือก ใบอบแห้ง และใบสดสำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ HIV-RT 

ได้เท่ำกับ 113.12 ± 60.24, 106.23 ± 9.53, 170.89 ± 0.98 และ 176.48 ± 0.29 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และสำมำรถ

ยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ FIV-RT ได้เท่ำกับ 103.42 ± 6.19, 129.93 ± 0.99, 158.94 ± 13.77 และ 164.29 ± 2.07 

เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 เปอร์เซ็นตก์ำรยับยัง้เอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT โดยสำรสกัดจำกกิ่ง เปลอืก ใบอบแห้ง และใบสดของอนิทนนิบก 
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การค้นหาสารยับย้ังการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking 

เนื่องจำกยังไมม่ีรำยงำนกำรค้นพบสำรประกอบในอินทนินบก ดังนั้นจึงท ำกำรค้นหำสำรประกอบของพืชในสกุล

เดียวกันกับอนิทนนิบกคือ สกุล Lagerstroemia โดยสำมำรถรวบรวมสำรประกอบได้จ ำนวน 32 โครงสร้ำง (ตำรำงที่ 2) มำ

จ ำลองกำรจับกันระหว่ำงสำรประกอบและเอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT เพื่อคน้หำสำรประกอบท่ีน่ำจะมีศักยภำพในกำร

เป็นตัวยับยัง้เอนไซม์ท้ัง 2 ชนดิ 

ผลกำรทดลองพบว่ำ ยำ NPV ให้ค่ำ GOLD score กับเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT เท่ำกับ 56.03 และ 56.46 

ตำมล ำดับ ส่วนยำ EFV ให้ค่ำ GOLD score เท่ำกับ 56.46 และ 59.98 ตำมล ำดับ เมื่อท ำกำรจ ำลองกำรจับกันระหว่ำง

เอนไซม์และสำรเคมีท่ีพบในพืชสกุล Lagerstroemia พบสำรจ ำนวน 7 และ 4 โครงสร้ำงมคี่ำ GOLD score สูงกว่ำค่ำ GOLD 

score ของยำ NVP และ EFV ท่ีกับเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ตำมล ำดับ ดังแสดงในตำรำงท่ี 2 ดังนั้น ß-sitosterol, 

gamma-sitosterol, ent-isolariciresinol, stigmasterol, isoquercitrin, (-)-catechin gallate และ clauslactone K จึงเป็นสำรท่ี

นำ่จะมีศักยภำพในกำรเป็นตัวยับยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

 

ตารางที่ 2 ค่ำ GOLD scores ของกำรจับกันระหว่ำงสำรประกอบในพืชสกุล Lagerstroemia ท่ีมีรำยงำนโครงสร้ำงใน

ฐำนขอ้มูล Pubchem กับโครงสร้ำงสำมมติขิองเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

CID number Compound 
GOLD score 

HIV-RT FIV-RT 

370 Gallic acid 40.15 34.72 

9064 (+)-Catechin 56.17 53.67 

64945 Ursolic acid 17.83 43.76 

64971 Betulinic acid 45.63 47.13 

66654 Brevifolin 45.17 43.65 

72276 (-)-Epicatechin 51.95 51.19 

72307 Sesamin 58.59 58.00 

73160 (-)-Catechin 54.69 51.20 

92110 Cycloartenol 45.11 19.89 

119034 Asiatic acid 15.36 6.30 

162350 Isovitexin 56.61 56.90 

182232 (+)-Epicatechin 55.24 50.51 

222284 ß-sitosterol 64.26 55.25 

259846 Lupeol 45.76 41.76 

457801 Gamma-sitosterol 63.64 53.14 

1023563 ent-Isolariciresinol 71.08 67.14 

5280343 Quercetin 57.66 54.78 
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CID number Compound 
GOLD score 

HIV-RT FIV-RT 

5280441 Vitexin 57.35 56.56 

5280443 Apigenin 54.34 52.46 

5280445 Luteolin 57.70 53.94 

5280794 Stigmasterol 61.88 57.41 

5280804 Isoquercitrin 69.31 71.23 

5280805 Rutin 55.23 53.86 

5280863 Kaempferol 53.46 51.26 

5281675 Orientin 59.50 58.28 

5281855 Ellagic acid 57.45 56.45 

6419835 (-)-Catechin gallate 72.04 74.23 

6918774 Corosolic acid 18.40 42.96 

10689615 Clauslactone K 61.67 65.98 

12305768 Alphitolic acid 44.78 42.04 

14136881 23-Hydroxyursolic acid 10.53 44.95 

54707974 3-O-Methylgallate 41.44 42.06 

4463 Nevirapine 56.03 56.46 

64139 Efavirenz 59.83 59.98 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
กำรศกึษำปริมำณฟีนอลิกท้ังหมดของสำรสกัดจำกส่วนตำ่ง ๆ ของอนิทนิลบก ได้แก่ กิ่ง เปลอืก และใบ (สดและแห้ง) 

พบว่ำสำรสกัดจำกส่วนใบอบแห้งมีปริมำณฟีนอลิกท้ังหมดมำกที่สุด ล ำดับรองลงมำคือส่วนของใบสด เปลือกอบแห้งและ 

กิ่งอบแห้ง ตำมล ำดับ ท้ังนี้เนื่องจำกสำรปรกอบฟีนอลิกเป็นสำรทุติยภูมิ (secondary metabolites) ท่ีพืชสังเครำะห์ขึ้น พชืจะผลิต

สำรขึ้นเพื่อใช้ในกำรเจริญเติบโต เพรำะฉะนั้นในแต่ละส่วนของพืชจึงพบสำรประกอบฟีนอลิกต่ำงชนิดกัน รวมถึงปริมำณก็มี

ควำมแตกต่ำงด้วยเช่นเดียวกัน [21-24] นอกจำกนี้ปัจจัยก่อนกำรเก็บเกี่ยวพืช ได้แก่ สภำพกำรเพำะปลูก ดิน แสง มีผลต่อ

ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกอีกตว้ย [23] 

กำรศกึษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอสิระ ด้วยวธีิ DPPH โดยรำยงำนเป็นร้อยละของควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอสิระของ

สำรสกัดเอธำนอลท่ีระดับควำมเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบวำ่สำรสกัดจำกส่วนเปลือกอบแห้ง ใบอบแห้ง และใบสด 

แสดงควำมสำมำรถในกำรจับกับอนุมูลอิสระ DPPH ได้มำกกว่ำร้อยละ 90 โดยสำรสกัดส่วนเปลือกอบแห้งมีฤทธ์ิในกำรต้ำน

อนุมูลอสิระมำกท่ีสุด รองลงมำคือสำรสกัดจำกใบสด และใบอบแห้ง ซึ่งผลกำรทดสอบไมส่อดคล้องกับปริมำณฟีนอลิกท้ังหมด

ท่ีตรวจพบ แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำสำรประกอบฟีนอลิกที่สกัดได้จำกส่วนต่ำงๆ ของอินทนิลบกมีควำมแตกต่ำงกัน 

สำรประกอบฟีนอลิกเป็นสำรประกอบท่ีเป็นวงแหวนอะโรมำติกและมีหมู่ไฮดรอกซิล รวมไปถึงอนุพันธ์ุขอสำรประกอบฟีนอล 
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เช่น ฟลำโวนอยด์ ลิกนิน กรดชินนำมิกและโคเอ็นไซม์คิว [26] ดังนั้นสำรประกอบฟีนอลิกท่ีพบในธรรมชำติจึงมีมำกมำยหลำย

ชนิด บำงชนิดทนควำมร้อน บำงชนิดไม่ทนควำมร้อน และบำงชนิดสำมำรถเกิดปฏิกิริยำเปลี่ยนแปลงไปเป็นสำรสีน้ ำตำลของ 

โพลิเมอร์ของเมลำนอยด์ดินได้เมื่อได้รับควำมร้อนท่ีมำกเพียงพอและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอิสระได้ดีขึ้น ดังเช่นใน

งำนวิจัยของ [27] ศึกษำวิธีกำรท ำแห้งใบมะรุม 3 สำยพันธ์ุ โดยใช้วิธีลมร้อนโดยศึกษำเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิ (50 และ 

100 องศำเซลเซียส) ท่ีมีผลตอ่ฤทธ์ิกำรตำ้นอนุมูลอสิระวธีิ FRAP, DPPH และ ABTS รวมถึงปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกท้ังหมด

และกำรเกิดสำรประกอบสีน้ ำตำลของใบมะรุม พบว่ำกำรท ำแห้งวิธีลมร้อนส่งผลให้ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและปริมำณ 

ฟีนอลิกท้ังหมดลดลงในช่วงแรกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะหลัง เนื่องจำกสำรประกอบสีน้ ำตำลท่ีเกิดขึ้นสัมพันธ์โดยตรงกับ

ผลกำรวิเครำะห์ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระวิธี DPPH และจำกผลกำรทดสอบปริมำณฟีนอลิกท้ังหมดและฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูล

อสิระด้วยวธีิ DPPH แสดงให้เห็นวำ่ควำมสำมำรถในกำรจับอนุมูลอสิระขึ้นกับชนิดของสำรประกอบในสำรสกัดมำกกวำ่ปริมำณ

ของฟีนอลิกรวม นอกจำกกลุ่มสำรประกอบฟีนอลิกท่ีสกัดได้แล้วอำจมีสำรประกอบกลุ่มอื่นรวมอยูด่้วย ดังนัน้ในกำรศึกษำวิจัย

ตอ่ไปควรตรวจวิเครำะห์กลุ่มสำรประกอบอื่น ๆ เพิ่มเตมิ  

กำรศึกษำผลของสำรสกัดเอทำนอลของใบอินทนินบกอบแห้งต่อกำรตำยของหนอนนกพบว่ำ สำรสกัดท่ีควำมเข้มข้น

เท่ำกับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีผลท ำให้หนอนนกตำยสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเข้มข้นอื่น ๆ ซึ่งเปอร์เซ็นต์กำรตำย

สูงสุดมีค่ำเท่ำกับ 66.67 นอกจำกกำรทดลองนี้แล้ว กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นพิษของพืชในสกุล Lagerstroemia ท่ีมีผลต่อ

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นได้รับกำรศึกษำโดย Rahmatullah et al. (2010) ซึ่งพบว่ำ สำรสกัดเมทำนอลจำกใบของ L. speciosa มีค่ำ LC50 

ตอ่ไรทะเล (Artemia salina) ค่อนข้ำงต่ ำซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 2.13 ± 0.38 มลิลิกรัม/มลิลิลิตร [19] กำรทดลองควำมเป็นพิษต่อไรทะเล

นี้สอดคล้องกับกำรทดลองของ Lai et al. (2016) ท่ีพบวำ่ค่ำ LC50 ของสำรสกัดเมทำนอลจำกเปลือกของ L. speciosa ตอ่ไรทะเล

มีค่ำเท่ำกับ 3.42 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร [20] และจำกกำรทดลองของ Zhang et al. (2011) พบว่ำสำรสกัดจำกใบและดอกของ  

L. indica ส่งผลท ำให้หนอนใยฝ้ำย (Helicoverpa armigera) มกีำรเจริญเติบโตช้ำลง และมอีัตรำกำรตำยเท่ำกับ 40.87 เปอร์เซ็นต์ 

[21]  ผลกำรทดลองเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำพืชในสกุล Lagerstroemia มีควำมเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนต่ ำ ดังนั้นสำรสกัดจำก 

อนิทนนิบกจึงอำจไมเ่หมำะสมท่ีจะน ำไปใช้เป็นสำรป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูพชื 

กำรศึกษำควำมสำมำรถของสำรสกัดเอทำนอลจำกกิ่ง เปลือก ใบอบแห้ง และใบสดในกำรยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ 

FIV-RT พบว่ำสำรสกัดท้ังหมดสำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ได้ท้ัง 2 ชนิด และกำรจ ำลองกำรจับกันระหว่ำงสำรสกัดท่ี

พบในพืชสกุลเดียวกันกับอินทนินบกและเอนไซม์ ท้ัง 2 ชนิดพบว่ำ ß-sitosterol, gamma-sitosterol, ent-isolariciresinol, 

stigmasterol, isoquercitrin, (-)-catechin gallate และ clauslactone K ให้คำ่ GOLD score ท่ีสูงกวำ่ค่ำ GOLD score ของยำ NVP และ 

EFV ดังนั้น สำรเหล่ำนี้น่ำจะมีศักยภำพในกำรเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ท่ีดี กำรศึกษำค่ำประสิทธิภำพกำรยับยั้งของสำรเหล่ำนี้ใน

กำรทดลองคร้ังต่อไปจะช่วยยืนยันผลกำรศึกษำนี้ให้ชัดเจนขึ้น และสำรเหล่ำนี้อำจถูกน ำไปพัฒนำต่อเพื่อรักษำผู้ติดเชื้อโรค

ภูมิคุม้กันบกพร่องในอนำคต 
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บทคัดย่อ 
 งำนวจิัยนี้ได้ศึกษำผลของเนเฟอรีนในกำรยับยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธ์ิในกำรตำ้นอนุมูลอิสระ 

โดยเอนไซม์ไทโรซิเนสมีบทบำทส ำคัญในกำรสังเครำะห์เม็ดสีเมลำนินและมีควำมสัมพันธ์กับควำมผิดปกติและโรคทำง

ผิวหนังหลำยชนิด ในขณะท่ีอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสำรท่ีโครงสร้ำงโมเลกุลไม่เสถียร มีควำมไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำกับสำรชวี

โมเลกุลอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงชีวภำพ กำรชรำของเซลล์ และก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ จำกกำรทดลองพบว่ำ 

เนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 2.5-40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช เท่ำกับ 8.50±2.58, 

15.22±2.33, 31.89±1.58, 59.12±2.12 และ 80.83±4.97 เปอร์เซ็นต์ และเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 0.625-10 ไมโครกรัม

ต่อมิลลิลิตร สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสเท่ำกับ 8.23±1.75, 18.57±1.40,  34.06±3.37, 59.82±3.69 และ 

81.75±1.18 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ำควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์เฟอร์ริกของเนเฟอรีนเพิ่มขึ้นตำมควำมเข้มข้นเช่นกัน 

นอกจำกนี้ เนเฟอรีนยังมีควำมสำมำรถในกำรยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ท่ีควำมเข้มข้นมำกกวำ่ 300 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จำกผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำเนเฟอรีนมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง และมี

ควำมสำมำรถในกำรยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งสำมำรถน ำมำสูก่ำรพัฒนำผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภำพได ้
 

ค าส าคัญ:  เนเฟอรีน, สำรต้ำนอนุมูลอสิระ, ไทโรซิเนส, อนุมูลอิสระ 
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Abstract  
 The effect of neferine on the activity of tyrosinase and its antioxidant capacity are investigated.  Tyrosinase 

plays an important role in melanogenesis and associates with many types of skin disorders and diseases. Free radicals, 

on the other hand, are unstable and highly reactive molecules that can interact with other biomolecules. Free radicals 

adversely affect a number of physiological processes such as ageing and thus related to various deleterious diseases. 

The results show that neferine at 2.5-40 µg/ml can inhibit DPPH radicals by 8.50±2.58, 15.22±2.33, 31.89±1.58, 

59.12±2.12 and 80.83±4.97 %, respectively. Neferine at 0.625-10 µg/ml also inhibits ABTS radicals by 8.23±1.75, 

18.57±1.40, 34.06±3.37, 59.82±3.69, and 81.75±1.18 %, respectively. Moreover, neferine effectively shows ferric 

ion reducing antioxidant power at a concentration-dependent manner. Interestingly, the inhibitory activities of neferine 

against tyrosinase is > 300 µg/ml at 50% (IC50). These results suggest that neferine possesses the potential antioxidant 

and tyrosinase inhibitory activity which may lead to daily health product development. 
 

Keywords: Neferine, Antioxidant, Tyrosinase, Free radical 
 

บทน า 

ปัจจุบันนี้พบว่ำภำวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคต่ำง ๆ มำกมำย เช่น กำรเสื่อม

ของระบบประสำท สภำวะหลอดเลือดแดงแข็ง มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบำหวำน เป็นต้น โดยอนุมูลอิสระ (free 

radical) ซึ่งเป็นตัวกำรท่ีก่อให้เกิดภำวะเครียดออกซิเดชันน้ัน ถูกสร้ำงจำกกระบวนกำรเมแทบอลึซึมจำกร่ำงกำยมนุษย์หรือ

รับเข้ำสู่ร่ำงกำย และน ำไปสู่กำรเกิดออกซิเดชันกับสำรชีวโมเลกุล ไม่ว่ำจะเป็นดีเอ็นเอ ลิพิด และโปรตีน ก่อให้เกิดพยำธิ

สภำพของเซลล์และอวัยวะนั้นๆ ตำมมำอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ [1] โดยปกติร่ำงกำยของเรำมีระบบเอนไซม์และกระบวนกำร

ควบคุม รวมไปถึงกำรป้องกันกำรผลิตอนุมูลอิสระท่ีมำกเกินไป เพื่อไม่ให้ไปท ำลำยเซลล์และเนื้อเยื่อ เช่น เอนไซม์ซูเปอร์

ออกไซด์ดิสมิวเตส คำตำเลส และกลูตำไธโอนเปอร์ออกซิเดส อย่ำงไรก็ตำมสำรต้ำนอนุมูลอิสระในร่ำงกำยอำจมีปริมำณไม่

เพียงพอหรือมีขีดจ ำกัดในกำรท ำงำน เนื่องจำกปัจจุบันวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป และปัจจัยเสี่ยงท่ีน ำไปสู่ภำวะเครียดออกซิเดชัน

และเกิดควำมผิดปกติของร่ำงกำย จึงจ ำเป็นต้องรับสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกภำยนอกร่วมด้วย [2, 3] เพื่อก ำจัดอนุมูลอิสระ

เหล่ำนัน้ 

สำรต้ำนอนุมูลอิสระ (antioxidant compound) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่มำจำกธรรมชำติ  

จะช่วยในกำรรักษำดุลของกำรเกิดออกซิเดชันและกำรต้ำนออกซิเดชัน (oxidation-antioxidation balance) ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรก ำจัด หรือป้องกันกำรเกิดอนุมูลอิสระ และน ำไปสู่กำรลดปัจจัยเสี่ยงในกำรก่อให้เกิดโรคท้ัง 

แบบเฉียบพลันและเรื้อรังท่ีสัมพันธ์กันกับปฏกิิริยำรีด็อกซ์ (redox reaction) ในร่ำงกำยมนุษย ์แตเ่นื่องจำกปริมำณท่ีจ ำกัดของ

สำรต้ำนอนุมูลอิสระในร่ำงกำย จึงมีกำรศึกษำเกี่ยวกับสำรต้ำนอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรและสำรออกฤทธ์ิจำกสมุนไพร

เหล่ำนั้นเป็นจ ำนวนมำก เพื่อน ำมำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร ยำ และเคร่ืองส ำอำง รวมถึงกำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์

บำงชนดิ เชน่ เอนไซมไ์ทโรซิเนส เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำเอนไซม์ไทโรซิเนส (EC 1.14.18.1) เป็นเอนไซมใ์นกลุ่มเมทัลโลเอนไซม ์หรือ

รู้จักกันดีในชื่อโพลีฟีนอลออกซิเดส พบได้ท้ังในพืช สัตว์ แบคทีเรีย และรำ [4] ในพืชพบว่ำเอนไซม์กลุ่มนี้ท ำให้เกิดสีน้ ำตำล 

(browning process) ส่งผลต่อมูลค่ำและคุณภำพของสินค้ำเกษตร นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนว่ำกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสยัง
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สำมำรถยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสี (melanogenesis) ท่ีมำกเกินไปและก่อให้เกิดสภำวะมีเม็ดสีสูง (hyperpigmentation)  

ซึ่งมผีลเสียตอ่เซลล์เมลำโนไซตท่ี์ผิวหนังของมนุษย ์[5]  

เนเฟอรีน (Neferine, ภำพท่ี 1) เป็นสำรส ำคัญกลุ่มอัลคำลอยด์ (bisbenzylisoquinoline alkaloid) ท่ีพบได้ในดีบัว (lotus 

seed embryo) มีลักษณะเป็นแท่งสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมเหลือง ต้นอ่อนมีขนำดเล็กมำกอยู่ระหว่ำงใบอ่อนท้ังสอง ดีบัวไม่มี

กลิ่น มีรสขมจัด เป็นพืชในตระกูล Nelumbo สำมำรถพบได้ท่ัวไปในทวีปเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยพบว่ำบัวถูกน ำมำใช้ในยำ

ต ำรับอำยุรเวช (Ayurvedic medicine) ในอินเดีย นอกจำกนี้เคร่ืองสมุนไพรไทย ต ำรับต่ำงๆ ใช้ประโยชน์จำกท้ังกลีบและเกสร

ของดอกบัว เพื่อใช้รักษำโรค สำรส ำคัญท่ีพบจำกพืชในกลุ่มนี้นอกจำกสำรกลุ่มอัลคำลอยด์ แล้วยังมีสำรอีกหลำยชนิด เช่น 

ฟลำโวนอยด์ (flavonoids) และไตรเทอพีน (triterpenes) เป็นต้น ซึ่ง neferine เป็นสำรหลักท่ีพบในกลุ่มอัลคำลอยด์ และมี

กำรศึกษำฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำแล้วบำงส่วน เช่น ฤทธ์ิต้ำนมะเร็ง (anti-cancer) ฤทธ์ิต้ำนกำรอักเสบ (anti-inflammation)  

ฤทธ์ิต้ำนกำรซึมเศร้ำ (anti-depressant effect) (16) ยับยั้งกำรเกิดภำวะเครียดออกซิเดชันจำกกำรเหนี่ยวน ำให้เกิดสภำวะขำด

ออกซิเจนของกล้ำมเนื้อด้วยโคบอลต์คลอไรด์ (cobalt chloride-mediated hypoxia-induced oxidative stress in muscle cells) 

ฤทธ์ิต้ำนกำรเกิด autophagy ผ่ำนทำงวถิี Akt/mTOR และ Nrf2 ในเซลล์กล้ำมเนื้อ [6] เป็นตน้ 

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงทำงเคมขีองเนเฟอรีน [7] 

แต่จนถึงปัจจุบันนี้ยังมีรำยงำนถึงกำรศึกษำฤทธ์ิทำงเภสัชวิทยำของเนเฟอรีนต่อกำรต้ำนอนุมูลอิสระและสภำวะ

เครียดออกซิเดชันเพียงเล็กน้อย และยังไม่มีกำรศึกษำฤทธ์ิในกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ดังนั้นทำงคณะผู้วิจัย 

จึงตระหนักถึงประโยชน์จำกกำรใช้สมุนไพรโดยเฉพำะบัวซึ่งมีกระจำยอยู่ท่ัวไปของประเทศไทย รวมถึงแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ ๆ  

ท่ีสำมำรถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะเพ่ิมมูลค่ำของพืชชนิดนี้ให้สูงยิ่งขึ้น โดยงำนวิจัยนี้ได้ศึกษำฤทธ์ิ

ของเนเฟอรีนต่อกำรต้ำนอนุมูลอิสระและกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ผลกำรทดลองท่ีได้สำมำรถน ำมำเป็นพื้นฐำนใน 

กำรส่งเสริมกำรบริโภคดีบัวเป็นอำหำรเสริมหรือน ำมำใช้เพื่อป้องกันโรคต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อำหำรหรือยำในอนำคตเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ต่อชุมชนและประเทศอกีด้วย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 1. กำรสกัดสำรเนเฟอรีน 

กำรสกัดสำรเนเฟอรีน ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก ศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำต สุขส ำรำญ ภำควิชำเคมี คณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ในกำรเตรียมดีบัว รวมถึงกำรสกัดเนเฟอรีน เตรียมบริสุทธ์ิ และให้ค ำปรึกษำด้ำน

สำรสกัดตลอดโครงกำรวจิัย 

2. กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอสิระดีพพีเีอช 

ท ำกำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอช ซึ่งเป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระของ 

สำรต้ำนปฏกิิริยำออกซิเดชัน โดยวัดอัตรำกำรเกิดปฏกิิริยำของอนุมูลอิสระดีพพีเีอชกับสำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิกและ

โทรล็อกซ์ท่ีควำมเข้มข้น 1.25, 2.5, 5, 10 และ 20 µg/ml และเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 2.5, 5, 10, 20 และ 40 µg/ml 

จำกนั้นน ำมำวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรีท่ีควำมยำวคลื่น 515 นำโนเมตร 

ค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์กำรยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (% DPPH radical scavenging) และน ำค่ำท่ีค ำนวณได้มำสร้ำงกรำฟ

แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนโทรล็อกซ์กับค่ำเปอร์เซ็นต์กำรยับยัง้อนุมูลอิสระดีพพีเีอช [8] 

3. กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเอบีทีเอส 

ท ำกำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชันโดยเทคนิคเอบีทีเอส (2 ,2’-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid radical)) ซึ่งเป็นวิธีกำรประเมินฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส โดยวัดอัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำของอนุมูลอิสระเอบีทีเอส กับสำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิก และโทรล็อกซ์ท่ีควำมเข้มข้น 0.625 , 1.25, 2.5 

และ 5 µg/ml และเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 0.625, 1.25, 2.5, 5 และ 10 µg/ml จำกนั้นน ำสำรละลำยดังกล่ำวมำวัดค่ำ 

กำรดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคลื่น 735 นำโนเมตรโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมทรี ค ำนวณหำเปอร์เซ็นต์ 

กำรยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (%ABTS radical scavenging) และน ำค่ำท่ีค ำนวณได้มำสร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนโทรล็อกซ์กับค่ำเปอร์เซ็นต์กำรยับยัง้อนุมูลอิสระเอบีทีเอส [8] 

4. ควำมสำมำรถในกำรรีดวิซ์เฟอร์ริกของสำรต้ำนอนุมูลอสิระ 

Ferric ion reducing antioxidant power (FRAP) เป็นวธีิกำรวิเครำะห์ฤทธ์ิในกำรตำ้นอนุมูลอิสระโดยอำศัยหลักกำร

ถ่ำยโอนอิเล็กตรอนให้กับสำรประกอบเชิงซ้อน [Fe(III)(TPTZ)2]3+ เกิดเป็นสำรประกอบเชิงซ้อนในรูป [Fe(III)(TPTZ)2]2+ โดย

เจือจำงเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น (0-100 µg/ml) และเฟอรัสซัลเฟต (0-12.5 µg/ml) ผสมกับสำร FRAP บ่มเป็นเวลำ 30 

นำที วัดค่ำดูดกลืนคลื่นแสงท่ีควำมยำวคลื่น 596 นำโนเมตร โดยหำค่ำควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเทียบกับ

กรำฟมำตรฐำนของเฟอรัสซัลเฟต [9] 

5. กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรยังยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส 

ท ำกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยเติมเอนไซม์ไทโรซิเนส 10 U/หลุม ใน 96 

well plate จำกนั้นเติม 20 ไมโครลิตรของเนเฟอรีนที่ควำมเข้มข้น 0-300 µg/ml หรือสำรละลำยมำตรฐำนกรดโคจิก

ที่ควำมเข้มข้น 0-100 µg/ml บ่มเป็นเวลำ 5 นำที หลังจำกนั้นเติมสำรละลำย 2.5 mM ของ L-dopa ปริมำตร 80 

ไมโครลิตร วัดค่ำควำมสำมำรถในกำรยับยั้งของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยวัดค่ำกำรดูดกลืนคลื่นแสงของ dopachrome  

ท่ี 490 นำโนเมตร [10] 
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ผลการศึกษา 

 ผลการทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ความสามารถในการยบัยั้งอนุมูลอิสระดพีีพเีอช 

 จำกกำรทดลองพบว่ำ สำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิกมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ 

12.80±2.00, 23.96±1.28, 46.61±1.96, 88.28±3.71 และ 97.84±0.10 เปอร์เซ็นต ์ส ำหรับสำรมำตรฐำนโทรล็อกซ์พบวำ่

มีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 12.02±2.42, 22.13±2.50, 43.58±3.28, 84.58±3.42 และ 97.60±0.22 

เปอร์เซ็นต์ ส ำหรับเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 2.5, 5, 10, 20 และ 40 µg/ml สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ดีตำม

ควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีคำ่เปอร์เซ็นต์ในกำรยับยัง้อนุมูลอสิระดีพพีเีอชเท่ำกับ 8.50±2.58, 15.22±2.33, 31.89±1.58, 

59.12±2.12 และ 80.83±4.97 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปท่ี 2 (ก-ข)  

 

 
 

 
 ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์กำรยับยัง้อนุมูลอิสระดีพพีเีอชของสำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิกและโทรล็อกซ์ (ก) 

และเนเฟอรีน (ข)  
 

  

0

20

40

60

80

100

120

1.25 2.5 5 10 20

%
 D

P
P

H
 r

a
d

ic
a

l 
s

c
a

v
e

n
g

in
g

Concentrations (g/ml)

Ascorbic acid Trolox

0

20

40

60

80

100

2.5 5 10 20 40

%
 D

P
P

H
 r

a
d

ic
a

l 
s

c
a

v
e

n
g

in
g

Concentrations (µg/ml)

ก 

ข 



69 

 

-Proceeding- 

ผลการทดลองที่ 2 การศึกษาความสามารถในการยับย้ังอนุมูลอิสระเอบีทีเอส 

 จำกกำรทดลองพบว่ำ สำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิกมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้ 

12.24±0.73, 22.62±0.18, 45.45±1.32, และ 90.07±1.07 เปอร์เซ็นต์  ส ำหรับสำรมำตรฐำนโทรล็อกซ์พบว่ำมี

ควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระดังกล่ำวได้ 10±3.75, 18±3.81, 36±6.05 และ 75±2.02 เปอร์เซ็นต์ จำกกำร

ทดลองพบว่ำเนเฟอรีนท่ีควำมเข้มข้น 0.625, 1.25, 2.5, 5 และ 10 µg/ml สำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ดีตำม

ควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีคำ่เปอร์เซ็นต์ในกำรยับยัง้อนุมูลอิสระเอบีทีเอสเท่ำกับ 8.23±1.75, 18.57±1.40,  34.06±3.37, 

59.82±3.69, และ 81.75±1.18 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปท่ี 3 (ก-ข) 

 

 

 
ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นตก์ำรยับยั้งอนุมูลอสิระเอบีทีเอสของสำรมำตรฐำนกรดแอสคอร์บิกและโทรล็อกซ์ (ก) และเนเฟอรีน (ข)  

 

ผลการทดลองที่ 3 ความสามารถในการรดีิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ 

จำกกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์เฟอร์ริกของเนเฟอรีนพบว่ำท่ีควำมเข้มข้น 1, 5, 10, 50, และ 100 

µg/ml สำมำรถเพิ่มสำรประกอบเชิงซ้อน [Fe(III)(TPTZ)2]2+ ตำมควำมเข้มข้นคือ 0.054±0.02, 0.191±0.06, 0.194±0.07, 

0.624±0.01 และ 0.905±0.03 ตำมล ำดับ ส ำหรับสำรมำตรฐำนเฟอรัสซัลเฟตท่ีควำมเข้มข้น 3.125, 6.25 และ 12.5 

µg/ml พบว่ำมีค่ำกำรดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นท่ีควำมยำวคลื่น 596 นำโนเมตร เท่ำกับ 0.2185±0.01, 0.403±0.04 และ 

0.745±0.06 ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 แสดงค่ำกำรดูดกลืนคลื่นแสงของสำรมำตรฐำนเฟอรัสซัลเฟต (ก) และเนเฟอรีน (ข) 

 

ผลการทดลองที่ 4 การศึกษาความสามารถในการยังย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส 

จำกกำรศกึษำควำมสำมำรถในกำรยับยัง้กำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสพบว่ำกรดโคจิกท่ีควำมเข้มข้น 3.125, 

6.25, 12.5, 25, 50 และ 100 µg/ml สำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสคิดเป็น 43.77, 61.83, 73.54, 

85.75, 91.60 และ 94.91 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ และมีค่ำ IC50 (Inhibition concentration at 50 µg/ml) ท่ีสำมำรถยับยั้ง 

กำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้คร่ึงหนึ่งเท่ำกับ 4.62 µg/ml และจำกกำรศึกษำกำรยับยั้งกำรท ำงำนของเนเฟอรีนท่ี

ควำมเข้มข้น 10, 30, 100 และ 300 µg/ml มีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเท่ำกับ 22.9, 26.3, 32.5 และ 

42 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ และมีคำ่ IC50 > 300 µg/ml ดังแสดงในภำพท่ี 5 (ก-ง) 
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ภาพที่ 5 แสดงกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสและเปอร์เซนตก์ำรยับยัง้ของสำรมำตรฐำนกรดโคจิก (ก-ข) 

และเนเฟอรีน (ค-ง) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จำกผลกำรทดลองพบว่ำ เนเฟอรีนเป็นสำรส ำคัญกลุ่มอัลคำลอยด์ท่ีได้จำกดีบัว  [11] มีฤทธ์ิในกำรต้ำนอนุมูล

อิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และเพิ่มขึ้นตำมควำมเข้มข้นของเนเฟอรีน [12] เช่นเดียวกับ

กำรศึกษำของ Rai และคณะในปี 2006 พบว่ำ สำรสกัดจำกเม็ดบัวด้วยน้ ำ-แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิในกำรต้ำนอนุมูลอิสระใน

หลอดทดลอง และเพิ่มเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส และคำตำเลสในสัตว์ทดลอง [13] นอกจำกนี้ยังพบว่ำ เนเฟอรีน

เป็นสำรส ำคัญตัวหนึ่งท่ีมีควำมสำมำรถในกำรรีดิวซ์สำรประกอบเชิงซ้อน [Fe(III)(TPTZ)2]3+ เกิดเป็นสำรประกอบเชิงซ้อน

ในรูป [Fe(III)(TPTZ)2]2+ จำกคุณสมบัตดิังท่ีได้กล่ำวมำข้ำงตน้นีไ้มว่ำ่จะเป็นกำรยับยั้อนุมูลอสิระดีพพีีเอช อนุมูลอิสระเอบีที

เอส หรือกำรรีดิวซ์เฟอริกนั้น ส่งผลต่อกระบวนกำรทำงชีวภำพของร่ำงกำยเรำท้ังสิ้น เช่น ลดกำรเกิด reactive oxygen 

species (ROS) ท่ีก่อให้เกิดโรคตำ่งๆ ซึ่งในกำรทดสอบเนเฟอรีนท้ังในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบวำ่เนเฟอรีนสำมำรถ

ลดกำรเกิด ROS ได้ [7, 14] และยังเพิ่มควำมสำมำรถของเอนไซม์ในกลุ่มต้ำนอนุมูลอสิระคือ ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส คำ

ตำเลส และกลูตำไธโอนเปอร์ออกซิเดสได้อกีด้วย 
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กำรลด ROS และกำรเพิ่มกำรท ำงำนของเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมวิเตส คำตำเลส และกลูตำไธโอนเปอร์ออก

ซิเดสในหนูท่ีได้รับ CCl4 [13] ก่อให้เกิดกำรป้องกันกำรเกิดอันตรำยต่อเซลล์และเนื้อเยื่อต่ำงๆ โดยมีรำยงำนว่ำเนเฟอรีนมี

ควำมสำมำรถในกำรก ำจัดอนุมูลอิสระหรือ ROS น ำไปสู่กำรลดปัจจัยเสี่ยงในกำรก่อให้เกิดโรคท้ังแบบเฉียบพลันและ

เรือ้รังท่ีสัมพันธ์กับปฏกิิริยำรดี็อกซ์ (redox reaction) ในร่ำงกำรมนุษยไ์ด้อีกทำงหนึ่งเชน่กัน [6] 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ เนเฟอรีนมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส [15] ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีท ำหน้ำท่ีใน

กำรสร้ำงเม็ดสีในมนุษย์และท ำให้เกิดสีน้ ำตำลในผักผลไม้ด้วย ดังนั้นหำกมีกำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ จะมีประโยชน์

ต่ออุตสำหกรรมยำ เคร่ืองส ำอำง อำหำร และกำรเกษตรอย่ำงมำก [16] อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรทดลองพบว่ำ เนเฟอรีน

สำมำรถยับยั้งกำรท ำงำนของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ ท่ี IC50 >300 µg/ml ซึ่งเป็นควำมเข้มข้นท่ีค่อนข้ำงสูงในกำรใช้ 

สำรบริสุทธ์ิ จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรทดสอบในหลำยๆ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกำรใชป้ระโยชน์จำกเนเฟอรีนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำคร้ังนี้ได้น ำมะเกี๋ยงส่วนเมล็ด เนื้อ และส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ มำสกัดด้วยเอทำนอล 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว

น ำมำเปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมีเบื้องต้นพบว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีปริมำณฟีนอลิกรวมสูงกว่ำ

สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.24 และ 3.85 เท่ำ จำกนั้นวิเครำะห์ปริมำณฟลำโวนอยด์

รวมพบว่ำ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฟลำโวนอยด์รวมสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) 

ประมำณ 4.09 และ 6.08 เท่ำ ส่วนกำรวเิครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนดิินรวมพบวำ่ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) 

มีสำรกลุ่มดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.32 เท่ำ แต่เมื่อวิเครำะห์ 

แอนโธไซยำนินรวมกลับพบว่ำสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) มีปริมำณสำรดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) 

และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) ประมำณ 1.37 และ 11.13 เท่ำ ส ำหรับกำรเปรียบเทียบฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระพบว่ำ สำรสกัด

ส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพพีีเอชได้ดีกวำ่สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) 

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติแต่สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ 

เอบีทีเอสได้ใกล้เคียงกันและดีกว่ำสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ จะเห็นได้ว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ด 

รวมเนื้อ (MSPE) มสีำรส ำคัญท่ีออกฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระและสำมำรถน ำไปเป็นประยุกตใ์ชข้้อมูลพื้นฐำนด้ำนสุขภำพตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   มะเกี๋ยง, สำรต้ำนอนุมูลอสิระ, ฟีนอลกิรวม, โปรแอนโธไซยำนิดนิรวม 

 

 

  

                                                 
1 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 56000 
1 School of Medical Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 

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



75 

 

-Proceeding- 

Abstract 
This preliminary study aimed to characterize ethanolic extracts of seeds, flesh and whole fruit of Makiang and 

to compare their phytochemical contents and antioxidant activities. Using 70% ethanol, the extracts were categorized 

as MSE, MPE and MSPE for seeds, flesh and whole fruit, respectively. The MSPE contained 1.24 and 3.85-folds total 

phenolic compounds higher than that of the MSE and MPE, respectively. Total flavonoid contents were highest in MSE. 

The ratio of total flavonoid contents in MSE to MSPE and MPE were 4.09 and 6.0-folds, respectively. In addition, the 

proanthocyanidins in MSPE was relatively higher than that of MSE and MPE for 1.32- folds.  Interestingly, the MPE 

contained higher content of anthocyanins than in the MSE for 11.13 and 1.37-folds for MSPE. Additionally, the MSPE 

significantly possessed highest antioxidant activities among all extracts assayed by DPPH scavenging method. 

However, by using the ABTS radical, the MSPE and MSE showed similar antioxidant capacities and significantly greater 

than that of the MPE.  Therefore, the MSPE possess potent antioxidant properties that should be used as a basic 

information for further investigation in their applicability. 
 

Keywords:   Makiang, Antioxidant total, Phenolic content total, Proanthocyanidin content 
 

บทน า 

ปัญหำของกำรเกิดโรคเรื้อรังในปัจจุบันนี้ส่วนมำกมสีำเหตุมำจำกกำรขำดควำมสมดุลระหวำ่งอนุมูลอสิระ (oxidants) 

กับสำรต้ำนอนุมูลอิสระ (antioxidants) ในร่ำงกำยท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรเกิดภำวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ซึ่งเป็น

ภำวะท่ีอนุมูลอสิระในร่ำงกำยจ ำนวนมำกเกินกวำ่ระดับท่ีจะควบคุมได้ ท ำให้สำรชวีโมเลกุลส ำคัญ ๆ เชน่ ดีเอ็นเอ โปรตนี และ

ไขมัน ตกเป็นเป้ำหมำยกำรท ำลำยด้วยภำวะออกซิเดชันเกิน ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นน ำไปสู่ควำมเสียหำยของโครงสร้ำงและ

หน้ำท่ีของเซลล์และเนื้อเยื่อในบริเวณนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ อันน ำไปสู่ภำวะกำรอักเสบเรื้อรังและเป็นผลสืบเนื่องให้

เกิดโรคต่ำงๆ ตำมมำอีกด้วย [1,2] ดังนั้นหำกสำมำรถค้นหำหรือสกัดสำรส ำคัญทำงพฤกษเคมีจำกธรรมชำติท่ีมีคุณสมบัติ

ขจัดอนุมูลอสิระได้ก็จะชว่ยป้องกันกำรท ำลำยสำรชวีโมเลกุลในร่ำงกำยท่ีจะน ำไปสู่กำรเกิดโรคตำ่ง ๆ ได ้

ส ำหรับกำรศึกษำคร้ังนี้จึงสนใจศึกษำมะเกี๋ยงซึ่งพืชกลุ่มเบอร์ร่ีและเป็นพืชเฉพำะถิ่นปลูกมำกในพื้นท่ีภำคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย โดยจำกกำรศึกษำของ Taya S และคณะ ในปี 2014 พบว่ำ สำรสกัดเนื้อมะเกี๋ยงสำมำรถลด 

malondialdehyde ในเซร่ัมและตับของหนูท่ีถูกเหนี่ยวน ำให้เกิดมะเร็งตับและยังกระตุ้นให้เอนไซม์ glutathione peroxidase 

และ catalase ท ำงำนได้ดีในตับหนู ท ำให้สำมำรถป้องกันมะเร็งตับในสัตวท์ดลอง [3] และจำกกำรศกึษำของ Charoensin S 

และคณะ ในปี 2012 ได้ท ำกำรทดสอบสำรสกัดมะเกี๋ยงด้วยวิธี acute toxicity test พบวำ่มีควำมปลอดภัยและไมม่ฤีทธ์ิก่อ

กำรกลำยพันธ์ุในแบคทีเรียแต่มีฤทธ์ิต้ำนกำรกลำยพันธ์ุในแบคทีเรีย นอกจำกนี้ยังพบว่ำไม่มีฤทธ์ิก่อกำรกลำยใน

สัตว์ทดลอง [4] นอกจำกนี้ยังมกีำรศึกษำเกี่ยวกับฤทธ์ิตำ้นกำรก่อกลำยพันธ์ุโดยกลุ่มของ Inboot W และคณะ ในปี 2012 

พบว่ำเมื่อท ำกำรสกัดเมล็ดมะเกี๋ยงด้วยเอทำนอลและท ำกำรศึกษำผลดังกล่ำว พบว่ำสำรสกัดจำกเมล็ดมะเกี๋ยงไมม่ีฤทธ์ิ

ก่อกำรกลำยพันธ์ุในแบคทเีรีย แตพ่บวำ่มีฤทธ์ิต้ำนกำรกลำยพันธ์ุในแบคทเีรีย นอกจำกนี้ยังพบวำ่ไมม่ฤีทธ์ิก่อกำรกลำยใน

สัตว์ทดลองและมีแนวโน้มท่ีจะลดจ ำนวน micronucleus ในหนูท่ีถูกฉีดดว้ยสำรกอ่มะเร็งตับลงได้ [5]  
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 จำกเหตุผลดังกล่ำวท่ีพบวำ่สำรส ำคัญท่ีพบในมะเกี๋ยงเป็นสำรกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลำโวนอยดซ์ึ่งเป็นท่ีทรำบกัน

ดีและมีกำรศกึษำอยู่แล้ววำ่สำรกลุ่มนี้มีฤทธ์ิตำ้นอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้ำนมะเร็งได้ดี (6) ดังนัน้วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

ในคร้ังนี้มีควำมสนใจในกำรเปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลิกรวม ฟลำโวนอยด์รวม โปรแอนโธไซยำนิดิน

รวมและแอนโธไซยำนินรวมของสำรสกัดส่วน เมล็ด ส่วนเนื้อและส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อโดยใช้ควำมสำมำรถในกำรต้ำน

อนุมูลอิสระเป็นตัวช้ีวัดฤทธ์ิทำงชวีภำพท่ีได้จำกกำรเปรียบเทียบดังกล่ำว 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การทดลองที่ 1 สกัดมะเกี๋ยง 

น ำตัวอย่ำงมะเกี๋ยงพันธ์ุพื้นเมืองท่ีปลูกในจังหวัดพะเยำมำล้ำงให้สะอำด จำกนั้นน ำมำแยกเมล็ด เนื้อ และท้ัง

เมล็ดรวมเนื้อ มำอบให้แห้ง จำกนั้นบดเป็นผงละเอียดแล้วน ำมำท ำกำรสกัดด้วยเอทำนอล 70 เปอร์เซ็นต์ กรองด้วย

กระดำษกรองแล้วท ำกำรระเหยเอำตัวท ำละลำยออกโดยใช้เคร่ือง เคร่ืองระเหยภำยใต้สุญญำกำศและท ำกำรแช่แข็ง

ตัวอย่ำงและระเหิดเอำน้ ำออกภำยใตส้ภำวะสุญญำกำศด้วยเคร่ืองท ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) จะได้สำรสกัด

หยำบตัวอยำ่งที่เป็นผงส ำหรับใชใ้นทุกกำรทดลองตอ่ไป  

การทดลองที่ 2 การวเิคราะหป์ริมาณฟีนอลิกรวม (7) 

กำรวิเครำะห์ปริมำณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric โดยดัดแปลงจำก Pintha K และคณะในปี 

2018 ท ำกำรทดลองโดยเตรียมสำรละลำยกรดแกลลิกและสำรสกัดตัวอย่ำง ให้มีควำมเข้มข้นเหมำะสม แล้วปิเปตสำรท่ี

เตรียมไว้ผสมกับสำรละลำยโฟลิน-ซิโอแคลธู เขย่ำให้เข้ำกัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด จำกนั้นเติมสำรละลำยโซเดียมคำร์บอเนต 

เขย่ำให้เข้ำกันและตั้งท้ิงไว ้30 นำทีในท่ีมืดอีกคร้ัง เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโตร

โฟโตมิเตอร์ท่ีควำมยำวคลื่น 750 นำโนเมตร น ำค่ำท่ีได้ไปค ำนวณหำปริมำณฟีนอลิกรวมในสำรกัดโดยเทียบกับกรำฟ

มำตรฐำนกรดแกลลิก มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสมมูลกับกรดแกลลิกต่อกรัมสำรสกัด (mg gallic acid equivalent/g extract; 

mg GAE/g extract) 

การทดลองที่ 3 การวเิคราะหป์ริมาณฟลาโวนอยด์รวม (7) 

กำรวิเครำะห์ปริมำณฟลำโวนอยด์รวมโดยวธีิ aluminum chloride colorimetric assay โดยดัดแปลงจำก Pintha K 

และคณะในปี 2018 ท ำกำรทดลองโดยเตรียมสำรละลำยคำเทชนิและสำรสกัดตัวอยำ่ง ให้มีควำมเข้มข้นเหมำะสมจำกนั้น

เติมสำรละลำย NaNO2 ร่วมกับสำรละลำย AlCl3.6H20 เขย่ำให้เข้ำกันแล้วเติม NaOH เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไปวัดค่ำ

กำรดูดกลนืแสงท่ีควำมยำวคลื่น 510 นำโนเมตรโดยใชเ้ครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ น ำค่ำท่ีได้ไปค ำนวณหำปริมำณฟลำโว

นอยด์รวมในสำรกัดโดยเทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชินมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสมมูลกับคำเทชินต่อกรัมสำรสกัด (mg 

catechin equivalent/g extract; mg CA/g extract) 

การทดลองที่ 4 การวิเคราะหโ์ปรแอนโธไซยานิดนิรวม (8) 

กำรวเิครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดนิรวมโดย vanillin assay โดยดัดแปลงจำก Pintha K และคณะ ในปี 2014 

ท ำกำรทดลองโดยเตรียมสำรละลำยคำเทชนิและสำรสกัดตัวอยำ่ง ให้มีควำมเข้มข้นเหมำะสมจำกนัน้น ำมำท ำปฏกิิริยำกับ

สำรละลำย vanillin ท่ีมีกรด H2SO4 ท้ิงไว้เป็นเวลำ 15 นำทีในท่ีมืด เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ี

ควำมยำวคลื่น 490 นำโนเมตรโดยใชเ้ครื่อง microplate reader น ำค่ำท่ีได้ไปค ำนวณหำปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดนิรวมใน
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สำรกัดโดยเทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชินมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสมมูลกับคำเทชินต่อกรัมสำรสกัด (mg catechin 

equivalent/g extract; mg CA/g extract) 

การทดลองที ่5 การวเิคราะหป์ริมาณแอนโธไซยานนิรวม (9) 

กำรวิเครำะห์ปริมำณแอนโธไซยำนนิรวมของสำรสกัด โดยวิธี pH-differentiation methodดัดแปลงจำก Sutharut 

J และคณะในปี 2012 ท ำกำรทดลองโดยน ำสำรสกัดมำเจือจำงใน potassium chloride buffer pH 1.0 และสำรละลำย 

Sodium acetate buffer pH 4.5 จำกนั้นตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 5 นำที เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไปวัดค่ำดูดกลืน

แสงท่ีควำมยำวคลื่น 520 และ 700 นำโนเมตร น ำค่ำท่ีได้ไปค ำนวณหำปริมำณแอนโธไซยำนินรวมจำกสมกำร 

Total anthocyanin pigment content = [A x MW x DF X 1,000[/ [ X l]  

Anthocyanin content = (A520 – A700) pH 1.0 – (A520 – A700) pH 4.5 

MW = cyaniding-3-glucoside (499.2 g/mol)  

 = Molar Extinction coefficient ของ cyaniding-3-glucoside = 26,900 M-1.cm-1                                    

 l = ขนำดควำมกว้ำงของควิเวตท่ีใชว้ัด  DF = Dilution Factor 

การทดลองที่ 6 การวิเคราะหฤ์ทธิต์า้นอนุมลูอสิระดพีีพเีอช (10) 

กำรวเิครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhdrazyl โดยดัดแปลงจำก Chumphukam O 

และคณะ ในปี 2018 ท ำกำรทดลองโดยเตรียมสำรละลำยอนุมูลอิสระดีพีพีเอชโดยน ำดีพีพีเอชมำละลำยในสำรละลำยเอทำ

นอล จำกนัน้น ำสำรมำตรฐำนท่ีให้ผลบวก (ascorbic acid และ trolox) และตัวอยำ่งมะเกี๋ยงควำมเข้มข้นเหมำะสมมำท ำปฏิกิริยำ

กับสำรละลำยท่ีเตรียมได้และท้ิงไวใ้ห้ท ำปฏกิิริยำในท่ีมืดเป็นเวลำ 30 นำที จำกนัน้น ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงแสงด้วยเครื่อง 
microplate reader ท่ีควำมยำวคลื่น  550  นำโนเมตร จะได้ค่ำดูดกลืนแสงของตัวอย่ำง (ASample) โดยใช้สำรละลำยเอทำนอล

เป็นตัวควบคุม (Acont) จำกนั้นน ำค่ำท่ีวัดได้ไปค ำนวณหำค่ำควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชจำกสูตร % DPPH 

Inhibition = [Acont-Asam)/Acont}x100 โดยก ำหนดให้แกน x เป็นค่ำควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนท่ีให้ผลบวกหรือสำรตัวอย่ำง 

ส่วนแกน Y เป็นค่ำ % DPPH Inhibition จำกกรำฟดังกล่ำวสำมำรถค ำนวณหำค่ำ IC50 หรือค่ำควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถยับยั้ง

อนุมูลอสิระดีพีพีเอชได้คร่ึงหนึ่งโดยมหีน่วยเป็น ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร (µg/ml) 

การทดลองที่ 7 การวิเคราะหฤ์ทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระเอบทีีเอส (10) 

กำรวิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระเอบีทีเอสเป็นกำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนออกซิเดชันโดยกำรศึกษำควำมสำมำรถใน

กำรขจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอสโดยดัดแปลงจำก Chumphukam O และคณะ ในปี 2018 ท ำกำรทดลองโดยน ำสำรละลำย 

ABTS ควำมเข้มข้น 7 mM  มำผสมกับสำรละลำย K2S2O8 ผสมให้เข้ำกันเป็นเวลำ 12–16 ชั่วโมง จำกนั้นน ำสำรมำตรฐำนท่ี

ให้ผลบวก (ascorbic acid และ trolox) และตัวอยำ่งมะเกี๋ยงควำมเข้มข้นเหมำะสมมำท ำปฏิกิริยำกับสำรละลำยอนุมูลอิสระ

เอบีทีเอสท่ีเตรียมได้และท้ิงไวใ้ห้ท ำปฏิกิริยำในท่ีมืดเป็นเวลำ 6 นำท ีแล้วน ำไปวัดค่ำดูดกลนืแสงควำมยำวคลื่น 734 นำโน

เมตรด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จะได้ค่ำดูดกลืนแสงของตัวอย่ำง (ASample) โดยใช้สำรละลำยเอทำนอล

เป็นตัวควบคุม (Acont) จำกนั้นน ำค่ำท่ีวัดได้ไปค ำนวณหำค่ำควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเอบีทีเอสจำกสูตร % 

ABTS Inhibition = [Acont-Asam)/Acont}x100 โดยก ำหนดให้แกน x เป็นค่ำควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนท่ีให้ผลบวกหรือสำร

ตัวอย่ำง ส่วนแกน Y เป็นค่ำ % ABTS Inhibition จำกกรำฟดังกล่ำวสำมำรถค ำนวณหำค่ำ IC50 หรือค่ำควำมเข้มข้นท่ี

สำมำรถยับยัง้อนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้คร่ึงหน่ึงโดยมหีนว่ยเป็น ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร (µg/ml) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติโดยใช้ Student's' t Test ท่ีระดับนัยส ำคัญ p<0.05, p<0.01 และ p<0.001  

โดยแสดงผลกำรทดลองเป็นค่ำเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (meanSD)  
 

ผลการศึกษา 

ผลการทดลองที่ 1 การสกัดมะเกี๋ยง 

 จำกกำรทดลองทดลองพบวำ่สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) สำรสกัดส่วนเนื้อ (MPS) และสำรสกัดรวมเมล็ดและเนื้อ 

(MSPE) มีน้ ำหนักสำรสกัดเท่ำกับ 6.66, 7.08 และ 9.30 กรัม คิดเป็นร้อยละโดยน้ ำหนักหรือ % yield เท่ำกับ 13.32, 

14.16 และ 18.76% จำกนั้นน ำสำรสกัดท่ีได้ท้ังสำมส่วนมำท ำกำรวเิครำะห์และเปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมเีบื้องต้น

กลุ่มฟีนอลกิรวม ฟลำโวนอยด์รวม โปรแอนโธไซยำนิดนิรวมและแอนโธไซยำนินรวม รวมถึงฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระต่อไป 

ผลการทดลองที่ 2 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม 

 จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณฟีนอลิกรวมของตัวอย่ำง โดยค ำนวณเทียบกับกรำฟมำตรฐำนกรดแกลลิกท่ีมีค่ำ  

y = 0.0529x - 0.0096 และมีค่ำ R² = 0.9989 จำกกำรทดลองพบว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีปริมำณ 

ฟีนอลิกรวมสูงท่ีสุด [95.781.81 mg GAE/g extract] รองลงมำคือ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) [77.211.78 mg GAE/g 

extract] ส่วนสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวน้อยท่ีสุด [24.830.79 mg GAE/g extract] จำกผลกำร

ทดลองจะเห็นได้ว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีปริมำณฟีนอลิกรวมสูงกว่ำสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และ

สำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.24 เท่ำ (p<0.05) และ 3.85 เท่ำ (p<0.001)  ส่วนสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ 

(MSPE)  มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 3.11 เท่ำ (p<0.001) ตำมล ำดับ ดังแสดงใน

ภำพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงปริมำณฟีนอลิกรวมของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

* ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคญัในระดับ 0.05; *** ควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนัยส ำคัญในระดับ 0.001 
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ผลการทดลองที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 

จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณฟลำโวนอยด์รวมของตัวอย่ำง โดยค ำนวณเทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชินท่ีมีค่ำ y = 

0.0198x + 0.0035 และมีค่ำ R² = 0.9989 จำกกำรทดลองพบว่ำ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีปริมำณสำรประกอบฟลำโว

นอยด์รวมสูงท่ีสุด [0.860.07 mg CA/g extract] รองลงมำคือสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) [0.100.00 mg CA/g 

extract] แต่ส่วนสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวน้อยท่ีสุด [0.210.05 mg CA/g extract] จำกผล 

กำรทดลองจะเห็นได้ว่ำ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีปริมำณฟลำโวนอยด์รวมสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ และสำร

สกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 4.09 เท่ำ (p<0.05)  และ 6.08 (p<0.01) เท่ำ ตำมล ำดับ ดังแสดงในภำพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงปริมำณฟลำโวนอยด์รวมของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

* ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคญัในระดับ 0.05; ** ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญในระดับ 0.01 
 

ผลการทดลองที่ 4 การวิเคราะห์ปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวม 

จำกกำรวเิครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมของตัวอยำ่ง โดยค ำนวณเทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชินท่ีมี

ค่ำ y = 0.1217x - 0.0121 และมีคำ่ R² = 0.9999 จำกกำรทดลองพบวำ่สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มปีริมำณ

โปรแอนโธไซยำนิดินรวมสูงท่ีสุด  [22.160.86 mg CA/g extract] ส่วนสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ 

(MPE) มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวใกล้เคียงกัน  [16.751.81 mg CA/g extract และ 16.770.96 mg CA/g extract] จำก

ผลกำรทดลองจะเห็นได้วำ่ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมสูงกว่ำสำรสกัดส่วน

เมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.32 เท่ำ (p<0.05)   
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ภาพที่ 3 แสดงปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดนิรวมของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

* ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคญัในระดับ 0.05 

 

ผลการทดลองที่ 5 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินรวม 

จำกกำรวเิครำะห์ปริมำณแอนโธไซยำนินรวมพบวำ่สำรสกัดสว่นเนื้อ (MPE) มปีริมำณแอนโธไซยำนินรวมสูงท่ีสุด 

[1.780.03 mg/g extract] รองลงมำคือสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) [1.300.01 mg/g extract] และสำรสกัด

ส่วนเมล็ด (MSE) มปีริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวน้อยท่ีสุด [0.160.00 mg/g extract] เมื่อเปรียบเทียบแลว้พบวำ่สำรสกัดสว่น

เนื้อ (MPE) มีปริมำณสำรดังกล่ำวสูงกว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) ประมำณ 

1.37 เท่ำ (p<0.05) และ 11.13 เท่ำ (p<0.001) นอกจำกนี้ยังพบว่ำสำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) ยังมีปริมำณสำร

ดังกล่ำวสูงกวำ่สำรสกัดสว่นเมล็ด (MSE) ประมำณ 8.13 เท่ำ (p<0.001)  
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ภาพที่ 4 แสดงปริมำณแอนโธไซยำนินรวมของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

** ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญในระดับ 0.01; *** ควำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญในระดบั 0.001 

 



81 

 

-Proceeding- 

ผลการทดลองที่ 6 การศึกษาฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระดพีีพเีอช 

 จำกกำรศกึษำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชพบว่ำ สำรสกัดมะเกี๋ยงทุกตัวยำ่ง มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูล

อิสระดีพีพีเอชได้ตำมควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ดังแสดงในภำพท่ี 5 โดยพบว่ำ สำรสกัดส่วนท้ัง

เมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ดีท่ีสุด รองลงมำคือสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) 

และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระดังกล่ำวได้น้อยท่ีสุด โดยมีค่ำควำมเข้มข้นสำมำรถ

ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้คร่ึงหนึ่งของอนุมูลอิสระท้ังหมด (ค่ำ Inhibition concentration at 50%; IC50) เท่ำกับ 

52.861.76, 95.136.08 และ 278.278.87 µg/ml ตำมล ำดับ จำกผลกำรทดลองจะเห็นได้ว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ด

รวมเนื้อ (MSPE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระดีพพีเีอชได้ดกีว่ำสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) และสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE) ประมำณ 

2.93 เท่ำ (p<0.05) และ 5.26 เท่ำ (p<0.001) นอกจำกนี้ยังพบว่ำ สำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ

ดังกล่ำวสูงกวำ่สำรสกัดสว่นเนื้อ (MPE) ประมำณ 1.80 เท่ำ (p<0.001) ดังแสดงในภำพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชของสำรสกัดเมล็ด [A] สำรสกัดเนื้อ [B] และสำรสกัดเมล็ดรวมเนื้อ [C]; * 

มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.05; ** มีควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนัยส ำคัญระดับ 0.01; *** มีควำมแตกต่ำงอย่ำง

มนีัยส ำคัญระดับ 0.001 

หมายเหตุ: กำรทดลองนี้ใช ้ascorbic acid และ trolox เป็นสำรมำตรฐำนท่ีให้ผลบวก 
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ภาพที ่6 ควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถยับยัง้อนุมูลอิสระดีพพีเีอชได้คร่ึงหน่ึงของอนุมูลอิสระทัง้หมด (IC50) 

ของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

* มคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.05; *** มคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.001 
 

ผลการทดลองที่ 7 การศึกษาฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระเอบทีีเอส 

จำกกำรศึกษำฤทธ์ิตำ้นอนุมูลอิสระเอบีทีเอสพบว่ำ สำรสกัดมะเกี๋ยงทุกตัวยำ่งมคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูล

อิสระเอบีทีเอสได้ตำมควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ดังแสดงในภำพท่ี 7 โดยพบว่ำ สำรสกัดส่วนท้ัง

เมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้ดีท่ีสุดและ

ใกล้เคียงกันโดยมีค่ำ IC50 เท่ำกับ 13.490.44 และ 13.040.14 µg/ml ตำมล ำดับ ส่วนสำรสกัดส่วนเนื้อ (MPE)  

มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูลอิสระดังกล่ำวได้น้อยท่ีสุด (มคี่ำ IC50 เท่ำกับ 72.510.87 µg/ml) ตำมล ำดับ จำกผลกำร

ทดลองจะเห็นได้ว่ำ สำรสกัดส่วนท้ังเมล็ดรวมเนื้อ (MSPE) และสำรสกัดส่วนเมล็ด (MSE) มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระเอบีทีเอ

สได้ดีกวำ่สำรสกัดสว่นเนื้อ (MPE) ประมำณ 5.37 เท่ำ (p<0.05) และ 5.56 เท่ำ (p<0.001) ดังแสดงในภำพท่ี 8 

 
ภาพที ่7 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอสของสำรสกัดเมล็ด [A] สำรสกัดเนื้อ [B] และสำรสกัดเมล็ดรวมเนื้อ [C]; * 

มคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.05; ** มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.01; 

*** มคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.001 

หมายเหตุ: กำรทดลองนีใ้ช ้ascorbic acid และ trolox เป็นสำรมำตรฐำนท่ีให้ผลบวก 
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ภาพที ่8 ควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถยับยัง้อนุมูลอิสระเอบีทีเอสได้คร่ึงหน่ึงของอนุมูลอิสระทัง้หมด (IC50) 

ของสำรสกัดมะเกี๋ยง 

*** มคีวำมแตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.001 
 

อภิปรายผล 

จำกกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ว่ำสำรสกัดมะเกี๋ยงพันธ์ุพื้นเมืองท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดพะเยำส่วนเมล็ดมี

ปริมำณฟลำโวนอยด์รวมสูงท่ีสุดและสำรสกัดส่วนเนื้อมีปริมำณแอนโธไซยำนนิสูงท่ีสุด  ส่วนสำรสกัดรวมเมล็ดและเนื้อมี

ปริมำณฟีนอลลิกและโปรแอนโธไซยำนิดินสูงท่ีสุด จำกกำรทดลองดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำถ้ำท ำกำรแยกเมล็ดและเนื้อ

มะเกี๋ยงแล้วน ำมำสกัดเปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมีเบื้องต้นกับส่วนท่ีรวมเมล็ดและเนื้อ จะพบว่ำปริมำณฟลำโว

นอยด์รวมและแอนโธไซยำนินรวมลดลงอยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติและส่งผลให้ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอ

สมแีนวโนม้ลดลงเมื่อเทียบกับสว่นท่ีรวมเมล็ดและเนือ้ จำกผลดังกล่ำวปริมำณคำดวำ่ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระดีพพีเีอชและเอ

บีทีเอสของสำรสกัดส่วนท่ีรวมเมล็ดและเนื้อท่ีดีกว่ำสำรสกัดส่วนเมล็ดและสำรสกัดส่วนเนื้อเนื่องจำกปริมำณสัดส่วนของ

สำรฟีนอลิกรวม ฟลำโวนอยด์รวม โปรแอนโธไซยำนิดินรวมและแอนโธไซยำนินรวมท่ีอยู่ในสำรสกัดดังกล่ำวมี

ควำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูลอิสระที่ดีอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรวิเครำะห์สำรพฤกษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบกลุ่ม hydroxyl benzoic acid, hydroxyl cinnamic acid หรือ

กลุ่ม anthocyanin ในสำรสกัดดังกล่ำวเทียบกับกำรสกัดดว้ยเอทำนอลโดยใชเ้คร่ือง HPLC เพื่อให้ทรำบสำรพฤกษเคมีหลัก

ท่ีเป็นองค์ประกอบในสำรสกัดท้ังสำมชนดิตอ่ไป 

2. ควรวเิครำะห์ Intracellular antioxidant ตอ่ไป 

 

  



84 

 

-Proceeding- 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงกำรวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนจำก โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 2561 รหัสโครงกำร  

ผด 25611178 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.  Poprac P, Jomova K, Simunkova M, Kollar V, Rhodes CJ, Valko M.  Targeting Free Radicals in Oxidative Stress-

Related Human Diseases. Trends in pharmacological sciences. 2017;38(7):592-607. 

2.  Reuter S, Gupta SC, Chaturvedi MM, Aggarwal BB.  Oxidative stress, inflammation, and cancer:  how are they 

linked? Free radical biology & medicine. 2010;49(11):1603-16. 

3.  Taya S, Punvittayagul C, Inboot W, Fukushima S, Wongpoomchai R.  Cleistocalyx nervosum extract ameliorates 

chemical- induced oxidative stress in early stages of rat hepatocarcinogenesis.  Asian Pacific journal of cancer 

prevention : APJCP. 2014;15(6):2825-30. 

4.  Charoensin S, Taya S, Wongpornchai S, Wongpoomchai R.  Assessment of genotoxicity and antigenotoxicity of an 

aqueous extract of Cleistocalyx nervosum var.  paniala in in vitro and in vivo models.  Interdisciplinary toxicology. 

2012;5(4):201-6. 

5. Inboot W, Taya S, Chailungka A, Meepowpan P, Wongpoomchai R. Genotoxicity and antigenotoxicity of the methanol 

extract of Cleistocalyx nervosum var.  paniala seed using a Salmonella mutation assay and rat liver micronucleus 

tests. . Mol Cell Toxicol 2012;8:18-24. 

6.  Leelapornpisit P, Khansuwan U, Kittipongpattana N, Rojanakul J.  Chemical properties and antioxidant activities of 

Makiang seed extract for functional food and cosmetic used. Research and Development of Functional Food Products 

Symposium II Chiangmai Thailand. 2004. 

7.  Pintha K, Tantipaiboonwong P, Yodkeeree S, Chaiwangyen W, Chumphukam O, Khantamat O, Khanaree C, 

Kangwan N, Thongchuai B and Suttajit M. Thai perilla (Perilla frutescens) leaf extract inhibits human breast cancer 

invasion and migration. Maejo International Journal of Science and Technology. 2018;12(02):112-123. 

8. Pintha K, Yodkeeree S, Pitchakarn P, Limtrakul P. Anti-invasive Activities Against Cancer Cells of Phytochemicals in 

Red Jasmine Rice (Oryza sativa L.). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2014, 15(11): 4601-4607. 

9. Sutharut J and Sudarat, J. Total anthocyanin content and antioxidant activity of germinated colored  rice. International 

Food Research Journal. 2012, 19(1): 215-221. 

10. Chumphukam O, Pintha K, Khanaree C, Chewonarin T, Chaiwangyen W, Tantipaiboonwong P, Suttajit M,  

Khantamat O. Potential anti-mutagenicity, antioxidant, and anti-inflammatory capacities of the extract from perilla  

seed meal. Journal of Food Biochemistry. 2018, 1-11. 

 



85 

 

-Proceeding- 

การศกึษาเปรียบเทียบสารสกัดมะเกี๋ยงในด้านปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ 

Comparative Study of Makiang (Cleistocalyx nervosum) Extracts in Phytochemicals 

Screening and Antioxidant Activities  
 

รัตนำ ใจบุญ1, ปิยะวรรณ นันตำบุญ1, สุรเชษฐ์ กันทะค ำ1, อรดำ ชุมภูค ำ1, วิทยำ ชัยวังเย็น1,  

คมศักดิ์ พินธะ1, ไมตรี สุทธจติต์1 และ พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์1* 

Rattana Jaiboon1, Piyawan Nuntaboon1, Surachet Kuntakum1, Wittaya Chaiwangyen1, Komsak Pintha1 

and Payungsak Tantipaiboonwong1* 
 

บทคัดย่อ  
 คณะด ำเนินงำนได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดมะเกี๋ยงจำกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีปลูกในพืน้ท่ีจังหวัดล ำปำงโดยใชส้ำรละลำย

เอทำนอลควำมเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์เทียบกับวิธีกำรสกัดด้วยน้ ำต้ม จำกนั้นวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤกษเคมีเบื้องตน้และ

ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ จำกกำรทดลองพบว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทำนอลและน้ ำต้มมีร้อยละโดยน้ ำหนัก

เท่ำกับ 21.96 และ 17.05 จำกกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤษเคมีเบื้องต้นพบว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME)  

มีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกรวมและฟลำโวนอยด์รวมใกล้เคียงกับมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม  (MB) ส่วนกำรวิเครำะห์

ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมพบว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) มีปริมำณสำรกลุ่มดังกล่ำวมำกกว่ำมะเกี๋ยงท่ี

สกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) ประมำณ 2.37 เท่ำและมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ

พบวำ่ มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูลอิสระดีพพีเีอชและเอบีทีเอสได้ดกีว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัด

ด้วยเอทำนอล (ME)  ประมำณ 1.74 เท่ำและ 1.71 เท่ำ นอกจำกนีย้ังพบวำ่มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และมะเกี๋ยง

ท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นออกซิเดช่ันได้ใกล้เคียงกัน 
 

ค าส าคัญ:   มะเกี๋ยง, อนุมูลอิสระ, สำรพฤกษเคม,ี โปรแอนโธไซยำนิดนิ 
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Abstract 
This study aimed to compare the influence of extraction solvents on Makiang’s phytochemical and antioxidant 

activities. Locally named as Makiang, the Cleistocalyx nervosum was grown in Lampang district in according to the 

Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Ethanol 

(70% v/v) and hot water were tested for extraction of phytochemicals. The recovery yield of extracts were 21.96 and 

17.05% by weight for ethanolic extract (ME) and water extract (MB), respectively. Both solvents showed relatively 

close effectiveness for extraction of phenolic and flavonoid compounds. However, the proanthocyanidins contents in 

the ME was 2.37 folds higher than that of the MB (p<0.01). The MB was found to possess higher antioxidant properties 

than that of the ME for 1.74 and 1.71 folds by DPPH and ABTS assay, respectively. In addition, the ME and MB were 

shown resemble ability in order to inhibit oxidation processes. 
 

Keywords:   Makiang, Free radical, Phytochemical, Proanthocyanidin 
 

บทน า 

อนุมูลอิสระเป็นสำรท่ีร่ำงกำยสร้ำงขึน้เอง ปัจจัยมำจำกสิ่งกระตุน้ท้ังภำยในและภำยนอกร่ำงกำยท่ีมีผลท ำให้เกิด

กำรสร้ำงอนุมูลอิสระเพ่ิมขึน้ โดยเซลล์สำมำรถสรำ้งหรอืปลดปล่อย oxygen radicals จำกปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นภำยในร่ำงกำย

ได้แก่ mitochondrial electron transport chain ซึ่งเมื่อขบวนกำรนี้ด ำเนินปฏิกิริยำไปอย่ำงต่อเนื่องอำจมี  oxygen radical 

และ hydrogen peroxide ออกสู่บริเวณเนื้อเยื่อตำ่ง ๆ สำรท้ังสองนี้อำจท ำให้เกิดพยำธิสภำพของเนื้อเยื่อ ปัจจัยภำยนอกท่ี

ส่งผลให้อนุมุลอิสระในร่ำงกำยเพิ่มขึ้น เช่น ฝุ่น สำรเคมี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บุหร่ี เป็นต้นอนุมูลอิสระท่ีเกิดภำยใน

ร่ำงกำยสำมำรถท ำให้เกิดพยำธิสภำพของโรคต่ำง ๆ ได้มำกมำย เช่น ท ำลำยดีเอ็นเอ เป็นสำเหตุท ำให้เกิดกำรกลำยพันธ์ุ

น ำไปสู่กำรเกิดมะเร็งหรือพยำธิสภำพอื่นท่ีมิพึงประสงค์ในรำ่งกำยสง่ผลท ำให้อวัยวะเหลำ่นั้นเสื่อมสภำพได้ [1, 2] 

มะเกี๋ยงเป็นผลไม้ท่ีอุดมไปด้วยสำรประกอบฟีนอลลิกท่ีมีคุณสมบัติในกำรป้องกันโรคเสื่อมสภำพของร่ำงกำย

หลำยชนดิ เชน่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลอืดหัวใจ [3] และยังมีคุณสมบัตติำ้นอนุมูลอิสระที่ดีเมื่อเทยีบกับผลไม้ชนิดอื่น ๆ ใน

กำรก ำจัดอนุมูลอิสระท่ีเกิดจำกออกซิเจน [4,5] มะเกี๋ยงประกอบด้วยสำร anthocyanin, ellagitannin ท่ีสูง [6] และยังมี

สำรประกอบ flavan-3-ols, procyanidins และ lignans ท่ีส่งผลให้มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระสูง (7) ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระใน

สัตว์ทดลองพบว่ำสำรสกัดจำกมะเกี๋ยงสำมำรถเหนี่ยวน ำกัมมันตภำพของเอนไซม์ต้ำนอนุมูลอิสระในหนูทดลอง [8] และ

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยสำมำรถกระตุ้นกำรแบ่งตัวของเม็ดเลือดขำวและกำรท ำงำนของ NK cell ได้ ซึ่งจำกกำรศึกษำ

เกี่ยวกับสำรส ำคัญทำงพฤกษเคมีท่ีพบในสำรสกัดจำกมะเกี๋ยงพบว่ำ มีสำรกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลำโวนอยด์เป็น

องค์ประกอบหลักและส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรยับยั้งอนุมูลอิสระ  DPPH ได้ [9] anthocyanins เป็นสำรส ำคัญใน

อุตสำหกรรมอำหำรท่ีเกี่ยวกับสำรให้สีในอำหำร และยังมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมนุษย์ในกำรป้องกันโรคหลำยชนิด [3] ใน

กำรศึกษำนี้ได้เปรียบเทียบปริมำณสำรพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระที่ได้จำกกำรสกัดมะเกี๋ยงจำกโครงกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดล ำปำง

โดยใชว้ธีิกำรสกัดด้วยสำรละลำยเอทำนอลควำมเข้มขน้ 70 เปอร์เซ็นต์เทียบกับวิธีกำรสกัดด้วยน้ ำต้ม เพื่อเป็นแนวทำงใน

กำรสกัดสำรส ำคัญจำกพืชในโครงกำรพระรำชด ำรฯิ ไปใชป้ระโยชนด์้ำนสุขภำพต่อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การสกัดมะเกี๋ยง 

 น ำมะเกี๋ยงสำยพันธ์ุในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดล ำปำง (พื้นท่ี อพสธ. จังหวัดล ำปำง) มำแบง่ท ำกำรสกัดดังนี้ 

1.1 การสกัดด้วย 70 % Ethanol 

น ำมะเกี๋ยงสดมำท ำกำรสกัดด้วย 70% ethanol จำกนั้นระเหยสำรละลำยดังกล่ำวออกด้วยเคร่ือง Rotary 

evaporator และท ำให้แห้งเป็นผงโดยใช้เคร่ือง  Freeze dryer จะได้สำรสกัดหยำบของมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล โดย

กำรศึกษำครัง้นี้จะใช ้ME แทนกำรเรียกชื่อสำรสกัดดังกล่ำว 

1.2 การสกัดด้วยน้ าต้ม 

น ำมะเกี๋ยงสดมำต้มด้วยน้ ำเดอืด จำกนั้นน ำสำรละลำยท่ีได้ไปท ำให้แห้งเป็นผงโดยใชเ้คร่ือง  Freeze dryer จะได้

สำรสกัดหยำบของมะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยน้ ำ โดยกำรศกึษำคร้ังน้ีจะใช ้MB แทนกำรเรียกชื่อสำรสกัดดังกล่ำว 

2. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolics content) [10] 

 เตรียมตัวอย่ำงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสมผสมร่วมกับสำรละลำย Folin ciocalteu ควำมเข้มข้น 

10% แล้วเติมสำรละลำย Na2CO3 ควำมเข้มข้น 7.5%  ผสมสำรละลำยท้ังหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน จำกนั้นน ำไปบ่มในที่มดื

เป็นเวลำ 15 นำที เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงควำมยำวคลื่น 750 นำโนเมตรโดยใช้เคร่ือง 

Microplate reader น ำค่ำกำรดูดกลนืแสงท่ีวัดได้มำวิเครำะห์ปริมำณของสำรประกอบฟีนอลิกรวมเทียบกับกรำฟมำตรฐำน

กรดแกลลิก แสดงค่ำในหน่วย mg Gallic Acid Equivalent (GAE)/g extract 

3. การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ (Total flavonoids content) [10] 

เตรียมตัวอย่ำงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ควำมเข้มข้นท่ีเหมำะสมผสมร่วมกับสำรละลำย  NaNO2 ควำมเข้มข้น 5% ท้ิง

ไวใ้นท่ีมืดเป็นเวลำ 6 นำที เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดเตมิสำรละลำย AlCl3.6H2O ควำมเข้มข้น 10% ผสมให้เข้ำกันแลว้ตัง้ท้ิงไว้

ในท่ีมืดอีก 5 นำทีแล้วเติมสำรละลำย 1 M NaOH 1.0 มิลลิลิตร ผสมให้สำรละลำยเป็นเนื้อเดียวกันและน ำไปวัดค่ำ 

กำรดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคลื่น 510 nm โดยใช้เคร่ือง Spectrophotometer เทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชิน แสดงค่ำ 

ในหน่วย mg Catechin Equivalent (CE)/g extract 

4. การหาปริมาณโปรแอนโธไซยานิดินรวม (Total proanthocyanidin content) โดยวิธี Vanillin assay [11] 

เตรียมตัวอย่ำงท่ีตอ้งกำรวิเครำะห์ควำมเข้มขน้ท่ีเหมำะสมผสมร่วมกับสำรละลำย vallin จำกนั้นเตมิกรดซัลฟูริก

ผสมให้เข้ำกันและน ำไปวัดค่ำดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคลื่น 490 นำโนเมตรโดยใช้เคร่ือง Microplate reader น ำค่ำกำร

ดูดกลืนแสงท่ีวัดได้มำวิเครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมเทียบกับกรำฟมำตรฐำนคำเทชิน แสดงค่ำในหน่วย mg 

Catechin Equivalent (CE)/g extract 

5. การศกึษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอสิระ DPPH [10] 

 เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนวิตำมินซี (ascorbic acid), Trolox และตัวอย่ำงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ควำมเข้มข้นท่ี

เหมำะสมผสมร่วมกับสำรละลำย DPPH เขย่ำให้เข้ำกันแล้วตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลำ 15 นำที เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำไป
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วัดค่ำดูดกลนืแสงท่ีควำมยำวคลื่น 540 นำโนเมตรด้วยเคร่ือง Multifunctional microplate reader น ำค่ำดูดกลนืแสงท่ีได้มำ

ค ำนวณค่ำเปอร์เซ็นต์ยับยัง้อนุมูลอิสระดีพพีเีอช (%DPPH Inhibition) จำกสูตร 

%DPPH Inhibition = [1- (Abs.[sample]-Abs.[sample blank]) / Abs.[control] ] x 100 

น ำค่ำท่ีค ำนวณได้มำสร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหวำ่งควำมเข้มข้นของสำรท่ีตอ้งกำรทดสอบ (Vitamin C, Trolox 

และสำรตัวอย่ำง) โดยก ำหนดให้แกน X คือควำมเข้มข้นมีหน่วยเป็น µg/ml ส่วนแกน Y คือเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระ 

DPPH และสำมำรถหำค่ำควำมเข้มขน้ของสำรสกัดที่สำมำรถยับยั้งอนุมูลอสิระ DPPH ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) จำกกรำฟ

ดังกล่ำวได้ 

6. การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอสิระ ABTS [10] 

เตรียมสำรละลำยมำตรฐำนวิตำมินซี (ascorbic acid), Trolox และตัวอย่ำงท่ีต้องกำรวิเครำะห์ควำมเข้มข้นท่ี

เหมำะสมผสมร่วมกับสำรละลำย ABTS radical ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลำ 6 นำที เมื่อครบเวลำท่ี

ก ำหนดน ำสำรละลำยดังกล่ำวไปวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคลื่น 734 นำโนเมตรด้วยเคร่ือง UV-Visible 

spectrophotometer น ำค่ำดูดกลืนแสงท่ีได้มำค ำนวณค่ำเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (%ABTS Inhibition) จำก

สูตร %ABTS Inhibition =  [ 1- (Abs.[sample]-Abs.[sample blank]) / Abs.[control] ] x 100  

น ำค่ำท่ีค ำนวณได้มำสร้ำงกรำฟควำมสัมพันธ์ระหวำ่งควำมเข้มข้นของสำรท่ีตอ้งกำรทดสอบ (Vitamin C, Trolox 

และสำรตัวอย่ำง) โดยก ำหนดให้แกน X คือควำมเข้มข้นมีหน่วยเป็น µg/ml ส่วนแกน Y คือเปอร์เซ็นต์ยับยั้งอนุมูลอิสระ 

ABTS และสำมำรถหำค่ำควำมเข้มข้นของสำรสกัดท่ีสำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) จำกกรำฟ

ดังกล่ำวได้ 

7. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลูอสิระโดยวธิี Ferric reducing antioxidant power [10] 

 เตรียมสำรละลำย FRAP reagent โดยกำรชั่งเฟอร์ริกคลอไรด์เฮกซะไฮเดรตและท ำกำรละลำยในน้ ำกลั่น

ปรำศจำกไอออน จำกนั้นเตรียมสำรละลำยทีพีทีแซด (TPTZ) ท่ีละลำยในกรดไฮโดรคลอริกเจือจำง และเตรียม

สำรละลำยอะซิเตทบัฟเฟอร์ pH 3.6 แล้วท ำกำรผสมสำรละลำยท้ังหมดเข้ำด้วยกัน จำกนั้นท ำกำรทดสอบควำมสำมำรถ

ในกำรต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของสำรตัวอย่ำงโดยผสมตัวอย่ำง 100 µl กับสำรละลำย FRAP reagent ปริมำตร 900 µl 

ตั้งไว้ในท่ีมืดเป็นเวลำ 30 นำที เมื่อครบเวลำท่ีก ำหนดน ำสำรละลำยดังกล่ำวมำวัดค่ำดูดกลืนแสงท่ีควำมยำวคลื่น 596  

นำโนเมตรโดยใชน้้ ำปรำศจำกไอออนเป็นสำรละลำยอำ้งอิง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติโดยใช้ Student's' t Test ท่ีระดับนัยส ำคัญ < 0.05 < 0.001 และ 0.001  

โดยแสดงผลกำรทดลองเป็นค่ำเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (meanSD)  
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ผลการศึกษา 

ผลการทดลองที่ 1 การสกัดมะเกี๋ยงด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอลและน้ าต้ม 

 จำกกำรทดลองทดลองพบว่ำมะเกี๋ยงด้วย 70 เปอร์เซ็นต์เอทำนอลและน้ ำต้มมีน้ ำหนักสำรสกัดเท่ำกับ 10.98 

และ 3.41 กรัม คิดเป็นร้อยละโดยน้ ำหนักหรือ % yield เท่ำกับ 21.96 และ 17.05% 

ผลการทดลองที่ 2 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และโปรแอนโธไซ

ยานิดินรวม 

 จำกกำรเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดมะเกี๋ยงด้วยเอทำนอลและน้ ำต้ม จำกนั้นท ำกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรพฤษเคมี

เบื้องต้น (phytochemical screening test) กลุ่มฟีนอลลิก ฟลำโวนอยด์และโปรแอนโธไซยำนิดิน จำกกำรทดลองพบว่ำ

มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยเอทำนอล (ME) มีปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกรวมและฟลำโวนอยดร์วมใกล้เคียงกับมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วย

น้ ำต้ม (MB) ส่วนกำรวิเครำะห์ปริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมพบว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) มีปริมำณสำร

กลุ่มดังกล่ำวมำกกว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) ประมำณ 2.37 เท่ำและมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ดังแสดงใน

ตำรำงที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลกำรวเิครำะห์ปริมำณสำรพฤกษเคมีเบือ้งต้นของกำรสกัดมะเกี๋ยงด้วยเอทำนอลและน้ ำต้ม 

สารสกัด ปริมาณฟีนอลิ

กรวมa 

ปริมาณฟลาโว

นอยด์b 

ปริมาณโปรแอนโธไซยานดิิน

รวมc 

%yield 

ME 63.382.46 1.300.40 1.420.40** 21.96 

MB 63.201.22 1.870.35 0.600.14 17.05 
a mg GAE/g extract, b mg Catechin/g extract, c mg Catechin/g extract 

** แตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญระดับ 0.01 
 

ผลการทดลองที่ 3 การศึกษาฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระดพีีพเีอชและเอบทีเีอส 

 จำกกำรเปรียบเทียบฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสของมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และ

มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำตม้ (MB) จำกกำรทดลองพบว่ำ ควำมเข้มข้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นของมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และ

มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) มีควำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูลอิสระดีพีพเีอชและเอบีทีเอสได้อย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติ 

(p<0.05, p<0.01 และ p<0.001) ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยมีค่ำควำมควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและ 

เอบีทีเอสได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (ค่ำ Inhibition concentration at 50%) เท่ำกับ 177.3511.58 และ 17.441.16 µg/ml ส ำหรับ

มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และเท่ำกับ 101.902.74 และ 10.190.27 µg/ml ส ำหรับมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม 

(MB) (ตำรำงท่ี 2) จำกกำรทดลองดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูล

อสิระดีพพีเีอชและเอบีทีเอสไดด้ีกวำ่มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยเอทำนอล (ME)  ประมำณ 1.74 เท่ำและ 1.71 เท่ำตำมล ำดับ 
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ภาพที ่1 เปอร์เซ็นต์ยับยัง้อนุมูลอสิระดีพพีเีอช [A, B] และเอบีทีเอส [C, D] ของมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) และน้ ำ

ต้ม (MB); * แตกตำ่งอย่ำงมนีัยส ำคัญที่ระดับ 0.05; ** แตกต่ำงอยำ่งมีนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.01; *** แตกตำ่งอย่ำงมี

นัยส ำคัญที่ระดับ 0.001 

 

ตารางที่ 2 ควำมเข้มข้นท่ีสำมำรถยับยั้งอนุมูลอิสระได้คร่ึงหนึ่งของอนุมูลอิสระท้ังหมด ( IC50) ของมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วย 

เอทำนอล (ME) เทียบกับมะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) 

สารสกัด 
IC50

 (µg/ml) 

DPPH ABTS 

ME 177.3511.58 30.892.73 

MB 101.902.74 26.740.85 

Vitamin C 5.370.14 7.590.36 

Trolox 7.230.14 6.890.09 

 

ผลการทดลองที่ 4 การศึกษาฤทธิ์ตา้นอนุมลูอสิระโดยวิธ ีFRAP 

 กำรศึกษำฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระโดยวิธี Ferric reducing antioxidant power หรือ FRAP assay เป็นวิธีกำรท่ีใช้ใน

กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรตำ้นปฏกิิริยำออกซิเดชั่นโดยอำศัยกำรเปลี่ยนแปลงของสีสำรประกอบเชงิซ้อนของ ferric 

tripyridyltriazine (Fe3+-TPTZ) เมื่อท ำปฏิกิริยำกับสำรต้ำนอนุมุลอิสระจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงน้ ำเงินท่ีอยู่ในรูปสำรประกอบ

เชงิซ้อนของ ferrous tripyridyltriazine (Fe2+ -TPTZ) จำกกำรทดลองพบวำ่ มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยเอทำนอล (ME) และมะเกี๋ยง
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ท่ีสกัดด้วยน้ ำต้ม (MB) ท่ีควำมเข้มข้น 0-40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีควำมสำมำรถในกำรในกำรต้ำนออกซิเดชั่นได้

ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในภำพท่ี 2 

A
b

s
o

rb
a

n
c

e
 (

5
9

6
 n

m
)

M E M B

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

4 0 g /m l2 0 g /m l

5 g /m l 1 0 g /m l0 g /m l

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

 
ภาพที่ 2 ฤทธ์ิต้ำนออกซิเดช่ันของมะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยเอทำนอล (ME) และมะเกีย๋งท่ีสกัดดว้ยน้ ำตม้ (MB)  

โดยวิธี FRAP assay 
 

อภิปรายผล 

จำกกำรทดลองจะเห็นได้ว่ำ เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดมะเกี๋ยงสำยพันธ์ุในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ โดยใช้เอทำนอล 70 เปอร์เซ็นต์เทียบกับกำรต้มด้วยน้ ำ ซึ่งเป็นวิธีกำรท่ีง่ำย สะดวกและ

ปรำศจำกกำรใช้สำรเคมี จำกกำรทดลองพบว่ำ ท้ังสองกระบวนกำรมีปริมำณสำรฟีนอลลิกรวมและฟลำโวนอยด์รวม

ใกล้เคียงแตป่ริมำณโปรแอนโธไซยำนิดินรวมกลับพบวำ่มะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยเอทำนอล (ME) มปีริมำณสูงกว่ำมะเกี๋ยงท่ีสกัด

ด้วยน้ ำ (MB) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.01) ส ำหรับกำรวิเครำะห์ฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระดีพีพีเอชและเอบีทีเอสพบวำ่ 

มะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้ม (MB) มคีวำมสำมำรถในกำรตำ้นอนุมูลอิสระดีพพีเีอชและเอบีทีเอสดีกวำ่มะเกีย๋งท่ีสกัดดว้ยเอทำ

นอล (MB) ได้ประมำณ 1.74 เท่ำและ 1.71 เท่ำ นอกจำกนี้ยังพบวำ่สำรสกัดมะเกี๋ยงท่ีสกัดดว้ยท้ังสองวธีิมีควำมสำมำรถใน

กำรในกำรต้ำนออกซิเดชั่นได้ใกล้เคียงกันอีกด้วย ซึ่งกำรศึกษำในครั้งนี้ให้ผลกำรทดลองท่ีสอดคล้องกับ Poontawee และ

คณะ ท่ีได้ท ำกำรศึกษำในปี 2016 ท่ีพบว่ำเนื้อมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำเป็นเวลำ 4 ชั่วโมง มีปริมำณสำรพฤกษเคมีกลุ่ม  

ฟีนอลลิกรวม ฟลำโวนอยด์รวมและโปรแอนโธไซยำนิดินรวม ท่ีสำมำรถส่งผลต่อกำรออกฤทธ์ิในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ 

ดีพีพีเอช เอบีทีเอสและต้ำนออกซิเดช่ันโดยวธีิ Ferric reducing antioxidant power ได้   [12] 

นอกจำกนี้ Amensour M และคณะในปี 2010 ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรสกัดผล berry ของพืช myrtle 

(Myrtus communis) ด้วยสำรละลำย ethanol และกำรต้มด้วยน้ ำร้อน โดยพบว่ำ กระบวนกำรสกัดด้วยน้ ำร้อนมีปริมำณ

สำรกลุม่ฟนีอลิก ฟลำโวนอยดแ์ละฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอสิระสูงกว่ำกำรสกัดด้วยเอทำนอล [13] 
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จำกผลกำรทดลองดังกล่ำวผู้วิจัยคำดว่ำมะเกี๋ยงสำยพันธ์ุในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำรฯิ ท่ีสกัดดว้ยน้ ำต้มมีปริมำณสำรฟีนอลกิรวมและฟลำโวนอยด์รวมใกล้เคียงกับวิธีกำรสกัดด้วยเอทำนอลและ

สำมำรถออกฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีน้ัน คำดว่ำมีจำกหลำยปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรสกัดเพื่อให้ได้สำรกลุ่มฟีนอลิก ฟลำโว

นอยด ์ได้แก่ ระยะเวลำและอุณหภูมิท่ีใชใ้นกำรสกัด สภำพควำมมขีั้วของสำรละลำย อัตรำส่วนสำรละลำยท่ีใช ้และขนำด

ของอนุภำคท่ีใช้ ซึ่งปัจจัยท่ีกล่ำวมำนี้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับปริมำณสำรส ำคัญทำงพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระที่ได้

จำกกระบวนกำรสกัดมะเกี๋ยง [14-15] 

 จำกผลกำรทดลองนี้ท ำให้ทรำบวำ่สำรสกัดมะเกี๋ยงท่ีสกัดด้วยน้ ำมีปริมำณสำรพฤกษเคมีและมฤีทธ์ิต้ำนอนุมูล

อิสระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพ ปรำศจำกกำรใช้สำรเคมีในกำรสกัดและสำมำรถท่ีจะน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริโภคเพื่อ

สุขภำพในชีวิตประจ ำวันได้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
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2. วิเครำะห์สำรพฤกษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบกลุ่ม hydroxyl benzoic acid, hydroxyl cinnamic acid หรือกลุ่ม 

anthocyanin ในสำรสกัดดังกล่ำวเทียบกับกำรสกัดด้วยเอทำนอล โดยใชเ้ครื่อง HPLC เพื่อให้ทรำบองค์ประกอบท่ีแตกต่ำง
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินชีวติและการพันนาโมบายแอพลเิคชั่น ส าหรับคัดกรอง 

พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอาการดีซา่น  

Risk Factors and Mobile Application Developing for Screening on Risk Behavior of 

Cholangiocarcinoma or Related Jaundice 
 

พรเพ็ญ ภัทรนุธำพร1*, ธินัฐดำ พมิพ์พวง1, จริะวัฒน์ ตันสกุล1 และ พัทน์ ภัทรนุธำพร2  

Pornpen Pataranutaporn1*, Thinadda Pimpoung1, Jirawat Tunsakul1 and Pat Pataranutaporn2  
 

บทคัดย่อ  

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรค 

ท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน และ 2) พัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่นเพื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงของพฤติกรรม  

ท่ีน ำไปสู่กำรเป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีมีอำกำรดีซ่ำน 3) ศกึษำควำมพงึพอใจต่อกำรใชโ้มบำยแอพลิเคชั่น กลุ่มตัวอย่ำง

ท่ีใช้ในกำรวิจัยคือประชำชนท่ีอำศัยในอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 116 คน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถำมปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อโรคมะเร็ง ท่อน้ ำดีหรือโรคท่ี

เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำนบนโมบำยแอพลิเคชั่น และแบบประเมินควำมพงึพอใจในกำรใชแ้อพลเคชั่น โดยวเิครำะห์คณุภำพข้อ

ค ำถำมจำกกำรค ำนวณอัตรำส่วนควำมตรงเชิงเนื้อหำ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หำค่ำอ ำนำจจ ำแนกโดยวิธี

สหสัมพันธ์ ควำมเท่ียงโดยวิธีสัมประสิทธ์แอลฟำของ Cronbach กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณำ เช่น ค่ำเฉลี่ย 

ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ผลกำรวิเครำะห์ ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อโรคมะเร็ง 

ท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวกับอำกำรดีซ่ำน พบว่ำ พฤติกรรมเสี่ยงต่อ โรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย กำรรับรู้

โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ใน ระดับมำก และ ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ระดับปำนกลำง  

2) ผลกำรพัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่นแบ่ง ได้เป็นด้ำนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ

อำกำรดีซ่ำน มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .801 มีจ ำนวน 9 ข้อ และด้ำนควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับ 

อำกำรดีซ่ำน มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .636 มีจ ำนวน 9 ข้อ ผลกำรพัฒนำโมบำยแอพลิเคชั่น สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ท่ี  

http://pat.design/mhealth/index.html 3) ควำมพงึพอใจตอ่กำรใชโ้มบำยแอพลิเคชั่น อยูใ่นระดับมำก  
 

ค าส าคัญ:   โมบำยแอพลเิคชั่น, กำรคัดกรอง, พฤตกิรรมเสี่ยง, โรคมะเร็งท่อน้ ำดี  
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Abstract  
The purpose of this research was to 1)  Study the risk factors on occurrence of Cholangiocarcinoma or related 

jaundice and 2)  Questionnaires on mobile application developing for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice.  3)  Study the user satisfy of the mobile application.  The sample for this study was a total of 116 persons 

currently living in Nam Pong district, Khon Kaen province, used by purposive sampling technique.  The instrument was the 

constructed questionnaire on mobile application for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or related jaundice and 

the user’s satisfaction evaluation form.  The items of questionnaire analyzed by the content validity ratio:  CVR, exploratory 

factor analysis, confirmatory factor analysis, item total correlation and reliability by Cronbach Alpha Coefficient.  Data on risk 

behavior was analyzed and described by mean, frequencies, percent, and Standard Deviation. The research results revealed 

that the risk factor consist of 1) Risk Behavior of Cholangiocarcinoma or related jaundice is low level, 2) Illness perceptions of 

Cholangiocarcinoma or related jaundice is high level and 3) Knowledge of Cholangiocarcinoma or related jaundice is moderate 

level.  The development of questionnaires on mobile application for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice can be divided into risk behavior with 9 items, has a reliability of .801 and also knowledge with 9 items, 

and has a reliability of .636.  The mobile application developing for screening on risk behavior of Cholangiocarcinoma or 

related jaundice could access from http://pat.design/mhealth/index.html. The satisfaction with the use of this mobile application 

is high level.  
 

Keywords:   Mobile application, Screening, Risk behavior, Cholangiocarcinoma 
 

บทน า 

 โรคมะเร็งท่อน้ ำดีเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญของประเทศไทย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจำกภูมิภำคนี้มีควำมชุกของกำรติดพยำธิใบไม้ตับสูง ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลกยอมรับว่ำพยำธิใบไม้ตับเป็นสำเหตุ

ส ำคัญต่อกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และเป็นสำเหตุต้น ๆ ของกำรเสียชีวิต  โดยเฉพำะประมำณร้อยละ 55 เกิดขึ้นกับ

ประชำกรวัยท ำงำนท่ีท่ีมีอำยุระหว่ำง 40-60 ปีและเป็นหัวหน้ำครอบครัว จึงก่อให้เกิดควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ สังคม 

และคุณภำพชีวิตของคนในสังคมเป็นอยำ่งมำก [2]  ส ำหรับสถำนกำรณ์ลำ่สุดของโรคพยำธใิบไมต้ับในพืน้ท่ีเขตสุขภำพท่ี 7

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2559 ถึง 2561 พบว่ำอัตรำควำมชุกของกำรเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ ร้อยละ 5.97 10.35 และ 

6.76 ซึ่งสูงเกินค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ไมค่วรเกินร้อยละ 5 เมื่อพิจำรณำแยกรำยจังหวัด พบว่ำจังหวัดท่ีพบควำมชุกของ

กำรเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับสูงสุดท้ังปี 2559, 2560 และ 2561 คือจังหวัดกำฬสินธ์ุ พบร้อยละ 9.4, 19.95 และ 8.88 

รองลงมำคือจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ5.58, 9.62 และ 6.75 จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 8.15, 7.54 และ 6.55 และจังหวัด

มหำสำรคำม ร้อยละ 5.0, 5.95 และ 5.06 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูลดังกล่ำวบ่งชี้วำ่ทุกพื้นท่ีโรคพยำธิใบไมต้ับ

ยังคงเป็นปัญหำที่ส ำคัญ เนื่องจำกโรคนีม้คีวำมสัมพันธ์กับพฤตกิรรมกำรบริโภคปลำดิบซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนอสีำนมำ

เป็นเวลำนำน [3]  พยำธิท่ีก่อให้เกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ คือ Opisthorchis viverrini ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพยำธิก่อมะเร็ง 

พยำธใิบไมต้ับเข้ำสูร่่ำงกำยคนได้โดยคนกินปลำที่มตีัวอ่อนของพยำธใิบไมต้ับเข้ำไป สำเหตุหลักจำกกำรรับประทำนอำหำร
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ท่ีปรุงไม่สุกจำกปลำน้ ำจืดเกล็ดขำว เช่น ก้อยปลำ ปลำส้ม หรือปลำร้ำท่ีปนเป้ือนตัวอ่อนของพยำธิใบไม้ตับ  เมื่อเ ข้ำสู่

ร่ำงกำยมนุษย์ ตัวอ่อนของพยำธิจะเคลื่อนท่ีจำกล ำไส้เข้ำไปฝังตัวและเจริญเติบโตในท่อน้ ำดีจนเป็นพยำธิตัวเต็มวัยและ

ออกไข่ปะปนมำกับอุจำระลงสู่แหล่งน้ ำ เมื่อไข่ถูกหอยไชกินจะพัฒนำและเพิ่มจ ำนวนเป็นตัวอ่อน เข้ำสู่ปลำท่ีกินหอยเป็น

อำหำรและพัฒนำเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อ และเข้ำสู่คนจำกกำรบริโภคปลำดิบ โดยวงจรชีวิตของพยำธิใบไม้ตับใช้เวลำ

สะสมและหมุนเวียนวงจรมำหลำยทศวรรษ ตัวอ่อนของพยำธิเติบโต อำศัยอยูภ่ำยในท่อน้ ำดีซึ่งมีท้ังบริเวณในตับและนอก

ตับ เมื่อร่ำงกำยพบสิ่งปกติ จะเกิดกระบวนกำรขับออกซึ่งก่อให้เกิดกำรอักเสบในระดับเซล และหำกเกิดกำรติดพยำธิใบไม้

ตับซ้ ำซำก หรือมีจ ำนวนพยำธิมำก กำรอักเสบเหล่ำนั้นจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยง ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม  

จนกลำยเป็นเซลมะเร็ง ส่วนใหญ่มักจะไม่พบอำกำรผิดปกติใด ๆ ในระยะนี้  แต่เมื่อเกิดอำกำรตัวเหลือง ตำเหลือง จึงเร่ิม

น ำส่งโรงพยำบำลเพื่อเข้ำรับกำรรักษำ ซึ่งเป็นมะเร็งระยะลุกลำมมำกแล้ว ไม่สำมำรถผ่ำตัดได้หลังเข้ำรับกำรวินิจฉัย 

หลังจำกนั้นผู้ป่วยจึงมักเสียชีวิตลงภำยในเวลำไม่นำน กลุ่มเสี่ยงของกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ ส่วนใหญ่พบในคนท่ีอำศัย

อยู่ใกล้ชดิแหลง่น้ ำล ำคลอง ท่ีมีพฤติกรรมชอบกินปลำน้ ำจืด ดิบ ๆ เชน่ ลำบปลำ ก้อยปลำ ปลำรำ้ดิบ ปลำจ่อม ท ำให้เกิด

กำรสะสมของพยำธใิบไม้ตับซึ่งมปีลำน้ ำจืดเป็นพำหะโรคพยำธใิบไมต้ับพบเป็นสำเหตุกำรตำย โดยเฉพำะจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ได้แก่เขื่อนอุบลรัตน์และแก่งละว้ำ นอกจำกนี้ยังมีแม่น้ ำขนำดใหญ่สองสำยหลักได้แก่แม่น้ ำชีและ

แม่น้ ำพองซึ่งมีพื้นท่ีครอบคลุมหลำยอ ำเภอ  ประชำชนมีอำชีพท ำประมงน้ ำจืดเป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะรอบ  ๆ เขื่อน 

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นจึงเคยมีประวัติกำรติดเชื้อและอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีสูงสุด  

ในภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื    

กำรด ำเนนิงำนป้องกันและควบคุมโรคพยำธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ ำดีท่ีผ่ำนมำ คือกำรปกปอ้งสุขภำพประชำชน

ให้ปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสำเหตุของมะเร็งท่อน้ ำดี มีกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมส่งเสริมให้

ประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้องเหมำะสม ลดภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ตลอดจนสร้ำงภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัวชุมชน

และสังคมกำรป้องกันและควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับ ถือเป็นภำรกิจส ำคัญของเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขท่ีต้องด ำเนินกำร

ควบคู่ไปกับงำนด้ำนกำรรักษำฟื้นฟู กำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับประกอบด้วย 1) กำรตรวจคัด

กรองโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 2) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพประชำชนและนักเรียน 3) กำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล 4) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดีและกำรดูแลแบบประคับประคอง และ  

5) กำรจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรศึกษำวิจัยแบบบูรณำกำร (ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์,2556) แต่จำกสถิติอัตรำ

กำรติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่ำวผลักดันให้รัฐบำลโดยกระทรวงสำธำรณสุขประกำศแผนยุทธศำสตร์ทศวรรษก ำจัดปัญหำ

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี ปี 2559 ถึง 2568 และท ำให้เกิดนวัตกรรมท่ีส ำคัญอันจะไปสู่กำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิ

ใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ ำดีให้กับประเทศอยำ่งยั่งยืนดังนี้ 1) เกิด Isan Cohort ซึ่งเป็นระบบฐำนขอ้มูลเพื่อติดตำมกำรท ำงำน

ในกำรคัดกรอง เฝ้ำระวังและรักษำท้ังกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดี โดยถอื

ว่ำเป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ท่ีเกี่ยวกับโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีอันแรกและหนึ่งเดียวในโลก  

2) เกิดระบบ Teleradiology Consultation System ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้ในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ ำดี โดยมี 

กำรลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงมำจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล และท ำอัลตร้ำซำวด์จำกโรงพยำบำลชุมชน  

โดยแพทย์ท่ีได้รับกำรอบรมหลักสูตรกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ ำดีโดยเคร่ืองอัลตร้ำซำวด์โดยเฉพำะ ซึ่งภำพของ

กำรตรวจอัลตร้ำซำวด์แตล่ะคร้ังจะถูกส่งเข้ำระบบ cloud และสำมำรถตรวจสอบและยืนยันผลกำรตรวจโดยแพทย์เฉพำะ
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ทำงรังสีวิทยำ 3) เกิดเทคโนโลยกีำรตรวจพยำธิใบไม้ตับแบบใหม ่โดยเป็นกำรตรวจหำแอนติเจนของพยำธิในปัสสำวะไปใช้

ในพื้นท่ีด ำเนินกำร ซึ่งมีควำมไวและควำมจ ำเพำะมำกกว่ำกำรตรวจหำไข่พยำธิในอุจจำระ และได้มีกำรผลิตเป็นชุดตรวจ

ส ำเร็จรูป ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเพื่อกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไมต้ับอย่ำงแท้จริงและจะน ำไปสู่กำรเข้ำถึงกำรวินจิฉัยและ

รักษำโรคพยำธิใบไม้ตับในประชำชนได้อย่ำงท่ัวถึงและครอบคลุม 4) เกิดโรงพยำบำลเครือข่ำยในกำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง 

รวมท้ังกำรวินิจฉัยและรักษำโรคพยำธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดีโดยมีหน่วยบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุขเข้ำ

ร่วมเป็นเครือข่ำย นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวรัฐบำลคำดหวังว่ำจะท ำให้ประชำชนเข้ำถึงกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีท้ังในระดับปฐมภูม ิทุติยภูมิ และตติยภูมิ อย่ำงทันเวลำ เท่ำเทียม มีคุณภำพ และสมศักดิ์

ศรีควำมเป็นมนุษย์ ผลกำรด ำเนินงำนระยะ 3 ปีแรก พ.ศ. 2559-2561 พบว่ำปลำติดพยำธิใบไม้ตับลดลงจำกร้อยละ 70 

เหลือเพียงร้อยละ14-20 ประชำชนติดพยำธิใบไม้ตับลดลงร้อยละ 8.2 จำกเดิมร้อยละ 17 ต่อปี สำมำรถคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยงท้ังพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีมำกกวำ่ 913,133 รำย และพบผู้ป่วยมะเร็งระยะเร่ิมแรกเข้ำสู่กระบวนกำรรักษำ

และมีกำรตดิตำมอยำ่งต่อเนื่อง มชีวีติรอดมำกกวำ่ 1,000 รำย 4   

จะเห็นว่ำกำรตรวจคัดกรองโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี เป็นหนึ่งในมำตรกำรเบื้องต้นท่ีชว่ยให้ปลอดภัย

จำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไมต้ับซึ่งเป็นสำเหตุของมะเร็งท่อน้ ำดี  เพื่อจะได้รับกำรรักษำให้หำยได้ทันท่วงที เนื่องจำกทุกวันน้ี 

โรคมะเร็งท่อน้ ำดีระยะเร่ิมแรกสำมำรถผ่ำตัดแล้วรักษำให้หำยขำดได้ แต่ถ้ำผู้ป่วยกลับมำพบแพทย์ในระยะท่ีลุกลำมไป

มำกแล้ว กำรผ่ำตัดและให้รังสีเคมีรักษำก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ท่ีผ่ำนมำพบว่ำส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดีมักจะได้รับ

กำรวนิจิฉัยในระยะลุกลำมแล้ว ส่งผลให้อัตรำกำรเสียชวีติสูงขึ้น 5  ดังนัน้ถ้ำมรีะบบกำรคัดกรองตัง้แตร่ะยะแรกว่ำคนๆนั้น

มีโอกำสเสี่ยงท่ีจะเป็นมะเร็งท่อน้ ำดี  ไม่ว่ำจะเป็นจำกโรคพยำธิใบไมต้ับหรืออ่ืน ๆ ก็สำมำรถที่จะรักษำได้ทันท่วงทีเพื่อลด

โอกำสในกำรเป็นมะเร็งชนิดดังกล่ำวได้ จะเห็นว่ำกำรตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้ำระวังหรือค้นหำโรคในระยะเร่ิมต้น (early 

diagnosis) จะท ำให้กำรรักษำมีประสิทธิภำพโดยหวังผลให้หำยขำดในระยะต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นกำรแก้ปัญหำเชิงรุก 

และสอดคล้องกับแผนท่ียุทธศำสตร์กรมกำรแพทย์ พ.ศ. 2560-2564  ท่ีกล่ำวว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2564 ประชำชนได้รับ

บริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงเสมอภำค โดยหนึ่งในมำตรกำรนั้นคือกำรใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ควำมคุ้มคำ่และเหมำะสม 6 ผู้วิจัยมีแนวคิดว่ำหำกมีกำรพัฒนำระบบกำรตรวจคัดกรองท่ีมีประสิทธิภำพโดยใชเ้ทคโนโลยีดิ

จิทอลท่ีให้กลุ่มเสี่ยงสำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถใช้ด้วยตนเอง เนื่องจำกจ ำนวนผู้ป่วยใหม่มีจ ำนวนมำกขึ้นเร่ีอย  ๆ จะเป็น

กลยุทธ์ิหนี่งท่ีมิใช่เป็นกำรตั้งรับเพื่อแก้ปัญหำ แต่เป็นแนวทำงใหมท่ี่เป็นเชิงรุก โดยพัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่น

ในมิติด้ำนวัฒนธรรม สังคม ด้ำนกำรด ำเนินชีวิต ท่ีเป็นสำเหตุส่งเสริมก่อให้เกิดโรคมะเร็งในท่อน้ ำดี ท้ังปัจจัยส่วนบุคคล

และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมกำรดูแลตนเอง พฤติกรรมกำรบริโภค พฤติกรรมกำรขับถ่ำย หรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ 

และสร้ำงเกณฑ์ให้ชัดเจนว่ำผู้ท่ีเข้ำข่ำยกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่ำงไร เช่นกำรมีประวัติกินปลำดิบ เป็นโรคพยำธิใบไม้ตับหรือเคย

เป็น มีคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับ ข้อค ำถำมท่ีติดตั้งในโมบำยแอพลิเคชั่นจะเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้

กลุ่มเสี่ยงสำมำรถทรำบระดับควำมเสี่ยงของตัวเองได้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะรู้ทันทีว่ำตัวเองมีควำมเสี่ยงในระดับใด เช่น มำก 

ปำนกลำง หรือน้อย อีกท้ังเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในหนว่ยบริกำรปฐมภูมิ (Primary Care) จะได้ทรำบข้อมูลควำมเสี่ยงส่วน

นี้บนโมบำยแอพลิเคชั่นอยำ่งรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นท่ีใชป้ระกอบกำรคัดกรองในระยะแรกก่อนจะส่งไปวินจิฉัยใน

ขั้นต่อไปร่วมกับอำกำรทำงร่ำงกำยอื่น ซี่งจะท ำให้สำมำรถตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ ำดีในระยะต้นและสำมำรถรักษำได้

ทันท่วงที  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลิเคชั่นเพื่อประเมนิระดับควำมเสี่ยงของพฤติกรรมตอ่กำรเป็น
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โรคมะเร็งท่อน้ ำดีและโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน เพื่อเป็นแนวทำงหนึ่งท่ีจะช่วยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ได้ท่ัวถึง 

ตอ่เนื่อง และมีประสิทธภำพย่ิงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. ศกึษำปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิชีวิตตอ่กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน 

2. พัฒนำข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลเิคชั่นเพื่อประเมินระดับควำมเสี่ยงของพฤตกิรรมท่ีน ำไปสู่กำรเป็นโรคมะเร็ง

ท่อน้ ำดีหรือโรคที่มอีำกำรดซี่ำน 

3.  ศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรใช้โมบำยแอพลิเคชั่น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ (Health Belief Model) ของBecker  และ

จำกกำรทบทวนวรรณกรรม, ต ำรำ, เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์ของ  

กำรวิจัย  มีขั้นตอนดังนี้ 1) กำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภำพท่ีน ำไปสู่กำรเป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดี

หรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน เพื่อนิยำมค่ำตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 2) สร้ำงข้อค ำถำมให้สอดคล้องกับนิยำมตัวแปร  

3) ส่งให้ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 5 คน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ 4) เลือกข้อค ำถำมท่ีมีค่ำ IOC. สูงมำกกว่ำ 0.5 ขึ้นไป  

ไปทดลองเก็บข้อมูลในภำคสนำมกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง และ 5) น ำข้อค ำถำมมำวิเครำะห์ค่ำ CFA. (Confirmatory 

Factor Analysis) เพื่อคัดเลือกข้อค ำถำมท่ีตรงประเด็นและมีจ ำนวนข้อท่ีเหมำะสมกับกำรใช้งำนบนโมบำยแอพลิเคชั่น  

แลว้น ำไปทดลองใชก้ับกลุม่ตัวอย่ำงและประเมินผลกำรใช้จริง 

ประชากร 

ประชำชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน อำศัยอยู่ในพื้นท่ีเป้ำหมำยคือ

จังหวัดขอนแก่น ในชว่งเวลำท่ีท ำกำรศกึษำ จ ำนวนท้ังหมด 1,805,895 คน 

 ตัวอย่าง 

           ประชำชนในอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน  74,131 คน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive sampling)  

โดยใช้เกณฑ์ตัวแทนของครอบครัวท่ีประธำนอำสำสมัครหมู่บ้ำนเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ประวัติของ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ประวัติกำรเป็นโรคพยำธิ และสำมำรถให้ข้อมูล สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

เร่ิมตน้ และใชเ้ทคนิค (Snowball sampling technique) ในกำรได้มำซึ่งตัวอย่ำง ดังนี้ 

1. หมู่ 6 ต.กุดน้ ำใส อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น  จ ำนวน 24 คน 

2. หมู่ 2 ต.น้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น  จ ำนวน 24  คน 

3. หมู ่7 ต.กุดน้ ำใส อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น จ ำนวน 24  คน 

4. หมู่ 13 ต.น้ ำพอง อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น  จ ำนวน 20  คน 

5. หมู่ 8 ต.กุดน้ ำใส อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น  จ ำนวน 24 คน 
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เครื่องมอืการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ   

          1. แบบสอบถำมปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตและกำรใช้สื่อโซเซียลมีเดียเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

โรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อค ำถำมส่วนบุคคล ลักษณะ

แบบตรวจสอบรำยกำร (Check list) ประกอบด้วย เพศ อำยุ ภูมิล ำเนำเดิม กำรศึกษำ อำชพีหลัก กำรตรวจหำไข่พยำธิเพื่อ

ค้นหำโรคพยำธิใบไม้ตับ กำรตรวจหำหนอนพยำธิใบไม้ตับกำรได้รับยำถ่ำยพยำธิใบไม้ตับ กำรเจ็บป่วยดว้ยโรคพยำธิใบไม้

ตับ และกำรเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ตอนท่ี 2 เป็นแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีและโรคท่ี

เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน ลักษณะแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating scale)  4 ระดับ ดังนี้ 3 แทน ปฏิบัติเป็นประจ ำ 2 แทน 

ปฏบัิตบิำงครัง้ 1 แทน ปฏบัิตนิำนๆ ครัง้ และ 0 แทน ไมเ่คยปฏบัิต ิตอนท่ี 3 แบบประเมินกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิด

โรคโรคมะเร็งท่อน้ ำดีและโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน ลักษณะแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating scale)  5 ระดับ ดังนี้  

5 แทน เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 4 แทน เห็นด้วย 3 แทน เฉยๆ 2 แทน ไม่เห็นด้วย และ 1 แทน ไม่เห็นด้วยอยำ่งยิ่ง ตอนท่ี 4 แบบ

ประเมินควำมรู้โรคมะเร็งท่อน้ ำดี ลักษณะข้อสอบแบบถูกผิด (True false) 

         2. Mobile Application นั้นถูกพัฒนำขึ้นมำผ่ำน web application platform ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนระบบปฏิบัตกิำร

ได้หลำกหลำยท้ังบนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน (android, iOS, etc...) เเทปเลท เเละคอมพิวเตอร์ ระบบ Mobile Application 

ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆคือ 1) ส่วนของกำรติดต่อกับผู้ใช้ (front-end) ผ่ำนกำรเเสดงผลกรำฟิค (Graphic User 

Interface) ซึ่งใช้ในกำรเเสดงค ำอธิบำยกำรใช้งำน ข้อค ำถำมเเละผลจำกกำรวิเครำะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเเละ

ควำมรู้เกี่ยวกับโรค เเละ 2) ส่วนติดต่อกับเซฟเวอร์ (back-end) ซึ่งท ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลจำกผู้ใช้รวมไปถึงผลจำก 

กำรวิเครำะห์ส ำหรับนักวิจัยในกำรน ำไปศึกษำ โดยส่วนกำรติดต่อกับผู้ใช้นั้นถูกพัฒนำขึ้นผ่ำนภำษำ HTML/CSS ด้วย 

Ratchet framework ซึ่งมีลักษณะเป็น responsive web คือสำมำรถปรับเปลี่ยนขนำดกำรเเสดงผลให้เข้ำกับขนำดจอภำพ

ของผู้ใช้ได้เองอย่ำงอัตโนมัติ ทีมพัฒนำ Mobile Application ค ำนึงถึงกำรออกเเบบท่ีเรียบง่ำยเเละใช้ได้ง่ำยด้วยโครงสร้ำง 

web application พื้นฐำนประกอบกับกำรใช้สเีเละข้อควำมท่ีมีขนำดพอเหมำะส ำหรับผู้ใชห้ลำยช่วงอำยุ เพศ เเละภูมลิ ำเนำ

ใน ส่วนติดต่อกับเซฟเวอร์ ทีมพัฒนำได้ใช้ JavaScript jQuery ในกำรติดต่อกับฐำนข้อมูลบน google drive cloud โดยใช้ 

POST protocol เป็นกำรส่งขอ้มูลทำงเดียวท่ีปลอดภัยเเละไม่ท ำให้ข้อมูลผู้ใช้ร่ัวไหลโดยนักวจิัยเเละผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย

เท่ำนั้นท่ีมีสิทธ์ิเข้ำถึงข้อมูล ข้อมูลท่ีถูกบันทึกจำกผู้ใช้เป็น anonymous คือไม่มีกำรระบุตัวตัวตนของผู้ใช้เเละกำรวิเครำะห์

ผลท้ังหมดท ำผ่ำนบนโทรศัพท์สมำรท์โฟนของผู้ใช้เพื่อป้องกันกำรละเมดิควำมเป็นสว่นตัวของผู้ใชง้ำน ดังภำพท่ี 1 

                
ภาพที่ 1 แสดงกำรท ำงำนของ web application platform 
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3. แบบประเมินผลกำรใช้แอพลิเคชั่น กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้ Application  ส ำหรับกำรคัดกรอง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำนของประชำชน  ลักษณะแบบมำตรประมำณค่ำ 

(Rating scale)  5 ระดับ ดังนี้  5 แทนพึงพอใจมำกท่ีสุด  4 แทนพึงพอใจมำก 3 แทนพึงพอใจปำนกลำง 2 แทนพึงพอใจ

น้อย และ1 แทนพงึพอใจน้อยท่ีสุด  แบบประเมินผลกำรใช้แอพลิเคชั่นครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้คอื 

               3.1  กำรใช้ประโยชน ์(Utility) : ควำมเป็นประโยชนข์องแอพลเิคชั่น 

    3.2  ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) : สอดคล้องกับควำมเป็นจริง ปฏบัิตไิด้ ยอมรับได้ คุ้มคำ่ 

   3.3  ควำมเหมำะสม (Propriety) : เหมำะสมตำมกฎ ระเบียบ จรรยำบรรณ ค ำนึงถงึสวัสดิภำพ และผลกระทบ 

    3.4  ควำมถูกต้อง (Accuracy) : ใชว้ธีิกำร เทคนิค หำข้อสรุปท่ีเพยีงพอ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด ำเนนิกำรตำมขั้นตอน ดังนี้  

1. ตดิตอ่ประสำนกับโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

2. ท ำหนังสอืขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลและแจ้งวัน เวลำในกำรเก็บข้อมูลไปยังผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน้ ำพอง 

3. ส่งหนังสอืไปยังโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอน้ ำพอง  

4. ตดิตำมหนังสอืจำกโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลน้ ำพอง  

5. ตดิตอ่ประสำนกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน้ ำพอง อ ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

6. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน้ ำพอง แจ้ง ประสำนงำน เพื่อประชุมชี้แจงแก่ประธำน

อำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จ ำนวน 5 หมูบ้่ำน  

         7. ประชุม ชีแ้จง กับ อสม. ประเด็นกำรใชแ้บบสอบถำม แนวค ำถำม และกำรสุม่ตัวอย่ำง  

         8. ด ำเนนิกำรเก็บขอ้มูล ในแต่ละหมูบ้่ำน โดยมี อสม.เป็นผู้ประสำนงำน  ได้กลุม่ตัวอย่ำงจ ำนวน 116 คน 

         9. ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของขอ้มูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

        1. กำรวิเครำะห์คุณภำพเครื่องมือ 

    1.1 ควำมตรงเชงิเนื้อหำ (Content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 ท่ำน พจิำรณำควำมสอดคลอ้งระหว่ำง

นยิำมศัพท์และข้อค ำถำม โดยกำรค ำนวณอัตรำส่วนควำมตรงเชงิเนื้อหำ (Content Validity Ratio: CVR)  

             1.2 ควำมตรงเชิงโครงสร้ำง (Construct validity) โดยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ (Exploratory factor 

analysis) และกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี   

             1.3 อ ำนำจจ ำแนก (Discrimination) โดยวิธีสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนน (Item total correlation) พฤติกรรมเสี่ยง

ตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และควำมรูเ้ร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี 

             1.4 ควำมเท่ียง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์แอลฟำ ของ Cronbach พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี กำร

รับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และควำมรูเ้ร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดี  

         2. กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

   2.1 ควำมถี่และร้อยละ ข้อค ำถำมส่วนบุคคล พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดี กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของ

กำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และควำมรูเ้ร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี 
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  2.2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดี กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำร

เกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี และควำมรูเ้ร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี 

  เกณฑ์ในกำรแปลค่ำเฉลี่ยของพฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี ดังนี้ 

   ค่ำเฉลี่ย    ควำมหมำย 

2.01 – 3.00    มำกที่สุด 

1.01 – 2.00    ปำนกลำง 

   0.00 – 1.00   น้อย 

เกณฑ์ในกำรแปลค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ดังนี้ 

   ค่ำเฉลี่ย    ควำมหมำย 

4.51 – 5.00    มำกที่สุด 

3.51 – 4.50    มำก 

2.51 – 3.50    ปำนกลำง 

1.51 – 2.50    น้อย 

1.00 – 1.50    นอ้ยท่ีสุด 

2.3 สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation) 

2.4 กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

2.5 เกณฑ์กำรประเมินพฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี จำกกำรน ำ Application ไปทดลองใช ้ 

2.6 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้ Application ส ำหรับกำรคัด

กรองพฤตกิรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน  

เกณฑ์ในกำรแปลค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรใช ้Application ดังนี้  

                            ค่ำเฉลี่ย           ควำมหมำย 

4.51 – 5.00    มำกที่สุด 

3.51 – 4.50    มำก 

2.51 – 3.50    ปำนกลำง 

1.51 – 2.50    น้อย 

1.00 – 1.50    นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา  
  สรุปได้โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณุภาพเครื่องมอื 

 1. ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดกำรสร้ำงเคร่ืองมือ และนิยำมศัพท์ตัวแปรท่ีศึกษำ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีและควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี 

2. น ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อวิเครำะห์ควำมตรงเชิงเนื้อหำ โดยกำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง

ระหว่ำงนยิำมศัพท์และข้อค ำถำม โดยกำรค ำนวณอัตรำส่วนควำมตรงเชงิเนื้อหำ (Content Validity Ratio: CVR) ได้ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไป ค่ำ CVR มคี่ำ .82 

ข้อค ำถำมพฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี ค่ำ CVR มคี่ำ .89 

ข้อค ำถำมกำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ค่ำ CVR มคี่ำ .88 

ข้อค ำถำมควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ค่ำ CVR มคี่ำ .94 

3. วิเครำะห์ค่ำควำมตรงเชงิโครงสร้ำง (Construct Validity) พฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี  

      3.1 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิส ำรวจ (Exploratory factor analysis) พฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี 

  องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยข้อค ำถำม ข้อท่ี 1 กินก้อยปลำดิบ/ก้อยปลำ/ลำบปลำ (.859) ข้อ 3 กินปลำจ่อม

ดิบ/ส้มปลำน้อย/ปลำจ่อม/ปลำเจ้ำดิบ (.855) ข้อ 2 กินส้มปลำดิบ (.848) ข้อ 5 กินแจ่วบองปลำร้ำดิบ (.709) และข้อ 4 

กินสม้ต ำปลำรำ้ดิบ (.703) โดยต้ังช่ือองคป์ระกอบน้ีวำ่ พฤตกิรรมการกิน  องค์ประกอบท่ี 2 ประกอบด้วยข้อค ำถำม ข้อ

ท่ี 9 ล้ำงมือก่อนประกอบอำหำร/ก่อนรับประทำนอำหำร (.965) และข้อท่ี 10 ล้ำงมือหลังกำรถ่ำยอุจจำระ (.959) โดยตัง้

ชื่อองค์ประกอบน้ีวำ่ พฤตกิรรมการล้างมอื 

 องค์ประกอบท่ี 3 ประกอบด้วยข้อค ำถำม ข้อท่ี 7 ถ่ำยอุจจำระลงแหล่งน้ ำ เช่น ห้วย หนอง (.849) และข้อท่ี 8 

ถ่ำยอุจจำระลงตำมพืน้ดนิ ตำมสวน ทุง่นำ (.836) โดยต้ังช่ือองคป์ระกอบน้ีวำ่ พฤตกิรรมการถ่าย 

            3.2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ควำมกลมกลืน

ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ค่ำ  Chi-square=2.06, ควำมน่ำจะเป็น  

(p-value)=.15, องศำอิสระ (df) =1, ดัชนีรำกท่ีสองของควำมคลำดเคลื่อนในกำรประมำณค่ำ (RMSEA)=.096, ดัชนีวัด

ควำมสอดคล้อง (GFI)=.99 ดัชนีวัดควำมสอดคล้องท่ีปรับแก้ (AGFA)=.93 นั่นแสดงว่ำโมเดลมีควำมสอดคล้องกับข้อมูล

เชงิประจักษ ์ดังแสดงในตำรำง 1 
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ตารางที่ 1 ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ(λ) ค่ำควำมคลำดเคลื่อน( SE λ )ค่ำกำรทดสอบนัยส ำคัญทำงสถิต ิ(t-value) และค่ำ 

Square multiple correlation (R2) ของกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันพฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี 

ตัวแปรสังเกตได้ ผลกำรวเิครำะห ์

λ SE λ t-value R2 

พฤตกิรรมกำรกิน 1.00 .24 15.11 1.00 

พฤตกิรรมกำรถ่ำย .11 .05 1.21 .01 

พฤตกิรรมกำรลำ้งมือ .23 .17 2.53 .05 

Chi-square=2.06, p-value=.15, df=1, RMSEA=.096, GFI=.99 AGFA=.93 

  

 
ภาพที่ 2 องคป์ระกอบเชงิยนืยันพฤติกรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี 

 

4. น ำเครื่องมือไปทดลองเบือ้งต้น (Try Out) กับตัวอยำ่ง 116 คน อ ำนำจจ ำแนกจ ำแนก (Discrimination) โดยวิธี

สหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนน (Item total correlation) และค่ำควำมเท่ียง (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์แอลฟำ ของ 

Cronbach พบวำ่ 

             4.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดี มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .801 และค่ำอ ำนำจจ ำแนกส่วนใหญ่

สำมำรถจ ำแนกได้ ยกเว้น ข้อ 7 ถ่ำยอุจจำระลงแหล่งน้ ำ เช่น ห้วย หนอง และ ข้อ 8 ถ่ำยอุจจำระลงตำมพื้นดิน ตำมสวน 

ทุ่งนำ มอี ำนำจจ ำแนกได้นอ้ย  

             4.2 กำรรับรู้โอกำสเส่ียงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดี มคี่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .566 และค่ำอ ำนำจส่วน

ใหญ่จ ำแนกได้ ยกเวน้ ข้อ 3 โรคพยำธิใบไม้ตับไมอ่ันตรำยเพรำะมียำรักษำหำย และข้อ 8 กำรกินเหลำ้ขำวพร้อมปลำดิบมี

ควำมปลอดภัยจำกโรคพยำธิใบไม้ตับ มีอ ำนำจจ ำแนกได้น้อย  

             4.3 ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี มีค่ำควำมเท่ียง เท่ำกับ .636 และค่ำอ ำนำจจ ำแนกส่วนใหญ่จ ำแนก

ได้ ยกเวน้ ข้อ 3 กำรกินกุ้งดบิ หอยดิบ ท ำให้เป็นโรคพยำธใิบไมต้ับ และข้อ 9 มะเร็งท่อน้ ำดใีนระยะเร่ิมตน้ สำมำรถรักษำ

หำยขำดได้ มีอ ำนำจจ ำแนกได้นอ้ย  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านการด าเนินชวีิตต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดีหรือโรคที่เกี่ยวกับอาการดีซ่าน  พบวำ่ 

1. ข้อมูลท่ัวไป พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.59 ภูมิล ำเนำอยู่ในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ร้อยละ 94.83 กำรศึกษำในระดับ 

ประถมศึกษำ ร้อยละ 68.97 มีอำชีพหลักรับจ้ำง ร้อยละ 33.62   เคยและไม่เคยตรวจอุจำระใกล้เคียงกัน ร้อยละ 50.00 

และ 49.14 ส ำหรับผู้ท่ีเคยตรวจหำไข่หนอนพยำธ ิส่วนใหญ่ไม่พบไข่หนอน ร้อยละ 37.93 ท้ังน้ีส่วนใหญ่ไมเ่คยได้รับยำถ่ำย

พยำธิใบไม้ตับ ร้อยละ 80.17 บุคคลในครอบครัวไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคพยำธิใบไม้ตับ  ร้อยละ 74.14 และ บุคคลใน

ครอบครัวไมเ่คยเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็ง ร้อยละ 80.17 

2. พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยูใ่นระดับนอ้ย มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกับ .84 เมื่อพิจำรณำเป็นรำย

ข้อพบวำ่ ส่วนใหญ่พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อ 

น้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย เช่น กินก้อยปลำดิบ/ก้อยปลำ/ลำบปลำ และล้ำงมือก่อนประกอบอำหำร/ก่อน

รับประทำนอำหำร เป็นต้น นอกจำกนี้ยังพบวำ่ พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยูใ่นระดับปำนกลำง เชน่ 

กินแจ่วบองปลำรำ้ดิบ และกินส้มต ำปลำรำ้ดิบ เป็นต้น 

3. กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 เมื่อ

พจิำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่ส่วนใหญ่ กำรรับรู้โอกำส 

เสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก เชน่ ทำ่นเลอืกกินอำหำรสุก ถึงแมว้ำ่รสชำติจะเสียไป ท่ำน

ก็ยินดีท ำเพรำะท่ำนกลับเป็นโรคพยำธิใบไม้ตับ กำรถ่ำยอุจจำระและรีบรักษำเมื่อพบพยำธิใบไม้ตับ เป็นกำรป้องกัน

โรคมะเร็งท่อน้ ำดี เป็นต้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยูใ่นระดับ

ปำนกลำง ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ ำดีเป็นโรคเวรโรคกรรม ไมส่ำมำรถหลกีเล่ียงได้ และโรคพยำธิใบไม้ตับไมอ่ันตรำยเพรำะมี

ยำรักษำหำย  

4. ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดีมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.62 หรือร้อยละค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 76.2 และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 1.56 
 

ตอนที่ 3 เกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี และความรูเ้รื่องโรคมะเร็งท่อน้ าดี จากการน า

แอพลเิคชั่น ไปทดลองใช้ มดีงันี ้

 3.1 ข้อค ำถำมพฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดี จ ำนวน 9 ขอ้ 

  คะแนนรวม   ควำมหมำย 

  19 – 27    พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีมำก 

  10 – 18    พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีปำนกลำง 

   0 – 9     พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีนอ้ย  

 3.2 ข้อค ำถำมควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน ำดี จ ำนวน 9 ข้อ (โดยพจิำรณำจำกค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 7.62 หรอืร้อยละ

ของคำ่เฉลี่ย เท่ำกับ 76.25) 

  คะแนน (ร้อยละ)   ควำมหมำย 

  7-9 (77.8-100%)              ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในระดับมำก 

  0-6 (0-66.7%)   ควำมรู้เร่ืองโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในระดับน้อย 
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ตอนที่ 4  ผลการพันนา Application สำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลไดท่ี้ http://pat.design/mhealth/index.html 
 

           
 

 

       
  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpat.design%2Fmhealth%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHSyfCRyyGC3g2_vRu6pzlQkrIWoQ
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ภาพที่ 3 แสดงข้อค ำถำมบนโมบำยแอพลเิคชั่นเพื่อประเมนิระดับควำมเสี่ยงของพฤติกรรมตอ่กำรเป็นโรคมะเร็งท่อน้ ำดี

หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน 
 

ตอนที่ 5 ผลการประเมนิความพึงพอใจการใช้แอพลเิคชั่น  

            ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจในกำรใชแ้อพลิเคชั่น  มีค่ำเฉลี่ย 4.34±0.67 จัดอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำย

ด้ำนพบว่ำด้ำนท่ีประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้แอพลิเคชั่น ท่ีสุด คือ ข้อท่ี 6. กำรวิเครำะห์ผลชัดเจนและถูกต้อง มี

ค่ำเฉลี่ย 4.60±0.55 รองลงมำคือ ข้อท่ี1. ค ำชี้แจง ค ำแนะน ำกำรใช้ชัดเจน   ข้อท่ี 5.ประโยชน์ และคุ้มค่ำ และข้อท่ี 7. 

กำรน ำไปใช้ได้จริงในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยท้ัง 3 ข้อมีควำมพึงพอใจในระดับเดียวกัน ค่ำเฉลี่ย 4.40±0.89, 

4.40±0.55 และ 4.40±0.55 จัดอยู่ในระดับมำก 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จำกผลกำรวิจัยเร่ือง“ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตและกำรพัฒนำโมบำยแอพลิเคชั่นส ำหรับคัดกรอง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน” สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ 2 ประเด็นหลัก คือ  

ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิชีวิตตอ่โรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวกับอำกำรดีซ่ำน และ กำรใชโ้มบำยแอพลิ 

เคชั่นส ำหรับคัดกรองพฤตกิรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำนโดยมรีำยละเอยีดดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินชีวิตต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวกับอำกำรดีซ่ำน  จำกผล

กำรศึกษำในคร้ังนี้พบว่ำพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ .84 กำรรับรู้

โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 แสดงให้เห็นว่ำในปัจจุบัน

คนสว่นใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ ำดี ประกอบกับประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพใน

กำรป้องกันอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของรุจิรำ ดวงสงค์และคณะ (2550) 7 ได้ศึกษำผลของกำรพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพเพื่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ ำดีของประชำชนบ้ำนห้วยขี้หนู  ต ำบลทุ่งชมพู 

อ ำเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแก่น พบวำ่ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มทดลอง มีกำรปฏบัิตติัวในกำรป้องกันโรค มำกกวำ่ก่อนกำร

ทดลองและมำกกวำ่กลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิต ิ(P < 0.001) กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ประโยชน์

ในกำรป้องกันโรค มำกกว่ำก่อนทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ(P < 0.05) และมีกำรติดเชื้อโรคลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ (P < 0.01) และจำกกำรศึกษำระบุว่ำ พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีโดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

ได้แก่ พฤติกรรมกำรกินแจ่วบองปลำร้ำดิบ และกินส้มต ำปลำร้ำดิบ สอดคล้องกับกำรศึกษำ ของเทพินทร์ คุณโลก [8] 

พบว่ำ บริโภคนิสัยในกำรปรุงและรับประทำนอำหำรสุก ๆ ดิบ ๆ และปลำสุก ๆ ดิบ ๆ มีควำมสัมพันธ์กับกำรเป็นพยำธิ

ใบไมต้ับอย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และกำรบริโภคปลำรำ้ ปลำส้ม ปลำจ่อม ลำบปลำและปลำปิ้งดิบหรือ สุก ๆ 

ดิบ ๆ มีควำมสัมพันธ์กับกำรเป็นพยำธิใบไม้ตับ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .001 เนื่องจำกชำวชนบทมีควำมเชื่อใน

เร่ืองกำรประกอบอำหำรบำงอย่ำง เช่น อำหำรจ ำพวกเนื้อสัตว์นิยมบริโภค สุก ๆ ดิบ ๆ เพรำะถ้ำบริโภคสุกแล้วเชื่อว่ำ

คุณค่ำทำง อำหำรน้อยและไม่อร่อย และยังเชื่อว่ำมะนำวและพริก ท ำให้เนื้อสุกได้ ดังนั้นประชำชนท่ีรับประทำนปลำดิบ 

จึงมีโอกำสเสี่ยงท่ีจะตดิเชื้อพยำธิใบไม้ตับ ซึ่งกำรอักเสบจำกกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับน่ำจะเป็นสำเหตุส ำคัญ ในกำรเกิด

มะเร็งท่อน้ ำดี ท้ังน้ีเนื่องจำกเมื่อมีกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับจะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของตับและทอ่น้ ำดี 2 ด้ำนใหญ่ ๆ 

คือมีกำรท ำลำยเซลล์ เยื่อบุผิวท่อทำงเดินน้ ำดี จำกนั้นมีกำรสร้ำงเซลล์เยื่อบุผิวขึ้นมำทดแทนใหม่ และส่วนหนึ่งอำจเกิด

จำกกำรกระตุ้นจำกสำรคัดหลั่งจำกพยำธิโดยตรงและในขณะเดียวกันพยำธิก็จะท ำให้เกิดกำรอักเสบมำกขึ้นรอบ ๆ ท่อ

ทำงเดินน้ํำดี เซลล์อักเสบเหลำ่นีส้ำมำรถสร้ำงสำรเคมีตำ่งๆท่ีสำมำรถท ำลำยสำรพันธุกรรมของเซลล์ได้โดยตรง หรือเป็น

สำรตั้งต้นในกำรสร้ำงสำรก่อ มะเร็งท่อน้ํำดี [9] แต่เนื่องจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนกำรเกิดมะเร็งเป็นกำรติดเชื้อพยำธิ

ใบไม้ตับท่ีเกิดขึ้นซ้ ำๆทีละน้อย อย่ำงยำวนำน ดังนั้น ประวัติกำรสะสมซึ่งเป็นผลรวมของควำมถี่ ควำมหนำแน่น และ

ระยะเวลำในกำรติดเชื้อจึงนำ่จะเป็นตัวก ำหนดควำมรุนแรงของโรคระบบท่อน้ ำดี และควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อ

น้ ำดี [10] จำกผลกำรศึกษำคร้ังนี้ จ ำนวนผู้ป่วยเคยตรวจพยำธิใบไม้ตับและไม่เคยตรวจอุจำระใกล้เคียงกัน  คือร้อยละ 

50.00 และ 49.14  ส ำหรับผู้ท่ีเคยตรวจหำไข่หนอนพยำธไิมพ่บไข่หนอน ร้อยละ 37.93  ท้ังน้ีส่วนใหญ่ไมเ่คยได้รับยำถ่ำย

พยำธิใบไม้ตับ ร้อยละ 80.17 ดังนั้นเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับ จึงควรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ 

กำร รับประทำนปลำท่ีปรุงสุก ไม่รับประทำนปลำสุก ๆ ดิบ ๆ  รวมท้ังให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจอุจจำระเพื่อค้นหำผู้ตดิ
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เชื้อพยำธิใบไม้ตับ กำรใช้ยำขับพยำธิโดยรับประทำนยำให้ถูกต้อง พร้อมกันนั้นควรกระตุน้ให้ประชำชนเกิดควำมตระหนัก

ในกำรป้องกันกำรตดิเชื้อพยำธใิบไมต้ับอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะกำรตรวจอุจจำระหำเช้ือพยำธิรวมไปถึงกำรรับประทำนยำขับ

พยำธิจะไม่ช่วยให้ประชำชนห่ำงไกลจำกโรค ถ้ำกลับไปรับประทำนปลำดิบเช่นเดิม นอกจำกนี้จำกหลักฐำนกำรศึกษำ 

ด้ำนภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่พบวำ่ผู้ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับจะมีควำมต้ำนทำนต่อกำรติดเชื้อค่อนข้ำงต่ ำ และโอกำสท่ีจะกลับมำ

ติดเชื้อซ้ ำจึงมีสูง [11] ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงและควำมรุนแรงของกำรเกิดโรค ประโยชน์

ของกำรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันกำรเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ํำดีอย่ำงถูกต้องและต่อเนื่อง รวมท้ังกำรรณรงค์ตรวจ

อุจจำระเพื่อค้นหำผู้ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับในพื้นท่ี น่ำจะเป็นวิธีกำรส ำคัญท่ีจะป้องกันกำรเกิดโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อ

น้ ำดีให้กับประชำชน 

 ประเด็นท่ี 2 กำรใช้โมบำยแอพลิเคชั่นส ำหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ

อำกำรดีซ่ำน ควำมส ำคัญของแอพลิเคชันท่ีผู้วิจัยสร้ำงขึ้นนี้ เป็นแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนท่ี (mobile 

application) ที่ประกอบด้วยค ำว่ำ mobile และapplication  ซึ่งค ำว่ำ mobile คือ อุปกรณ์สื่อสำรท่ีใช้ในกำรพกพำ นอกจำก

กำรใช้งำนได้ตำมพื้นฐำนของโทรศัพท์แล้วยังท ำงำนร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้จึงมีสมบัติเด่น คือ มีขนำดเล็ก น้ ำหนักเบำ 

พกพำได้ ใชพ้ลังงำนน้อย ส ำหรับค ำวำ่ application หมำยถงึ ซอฟแวร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยในกำรท ำงำนของผู้ใช้ โดยแอพพลเิคชั่น

จะต้องมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรใช้งำนต่ำง ๆ ดังนั้น mobile application หมำยถึง แอพพลิเคชั่นท่ีช่วยให้ 

กำรท ำงำนของผู้ใช้บนอุปกรณส์ื่อสำรเคลื่อนท่ีและพกพำ ได้แก่ smartphone และtablet เป็นต้น ปัจจุบันกำรใชง้ำนอุปกรณ์

สื่อสำรเคลื่อนท่ีมีแนวโน้มสูงขึน้ เป็นผลมำจำกกำรให้บริกำรแอพลเิคชั่นตำ่ง ๆ ท่ีเพิ่มมำกขึน้เพื่อตอบสนองกำรใชง้ำนของ

ผู้ใช้ท่ีมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรติดต่อสื่อสำร กำรท ำธุรกรรม กำรท ำธุรกิจต่ำง ๆ หรือแม้แต่กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรดูแลสุขภำพ  จ ำนวนแอพลิเคชันท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพท่ีได้รับกำรเผยแพร่บนแพลตฟอร์มชั้นน ำ ท้ังระบบ iOS และ 

Android  ซึ่ งแอพลิ เคชั่น ท่ีผู้ วิจั ยสร้ำงขึ้นนี้ เ ป็นแอพพลิ เคชั่นบนอุปกรณ์สื่ อสำรเคลื่อนท่ี  (mobile application)  

ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำนได้ทันที    

กำรพัฒนำโมบำยแอพลิเคชั่นส ำหรับคัดกรองพฤตกิรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีนี้มีควำมแตกตำ่งจำกแอพลิเคชั่นโดยท่ัวไป 

คือกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละรำยจะสำมำรถตอบข้อค ำถำมด้ำนกำรด ำเนนิชีวิตบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง หลังจำกนั้นระบบ

จะประมวลผลและแจ้งผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมรู้และพฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีได้ทันที  กำรท่ีกลุ่มเป้ำหมำย

ได้รับรู้เกี่ยวกับระดับควำมเสี่ยง จะท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรค  ตำมทฤษฎีแบบแผนควำมเชื่อด้ำน

สุขภำพ (Health Belief Model) ของไมแมน และเบคเกอร์ [12] ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง

ของ กำรเกิดโรค กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรปฏบัิติพฤติกรรม และกำรรับรู้ อุปสรรคต่อกำร

ปฏิบัติพฤติกรรม โดยกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคร่วมกับกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคส่งผลให้บุคคลเกิดกำรรับรู้

กำรคุกคำมของโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงผลักดันให้บุคคลมีกำรปฏบัิตพิฤตกิรรม  นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับกำรศกึษำของ 

Patel และคณะ  [13] ท่ีศึกษำผลของกำรใช้แอพลิ เคชั่นช่วยกระตุ้น เตือนกำรรับประทำนยำอัตโนมัติส ำ ห รับ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โดยศึกษำในระยะเวลำ 3 เดือน พบว่ำในระหว่ำงท่ีเข้ำร่วมวิจัยท่ีใช้แอพลิ

เคชั่นนี้ คะแนนควำมร่วมมือในกำรรับประทำนยำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  แอพลิเคชั่นส ำหรับคัดกรอง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคท่ีเกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน ยังเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ด้วย โดยพบว่ำผล 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรใช้แอพลิเคชั่นอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำด้ำนท่ี
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ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้แอพลิเคชั่นมำกท่ีสุด คือ ข้อท่ี 6 กำรวิเครำะห์ผลชัดเจนและถูกต้อง รองลงมำคือ  

ข้อท่ี 1 ค ำชี้แจง ค ำแนะน ำกำรใช้ชัดเจน  ข้อท่ี 5 ประโยชน์ และคุ้มค่ำ และข้อท่ี 7 กำรน ำไปใช้ได้จริงในกำรคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยง มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเร่ืองควำมพึงพอใจของ Olsen และ Johnson [14] ท่ีสรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจเกิด

จำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำร ท่ีสำมำรถท ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมรู้สึกในทำงบวกกับบริกำรหรือ

นวัตกรรมท่ีใช้ ก่อให้เกิดเป็นควำมพึงพอใจของผู้ใช้แอพลิเคชั่นเกิดควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติตำมทุกขั้นตอนในโปรแกรม  

ซึ่งมีงำนวิจัยสนับสนุนเป็นไปในทำงเดียวกันของผู้ใช้แอพลิเคชั่นแนะน ำอำหำรเพื่อสุขภำพท่ีมกีำรตอบสนองท่ีรวดเร็ว ไม่มี

ควำมซับซ้อนใช้งำนง่ำยและมีประโยชน์ต่อกำรเลือกอำหำรเพื่อสุขภำพ ส่วนใหญ่แอพพลิเคชั่น มีควำมรวดเร็วใน 

กำรตอบสนอง (Pinthong Thongfueng and Thawatchai Sahaphong, 2015) [15] เข้ำใจได้งำ่ย ไมม่คีวำมสับสน (Charoenkit, 

2016) [16] มปีระโยชนใ์นกำรใชง้ำน และมีควำมพึงพอใจต่อกำรใชง้ำนแอพพลิเคชั่น ร้อยละ 90 (Buathong, Poonphol and 

Chansang, 2013) [17] 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน ำโมบำยแอพลิเคชั่นไปใช้ในงำนสำธำรณสุขโดยก ำหนดป็นกลวิธีหนึ่งในกำรคัดกรองเพื่อเฝ้ำระวัง

โรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน 

2. กำรพัฒนำโมบำยแอพลเิคชั่นใหค้รอบคลุมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังท่ีกลุม่เป้ำหมำยทรำบวำ่มีควำม

เสี่ยงตอ่กำรโรคมะเร็งท่อน้ ำดีหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอำกำรดีซ่ำน 
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การตรวจหาโมเลกุลแอนตเิจนท่ีจ าเพาะต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอสิ ซีโรไทป์ 2 สาย

พันธุ์ก่อโรครุนแรง 

Determination of Specific Antigenic Molecules of Virulent Strain of Streptococcus suis 

Serotype 2 
 

พรรณิดำ วังนัยกูล1, อำทิตยำ โสกรรณิตย์1 และ กรุง ผิวพรรณ์1* 

Punnida Wangnaikul1, Atitaya Sokannit1 and Krung Phiwpan1* 
 

บทคัดย่อ 
Streptococcus suis เป็นเชื้อก่อโรคส ำคัญในสุกร ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสุกรท่ัวโลก ยิ่งไปกว่ำนั้น  

S. suis สำมำรถติดต่อจำกสัตว์สู่คนได้ โดยติดเชื้อจำกกำรสัมผัสสุกรท่ีป่วยหรือบริโภคเนื้อสุกรปรุงไม่สุก ก่อให้เกิดโรคหูดับ 

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และกำรตดิเชื้อในกระแสเลือด น ำไปสู่กำรเสียชวีติ ปัจจุบันยังไมม่กีำรป้องกันหรือวัคซีนท่ีมีประสิทธิภำพ 

เนื่องจำกเชื้อมีแคปซูล ซึ่งมีโพลีแซคคำไรด์เป็นองค์ประกอบหลัก ท ำให้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี กำรศึกษำนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อ S. suis โดยเร่ิมจำกกำรฉีดกระตุ้นหนูทดลองด้วยเชื้อตำย S. suis ซีโรไทป์  

2 สำยพันธ์ุก่อโรค เก็บเลือดก่อนฉีดในแต่ละคร้ังเพื่อตรวจหำ anti-S.suis โดยวิธี indirect ELISA จำกนั้นแตกเซลล์ S. suis  

เพื่อใช้ในกำรตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะโดยวิธี SDS-PAGE และ Western blot ค ำนวณน้ ำหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีจ ำเพำะ 

โดยใชก้รำฟมำตรฐำน ผลกำรศกึษำพบวำ่หนูสร้ำง anti-S.suis ท่ีสำมำรถน ำมำใชง้ำนได้หลังกำรฉีดกระตุน้คร้ังท่ี 2 โดยกำรใช้ 

anti-S. suis สำมำรตรวจพบโปรตีนท่ีจ ำเพำะ 2 แถบ ท่ีขนำด 34 kDa และ 70 kDa  เมื่อเทียบกับโปรตีนของ Streptococcus 

pyogenes จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ สำมำรถตรวจพบโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ได้ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน 

กำรพัฒนำวัคซีนตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:   กำรตรวจหำ, เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ซีโรไทป์ 2, โมเลกุลแอนตเิจน 
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Abstract 
Streptococcus suis (S.suis) is an invasive swine pathogen that constitutes a major health problem in the swine 

industry worldwide.  Furthermore, S. suis is an important zoonotic agent causing hearing loss, meningitis, septicemia 

leading to death in humans exposed to sick pigs or pork.  Currently, no effective prevention or vaccines have been 

established since this pathogen is full of capsular polysaccharide antigens which are poor immune induction.  The aim 

of this study was to detect specific proteins of S. suis.  In this study, mice were immunized with inactivated virulent 

strain of S.suis serotype 2. Blood was collected before each immunization for detecting anti-S.suis by indirect ELISA. 

Then, inactivated S suis was used to prepare cell lysate for detection of specific proteins by SDS- PAGE and Western 

blot. The molecular weight of specific proteins was calculated using standard graph. The results showed that the high 

level of anti-S. suis was detected after the second immunization.  The anti-S. suis discovered two bands of specific 

proteins at 34 kDa and 70 kDa compared with the proteins of Streptococcus pyogenes. In conclusion, this study is able 

to detect two specific proteins of S.suis which would be used for further vaccine development. 
 

Keywords:   Determination, Streptococcus suis serotype 2, Antigenic protein molecules 

 

บทน า 
เชื้อ Streptococcus suis (S.suis) เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่ำงกลมเรียงตัวเป็นคู่หรือต่อกันเป็นสำย จัดเป็น 

facultative aerobe สร้ำงแคปซูล โคโลนีของเชื้อบน Blood agar มีสีเทำใส และสำมำรถสลำยเม็ดเลือดแดงแบบอัลฟำ 

(Alphahemolysis) [1] เชื้อ S. suis เป็นเชื้อประจ ำถิ่นท่ีอยู่ในโพรงจมูกและต่อมทอนซิลของสุกร เมื่อสุกรอยู่ในภำวะเครียด

หรือมีภูมิคุ้มกันอ่อนลง เชื้อดังกล่ำวจึงฉวยโอกำสเข้ำสู่กระแสโลหิตท ำให้สุกรป่วยหรือตำยได้  [2] เชื้อนี้สำมำรถแบ่งออก

ได้เป็น 34 ซีโรไทป์ รวมไทป์ 1/2 เป็น 35 ซีโรไทป์ ตำมลักษณะของแอนติเจนบนผิวแคปซูล (Polysaccharide capsular 

antigens) (1) ซีโรไทป์ท่ีมีรำยงำนกำรก่อโรครุนแรงท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด ได้แก่ ซีโรไทป์ 2 [3] 

 เชื้อ S. suis นอกจำกก่อโรคในสุกรแล้วยังสำมำรถก่อโรคในคนได้ด้วย (Zoonotic agent) โดยติดต่อสู่คนได้ 2 วิธี 

คือเข้ำทำงบำดแผลจำกกำรสัมผัสสุกรหรือผลิตภัณฑ์สุกรท่ีมีเชื้อก่อโรคอยู่ และทำงกำรรับประทำนอำหำรท่ีท ำจำก

ผลิตภัณฑ์สุกรท่ีมีเชื้อท่ีปรุงไม่สุก เช่น ลำบ หลู้ดิบ โดยผู้ติดเชื้อ จะมีอำกำรไข้ (ร้อยละร้อย) ปวดศรีษะ (ร้อยละ 40.74) 

คอแข็ง (ร้อยละ 48.15) และเกิดภำวะช็อคจำกกำรติดเชื้อในกระแสเลือด น ำไปสู่กำรเสียชีวิตหรือมีชีวิตรอดแต่สูญเสีย

ภำวะกำรได้ยิน (ร้อยละ 44.44) [4] กำรติดเชื้อ S. suis ในมนุษย์มีรำยงำนคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 ท่ีประเทศเดนมำร์ค 

โดยเป็นผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบ 2 รำย และผู้ป่วยท่ีมีภำวะ Sepsis อีก 1 รำย หลังจำกนั้นมีรำยงำนผู้ป่วยท่ีติดเชื้อจำก

แบคทเีรียนี้อีกหลำยประเทศ ท้ังในยุโรป อเมริกำเหนอื ออสเตรเลีย และเอเชยี เชน่ จีน ฮ่องกง และไทย (5) โดยในประเทศ

ไทยพบผู้ป่วยได้ตำมพื้นท่ีต่ำง ๆ โดยเฉพำะในภำคเหนือ [6]  ส่วนจังหวัดพะเยำนั้นพบ ผู้ติดเชื้อมำกในอ ำเภอ 

เชียงค ำ จุน ดอกค ำใต้ ปง ซึ่งส่วนใหญ่อำชีพของผู้ป่วยมักเป็นอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสัมผัสสุกร หรือเกี่ยวข้องกับ  

กำรรับประทำนสุกรสุก ๆ ดิบ ๆ [7] 
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ปัจจุบันยังไม่ทรำบกลไกท่ีแน่ชัดในกำรก่อโรคของเชื้อ S. suis และกำรให้ค ำนิยำมเกี่ยวกับควำมรุนแรงในกำรก่อโรคยัง

เป็นท่ีถกเถียงกันอยู่ ก่อนหน้ำนี้มีกำรศึกษำ โดยน ำตัวอย่ำงสุกรท่ีเสียชีวิตมำตรวจหำเชื้อ S. suis และตรวจหำโปรตีน 

พบว่ำเชื้อท่ีแยกได้จำกสุกรท่ีเสียชีวิตจะตรวจพบโปรตีนท่ีคำดว่ำเป็นปัจจัยในกำรก่อโรครุนแรง ได้ แก่ Muraminidase-

released protein (MRP) และ Extracellular factor (EF) ในน้ ำเลี้ยงเซลล์ (ฟีโนไทป์ MRP+EF+) ในขณะท่ีในสุกรท่ีไม่เป็นโรค

จะตรวจไม่พบโปรตีนท้ังสองในน้ ำเลี้ยงเซลล์ (ฟีโนไทป์ MRP-EF-) [10] นอกจำกนี้ยังพบโปรตีน Suilysin ซึ่งเป็นโปรตีน

กลุ่ม Hemolysin ท ำหน้ำท่ีในกำรสลำยเยื่อหุ้มเซลล์ต่ำง ๆ [8] โปรตีนท้ังสำมจึงจัดอยู่ในกลุ่มโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก่อ

โรครุนแรง (Virulence-associated factors) [9] และยังมโีปรตนีอ่ืนๆท่ีน่ำจะเกี่ยวข้องในกำรกอ่โรค ได้แก่ Hyaluronate lyase 

ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีช่วยให้เชื้อรุกรำนชั้นเนื้อเยื่อ และกลุ่มของแอนติเจนท่ีอยู่บนผิวของแคปซูล (Capsular polysaccharide) 

โดยแคปซูลของเชื้อ S. suis   ซีโรไทป์ 2 ประกอบไปด้วยหมู่น้ ำตำล Galactose, Glucose, Rhamnose, N-acetylglucosamine 

และ Sialic acid อีกท้ังชั้นเปปติโดไกลแคนท์ท่ีประกอบด้วยหมู่น้ ำตำลและโปรตีนต่ำงๆจ ำนวนมำก เช่น Albumin, 

Plasminogen, Fibronectin และ Fc receptor ของ IgG ซึ่งมีกำรพิสูจน์แล้วว่ำแคปซูลของเชื้อมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก่อโรค

รุนแรง [10, 11] 

 ถึงแม้จะมีกำรรำยงำนเกี่ยวกับโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก่อโรคและควำมรุนแรงของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2  

มำจ ำนวนมำกก่อนหน้ำนี้ และพบว่ำเชื้อสำยพันธ์ุท่ีแตกต่ำงกัน อยู่ในพื้นท่ีท่ีแตกต่ำงกันตรวจพบโปรตีนท่ีต่ำงกัน ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงสนใจตรวจหำโปรตีนแอนติเจนของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 สำยพันธ์ุท่ีก่อโรครุนแรงในประเทศไทย ซึ่งคำดว่ำ 

กำรใช้วิธีในกำรศึกษำที่แตกตำ่งกัน จะน ำไปสู่กำรค้นพบโปรตนีท่ีมีควำมส ำคัญแตกตำ่งกัน 
 

วิธีการศึกษา 

1. สัตว์ทดลอง  

 สัตว์ท่ีใชใ้นกำรทดลองเป็นหน ูBALB/cMlac เพศเมยี อำยุ 4 สัปดำห์ จ ำนวน 6 ตัว ซือ้มำจำกศนูย์สัตวท์ดลอง

แห่งชำติ มหำวทิยำลัยมหดิล น ำมำเลี้ยงในศูนย์วิจัยสัตวท์ดลอง มหำวิทยำลัยพะเยำ กำรกระท ำกับสัตวท์ดลองได้รับกำร

ขอจริยธรรมสัตวท์ดลอง จริยธรรมหมำยเลข 58 01 04 0016 

2. เชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 

 เชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โดยเชื้อแบคทีเรียถูกจัดส่งมำในรูปของ 

Transport medium จ ำนวน 3 ตัวอยำ่ง ได้แก่ CCUG7984 DMST18783 Lot7553, DMST26744 Lot7554 และ DMST26745 

Lot7555 จำกนั้นเพำะเลี้ยง บน 5% Blood agar บ่มท่ี 37°C นำน 16-18 ชั่วโมง แล้วน ำโคโลนีเดี่ยวมำเพำะเลี้ยงต่อใน

อำหำร Todd Hewitt Broth (THB) ปริมำตร 10 ml น ำไปบ่มเขยำ่ที่ 37°C 16-18 ชั่วโมง  

3. กำรสกัดดเีอ็นเอ 

 กำรสกัดดีเอ็นของเชื้อ S.suis ดัดแปลงตำมวิธีของ Tang J และคณะ (9) ซึ่งมีวิธีกำรคร่ำวๆดังนี้ ดูดเชื้อท่ี

เพำะเลี้ยงข้ำมคืนใส่ใน microtube ขนำด 1.5 มล. น ำไปป่ัน 12,000 rpm นำน 5 นำที ละลำยตะกอนเซลล์ด้วย PBS 1 มล. 

และป่ันล้ำงด้วย PBS 3 คร้ัง จำกนั้นละลำยตะกอนเซลล์ด้วย Lysis buffer (10mM Tris-HCl (pH8.0), 10mM EDTA, 

1%SDS, 0.1 mg/mL Proteinase K ) 600 µL บ่ม 37 o C นำน 1 ช่ัวโมง แลว้เตมิ 10% CTAB-0.7M NaCl 70 µL บ่ม 65 o C 

นำน 10 นำที ตำมด้วยกำรเติม 5M NaCl 100 µL จำกนั้นเติมสำรผสม phenol/chloroform/diethyl ether (2:2:1) 770 µL 
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น ำไปป่ัน 13,000 rpm นำน 20 นำที เก็บน้ ำส่วนใสใส่ใน microtube ใหม่ขนำด 1.5 มล. แล้วเติม 3M sodium acetate (pH. 

5.5) 50 µL และ isopropanol 400 µL บ่ม 4 oC นำน 30 นำที น ำไปป่ัน 13,000 rpm นำน 20 นำท ีล้ำงตะกอนดเีอ็นเอดว้ย 

70% (v/v) ethanol ระเหยแห้งแล้วละลำยตะกอนดีเอ็นเอดว้ย ddH2O 50 µL  

4. กำรตรวจหำซีโรไทป์และจีโนไทป์ของเชื้อ S.suis โดยวิธี PCR 

 กำรตรวจหำซีโรไทป์ 2 จะใชคู้่ไพรเมอร์ cps-2J (F: 5'-TGA TAG TGA TTT GTC GGG AGG G-3', R: 5'-GAG TAT 

CTA AAG AAT GCC TAT TG-3') ส่วนกำรตรวจหำจีโนไทป์จะใช้ 4 คู่ไพรเมอร์ 16S rDNA (F: 5'-TAA CAG TAT TTA CCG CAT 

G-3', R:  5'-TAC CTT GTT ACG ACT TCA-3') , gdh (F:  5'-TCA AGT CAA CCG TGG CTA-3', R:  5'-TGC TGA AAA TAC GAG 

TGC-3'), mrp (F: 5'-TGC TGA AAA TAC GAG TGC-3', R: 5'-TGC CAC ATA ATC ATA CCC-3'), epf (F: 5'-AAA ACG GAT GAA GCG TT-

3', R: 5'-AAT TAG AGC TGC CAT TGG-3'), sly (F: 5'-GGT GCT TAT GTT GCG AAA-3', R: 5'-GCC CAT TAT GTC ATT CCT-3') โดยอ้ำงองิ

จำกงำนวิจัยของ Jiaqi Tang และคณะ (9) โดยใช้ชุดน้ ำยำของ  2x PCR Master mix Solution (i-Taq) ปริมำตรสุดท้ำย 50 

µL ซึ่งมีส่วนประกอบ 2x PCR Master mix Solution (i-Taq) 25 µL,10 µM Primer mix 2 µL, Template DNA (~2ng) 2 µL, 

Distilled water 21 µL จำกนั้นน ำไปเข้ำเครื่อง Thermal cycler PCR (BioRad) ตั้งค่ำโปรแกรมดังนี้ Initial denaturation 94°C 

2 นำที ตำมด้วย 30 รอบ โดยแต่ละรอบปฏิกิริยำประกอบด้วย Denaturation 94°C 20 วินำที, Annealing 55°C 20 วินำที 

และ Extension 72°C 1 นำที จำกนั้นเข้ำสู่ Final extension 72°C 8  นำที จ ำนวน 1 รอบ โดย PCR Products จะถูกวิเครำะห์

ด้วย 1% agarose gel electrophoresis ด้วยกำรย้อมดีเอ็นเอด้วย  Novel Juice (GeneDireX)  ใน 0.5x TBE buffer ภำยใต้

กระแสไฟฟำ้ 100 โวลต์ นำน 40 นำที จำกนั้นน ำไปวเิครำะห์ผลด้วยเครื่อง Gel Documentation (Bio-Rad) 

5. กำรเตรียมแอนติเจนและกำรฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลอง 

 แอนติเจนท่ีใช้ฉีดคือเชื้อตำย ซึ่งเตรียมได้จำกกำรน ำเอำเชื้อท่ีเพำะเลี้ยงใน THB ข้ำมคืนมำป่ันล้ำงด้วย PBS 

จ ำนวน 3 คร้ังแล้วเติม formaldehyde ให้มีควำมเข้มข้นสุดท้ำยเท่ำกับ 0.4% และน ำไปวำงใต้แสง UV นำน 30 นำที ตำม

ด้วยกำรทดสอบเชื้อตำยด้วย spread plate จำกนั้นน ำเชื้อตำยปริมำณ 2×107 CFU มำป่ันล้ำงดว้ย PBS 1 คร้ังและลำยด้วย 

PBS ปริมำตร 500 µL ฉีดเข้ำช่องท้องหนูตัวท่ี 1 ส่วนหนูตัวท่ี 2 ถูกฉีดช่องท้องด้วยเชื้อตำย 2×107 CFU ผสม  Complete 

Freund's Adjuvant ในอัตรำส่วน 1:1 ปริมำตรสุดท้ำย 500 µL และหนูตัวท่ี 3 ถูกฉีดเข้ำใต้ผิวหนังบริเวณคอด้วยเชื้อตำย 

2×107 CFU ผสม  Complete Freund's Adjuvant ในอัตรำส่วน 1:1 ปริมำตรสุดท้ำย 500 µL หนูทุกตัวจะถูกเก็บเลือดก่อน

ฉีดทุกคร้ัง ฉีดจ ำนวน 4 คร้ัง ห่ำงกัน 2 สัปดำห์ โดยหนูตัวท่ี 2 และ 3 เชื้อตำยจะถูกผสม incomplete Freund's Adjuvant 

และ PBS ในกำรฉดีคร้ังท่ี 2 และ 3-4 ตำมล ำดับ 

6. กำรตรวจหำแอนติบอดตีอ่เชื้อ S. suis โดยวิธี Indirect ELISA  

 เคลือบเพลทด้วยเชื้อตำย S. suis ซีโรไทป์ 2 1x108 CFU/ml ใน Coating buffer pH 9.6 หลุมละ 50 µl บ่มท่ี 37oC 

1 ชั่วโมง ล้ำงเพลทด้วย washing buffer (0.05% Tween20-PBS) 1 คร้ัง ซับให้แห้ง เติม blocking solution (2%BSA-PBS) 

หลุมละ 200 µl บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง 1 ชั่วโมง ล้ำงเพลท 3 คร้ัง แล้วซับให้แห้ง เติมซีรัมหนูท่ีเจือจำง 1:20 หลุมละ 50 µl บ่มท่ี 

37°C 30 นำที ล้ำงเพลท 3 คร้ัง แล้วซับให้แห้ง เติม goat anti-mouse HRP (Immuno Tools) ท่ีเจือจำง 1:1,000 หลุมละ  

50 µL บ่มท่ี 37°C 30 นำที ล้ำงเพลท 3 ครัง้ แล้วซับให้แห้ง เตมิ TMB substrate หลุมละ 50 µL เก็บไว้ในท่ีมืดนำน 5 นำที 

แลว้เตมิ stop solution (H2SO4) หลุมละ 50 µL อำ่นค่ำ absorbance ด้วยเครื่อง ELISA Reader ท่ีควำมยำวคลื่น 450 nm  

  

http://www.bio-equip.cn/enshow1manufacture.asp?manuid=genedirex
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
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7. กำรเตรียหำโมเลกุลแอนตเิจนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis โดยวิธี Western blot  

 แตกเซลล์เพื่อเตรียม Lysate โดยใช้เชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ปริมำณ 1×109 ต่อ Lysis buffer (1% TritonX) 100 µl 

ผสมให้เข้ำกัน น ำไป freeze ท่ี -80°C 10 นำที แลว้น ำมำ thaw ท่ี 37°C ท ำซ้ ำอกี 2 คร้ัง จำกนั้นน ำไปป่ัน 13,000 rpm 30 

นำที ดูเก็บน้ ำส่วนใสไปวัดควำมเข้มข้นโปรตีนด้วยเคร่ือง UV-Spectrophotometry ท่ีควำมยำวคลื่น 280 nm จำกนั้นผสม 

10 µg ของ Lysate กับ reducing หรือ non-reducing buffer จำกนั้นน ำไปตม้ท่ี 100 o C นำน 5 นำที แลว้ไปแยกโปรตนีดว้ย

วิธี SDS-PAGE ใน 10% Separating acrylamide gel จำกนั้นย้อมด้วยสี 0.025% Coomassie-G250 หรือน ำ acrylamide 

gel ไปย้ำยโปรตีนสู่เมมเบรนโดยวิธี western blot จำกนั้นน ำเมมเบรนมำเคลือบด้วย 2% skimmed milk เขย่ำข้ำมคืนท่ี  

4 o C แล้วล้ำง 1 คร้ัง ด้วย washing buffer นำน 10 นำที เติมซีรัมหนูท่ีเจือจำง 1:4 บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เขย่ำนำน 2 ชั่วโมง 

แล้วล้ำง 3 คร้ัง ด้วย washing buffer นำน 10 นำที จำกนั้นเติม HRP-conjugated goat anti-mouse IgG เจือจำง 1:2000 

บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เขย่ำนำน 90 นำที แล้วล้ำง 3 คร้ัง ด้วย washing buffer นำน 10 นำที ท้ำยสุดเติมส่วนผสม DAB 

chromogenic reagent (BOSTER BIOLOGICAL TECHNOLOGY) 2 มล. หยดลงบนเมมเบรน เมื่อพบแถบสีโปรตีนให้หยุด

ปฏกิิริยำด้วยกำรลำ้งด้วย ddH2O 
 

ผลการศกึษา 
1.  กำรตรวจหำซโีรไทป์และจโีนไทป์ของเชื้อ S. suis 

 เชื้อ S.suis ท้ังสำมสำยพันธ์ุเป็นซีโรไทป์ 2 จำกกำรตรวจพบยีน cps-2J ขนำด 557 bp ส่วนจีโนไทป์จะมุ่ง

ตรวจหำยีนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก่อโรครุนแรง (virulent associated genes) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยีนคือ gdh, mrp, epf,และ 

sly จำกผลกำรวเิครำะห์ agarose gel electrophoresis พบยนีท้ังสี่ท่ีมีขนำด 657, 970, 744, และ 622 bp ตำมล ำดับ โดยมี

ยีน 16S rDNA ท่ีมีขนำด 1326 bp เ ป็นตัวควบคุมภำยใน ดัง รูปท่ี  1  เชื้อ  S.suis ท้ังสำมสำยพัน ธ์ุมีจี โนไทป์  

gdh+/mrp+/epf+/sly+ ดังนั้นเชื้อท้ัง 3 ตัวอย่ำงท่ีซื้อมำจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จังหวัดนนทบุรี เป็นเชื้อ S. suis  

ซีโรไทป์ 2 สำยพันธ์ุก่อโรครุนแรง ผู้วิจัยจึงเลือกเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 DMST18783 Lot7553 มำใช้เป็นต้นแบบใน 

กำรเตรียมแอนติเจนส ำหรับกำรฉีดกระตุ้นหนูทดลอง  

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่ำงกำรตรวจหำซีโรไทป์และจีโนไทป์ของเชื้อ S.suis โดยวิธี PCR และวิเครำะห์ผลด้วยวิธี agarose gel 

electrophoresis หมำยเลข 1 =Marker (100 ladder), 2=16S rDNA, 3= sly, 4=mrp, 5= cps-2J, 6=gdh, และ 6= epf  
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2.  กำรตรวจหำแอนติบอดตีอ่เชื้อ S. suis โดยวิธี Indirect ELISA  

 จำกผลกำรตรวจหำ anti-S.suis พบว่ำหนูสร้ำงแอนติบอดีดังกล่ำวหลังจำกกำรฉีดกระตุ้นคร้ังท่ี 2 โดยสังเกตุ

จำกค่ำ OD. ท่ีเพิ่มขึ้นในซีรัมหลังฉีดกระตุน้ครั้งท่ี 2 (week 4) เปรียบเทียบค่ำ OD. ของซีรัมก่อนกำรฉีดกระตุ้น (Weeks0) 

โดย route ในกำรฉดีไม่มผีลตอ่กำรสร้ำงแอนติบอดใีนงำนวิจัยน้ี ดังภำพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 กำรตรวจหำแอนติบอดีต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ด้วยวิธี Indirect ELISA 

 

 เนื่องจำกเชื้อ S.suis มีแคปซูลท่ีอุดมไปด้วยโพลีแซคคำไรด์ท่ีจัดเป็น T-independent antigen อันจะก่อให้เกิด 

cross reacting antibodies จำกกำรทดสอบด้วยวิธี ELISA พบว่ำแอนติบอดีท่ีสร้ำงจำกกำรฉีดกระตุ้นด้วย killed S. suis 

สำมำรถท ำปฏิกิริยำข้ำมได้กับเชื้อ Streptococcus pyogenes และ Streptococcus pneumonaie โดยเฉพำะ S. pyogenes ท่ี

ให้ปฏกิิริยำข้ำมได้แรงกว่ำเชื้อ S. suis ผู้วิจัยจึงเลอืกใช้เชื้อ S. pyogenes ในกำรเปรียบเทียบหำโมเลกุลแอนตเิจนท่ีจ ำเพำะ

ดังภำพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 กำรตรวจหำ Cross reacting antibodies ในซีรัมหนูท่ีถูกฉีดดว้ยเชื้อ S. suis ซโีรไทป์ 2 โดยวธีิ Indirect ELISA  
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3.  ผลกำรตรวจหำโปรตนีแอนติเจนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2  

 ผลจำกกำรแยกโปรตนีใน lysate ของเชื้อ S. suis เปรียบเทียบกับเชื้อ S. pyogenes ท้ังในสภำวะโปรตนีเสียสภำพ 

(reducing condition) และโปรตีนในสภำวะธรรมชำติ (non reducing condition) โดยวิธี SDS-PAGE โดยย้อมเจลด้วยสี 

coomassie G-250 พบวำ่ในสภำวะ Reducing จะพบโปรตนีท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 จ ำนวน 5 แถบ ท่ีขนำด 13, 

18, 34, 60 และ 70 kDa ตำมล ำดับ และในสภำวะ Non-reducing จะพบโปรตนีท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 จ ำนวน 

1 แถบ ท่ีขนำด 70 kDa (ค ำนวณจำกกรำฟมำตรฐำน) ดังภำพท่ี 4 

   
ภาพที่ 4 กำรตรวจหำโปรตีนด้วยวธีิ SDS-PAGE (A :SDS-PAGE ในสภำวะ reducing และ B: ในสภำวะ non-reducing) 

ก ำหนดให้ 1 คือ เชื้อมำตรฐำน (Streptococcus pyogenes), M คือ Protein marker, 2 คือ S. suis ซีโรไทป์ 2 DMST18783 Lot7553 
 

จำกนั้นท ำกำรทดสอบโปรตนีท่ีมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน โดยน ำเจลท่ีได้จำกกำรแยกขนำดโปรตีนด้วยวิธี SDS-

PAGE มำ transfer โปรตีนลงสู่เมมเบรน แล้วท ำปฏิกิริยำกับ primary antibody (ซีรัมหนู) ซึ่งแอนติบอดีจะไปจับกับ

แอนติเจน ท ำให้ทรำบแถบโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ผลตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 

2 ของหนูทดลองท้ัง 3 ตัว พบว่ำตรวจพบแถบโปรตีนท่ีมีควำมจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 จ ำนวน 2 แถบ ท่ีมีขนำด 

34 และ 70 kDa ซึ่งค ำนวณจำกกรำฟมำตรฐำน ซึ่งได้จำกค่ำ Rf โดยหำค่ำได้จำกกำรวัดระยะกำรเคลื่อนท่ีของแถบโปรตนี

ท่ีสนใจส่วนด้วยระยะกำรเคลื่อนท่ีของแถบ Dye front เมื่อได้ค่ำดังกล่ำวจึงน ำไปพลอตกรำฟมำตรฐำน เพื่อให้ได้สมกำรท่ี

จะน ำไปค ำนวณหำขนำดโปรตนีภำพท่ี 5 

   

Protein 

marker
1 2 M 1 M 2 

A B 
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ภาพที่ 5 กำรตรวจหำโปรตนีแอนติเจนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 โดยวิธี Western blot ก ำหนดให้ 1 คือ เช้ือ

มำตรฐำน (Streptococcus pyogenes), M คือ Protein marker, 2 คือ S. suis ซีโรไทป์ 2 DMST18783 Lot7553 
 

วิจารณแ์ละสรุปผล 

 กำรตรวจหำแอนติบอดีต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ด้วยวิธี Indirect ELISA พบว่ำมีปริมำณแอนติบอดีในระดับต่ ำ

และระดับไม่เปลี่ยนแปลงหลังกำรฉีดกระตุ้นคร้ังท่ี 2-4 ท้ังนี้อำจเกิดจำกกำรท่ีผู้วิจัยฉีดกระตุ้นด้วยเชื้อตำย ซึ่งจัดเป็น  

TI antigen เนื่องจำกเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 มแีคปซูลซึ่งแอนติเจนส่วนใหญ่จะเป็น Polysaccharide จึงท ำให้สำมำรถกระตุน้ 

B cell ให้มีกำรสร้ำงแอนติบอดีได้โดยตรง ไม่ต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำก T cell ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Calzas  

C. และคณะ [12] ท่ีได้ท ำกำรเปรียบเทียบกำรตอบสนองในกำรสร้ำงแอนติบอดีต่อแคปซูลของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 และ

โปรตีนของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 โดยแอนติเจนท่ีใช้คือเชื้อเป็น พบว่ำแอนติบอดีต่อแคปซูลของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2  

ท่ีสร้ำงขึน้มำ เป็นชนดิ IgM เนื่องจำกองค์ประกอบของแคปซูลที่ม ีPolysaccharide (หมูน่้ ำตำล) เป็นองค์ประกอบ ส่งผลท ำ

ให้เมื่อมีกำรตอบสนองทำงระบบภูมิคุ้มกัน จะไม่มีกำรย่อยโปรตีนแล้วน ำเสนอแอนติเจนให้กับ T cell จึงท ำให้ไม่ม ี

กำรกระตุ้นกำรสร้ำง memory B cell เมื่อกระตุ้นกำรสร้ำงอกีครัง้ก็จะส่งผลท ำให้ได้แอนติบอดใีนระดับต่ ำๆและมีปริมำณท่ี

คงท่ี นอกจำกจะได้ปริมำณแอนติบอดีต่ ำแล้ว เมื่อน ำแอนติบอดีท่ีได้จำกกำรกระตุ้นมำทดสอบด้วยเชื้ออื่นท่ีอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน (กลุ่ม Streptococcal) พบว่ำเกิดปฏิกิริยำ Cross reaction กันกับเชื้อทดสอบอื่น ซึ่งเกิดจำกกำรท่ีมี antigenic 

determinant บำงส่วนหรือคล้ำยคลึงกันบนแอนติเจนต่ำง ๆ เหล่ำนั้น เชื้อทดสอบท่ีน ำมำใช้ในงำนวิจัยนี้มีลักษณะ

โครงสร้ำงท่ีคล้ำยกันคือ มีแคปซูล (มีองค์ประกอบเป็น Polysaccharide) เหมือนกัน อำจส่งเสริมให้เกิดปฏิกิริยำ cross-

reaction ได้ โดยเฉพำะ S. pyogenes เนื่องจำกเชื้อ S. pyogenes มีแหล่งอำศัยอยู่ท่ีต่อมท่อนซิลเช่นเดียวกับเชื้อ S. suis  

ซีโรไทป์ 2 ตำ่งกันตรงท่ี Host ดังนัน้เชื้อท้ังสองนำ่จะมีกำรแสดงออกของแอนตเิจนท่ีใกล้เคียงกัน (13) 

 กำรตรวจหำโปรตีนแอนติเจนท่ีจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ด้วยวิธี Western blot เป็นกำรศึกษำในลักษณะ

ของ Back verse design กล่ำวคอืเป็นกำรน ำโปรตนีของเชื้อ(ตัวเชื้อ) มำฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลองเพื่อให้มกีำรสร้ำงแอนติบอดี 

จำกนั้นน ำแอนติบอดีท่ีได้จำกกำรฉีดกระตุ้นย้อนไปกลับตรวจหำโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนท่ีใช้ในกำรฉีดกระตุ้น 

โดยในกำรศึกษำนีต้รวจพบโปรตนีท่ีมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนจ ำนวน 2 แถบ ซึ่งมีจ ำนวนโปรตนีท่ีพบแตกตำ่งจำกขั้นตอน

กำรตรวจหำโปรตนีดว้ยวธีิ SDS-PAGE (ในสภำวะ Reducing) ท่ีพบโปรตนีจ ำนวน 5 แถบ โดยโปรตนีอีก 3 แถบท่ีเหลอืนั้น

ทำงผู้วิจัยคำดว่ำอำจเป็นโปรตีนภำยในเซลล์หรือโปรตีนท่ีผิวเซลล์แต่ไม่สำมำรถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ แต่อย่ำงไรก็

Protein marker 

 

Mouse 2 Mouse 3 Mouse 1 
1 2 M 1 2 M 1 2 M 



119 

 

-Proceeding- 

ตำมในกำรศึกษำนี้ยังไม่สำมำรถระบุได้อยำ่งแน่ชัดว่ำโปรตีนท่ีตรวจพบเป็นโปรตีนท่ีอยู่ท่ีผิวเซลล์ของเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 

2 เนื่องจำกทำงผู้วิจัยได้น ำ SDS-PAGE ท่ีอยู่ในสภำวะ Reducing ซึ่งเป็นสภำวะท่ีมีกำรเติม 2-ME เพื่อท ำลำยพันธะได

ซัลไฟด ์ส่งผลท ำให้มลีักษณะแอนติเจนเป็นแบบ Linear determinant ดังนัน้ antigenic determinant ชนิดน้ีจึงท ำปฏิกิริยำได้

กับแอนติบอดจี ำเพำะทัง้ในภำวะธรรมชำติและภำวะที่ถูกยืดออกเป็นเส้นตรง แตเ่มื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ำงของเชื้อ S. suis 

ซีโรไทป์ 2 พบว่ำลักษณะแอนติเจนท่ีพบนั้นจะมีลักษณะแบบ Conformational determinant ท่ีเกิดจำกกำรม้วนพับของ

โมเลกุลแอนติเจน ซึ่งจะท ำปฏิกิริยำกับแอนติบอดีอย่ำงจ ำเพำะได้ก็ต่อเมื่อยังอยู่ในรูปทรงสำมมิติและหำกแอนติเจนนีย้ดื

ออกมำมีรูปทรงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจำกนีจ้ะไมส่ำมำรถท ำปฏกิิริยำกับแอนติบอดีอยำ่งจ ำเพำะได้ จะเป็นกำรตรวจหำโปรตีน

ด้วยวิธี SDS-PAGE ในสภำวะ Non-reducing ท่ีไม่มีกำรเติม 2-ME เพื่อท ำลำยพันธะไดซัลไฟด์ ลักษณะแอนติเจนจึงเป็น

แบบดั้งเดิม (Native form) คือเป็นลักษณะของแอนติเจนท่ียังไม่มีกำรท ำลำยพันธะหรือท ำให้โครงสร้ำงเปลี่ยนแปลงไป  

จำกเดิม ซึ่งกำรตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะสำมำรถท ำได้หลำกหลำยวิธีกำร เช่น ในงำนวิจัยของ Quan Li  และคณะ [14] 

เป็นกำรตรวจหำโปรตีนท่ีจ ำเพำะโดยดูกำรจับกันระหว่ำงโปรตีนของตัวเชื้อและโปรตีนของ host cell (Protein interaction)  

ซึ่งค้นพบโปรตนีท่ีจับอย่ำงจ ำเพำะอยู่ 9 ชนิด ในงำนวิจัยน้ีจะเป็นกำรตรวจหำในแงข่องกลไกกำรก่อโรค 

 จำกผลกำรศึกษำสรุปผลได้ว่ำ เมื่อน ำเชื้อ S.suis ซีโรไทป์ 2 ท่ีมีจีโนไทป์ gdh+/mrp+/epf+/sly+ มำเตรียม

แอนติเจนในกำรฉีดกระตุ้นหนูทดลอง พบว่ำหนูทดลองท้ัง 3 ตัวมีกำรสร้ำงแอนติบอดีต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 และ 

เมื่อท ำกำรตรวจหำโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE โดยเทียบกับเชื้อมำตรฐำน ตรวจพบโปรตีนจ ำนวน 5 แถบ ท่ีมีขนำด  

13, 18, 34, 60 และ 70 kDa ตำมล ำดับ จำกนั้นน ำไปตรวจหำโปรตีนท่ีมีควำมจ ำเพำะต่อเชื้อ S. suis ซีโรไทป์ 2 ด้วยวิธี 

Western blot ตรวจพบโปรตนีท่ีมีคุณสมบัตเิป็นแอนติเจนจ ำนวน 2 แถบ ท่ีมีขนำด 34 และ 70 kDa ตำมล ำดับ สำมำรถน ำ

โปรตนีท่ีตรวจพบนี้ไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได้ในอนำคต 
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การทดสอบความเป็นไปได้ในการน า relative quantification real-time PCR มาใช้เป็นวิธีการ

ตรวจวนิิจฉัยก่อนคลอดแบบ two-in one ส าหรับทารกบวมน้ าชนิดบาร์ธและดาวน์ซินโดรม 

Preliminary Study of Using Relative Quantification Real-Time PCR as a two- in 

one Prenatal Diagnosis for Hb Bart’s Hydrops Fetalis and Down Syndrome 
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บทคัดย่อ 

โฮโมไซกัสแอลฟำศูนย์ธำลัสซีเมียหรือโรคทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธ เป็นโรคทำงพันธุกรรมชนิดหนึ่งท่ีพบมำกใน

ประเทศไทย คู่สำมีภรรยำท่ีเสี่ยงตั้งครรภ์ให้บุตรเป็นโรคนี้จ ำเป็นต้องเข้ำรับกำรวินิจฉัยก่อนคลอด ในมำรดำท่ีมีอำยุมำก 

สูติแพทย์มักจะแนะน ำให้มีกำรตรวจดำวน์ซินโดรมร่วมด้วย งำนวิจัยนี้เป็นกำรทดสอบควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ relative 

quantification real-time PCR ในกำรวินิจฉัยก่อนคลอดท้ังสองโรคดังกล่ำวได้พร้อมกัน โดยวิเครำะห์จำกสัดส่วนของอัล

ลีล HBA1 ต่ออัลลีล DSCAM ผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำค่ำประสิทธิภำพของชุดไพรเมอร์และโพรบท่ีน ำมำทดสอบไม่

อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ ถึงแม้จะมีค่ำสัมประสิทธ์ิแสดงกำรตัดสินใจมำกกว่ำ 0.990 ก็ตำม เมื่อน ำมำทดสอบเปรียบเทียบ

สัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่ออัลลีล DSCAM ในกลุ่มตัวอย่ำง DNA จำกเลือดท่ีทรำบจีโนไทป์ พบว่ำสัดส่วนท่ีได้จำกกำร

ค ำนวณมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำทำงทฤษฏีเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ในกำรทดสอบซ้ ำในตัวอย่ำงเดิม ยังให้ผลกำร

ทดสอบท่ีแตกต่ำงกัน แสดงให้เห็นวำ่วธีิกำรมคีวำมสำมำรถในกำรทวนซ้ ำต่ ำ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำวิธีกำรท่ีท ำกำรทดสอบนี้

ไมส่ำมำรถน ำมำใช้ในตรวจวินิยฉัยก่อนคลอดส ำหรับโรคสองได้ 
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Abstract  

 Homozygous 0-thalassemia or Hb Bart’s hydrops fetalis is a genetic disease that very common in Thailand. 

Couples at risk of this disease have to enter the prenatal diagnosis program.  In case of older mother, an obstetrician 
often recommend the diagnosis of Down syndrome additionally.  This preliminary study aims to apply the relative 

quantification real- time PCR for simultaneously diagnose both disease by calculating the ratio between HBA1 and 

DSCAM alleles. The results shown that the efficiency of both primer and probe sets are in unacceptable range although 

their coefficient of determinations are more than 0.990. The ratios of HBA1 to DSCAM alleles in the known genotype 

DNA samples from blood found that the ratios obtained from the calculation were different from the theoretical value. 

In addition, repeated experiment has difference calculated ratio value which shown that the method has low 

repeatability.  Therefore, it can be concluded that this method cannot be used in prenatal diagnosis for these two 

diseases. 
 

Keywords: Hb Bart’s hydrops fetalis, Down syndrome, Real-time PCR 

 

บทน า 

ข้อมูลจำกหน่วยธำลัสซีเมีย มหำวิทยำลัยพะเยำ พบว่ำควำมชุกของพำหะแอลฟำศูนย์ธำลัสซีเมีย (α0-

thalassemia) สูงถึงประมำณร้อยละ 9 หรือประมำณกำรณ์ได้ว่ำหำกมีทำรกเกิด 500 รำย จะพบโฮโมไซกัสแอลฟำศูนย์

ธำลัสซีเมีย (homozygous α0-thalassemia) หรือท่ีเรียกว่ำโรคทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธ (Hb Bart’s hydrops fetalis) 

ประมำณ 1 รำย ทำรกจะมีอำกำรบวมน้ ำและเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์มำรดำหรือเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นำน มำรดำท่ี

ตั้งครรภ์ทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธ อำจเสียชีวิตได้จำกครรภ์เป็นพิษ [1] กำรวินิจฉัยก่อนคลอด จึงมีควำมส ำคัญในกำรลด

ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ปัจจุบันกำรเก็บตัวอยำ่งชิ้นรก น้ ำคร่ ำ หรือเลอืดจำกสำยสะดือ สำมำรถมำรถน ำมำสกัด DNA เพื่อใช้

ในกำรวินิจฉัยโรคธำลัสซีเมียของทำรกในครรภ์ [2] ซึ่งขั้นตอนท้ังหมดหลังจำกได้รับตัวอย่ำงแล้ว สำมำรถออกผลได้

ภำยในวันเดียว อย่ำงไรก็ดี มีควำมเสี่ยงท่ีบุตรในครรภ์จะเสียชีวิตจำกหัตถเวชกำรดังกล่ำวประมำณร้อยละ 0.5 – 1.0 

ขึน้อยูก่ับวิธีกำร ซึ่งตัวอย่ำงท่ีได้จำกหัตถเวชกำรสำมำรถใชว้นิจิฉัยโรคท่ีมีควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมอื่น ๆ ได้  

นอกจำกธำลัสซีเมียแล้ว สูติแพทย์มักจะแนะน ำให้มีกำรตรวจดำวน์ซินโดรม (Down syndrome) ร่วมด้วย 

เนื่องจำกโดยเฉลี่ยพบทำรกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมำณ 1 ใน 1000 และพบว่ำอุบัติกำรณ์จะสูงขึ้น ในมำรดำท่ีมีอำยุมำก 

[3] กำรวินิจฉัยดำวน์ซินโดรมในปัจจุบัน สำมำรถใช้วิธีกำรทำงไซโตเจเนติกส์ ( cytogenetics) [4] ซึ่งใช้เวลำนำน  

1-2 สัปดำห์ และมีโอกำสท่ีจะท ำ karyotype ไม่ได้สูงจำกกำรเพำะเลี้ยงเซลล์ของทำรกไม่ได้ หรืออำจใช้เทคนิค 

fluorescence in situ hybridization (FISH) ซึ่งใช้เวลำประมำณ 24-48 ชั่วโมง แต่มีรำคำแพง [5] กำรพัฒนำวิธีกำรตรวจ 

DNA เพื่อวินิจฉัยท้ัง 2 โรคให้เสร็จสิน้อยำ่งรวดเร็วพร้อมๆ กันโดยใช้ตัวอย่ำงเดียวกันจำกกำรท ำหัตถกำร และหำกพบวำ่

ทำรกเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง จะท ำให้แม่มีโอกำสยุติกำรตั้งครรภ์ในขณะท่ีอำยุครรภ์ยังน้อย ซึ่งมีโอกำสส ำเร็จสูงและ

ควำมมีปลอดภัยมำกกวำ่ 
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งำนวิจัยนี้จะเป็นกำรพัฒนำกำรวินิจฉัยก่อนคลอดแบบ two-in one test เพื่อวินิจฉัยทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธและ

ภำวะดำวน์ซินโดรมจำกตัวอย่ำงน้ ำคร่ ำได้พร้อมกันด้วยวิธี relative quantification real-time PCR (qPCR) [6] โดยอำศัย

กำรเปรียบเทียบสัดส่วนของอัลลีล HBA1 บนโครโมโซมท่ี 16 ซึ่งจะมีกำรขำดหำยไปในแอลฟำศูนย์ธำลัสซีเมีย ต่ออัลลีล 

DSCAM บนโครโมโซมที่ 21 ซึ่งจะมีกำรเพิ่มเกินมำ 1 แท่งหำกเป็นดำวน์ซินโดรม  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตอนท่ี 1 เป็นกำรทดสอบหำอุณหภูมิท่ีเหมำะสมในขั้นตอน annealing และทดสอบค่ำประสิทธิภำพ (efficiency; E) 

และค่ำสัมประสิทธ์ิแสดงกำรตัดสินใจ (coefficient of determination; R2) ส ำหรับชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® 

ของอัลลีล HBA1 และ DSCAM [7] โดยใช้ตัวอย่ำง DNA มำตรฐำน (Roche, Switzerland) ท่ีถูกเจือจำงให้มีควำมเข้มข้น  

25 นำโนกรัม/ไมโครลิตร โดยน้ ำยำท่ีใช้ในปฏิกิริยำ qPCR มีปริมำตรสุดท้ำย 20 ไมโครลิตร ประกอบด้วย QuantiNova® 

Probe PCR Master Mix (QIAGEN, Germany) ควำมเข้มข้น 1X คู่ไพรเมอร์ของอัลลลี HBA1 และ DSCAM (Macrogen, South 

Korea) ควำมเข้มข้น 400 นำโนโมลำร์ โพรบชนิด TaqMan® (Applied Biosystems, USA) ของอัลลีล HBA1 และ DSCAM 

ควำมเข้มข้น 200 นำโนโมลำร์ (ตำรำงท่ี 1) และ DNA ตัวอย่ำง 4 ไมโครลิตร จำกนั้นน ำไปท ำปฏิกิริยำ PCR โดยใช้เคร่ือง 

CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA) โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย initial heat activation  

ท่ี 95 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 2 นำที ตำมด้วย denaturation ท่ี 95 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 วินำที annealing  

ท่ีอุณหภูมิต่ำง ๆ ได้แก่ 55.6 56.3 57.6 59.6 62.0 63.9 65.1 และ 65.6 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 15 วินำที และ 

extension ท่ี 72 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 15 วนิำที จ ำนวน 40 รอบ เครื่องจะท ำกำรบันทึกสัญญำณกำรเรืองแสงทุกรอบ

ของ PCR และน ำมำสร้ำงเป็นกรำฟ amplification เมื่อได้อุณหภูมิท่ีเหมำะสมส ำหรับขั้นตอน annealing แล้วจึงน ำไปสร้ำง

กรำฟมำตรฐำนเพื่อทดสอบค่ำ E และ R2 โดยใช้ตัวอย่ำง DNA มำตรฐำนท่ีถูกเจือจำงให้มีควำมเข้มข้น 50 10 2 0.4 และ 

0.08 นำโนกรัม/ไมโครลิตร โดยค่ำ E ท่ีเหมำะสมควรอยู่ในช่วง 90 – 110% และ R2 ควรมคี่ำมำกกวำ่ 0.990 [8] 

 

ตารางที่ 1 ไพรเมอร์และโพรบท่ีใชใ้นกำรศึกษำ 

Primer/Probe Sequence Reporter dye 

DSCAM-Forward 5′-CCGGGCAGTCTAATTCCAGAAC-3′ - 

DSCAM-Reverse 5′-AGTATGTGCACTCAGAAACCAGCTG-3′ - 

DSCAM-Probe 5′-TGCACTTGACTTCCAGG-3′ FAM-MGB 

HBA1-Forward 5′-TGCACGCCTCCCTGGACAAG-3′ - 

HBA1-Reverse 5′-GTACGGGTGCAGGAAGG-3′ - 

HBA1-Probe 5′-CCATGCTTCTTGCCCCT-3′ VIC-MGB 
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ตอนท่ี 2 เป็นกำรเปรียบเทียบสัดสว่นของอัลลีล HBA1 ตอ่อัลลลี DSCAM ในกลุ่มตัวอยำ่ง DNA จำกเลือดท่ีทรำบ

จีโนไทป์โดยได้แก่ DNA ท่ีมีจีโนไทป์ αα/αα และ disomy 21 (NM) จีโนไทป์ αα/-- และ disomy 21 (AC) จีโนไทป์ --/-

- และ disomy 21 หรือ trisomy 21 (BH) และจีโนไทป์ αα/αα และ trisomy 21 (T21) เพื่อทดสอบควำมเป็นไปได้ในกำรใช้

สัดส่วนของอัลลีลเพื่อกำรจ ำแนกจีโนไทป์ โดยผสม DNA ตัวอย่ำงเข้ำกับน้ ำยำส ำหรับ qPCR โดยใช้สภำวะเดียวกับใน

ขั้นตอนแรก หลังจำกนั้นน ำค่ำ cycle threshold (Ct) ท่ีได้จำกแต่ละตัวอย่ำงมำค ำนวณสัดส่วน (ratio: R) ของอัลลีล HBA1 

ต่ออัลลีล DSCAM โดยใช้สมกำร R = 2-∆∆Ct โดยท่ี ∆Ct คือผลต่ำงระหว่ำง Ct ของอัลลีล HBA1 กับอัลลีล DSCAM และ 

∆∆Ct คือผลต่ำงระหว่ำง ∆Ct ของตัวอย่ำงท่ีน ำมำทดสอบกับตัวอย่ำงควบคุมซึ่งเป็น DNA ของคนปกติ ในทำงทฤษฎี 

ตัวอย่ำง DNA ท่ีมีจีโนไทป์แบบ NM AC และ T21 จะมีสัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่อ DSCAM เท่ำกับ 1.00 0.50 และ 0.33 

ตำมล ำดับ ส่วนจีโนไทป์แบบ BH จะตรวจพบเฉพำะอัลลีล DSCAM แตจ่ะไมพ่บอัลลีล HBA1  
 

ผลการศึกษา 

 อุณหภูมิ annealing ท่ีให้ค่ำ Ct สูงท่ีสุดส ำหรับกำรทดสอบด้วย qPCR ของชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® 

ของอัลลีล HBA1 และอัลลีล DSCAM ร่วมกัน โดยไม่เกิด non-specific product ได้แก่ 56.3 องศำเซลเซียส ค่ำ E และ R2 

ของชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® ของอัลลีล HBA1 มีค่ำอยู่ท่ีร้อยละ 82.2 และ 0.997 ตำมล ำดับ และค่ำ E และ 

R2 ของชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® ของอัลลลี DSCAM มคี่ำอยู่ท่ีร้อยละ 77.2 และ 0.996 ตำมล ำดับ (ภำพท่ี 1)  

 
ภาพที่ 1 กราฟมาตรฐานแสดงค่า E และ R2 กรำฟสเีขียว (HEX) คือผลจำกชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® 

ของอัลลลี HBA1 กรำฟสนี้ ำเงนิ (FAM) คือผลจำกชุดไพรเมอร์และโพรบชนิด TaqMan® ของอัลลลี DSCAM 

 

จำกกำรทดสอบพบว่ำสัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่ออัลลีล DSCAM ซึ่งค ำนวณจำกสมกำร R = 2-∆∆Ct มีค่ำ

คลำดเคลื่อนไปจำกทฤษฏเีป็นอยำ่งมำก นอกจำกนี้ในกำรทดสอบซ้ ำยังให้ผลกำรทดสอบท่ีแตกต่ำงกันดังตำรำงท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลกำรทดสอบเปรียบเทียบสัดสว่นของอัลลีล HBA1 ตอ่อัลลลี DSCAM ในกลุ่มตัวอยำ่ง DNA จำกเลือดท่ี

ทรำบจีโนไทป์ 

DNA sample Theoretical ratio 
Calculated ratio 

Repetition 1 Repetition 2 

NM 1.00 2.21 2.13 

AC 0.50 1.66 1.52 

T21 0.33 0.33 0.38 

BH - - - 

 (กลุ่ม NM คือจีโนไทป์ αα/αα และ disomy 21 กลุ่ม AC คือจีโนไทป์ αα/-- และ disomy 21 กลุ่ม BH คือจีโนไทป์ --/-

- และ disomy 21 หรือ trisomy 21 และกลุ่ม T21 คือจีโนไทป์ αα/αα และ trisomy 21) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรประยุกต์ใช้เทคนิค qPCR เข้ำมำใช้ในกำรหำสัดส่วน

ของอัลลีล HBA1 ต่อลีล DSCAM ในกำรจ ำแนกตัวอย่ำง DNA ท่ีเป็นโรคทำรกบวมน้ ำชนิดบำร์ธ และดำวน์ซินโดรมได้

พร้อมกันในกำรตรวจวนิิจฉัยก่อนคลอด ปัจจัยส ำคัญในกำรท ำ qPCR อย่ำงหนึ่งได้แก่อุณหภูม ิannealing [9] ท่ีเหมำะสม 

ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีชุดไพรเมอร์และโพรบจะท ำงำนได้ดีท่ีสุด โดยพิจำรณำจำกอุณหภูมิ annealing ท่ีให้ค่ำ Ct ท่ีน้อยท่ีสุด 

และต้องไม่เกิดผลผลิตจำก PCR ท่ีไม่ใช่เป้ำหมำยท่ีแท้จริง (non-specific product) เมื่อได้อุณหภูมิ annealing ท่ีเหมำะสม

แล้วจึงใช้อุณหภูมินี้ในกำรทดสอบค่ำ E และ R2 ซึ่งผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำค่ำ E ของชุดไพรเมอร์และโพรบท้ังสอง

ชุดไม่อยู่ในช่วงท่ียอมรับได้ (ร้อยละ 90-110) ถึงแม้จะมีค่ำ R2 มำกกว่ำ 0.990 ก็ตำม กำรปรับปรุงสภำพวะของกำรท ำ 

qPCR ให้เหมำะสมจะช่วยลดกำรเกิดกำรจับกันเองของไพรเมอร์ (primer–dimer formation) เพิ่มประสิทธิภำพ และ

ควำมจ ำเพำะให้กับกระบวนกำร นอกจำกกำรทดสอบอุณหภูมิ annealing แล้ว ควำมเข้มเข้นท่ีเหมำะสมส ำหรับท้ังไพร์

เมอร์และโพรบก็จ ำเป็นต้องได้รับกำรทดสอบให้เมำะสมด้วย [10] นอกจำกนี้กำรออกแบบไพรเมอร์และโพรบใหมก่็เป็นอีก

ทำงเลือกหนึ่งเชน่กัน [11]  

เมื่อน ำมำทดสอบเปรียบเทียบสัดสว่นของอัลลีล HBA1 ตอ่อัลลลี DSCAM ในกลุ่มตัวอยำ่ง DNA จำกเลือดท่ีทรำบ

จีโนไทป์ พบว่ำสัดส่วนท่ีได้จำกกำรค ำนวณมีควำมคลำดเคลื่อนไปจำกทฤษฏีเป็นอย่ำงมำก และในกำรทดสอบซ้ ำใน

ตัวอย่ำงเดิม ยังให้ผลกำรทดสอบท่ีแตกตำ่งกัน แสดงให้เห็นวำ่มีควำมสำมำรถในกำรทวนซ้ ำ (repeatability) ต่ ำ นอกจำก

เร่ืองประสิทธิภำพของชุดไพรเมอร์และโพรบและ จึงอำจจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมท้ังคุณภำพและปริมำณของ DNA 

ตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดสอบอีกด้วย [10, 11] ในกำรศึกษำคร้ังนี้จึงสรุปได้ว่ำ ชุดไพรเมอร์และโพรบท้ังสองไม่สำมำรถ

น ำมำใชใ้นตรวจวินิยฉัยก่อนคลอดแบบ two-in one ส ำหรับทำรกบวมน้ ำชนดิบำรธ์และดำวนซ์ินโดรมได้ด้วยวิธี qPCR ได้  
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กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหำวิทยำลัยพะเยำท่ีได้อนุมัติทุนอุดหนุนกำรวิจัย งบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี ท่ีได้ให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ส ำรับงำนวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำรหน่วยธำลัสซีเมีย มหำวิทยำลัยพะเยำ  

ท่ีอ ำนวยควำมสะดวก เอือ้เฟื้อสถำนท่ีและอุปกรณท่ี์ใชใ้นกำรด ำเนินกำรวจิัยไว้ ณ โอกำสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 อำหำรล้ำนนำมีกำรปรุงประกอบโดยใช้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีมีฤทธ์ิท่ีดีต่อสุขภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

สำมำรถต้ำนโรคเรื้อรัง แต่กำรระบำดของโรคเรื้อรังยังคงมำกขึ้นในภำคเหนือ กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณค่ำ

โภชนำกำรและพชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนในอำหำรล้ำนนำที่นยิมบริโภคตอ่กำรต้ำนโรคเรือ้รังในผู้ท่ีไมม่โีรคเร้ือรัง 123 คน 

ท่ีอำศัยอยู่ในต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ โดยสอบถำมควำมถี่กำรบริโภคอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภค 

เพื่อน ำมำหำต ำรับอำหำรจำกแม่บ้ำน โดยคุณค่ำโภชนำกำรของอำหำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมอินมูแคล รุ่น 3.0  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำหำรท่ีนิยมบริโภคได้แก่ ต ำมะละกอ แกงหน่อไม้ แกงผักกำด น้ ำพริกปลำนิล และย ำหน่อไม้  

โดยแกงผักกำด (2-3 คนบริโภค) ให้พลังงำน (4351.56 ± 335.10 กิโลแคลอร่ี) ไขมันอิ่มตัว (70.35±8.51 กรัม) 

คอเลสเตอรอล (192.6±23.65 มิลลิกรัม) และเส้นใยอำหำร (93.97±4.84 กรัม) สูงท่ีสุด อีกท้ังพบโซเดียมสูงและเส้นใย

อำหำรต่ ำในทุกรำยกำรท่ีนิยมบริโภค ท ำให้มีสำรอำหำรท่ีมีในต ำรับอำหำรไม่เหมำะสม ขณะท่ีวัตถุดิบในต ำรับอำหำรใช้

มะกอกไทย ใบย่ำนำง มะแขว่น ใบขิง และใบแมงลัก ซึ่งมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีช่วยต้ำนโรคเรื้อรัง ดังนั้นกำรดัดแปลง

ต ำรับอำหำรเพื่อสุขภำพร่วมกับส่งเสริมกำรใช้พืชสมุนไพรเหลำ่นีจ้ะชว่ยป้องกันโรคเรือ้รังได้ดี 
 

ค าส าคัญ:   ต ำรับอำหำรล้ำนนำ, พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำน, ผลดตีอ่สุขภำพ, กำรสง่เสริมกำรใช้ประโยชน์ 
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Abstract  
 Lanna-recepies are made using healthy local herbs and vegetables, especially ability of anti-chronic disease. 

But illness is also increased steadily in the north.   The objective of research is to explored the medicinal plants and 

indigenous vegetables used in Lanna food which against chronic disease.  Cross- sectional study in October 20 1 7  to 

February 2018 in 123 non-chronic participants by using Lanna-foods frequency questionnaire (Lanna-FFQ).  Then take 

the recipe from the housekeeper and the nutritional value was analyzed with the INMUCAL program version 3.0.  The 

results of commonly consumed Lanna- recepies are Papaya salad (Somtum Ma La Kor) , Bamboo shoots curry with 

field crab paste (Kaeng Nor Mai) , Green vegetable curry with streaky pork (Kaeng Pak Kad) ,  Boiled fish paste with 

northern style (Nam Prik Pla-Nin), and bamboo shoots salad with field crab paste (Yum Nor Mai). The energy (4351.56 

± 335.10 kilocalories) , saturated fat (70.35 ± 8.51 gram) , cholesterol (192.6 ± 23.65 milligrams)  and dietary fiber 

(93.97 ± 4.84 gram) of Kaeng Pak Kad (2-3 servings) were the highest and found high sodium content and low fiber 

foods in all consumable items.  The nutritional value is not appropriate, while the ingredients of recepies still used hog 

plum, Yanang leaves, Makwaen seed,  ginger leaves, and basil leaves.   They have antioxidants help fight chronic 

diseases.  Therefore, the modification to a healthy diet along with promoting the use of these ingredients will help to 

prevent chronic diseases. 
 

Keywords:  Lanna-recepies, Herb and Indigenous vegetables, Beneficial for Health, Promoting Utilization 
 

บทน า 

อำหำรล้ำนนำ หรืออำหำรพื้นเมอืงภำคเหนือเป็นอำหำรท่ีประชำกรในจังหวัดทำงภำคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ 

เชยีงใหม่ เชยีงรำย พะเยำ แพร่ นำ่น ล ำปำง ล ำพูน และแม่ฮ่องสอน  นยิมบริโภคในชีวิตประจ ำวันตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน 

โดยอำหำรล้ำนนำสำมำรถแบ่งตำมวิธีกำรปรุงประกอบอำหำรได้แก่  แกง  คั่ว  จอ  เจียว ต ำ ย ำ นึ่ง น้ ำพริก มอบ ลำบ 

ส้ำ อ็อก แอ็บ อุ๊ก/ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของว่ำง [1] อำหำรส่วนใหญ่เป็นไปตำมธรรมชำติ ปรุงแต่งน้อย ใช้พืช

สมุนไพรและผักพื้นบ้ำนตำมฤดูกำลท่ีสำมำรถหำง่ำยในท้องถิ่น เช่น กระเทียม ขิง กระชำยด ำ ผักเชียงดำ มะขำมป้อม 

ต ำลึง กะเพรำ มะระขี้นก ใบหมอ่น ฯลฯ พชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนเหล่ำนี้มีประโยชน์ต่อสุขภำพและมีฤทธ์ิท่ีสำมำรถต้ำน

โรคเรื้อรังได้ เช่น ต ำลึงช่วยลดระดับน้ ำตำลในเลือดขณะก่อนและหลังอดอำหำร ลดระดับน้ ำตำลสะสมในเลือด (HbA1c) 

[2] ผักเชียงดำซึ่งเป็นผักพื้นเมืองของภำคเหนือพบว่ำมีสำรซำโปนิน (saponin) ท่ีช่วยยับยั้งกำรดูดซึม ลดระดับน้ ำตำลใน

ล ำไส้ได้ และมีฤทธ์ิในกำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีสำมำรถต้ำนสำร Advanced glycation end products (AGEs) ซึ่งเป็นผลผลิต

กำรเกิดปฏิกิริยำไกลเคชั่นท่ีท ำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ท่ีเป็นโรคเบำหวำนด้วย [3]  ถึงแม้ว่ำต ำรับอำหำรล้ำนนำจะอุดม

ไปด้วยพื้นสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนหลำกหลำยชนิด แต่ยังคงพบกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้แก่ โรคควำมดันโลหิตสูง 

โรคเบำหวำน โรคไขมันในเลอืดสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรด ำเนนิชวีิตในแต่ละ

วันท่ีมีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยนอ้ยร่วมกับขำดกำรใส่ใจต่ออำหำรท่ีบริโภคจึงท ำให้ยังพบโรคเร้ือรังในกลุ่มคนเหลำ่นี้ 
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รำยงำนกำรส ำรวจกำรบริโภคอำหำรของประชำชนไทย โดยกำรตรวจร่ำงกำย คร้ังท่ี 4 [4] พบว่ำ ผู้ท่ีอำศัยใน

ภำคเหนือได้รับพลังงำนจำกกำรบริโภคอำหำรมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75.6 โดยมีสัดส่วนของกำรกระจำยพลังงำนจำก 

คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เท่ำกับร้อยละ 55 17.1 และ 27.9 ตำมล ำดับ และมีกำรบริโภคโซเดียมสูงสุด 3,733.2 

มิลลิกรัมต่อวัน กำรศึกษำควำมสัมพันธ์พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและกำรเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย

ควำมดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยำ [5] พบมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน โดยกำรบริโภคอำหำรรสเค็มท่ีมปีริมำณโซเดียมสูงจะ

ส่งผลให้ควำมดันโลหิตเพิ่มขึ้น และอำหำรท่ีมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งมีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบหลักของกำรเกิดโรค

หลอดเลือดแข็ง ซึ่งไขมันดังกล่ำวจะสะสมท่ีผนังของหลอดเลือดแดงท ำให้หลอดเลือดแดงตีบ เลือดไม่สำมำรถผ่ำนไปยัง

อวัยวะที่ส ำคัญได้ เชน่ หัวใจ และสมอง ส่งผลท ำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดตำมมำ  

ส ำหรับพื้นท่ีต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ เป็นพื้นท่ีรับผิดชอบโครงกำรหนึ่งคณะหนึ่งโมเดลของ

คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ท่ีมีเอกลักษณ์ในเชิงพื้นท่ีด้ำนพชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีมปีระโยชน์ตอ่สุขภำพ หำกชุมชน

น ำพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนเหล่ำนี้เป็นวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร ร่วมกับกำรมีต ำรับอำหำรเพื่อสุขภำพ ลดหวำน   

ลดไขมัน และลดควำมเค็มก็จะสำมำรถลดกำรเกิดโรคเรื้อรังในพื้นท่ีได้  ดังนั้นเพื่อป้องกันกำรเกิดปัญหำสุขภำพ และ

ป้องกันกำรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง งำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณค่ำโภชนำกำรและส่วนประกอบของ

ต ำรับอำหำรล้ำนนำที่นยิมบริโภค เพื่อสง่เสริมกำรใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีดตี่อสุขภำพ โดยตอ้งเร่ิมตัง้แต่

ระดับบุคคล กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว กำรขับเคลื่อนของชุมชนและเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมและสนับสนุน

กระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรให้ปลอดโรค ปลอดภัยและมีสุขภำพดี 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งำนวิจัยเป็นกำรศึกษำภำคตัดขวำง (cross-sectional study) ด ำเนินงำนในเดือนตุลำคม 2560 – กุมภำพันธ์ 

2561 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ งำนวิจัยผ่ำนกำร

พจิำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิัยในมนุษย ์มหำวิทยำลัยพะเยำ เลขท่ี 2/147/60 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

งำนวิจัยได้มีกำรค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงจำกสูตรยำมำเน่ (Yamane formula) จำกข้อมูลประชำกรอำยุ 30-60 ปี 

จำกเทศบำลต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ.ดอกค ำใต้ จ.พะเยำ ท่ีระดับควำมเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยส ำคัญ 0.05) โดยผู้เข้ำร่วม

กำรศึกษำ เป็นเพศหญิง หรือเพศชำย อำยุ 30-60 ปี ท่ีสุขภำพดี และอำศัยอยู่ในต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัด

พะเยำ หำกผู้เข้ำร่วมวิจัยได้รับกำรวินิจฉัยโรคเรื้อรังในระหว่ำงกำรศึกษำ หรือประสงค์ออกจำกงำนวิจัยจะได้รับกำรคัด

ออกกำรศกึษำ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การจัดท าแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารล้านนา 

รวบรวมรำยกำรอำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำจำกงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับต ำรับอำหำรพื้นบ้ำนภำคเหนือ[ 1] และ

สอบถำมรำยกำรอำหำรท่ีชุมชนบ้ำนถ้ ำนิยมบริโภคในชีวิตประจ ำวัน จำกนั้นน ำรำยกำรอำหำรมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม

ควำมถี่กำรบริโภคอำหำรล้ำนนำ โดยมีกำรจัดเรียงเป็นหมวดตำมวิธีกำรปรุงประกอบอำหำรดังนี้ ประเภทแกง 56 

รำยกำร, คั่ว 9 รำยกำร, จอ 2 รำยกำร, ต ำย ำ 20 รำยกำร, น้ ำพริก 20 รำยกำร, ป้ิงย่ำงทอด 10 รำยกำร, หมักดอง 5 
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รำยกำร และ   อ็อกอุ๊กแอ๊บมอบ 9 รำยกำร สอบถำมตำมควำมถี่กำรบริโภค 5 ระดับ ได้แก่ ประจ ำทุกวัน บ่อยคร้ัง (5-6 

คร้ัง/สัปดำห์) บำงคร้ัง (1-4 คร้ัง/สัปดำห์) นำนๆ คร้ัง (<4 คร้ัง/เดือน) ไม่เคยบริโภค และไม่รู้จัก จำกนั้นน ำแบบสอบถำม

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพท่ีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำงำนกับชุมชน และผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำลสง่เสริมต ำบลบ้ำนถ้ ำ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒท่ีิมคีวำมช ำนำญดำ้นกำรดูแลสุขภำพชุมชนในพื้นท่ี ตรวจข้อค ำถำม

ให้ตรงวัตถุประสงค์งำนวจิัย (IOC: Index of item Objective Congruence) ได้คำ่เฉลี่ย IOC เท่ำกับ 0.97 ซึ่งหมำยถงึค ำถำม

ในแบบสอบถำมมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำมำรถน ำไปใชไ้ด้  

2. การศึกษาน าร่อง (Pilot study) เพื่อทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมควำมถี่กำรบริโภคอำหำรล้ำนนำทดลองใชก้ับกลุม่เป้ำหมำยท่ีเป็นเพศหญิง หรือเพศชำย 

อำยุ 30-60 ปี สุขภำพดี และอำศัยอยู่ในต ำบลบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ จ ำนวน 30 คน (หมู่บ้ำนละ 5 คน 

จ ำนวน 6 หมูบ้่ำน) พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมวจิัยท้ังหมดสำมำรถเขำ้ใจและบริโภคอำหำรล้ำนนำในแบบสอบถำมควำมถี่ 

3. การสอบถามความถี่ในการบรโิภคอาหารพื้นบ้านล้านนาในกลุ่มเป้าหมาย 

งำนวิจัยเก็บข้อมูลควำมถี่ในกำรบริโภคอำหำรล้ำนนำในกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีอำสำสมัครช่วยงำนสอบถำม

จ ำนวน 10 คน ท่ีได้รับกำรชี้แจงกำรเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยและได้รับฝึกปฏิบัติสอบถำม

ควำมถี่กำรบริโภคจำกอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ และใช้รูปภำพอำหำรล้ำนนำแต่ละรำยกำรท่ีมีในแบบสอบถำมประกอบกำร

สัมภำษณ์ เพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำรรำยกำรอำหำรท่ีมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่น จำกนั้นให้

คะแนนตำมล ำดับควำมถี่ 0 ถึง 5 เพื่อหำอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภคในกลุ่มผู้เข้ำร่วมวิจัย โดยรำยกำรท่ีมีกำรบริโภค

ประจ ำทุกวัน บอ่ยครัง้ บำงคร้ัง นำนๆ คร้ัง ไมเ่คยบริโภค และไมรู้่จัก ให้คะแนน 5 4 3 2 1 และ 0 ตำมล ำดับ 

4. การหาต ารับอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านที่นิยมบรโิภค  

อำหำรล้ำนนำท่ีผู้เข้ำร่วมวิจัยนิยมบริโภค 5 รำยกำร ได้น ำมำหำต ำรับอำหำรซึ่งประกอบด้วยปริมำณวัตถุดิบ

และวิธีปรุงประกอบจำกแม่บ้ำนจ ำนวน 3 คน ที่ได้รับกำรยอมรับในฝึมอืกำรท ำอำหำรตำมต ำรับของตนเอง โดยก่อนกำร

เร่ิมปรุงอำหำรจะมกีำรช่ังน้ ำหนักของวัตถุดิบก่อนน ำไปใชแ้ละชั่งวัตถุดิบท่ีเหลอืหลังจำกกำรปรุงประกอบ จำกนัน้น ำมำหกั

ลบได้ปริมำณวัตถุดิบท่ีใช้จริงและน ำมำหำค่ำเฉลี่ยส่วนประกอบในต ำรับอำหำร ท้ังนี้แม่บ้ำนจะบอกปริมำณส่วนประกอบ

และวิธีท ำให้นิสิตช่วยงำนทรำบทุกคร้ังเพื่อบันทึกปริมำณและวิธีท ำทุกขั้นตอนในแบบบันทึกต ำรับอำหำร และน ำไป

วเิครำะห์คุณค่ำโภชนำกำร โดยใชโ้ปรแกรมวเิครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำร INMUCAL-Nutrients V.3  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้โปรแกรม Microsoft excel version 2017 และ SPSS version 15.0 ในกำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณณำได้แก่ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และร้อยละ เพื่อหำอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภคและคุณค่ำโภชนำกำรในต ำรับอำหำร

ล้ำนนำ   
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ผลการศึกษา 

1. ต ารับอาหารลา้นนาที่นิยมบรโิภค 

ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยท่ียินยอมเข้ำร่วมท้ังหมด 123 คน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ ถ้ ำอนำมัย สันทรำยถ้ ำ

มงคล สันทรำยทอง สันต้นเปำ และสันทรำยเงิน ได้ตอบแบบสอบถำมควำมถี่กำรบริโภคอำหำร พบว่ำ อำหำรท่ีนิยม

บริโภคมำกท่ีสุด 5 อันดับได้แก่ อันดับท่ี 1 ต ำมะละกอ อันดับท่ี 2 แกงหน่อไม้ อันดับท่ี 3 แกงผักกำด อันดับท่ี 4 น้ ำพริก

ปลำ และอันดับท่ี 5 ย ำหน่อไม ้มกีำรบริโภคบ่อยคร้ัง เท่ำกับร้อยละ 32.8  28.7 21.3 22.1 และ 21.3 ตำมล ำดับ ดังตำรำง

ท่ี 1 และต ำรับอำหำรพื้นบ้ำนท่ีนิยมบริโภคในผู้เข้ำร่วมวจิัยชุมชนบ้ำนถ้ ำ อ ำเภอดอกค ำใต ้จังหวัดพะเยำ  
 

ตารางที่ 1 แสดงควำมถีใ่นกำรบริโภคอำหำรพื้นบ้ำนยอดนิยม 5 อันดับ ของผู้เข้ำร่วมวจิัย จ ำนวน 123 คน 

อันดับ 
รายการอาหาร

พื้นบ้าน 

ความถี่ในการบริโภคอาหารพื้นบ้าน 

ประจ าทุกวัน 

N (%) 

บ่อยครั้ง 

5-6 ครั้ง/

สัปดาห์ 

N (%) 

บางครั้ง 

1-4 ครั้ง/ 

สัปดาห์ 

N (%) 

นานๆ ครั้ง  < 

4 ครั้ง/เดอืน 

N (%) 

ไม่บริโภค 

N (%) 

ไม่รู้จัก 

N (%) 

1 ต ำมะละกอ 
15 คน (12.3%) 

40 คน 

(32.8%) 

45 คน 

(36.9%) 

12 คน  

(9.8%) 

9 คน  

(7.4%) 

1 คน  

(0.8%) 

2 แกงหน่อไม ้ 7 คน  

(5.7%) 

35 คน  

(28.7%) 

53 คน  

(43.4%) 

22 คน  

(18.0%) 

5 คน  

(4.1%) 
- 

3 แกงผักกำด 4 คน  

(3.3%) 

26 คน  

(21.3%) 

56คน  

(45.9%)  

26 คน  

(21.3%) 

10 คน  

(8.2%) 
- 

4 น้ ำพริกปลำ 2 คน  

(1.6%) 

27 คน  

(22.1%) 

57 คน  

(46.7%) 

24 คน  

(19.7%) 

12 คน  

(9.8%) 
- 

5 ย ำหน่อไม้ 5 คน  

(4.1%) 

26 คน  

(21.3%) 

50 คน  

(40.9%) 

27 คน  

(22.1%) 

13 คน  

(10.6%) 

1 คน  

(0.8%) 

     หมายเหตุ: N (%) คือ จ านวนคน (ร้อยละ)  

 

2. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารล้านนาที่นิยมบรโิภค  

คุณค่ำทำงโภชนำกำรในรำยกำรอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภค 2-3 ที่ พบว่ำ รำยกำรอำหำรท่ีให้พลังงำนสูง ได้แก่ 

แกงผักกำด ให้พลังงำนรวม 4351.56 กิโลแคลอร่ี ซึ่งเป็นพลังงำนท่ีมำจำกไขมันเป็นส่วนใหญ่ท่ีมีกำรใส่หมูสำมชั้นร่วมใน

ต ำรับอำหำรและท ำให้แกงผักกำดมีปริมำณไขมันสูงกว่ำรำยกำรอำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำอื่น ขณะท่ีต ำรับอำหำรท่ีให้พลังงำน

จำกแหล่งคำร์โบไฮเดรตสูง (ร้อยละ 63) ได้แก่ ย ำหน่อไม้ นอกจำกนี้พบว่ำอำหำรท้ัง 5 รำยกำรมีปริมำณโซเดียมสูงท้ังหมด 

ยกเว้นน้ ำพริกปลำนิลท่ีให้โซเดียม 1343.35 มิลลิกรัม ส ำหรับใยอำหำรพบว่ำ แกงผักกำดให้เส้นใยอำหำรในปริมำณสูงท่ีสุด 

93.97 กรัม ส่วนรำยกำรท่ีเหลอืพบวำ่มปีริมำณเส้นใยอำหำรนอ้ย ไมถ่ึงปริมำณแนะน ำตอ่วัน 25 กรัมตอ่วัน (ตำรำงท่ี 3)  
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ตารางท่ี 2 แสดงต้ำรับอำหำรพืน้บ้ำนที่นยิมบริโภคของชมุชนบ้ำนถ้้ำ อ้ำเภอดอกค้ำใต ้จังหวัดพะเยำ 

อันดับที่ 1 ต ามะละกอ อันดับที่ 2 แกงหน่อไม ้ อันดับที่ 3 แกงผักกาด อันดับที่ 4 น  าพริกปลา อันดับที่ 5 ย าหน่อไม ้

ส่วนประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนประกอบ ค่าเฉลี่ย 

มะละกอดิบ 207.7±33.01 น้้ำเปล่ำ 1,873±1025.63 น้้ำเปล่ำ 1,328±449.64 เนือ้ปลำนิล 199.50±90.03 หน่อไม้ต้ม 364.67±120.82 

มะเขือเทศเลก็ 56.9±2.08 หน่อไม้สด 291±261.63 ผักกำดกวำงตุ้ง 531±21.93 พริกหนุ่ม 105.13±21.67 ใบขิง 7.33±4.93 

มะกอกไทย 31.4±7.69 น้้ำใบยำ่นำง 13±0.14 มะแขว่น 4±2.69 พริกชี้ฟำ้ 12.60±3.39 ใบแมงลกั 9.07±5.68 

กระเทียมไทย 7.2±4.24 ตะไคร้ 20±7.12 เมล็ดผักช ี 9±1.10 กระเทียม 8.47±1.27 น้้ำปู 11.33±4.93 

น้้ำมะนำว 11.1±5.48 ชะอม 38±10.44 หมูสำมชัน้ 535±43.47 หอมแดง 34.47±21.30 กะป ิ 11.07±4.29 

ถั่วลิสง 21.2±1.41 พริกขีห้น ู 18±5.10 พริกป่น 16±3.62 ต้นหอม 12.07±7.00 ปลำร้ำบด 27.60±11.66 

น้้ำตำลปี๊บ 20.1±8.63 กระเทียมไทย 7±4.61 กะป ิ 25±2.97 ผักชี 12.40±7.50 น้้ำเปล่ำ 7.99±3.48 

น้้ำปลำร้ำ 46.7±12.42 กะป ิ 19±2.53 ปลำร้ำ 74±27.57 ตะไคร้ 14.00±5.66 พริกขีห้น ู 16.67±3.79 

ถั่วฝักยำว 53.1±15.25 ปลำร้ำ 59±8.74 หอมแดง 21±12.70 น้้ำซุป 225.40±270.70 หอมแดง 14.80±5.77 

ปูนำต้ม 61.1±34.90 น้้ำปู 11±2.08 ตะไคร้ 16±6.54 ผงชูรส 4.00±1.41 กระเทียม 13.13±5.66 

น้้ำปลำ 6.0±2.83   กระเทียมไทย 10±2.99 น้้ำปลำ 8.10±2.69   

พริกขึห้นู 12.1±8.63   น้้ำปลำ 12±5.66 ถั่วพล ู 57.80±23.11   

    ต้นหอม 101±73.19 ถั่วฝักยำว 55.80±15.27   

      แตงกวำ 224.40±78.77   

 

 

 

 

 

เตรียมวัตถุดิบ : โขลกหอมแดง 

กระเทียม ตะไคร้ มะแขว่น เมล็ดผักชี

จนละเอียด  ใส่พริกขี้หนูป่น กะปิ 

โขลกให้ส่วนผสมเข้ำกันดีแล้ว ใส่

ปลำร้ำโขลกให้เข้ำกัน พักใส่ถ้วย ตั้ง

หม้อใส่หมูสำมชั้น ใส่เคร่ืองแกงที่

เตรยีมกับน้้ำเปล่ำเล็กน้อย คนเข้ำกนั  

วิธีการปรุงประกอบ:  เติมน้้ำลงไป

ในหม้อต้มจนน้้ำเดือด  จำกนั้นใส่

เคร่ืองแกง ผักกวำงตุ้ง แล้วคนให้เข้ำ

กัน ต้มต่อจนผักสุก ชิมรสชำติ ปรุง

ด้วยน้้ำปลำ จำกนั้นตักเสิร์ฟ 

 

เตรียมวัตถุดิบ : ต้ำใบย่ำนำงให้

ละเอยีด ใสก่ระเทียม พริกขีห้นู ต้ำให้

เข้ำกัน จำกนั้นใส่กะปิ ปลำร้ำ ต้ำให้

เข้ำกัน ตักใสถ่้วยพักไว้ 

วิธีปรุงประกอบ: เทน้้ำเปล่ำใสห่ม้อ 

แล้วตั้งไฟให้เดือด เมื่อน้้ำเดือดแล้ว 

ใสห่น่อไม้บุบ ตำมด้วยตะไคร้ จำกนั้น

ต้ ม ต่ อ  จนน้้ ำ เ ดื อ ด อี ก รอบ  ใส่

เคร่ืองแกงที่เตรียมไว้ลงหม้อ คนให้

เข้ำกัน แล้วรอจนหน่อไม้มีรสหวำน 

ใสย่อดชะอม ตำมด้วยน้้ำปู คนให้เข้ำ

กัน ปิดเตำ ตักใสถ่้วยพร้อมเสิร์ฟ 

 

วธิีท า: ต้ำกระเทียม พริกขีห้นู ให้

ละเอียด ใส่มะละกอ ถั่วฝักยำว 

มะเขือเทศ แล้วตำมด้วยน้้ำปลำ

ร้ำ น้้ำมะนำว และน้้ำปลำ โคลก

ให้เข้ำกัน จำกนั้นใส่ปูนำนึ่ง โคลก

ให้เข้ำกัน ตักใสจ่ำน โรยหน้ำด้วย

ถั่วลิสง 

 

เตรียมวัตถุดิบ: คั่วพริกหนุ่ม พริก

ชี้ฟ้ำ หอมแดง และกระเทียมไทย 

แล้วลอกเปลือก พักใส่จำน ต้มน้้ำ

เ ดื อ ด แ ล้ ว ใ ส่ ป ล ำนิ ล ล ง ไ ป ต้ ม 

จำกนั้นทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้ม จน

ปลำสุก แกะเนื้อปลำ ใส่ถ้วยเตรียม

ไว้ 

วิธีปรุงประกอบ: โขลกหอมแดง 

กระเทียม เกลือให้เข้ำกัน แล้วใส่

พริกชี้ฟ้ำ พริกหนุ่ม โขลกให้เข้ำกัน 

จำกนั้นใส่เนื้อปลำนิลที่เตรียมไว้คน

ให้เข้ำกัน เมื่อผสมเข้ำกันดีแล้ว ตัก

ใสถ่้วยโรยหน้ำด้วยต้นหอมและผักชี 

การเตรียมวัตถุดิบ: คั่วพริกขี้หนู 

หอมแดง และกระเทียมไทยพอสุก 

จำกนั้นลอกเปลือกออก และใช้ไม้

ปลำยแหลมมำขูดหน่อไม้ให้เป็นเส้น

แล้วพักใส่จำน เตรียมน้้ำปลำร้ำ 

โดยต้มน้้ำเปล่ำจนเดือด จำกนั้นใส่

กะปิ ปลำรำ้ ต้มจนสุกเดือด 

วิธีปรุงประกอบ: น้ำพริกหนุ่ม 

หอมแดง กระเทียมที่เตรียมไว้ต้ำให้

ละ เอียด  แล้ วมำคลุก เคล้ำกับ

หน่อไม้ที่ขูดเป็นเส้นแล้ว ปรุงรส

ด้วยน้้ำปลำ ปลำร้ำ น้้ำปู แล้วตัก

เสิร์ฟ 
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ตารางที ่3 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรลำ้นนำท่ีนิมบริโภค 5 อันดับ ของผู้เข้ำร่วมวจิัย จ ำนวน 123 คน 

รายการอาหารพื้นบ้าน ต ามะละกอ แกงหน่อไม้ แกงผักกาด น้ าพริกปลา ย าหน่อไม ้

พลังงำน (kcal) 
501.85±71.26 265.59±35.68 

4351.56±335.1

0 
436.15±112.01 206.51±56.14 

คำร์โบไฮเดรต (%) 58.07±2.94 60.06±2.66 43.9±2.13 34.35±0.91 63.18±0.91 

โปรตีน (%) 17.44±1.11 22.22±0.92 17.53±1.42 45.52±0.41 20.19±0.84 

ไขมัน (%) 24.5±2.11 17.72±1.06 38.57±0.82 20.12±1.07 16.63±0.39 

คำร์โบไฮเดรต (g) 73.02±10.09 41.84±7.70 477.35±18.12 36.37±2.25 35.21±8.65 

น้ ำตำล(g) 32.86±11.49 0.61±7.56 144.01±1.86 7.18±1.25 1.43±0.42 

โปรตีน (g) 21.93±2.41 15.48±4.48 190.55±13.46 48.2±17.85 11.25±3.30 

ไขมัน (g) 13.69±4.72 5.49±0.18 186.41±23.50 9.47±3.61 4.12±1.54 

ไขมันอิ่มตัว (g) 2.9±0.97 0.5±0.15 70.35±8.51 0.15±0.04 0.47±0.18 

คอเลสเตอรอล (mg) 0 9.38±1.77 192.6±23.65 163.59±72.48 9.66±4.60 

แคลเซียม (mg) 126.89±70.67 279.64±195.15 1109.34±187.76 519±179.25 281.42±103.00 

เหล็ก (mg) 7.22±1.01 2.54±2.26 37.37±1.81 5.24±1.10 0.79±0.06 

โซเดียม (mg) 3538.75±815.0 5687.51±855.13 8759.74±2786.31 1343.35±989.29  3047.93±1844.37 

เส้นใยอำหำร (g) 15.27±2.77 7.4±5.12 93.97±4.84 13.42±0.92 9.28±2.11 

* ต ำรับอำหำรล้ำนนำส ำหรับ 2-3 คนบริโภค 
 

3. พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในต ารับอาหารนิยมบริโภค 

จำกกำรน ำต ำรับอำหำรยอดนิยม 5 อันดับมำศึกษำส่วนประกอบท่ีเป็นวัตถุดิบพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนต่อกำรต้ำน

และปอ้งกันโรคเรื้อรัง งำนวิจัยก่อนหน้ำพบว่ำ สว่นประกอบของอำหำรพื้นบ้ำนท้ัง 5 ชนิดมคีุณสมบัติเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระตำม

ธรรมชำติ และมีประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพต่อกำรรักษำและกำรป้องกันโรค ซึ่งอ้ำงอิงจำกแหล่งงำนวิจัยท่ีได้มีกำรศึกษำไว้แล้ว ดัง

ตำรำงท่ี 4 แสดงพืชสมุนไพรและผักพืน้บ้ำนท่ีเป็นวัตถุดิบในอำหำรลำ้นนำยอดนิยมท่ีมีฤทธิ์เกี่ยวข้องดำ้นสุขภำพ 
 

ตารางที่ 4 พชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีเป็นวัตถุดิบในอำหำรล้ำนนำยอดนยิมท่ีมีฤทธ์ิเกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพ 

รายการอาหาร ส่วนประกอบ คุณสมบัตแิละการออกฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านสุขภาพ 

ต ามะละกอ 

- มะกอกป่า 
 

 

Spondias pinnata (L. f.) Kurz  

สำรสกัดมะกอกป่ำ  มีคุณสมบัติเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระตำม

ธรรมชำติและยังมีคุณสมบัติต้ำนแบททีเรียที่สำมำรถน ำมำ

ประยุกต์ใช้ในทำงเภสัชศำสตร์ได้ 

แกงหน่อไม้ 

- ใบย่านาง 
 

 

 

Tliacora triandra (Colebr.) Diels 

สำรสกัดใบย่ำนำง  มีสำรประกอบฟีนอลิค และสำรต้ำนอนุมูล

อิสระเป็นส่วนประกอบหลัก สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยของ

เส้นประสำทและป้องกันภำวะสมองขำดเลือดได้ 
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ตารางที่ 4 พชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีเป็นวัตถุดิบในอำหำรล้ำนนำยอดนยิมท่ีมีฤทธ์ิเกี่ยวข้องด้ำนสุขภำพ (ตอ่) 

รายการอาหาร ส่วนประกอบ คุณสมบัตแิละการออกฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องด้านสุขภาพ 
แกงผักกาด 

- มะแขว่น 

 

 

 

 

 

Zanthozylum limonella Alston 

สำรสกัดมะแขว่น ใช้เป็นเคร่ืองเทศในอำหำร และน้ ำมันจำกมะ

แขว่นมีคุณสมบัติในทำงเภสัชวิทยำ และยังสำมำรถต้ำนกำร

อักเสบ ต้ำนกำรติดเชื้อแบททีเรียนและเชือ้รำ 

ย าหน่อไม ้

- ใบขิง 

 

 

- ใบแมงลัก 

 

 

 

Zingiber officinale 

สำรสกัดใบขิง มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ (ฟีนอล และฟลำโวนอยด์) 

นอกจำกนี้ผลต่อกำรลดลงและกำรตำยของเซลล์ (Apoptosis) 
มะเร็งล ำไส้ใหญ่ในหลอดทดลอง 

 

 
 

Ocimum africanum 

ใบแมงลัก มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ และกำรอักเสบกระเพำะ

อำหำร ช่วยปกป้องระบบทำงเดินอำหำรจำกมะเร็งล ำไส้ใหญ่ได้                             

 

 

4. ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในต ารับอาหารนิยมบรโิภค 

หลังจำกท่ีได้ทรำบสว่นประกอบพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีมีผลดีดำ้นสุขภำพในอำหำรยอดนยิมแลว้ ผู้วิจัยจะ

ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครัวเรือนได้น ำพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนท่ีเป็นส่วนประกอบในต ำรับอำหำรล้ำนนำยอดนิยมท้ัง  

5 ชนิดมำบริโภค ได้แก่ มะกอกไทย ใบย่ำนำง มะแขว่น ใบขิง และใบแมงลัก เพื่อน ำมำเพำะปลูกในพื้นท่ีครัวเรือนของ

ตนเอง ท ำให้ครัวเรือนสำมำรถน ำพชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนใชเ้ป็นสว่นประกอบในต ำรับอำหำรพื้นบ้ำนท่ีบริโภคประจ ำวัน 

และเป็นกำรส่งเสริมกำรบริโภคพืชผักท่ีปลอดสำรพิษด้วย โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกนั้น ผู้วิจัยได้เชญิวิทยำกรเกษตรกรรุ่น

ใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดพะเยำ บรรยำยและให้ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปในกำรเพำะปลูกและวิธีกำร

ดูแลรักษำท่ีเหมำะสมของพืชท้ัง 5 ชนิด เพื่อให้มีกำรเจริญเตบิโตและให้ผลแก่กำรบริโภคได้ จำกนั้นกลุ่มผู้เข้ำร่วมวจิัยจะ

ได้รับต้นกล้ำของพืชท้ัง 5 ชนิด ไปเพำะปลูกในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรและ  

ผักพื้นบ้ำน ได้ให้ควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมวจิัยเป็นอยำ่งมำกมีกำรเรียนรู้ และซักถำมในหลำกหลำยประเด็น  
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วิจารณ์และสรุปผล 
 รำยกำรอำหำรพื้นบ้ำนท่ีนิยมบริโภคมำกที่สุดในกลุ่มประชำกรสุขภำพ จ ำนวน 123 คน ท่ีอำศัยอยู่บ้ำนถ้ ำ อ ำเภอ

ดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ ได้แก่ ต ำมะละกอ แกงหน่อไม้ แกงผักกำด น้ ำพริกปลำ และย ำหน่อไม้ ตำมล ำดับ โดยมีกำร

บริโภคสัปดำห์ละ 5-6 คร้ังมำกท่ีสุด คุณค่ำโภชนำกำรในต ำรับอำหำรนิยมบริโภค พบว่ำ เป็นอำหำรท่ีมีพลังงำนจำก

คำร์โบไฮเดรตสูง โดยย ำหนอ่ไมม้ีกำรกระจำยร้อยละพลังงำนจำกคำร์โบไฮเดรต ถึงร้อยละ 63 ของพลังงำนท้ังหมด ส่วน

รำยกำรอำหำรท่ีให้พลังงำนสูงมำกเมื่อบริโภคในปริมำณเสิร์ฟ 2-3 ท่ี ได้แก่ แกงผักกำด ซึ่งให้พลังงำนรวม 4,351.56 กิโล

แคลอร่ี และมีไขมันสูงกวำ่รำยกำรอำหำรอื่น นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำหำรล้ำนนำท่ีนิยมบริโภคทั้ง 5 รำยกำร ให้โซเดียมใน

ปริมำณท่ีสูงท้ังหมด ยกเว้นน้ ำพริกปลำท่ีให้โซเดียม 1,343.35 มิลลิกรัม ส ำหรับใยอำหำรพบว่ำ แกงผักกำดให้เส้นใย

อำหำรสูงท่ีสุด 93.97 กรัม ส่วนรำยกำรท่ีเหลอืพบวำ่มีเส้นใยอำหำร ไมถ่ึงปริมำณที่แนะน ำตอ่วัน  

 เมื่อศึกษำต ำรับอำหำรท่ีนิยมบริโภคท้ัง 5 รำยกำร ก็พบส่วนประกอบพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนมีฤทธ์ิต่อกำร

ต้ำนและป้องกันโรคเรื้อรัง ได้แก่ มะกอกไทย ใบย่ำนำง มะแขว่น ใบขิง และใบแมงลัก  โดยมีงำนวิจัยพบว่ำ สำรสกัด

มะกอกป่ำ  มีคุณสมบัติเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระตำมธรรมชำติและยังมีคุณสมบัติต้ำนแบททีเรียท่ีสำมำรถน ำมำ

ประยุกตใ์ชใ้นทำงเภสัชศำสตร์ได้ [6] สำรสกัดใบยำ่นำง มสีำรประกอบฟีนอลิค และสำรต้ำนอนุมูลอสิระเป็นสว่นประกอบ

หลัก ป้องกันควำมเสียหำยของเส้นประสำทและป้องกันภำวะสมองขำดเลอืดได้ [7] สำรสกัดมะแขว่น ใช้เป็นเคร่ืองเทศใน

อำหำร และน้ ำมันจ ำกมะแขว่นมีคุณสมบัติในท ำงเภสัชวิทยำ และยังสำมำรถต้ำนกำรอักเสบ ต้ำนกำรติดเชื้อแบททีเรียน

และเชื้อรำ [8] สำรสกัดใบขิงมีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ (ฟีนอล และฟลำโวนอยด์) นอกจำกนี้ผลต่อกำรลดลงและกำรตำย

ของเซลล์ (Apoptosis) มะเร็งล ำไส้ใหญ่ในหลอดทดลอง [9] ใบแมงลัก มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ และกำรอักเสบกระเพำะ

อำหำร ชว่ยปกปอ้งระบบทำงเดินอำหำรจำกมะเร็งล ำไส้ใหญ่ได้ [10] พชืสมุนไพรและผักพื้นบ้ำนเหลำ่นี้มีประโยชน์ต่อกำร

ตำ้นโรคเร้ือรังจึงควรส่งเสริมให้ครัวเรือนได้เพำะปลูกเองเพื่อปลอดสำรพษิ และส่งเสริมกำรบริโภคร่วมกับอำหำรพื้นบ้ำน

ล้ำนนำที่มกีำรดัดแปลงเป็นต ำรับอำหำรเพื่อสุขภำพก็จะสำมำรถป้องกันกำรเกิดโรคเรือ้รังได้ดีย่ิงขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพตามวถิลี้านนาตอ่พฤติกรรมสุขภาพ

และความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

Effects of Health Promotion Model on Lanna Style for Health Behavior and Blood 

Pressure Among the Elderly with Hypertension 
 

พรพนำ สมจติร1* และ เนตรนภำ พรหมมำ1 

Pornpana Somjit1* and Natnapa Promma1 
 

บทคัดย่อ 
กำรศึกษำคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 

60 ปขีึน้ไปท่ีป่วยเป็นโรคควำมดันโลหติสูง โดยกลุม่ทดลองเป็นผู้ท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร 

และกลุ่มควบคุมเป็นผู้ท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบขำม กลุ่มละ 50 คน พื้นท่ีต ำบลขุนควร อ ำเภอ

ปง จังหวัดพะเยำ เก็บขอ้มูลในเดือนพฤษภำคม 2559 ถึงเดอืนธันวำคม 2560 โดยใชแ้บบสัมภำษณ ์กำรวเิครำะห์ขอ้มูลใช้

สถิต ิT-test และ Pair T-test 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรม หลังกำรทดลองสูง

กว่ำก่อนกำรทดลอง และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี p <0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนค่ำเฉลี่ยในทุกด้ำน

ระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลองไมแ่ตกตำ่งกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวำ่คะแนนใน

ทุกด้ำนของกลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกวำ่กลุ่มควบคุม และแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนระดับควำมดันโลหติ

ภำยหลังกำรทดลองพบว่ำกลุ่มทดลองมีระดับควำมดันโลหิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิต ิแต่ในกลุ่มควบคุมมรีะดับควำมดันโลหิตไมแ่ตกตำ่งกัน  

ดังนั้นกำรจัดโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง จึงมี

ควำมส ำคัญท่ีสง่ผลให้ผู้ป่วยมสีุขภำพท่ีดขีึน้ และควบคุมระดับควำมดันโลหิตได ้ 
 

ค าส าคัญ:    โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพ, วถิีลำ้นนำ, ผู้สูงอำยุ, โรคควำมดันโลหิตสูง 
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Abstract 
This study is a quasi- experimental research.  The objective is to study the results of the Health Promotion 

Model on Lanna style for health behavior and blood pressure among the elderly with hypertension of the elderly with 

hypertension before and after receiving the program. The sample consisted of elderly people aged 60 years and over 

who had hypertension. Divided into experimental groups comes to receive services at Khun Khuan Sub-district Health 

Promoting Hospital and control group comes to receive services at the Sop Kham Sub-district Health Promoting Hospital, 

each group of 50 people, collecting data during May 2016 to December 2017 by use interview form Data analysis 

using T-test and Pair T-test 

The study indicated that the experimental group had average scores on knowledge, attitude and behavior. After the 

experiment was higher than before the experiment and were significantly different at p <0.05. The control group had the mean 

score of three factors before and after the experiment which no statistical difference and when comparing between the 

experimental group and the control group found that scores in all aspects of the experimental group were higher than the control 

group and significantly different while blood pressure levels after the experiment showed that the experimental group had lower 

blood pressure levels compared to before the experiment with statistical significance.  But in the control group, there was no 

difference in blood pressure. 

Therefore, Health Promotion Model on Lanna style for health behavior and blood pressure of the elderly with 

hypertension can control blood pressure levels and which will result in healthy and reducing blood pressure. 
 

Keywords:    Health promotion model, Local wisdom, Elderly, Hypertension   
 

บทน า 
โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญและมแีนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่อง องค์กำรอนำมัยโลก1 

รำยงำนว่ำปัจจุบันโรคควำมดันโลหิตสูงเป็นสำเหตุกำรตำยท่ัวโลกสูงถึง 7.5 ล้ำนคน หรือร้อยละ 12.8 ของสำเหตุกำรตำย

ท้ังหมด ท้ังยังมผีลสูญเสียปีสุขภำวะ 57 ล้ำนปีหรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ DALYs จ ำนวนผู้ท่ีมีควำมดันโลหิตสูงท่ัวโลกพบว่ำ

มีจ ำนวนเกือบถึงพันล้ำนคน ซึ่งสองในสำมจะอยู่ในประเทศก ำลังพัฒนำ และพบว่ำกลุ่มวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตม้ ี1 คน ใน 3 คน มีภำวะควำมดันโลหิตสูงโดยในปี 2025 คำดกำรณ์ว่ำประชำกรวัยผู้ใหญ่ จ ำนวน 1.56 พันล้ำนคน จะเป็น

โรคควำมดันโลหิตสูง นอกจำกนี้ยังพบว่ำวัยผู้ใหญ่ท่ีมอีำยุมำกกว่ำ 25 ปีประมำณ 4 ใน 10 คน จะมีควำมดันโลหิตสูง และใน

หลำยๆประเทศพบว่ำ 1 ใน 5 คนเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง และมีกำรประมำณว่ำ 9 ใน 10 ของวัยผู้ใหญ่ท่ีมีอำยุไป

จนถึง 80 ปีจะเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภำวะกำรเจริญพันธ์ุและภำวะ   กำรตำยของประชำกร

ได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงทำงอำยุของประชำกรไทย กล่ำวคือ พบว่ำในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่ำนมำท้ังจ ำนวน

และสัดส่วนของประชำกรไทยในวัยเด็ก (อำยุต่ ำกวำ่ 15 ปี) ลดลง ในขณะท่ีจ ำนวนของประชำกรในวัยแรงงำน (อำยุ 15-29 ปี) 

ยังคงเพิ่มขึน้ ส ำหรับประชำกรสูงอำยุหรือประชำกรท่ีมีอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีจ ำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น

อย่ำงรวดเร็วในอนำคต กล่ำวคือ ประชำกรสูงอำยุจะเพิ่มจำกประมำณ 5 ล้ำนคนในปัจจุบัน เป็นประมำณ 10 ล้ำนคนในอีก 

20 ปีข้ำงหนำ้ และเป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่อัตรำเพิ่มของประชำกรสูงอำยุจะเร็วกวำ่ประชำกรโดยรวมท้ังหมด โดยคำดกำรณ์วำ่ผู้ท่ีมี
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อำยุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จะเพิ่มเป็นกว่ำ 2 ล้ำนคนในปีพ.ศ. 25632 จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคม

ผู้สูงอำยุสถำนกำรณ์เช่นนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอำยุในอนำคตอันใกล้ ซึ่งจำกกำรประเมินสภำวะสุขภำพพบว่ำ

ผู้สูงอำยุไทยส่วนใหญ่สูญเสียกำรมสีุขภำพดี จำกโรคเรื้อรังและควำมเสื่อมของร่ำงกำย โดยมีสำเหตุหลักของควำมสูญเสียปี

สุขภำวะท้ังผู้สูงอำยุชำยและผู้สูงอำยุหญิงจำกโรคหลอดเลือดสมอง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำง ๆ3 ซึ่งมีรำยงำนกำรวิจัย

ชี้ให้เห็นว่ำปัญหำส ำคัญท่ีผู้สูงอำยุไทยประสบ คือ ปัญหำทำงเศรษฐกิจและปัญหำด้ำนสุขภำพ ผู้สูงอำยุ 2 ใน 3 มีสุขภำพอยู่

ในระดับปำนกลำงถึงไม่ดีมำก โรคที่มีกำรรำยงำนว่ำเป็นกันมำกในกลุ่มผู้สูงอำยุ คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคไขข้อ

อักเสบ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคกระเพำะ ปวดหลัง ปวดเอว โรคหัวใจ2 ส ำหรับในจังหวัดพะเยำ จำกข้อมูลเวชสถิติ 

โรงพยำบำลพะเยำ ในปี พ.ศ.2553 พบว่ำโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับ 1 ของผู้ป่วยใน ส่วนสถิติผู้ป่วยนอก

ของโรงพยำบำล พบวำ่ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงมำกเป็นอันดับ 1 (ฝ่ำยสถิต ิเวชระเบียน โรงพยำบำลพะเยำ, 2553) 

 ซึ่งโรคควำมดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้ประชำกรท่ัวโลกตำยก่อนวัยอันควรและเป็นปัญหำท่ีก ำลังมี

ควำมรุนแรงมำกขึ้นซึ่งภำวะควำมดันโลหิตสูงจะเรียกอีกอย่ำงว่ำ ฆำตกรเงียบ (silent killer) เนื่องจำกโรคนี้มักไม่มีสัญญำณ

เตือนถึงอำกำรและกำรแสดงของโรค ผู้คนจ ำนวนมำกเป็นโรคนี้โดยท่ีไม่รู้ตัวมำก่อนว่ำตนเองมีควำมดันโลหิตสูง และหำก

ไมไ่ด้รับกำรดูแลรักษำจะท ำให้มีควำมเสี่ยงตอ่กำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด4 

 โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นปัญหำท่ีส ำคัญในผู้สูงอำยุ ซึ่งสำเหตุหลักในกำรเกิดโรค ได้แก่ กำรรับประทำนอำหำรท่ีมี

เกลือโซเดียมมำก ภำวะอ้วน กำรไม่ออกก ำลังกำย และพบว่ำควำมชุกจะเพิ่มขึ้นตำมล ำดับอำยุ และจำกกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

ปัจจัยสนับสนุนกำรเกิดควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ ภำวะอ้วน กำรสูบบุหร่ี กำรไม่ออกก ำลังกำย กำรรับประทำนเค็ม กำรดื่ม

แอลกอฮอล์แบบหนัก (heavy drink) ควำมเครียด เชื้อชำติ และคนในครอบครัวมีประวัติป่วยด้วยโรคควำมดันโลหิตสูง เป็น

สำเหตุของกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง5 ดังนั้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของโรคควำมดันโลหิตสูงจึงเป็นเร่ืองท่ีควรให้

ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในผู้สูงอำยุท่ีเป็นควำมดันโลหิตสูง ซึ่งได้แก่ กำรลดกำรบริโภคอำหำรท่ีมีเกลือโซเดียมสูงและอำหำรมัน 

กำรออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ กำรจัดกำรควำมเครียด กำรงดสูบบุหร่ี กำรดื่มสุรำ จะท ำให้ผู้สูงอำยุสำมำรถควบคุมระดับ

ควำมดนัโลหิตให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ6 ชว่ยให้กำรไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่ำงๆดีขึ้น อกีท้ังยังสำมำรถช่วยรักษำอำกำรและ

โรคตำ่งๆ เชน่ อำกำรเป็นลม อัมพำต ไขข้ออักเสบและยังท ำให้รู้สกึเจริญอำหำร กระฉับกระเฉงนอนหลับสบำย และท้องไมผู่ก 

และลดอัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนของโรคควำมดันโลหิตสูงได้ต่อไปในอนำคต 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญของสุขภำวะท่ีดขีองผู้ป่วยสูงอำยุท่ีป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โดยจัดท ำโปรแกรมกำร

ดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้วย กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพต่ำง ๆ ในเร่ืองกำรออกก ำลัง

กำย กำรบริโภคอำหำร กำรจัดกำรควำมเครียด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์ อย่ำงเป็นองค์รวม เพื่อส่งเสริม

กำรดูแลสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุให้มีควำมดันโลหิตอยูใ่นระดับท่ีสำมำรถควบคุมได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจำกครอบครัวของ

ผู้สูงอำยุและได้รับกำรสนับสนุนจำกบุคลำกรทำงสำธำรณสุขในพื้นท่ี เพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจำกกำรดูแลสุขภำพ

ตนเองท่ีไมเ่หมำะสม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง

ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยวิเครำะห์รำยประเด็น ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนควำมรู้ ทัศนคติ และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุโรคควำมดัน

โลหิตสูงในระยะก่อนหลังกำรทดลอง และติดตำมผลหลังกำรทดลองเสร็จสิ้น 3 เดือน ระหว่ำงกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคุม 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับควำมดันโลหิตของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงในระยะก่อนหลังกำรทดลอง และ

ตดิตำมผลหลังกำรทดลองเสร็จสิ้น 3 เดอืน ระหวำ่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
 ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้ป่วยโรค    ควำมดันโลหิตสูงใน

ผู้สูงอำยุของกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมและกลุ่มผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีไม่ได้รับโปรแกรมแตกตำ่งกันในดำ้น 

1. ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง 

2. ทัศนคติในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง        

3. พฤติกรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร  

กำรจัดกำรควำมเครยีด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่มเครื่องแอลกอฮอล ์ 

4. ระดับควำมดันโลหิตสูง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กำรวิจัยคร้ังนี้เป็นกำรวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental Research) โดยศึกษำแบบสองกลุ่มวัดซ้ ำ 

(Repeated Measures Design: Two Groups) 3 ระยะ คือ ระยะก่อนกำรทดลอง ระยะหลังกำรทดลอง และระยะตดิตำมผล

หลังกำรทดลองเสร็จสิ้น 3 เดือน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็นกลุ่มทดลอง คือ ผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง มีอำยุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร ซึ่งได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพตำมวถิีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 50 คน และกลุ่มควบคุม คือ ผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดัน

โลหิตสูง มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท่ีมำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบขำม ซึ่งไม่ได้รับโปรแกรม จ ำนวน 

50 คน โดยท้ัง 2 แห่งอยู่ในเขตพื้นท่ีต ำบลขุนควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 

 

 

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม

วิถีล้านนาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 

1. แนะน ำโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. ให้ควำมรู้เร่ืองโรคควำมดันโลหิตสูง 

3. ท ำสัญญำหรือข้อตกลง 

4. ให้บันทึกพฤตกิรรมประจ ำวัน 

5. จัดกระบวนกำรกลุ่ม  

    -  ก ำ ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พฤติ ก ร ร มด้ ำ น ก ำ ร

รับประทำนอำหำรท่ีเหมำะสม เช่น กำรให้สุขศึกษำ 

เมนูชูสุขภำพ เมนูไร้พุง เน้นอำหำรพื้นบ้ำนหรือ

ล้ำนนำ ฝึกท ำอำหำรลำ้นนำลดเค็ม ลดมัน  

    - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรออกก ำลัง

กำย เชน่ ฝึกกำรยดืเหยยีดกลำ้มเนื้อ ฝึกกำรเตน้ร ำ

วงย้อนยุค 

     - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรจัดกำร

ควำมเครยีด เชน่ นั่งสมำธ ิกิจกรรมหัวเรำะบ ำบัด   

กิจกรรมกำรฝึกเกร็งกล้ำมเนื้อ และหำยใจ 

     - กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้ำนกำรลดสูบ

บุหร่ีและลดกำรดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น 

เปิดวดีีทัศน์และบรรยำยโทษของกำรดื่มสุรำและสูบ

บุหร่ี และเล่นเกมบิงโกเสริมควำมรู้เร่ืองโทษของ

กำรดื่มสุรำและสูบบุหร่ี 

6. ตดิตำมเยี่ยมบ้ำนและประเมินผลกำรปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 
 

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพตามวิถีล้านนาของผู้สูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพ      เพื่อป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง 

2 )  ทัศนติ เ กี่ ย วกั บกำรป รับ เปลี่ ยน

พฤตกิรรมสุขภำพ 

3) พฤติกรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุโรค

ควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำร

บริโภคอำหำร กำรจัดกำรควำมเครยีด กำรสูบบุหร่ี 

และกำรดื่มเครื่องแอลกอฮอล ์                   

4) ระดับควำมดันโลหิตสูง 
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กลุ่มทดลอง: ได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวถิีลำ้นนำของผู้สูงอำยุ  โรคควำมดันโลหิตสูง 

𝑜1  

𝑜1 

 

𝑜1 

 

𝑜1 

 

𝑜1 

       𝑜2 

 𝑜1 𝑜1 𝑜1 𝑜1 𝑜1 𝑜1 𝑜1 𝑜1 

สัปดำห์ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ครัง้ท่ี 1                 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10              

11 

12 

13              

14 

15 

16 

17 

- - - 18 - - - 19 

 

กลุ่มควบคุม: ไมไ่ด้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวถิีลำ้นนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง 

 

𝑜3  

𝑥2 

𝑜4 
𝑥2 

สัปดำห์ท่ี 1 12 

ครัง้ท่ี 1 2 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบกำรวจิัย 

โดยก ำหนดให ้

𝑥1  หมำยถงึ กำรเก็บขอ้มูลของกลุ่มทดลอง 

𝑥2  หมำยถงึ กำรเก็บขอ้มูลของกลุ่มควบคุม 

 𝑜1 และ𝑜3 หมำยถงึ เก็บข้อมูลก่อนกำรทดลอง 

 𝑜2 และ𝑜4 หมำยถงึ เก็บข้อมูลหลังกำรทดลอง 

 

การค านวณขนาดตัวอย่าง  

ผู้วิจัยใชก้ำรก ำหนดให้กลุ่มตัวอยำ่งของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมไีมน่้อยกวำ่ 15 คน ตำมเกณฑ์ของรูปแบบกำร

วจิัยกึ่งทดลองของ องอำจ นัยพัฒน์ (2548)7 และผู้วิจัยมกีำรเพิ่มขนำดตัวอยำ่ง โดยน ำอัตรำกำรตกส ำรวจหรืออัตรำกำรสูญ

หำยจำกกำรตดิตำม (Drop out) มำใชใ้นกำรค ำนวณเพื่อปรับเพิ่มขนำดตัวอย่ำงเพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร

ศกึษำ 

วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

กำรศึกษำคร้ังนี้ทีมผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีศึกษำ และเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple 

Random Sampling) และเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่งของท้ังกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุม คือ อำศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี
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รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนควร ได้แก่ เขตรับผิดชอบโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร และ

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสบขำม ซึ่งมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์ สังคม วัฒนธรรม และกำรบริกำรสุขภำพท่ี

คล้ำยคลงึกันและมเีขตพื้นท่ีติดต่อกัน โดยมีคุณสมบัตดิังนี้ 

1. ผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีมีอำยุตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป 

2. ไมม่ปัีญหำเร่ืองกำรฟังและสำมำรถพูดคุยได้รู้เร่ือง 

3. สำมำรถตอบแบบสัมภำษณไ์ด้ด้วยตนเอง 

4. สมัครใจเขำ้รว่มกิจกรรมตำมโปรแกรม 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรทดลองและเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยมีรำยละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรทดลอง ได้แก่ โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพตำมวถิีลำ้นนำของผู้สูงอำยุโรค

ควำมดันโลหิตสูง โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่งเสริมสุขภำพของเพนเดอร์8 ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรป้องกันโรคและแรง

สนับสนุนทำงสังคม9 และทฤษฎีควำมสำมำรถตนเอง10 ประกอบด้วย กิจกรรมกำรให้สุขศึกษำ กำรสำทิต กระบวนกำร

กลุ่ม กำรเล่นเกม กำรฝึกปฏบัิตกิำรออกก ำลังกำย และมีกำรใชส้ื่อประกอบในแต่ละขัน้ตอน ได้แก่ กำรใช้สื่อบุคคล กำรใช้

สื่อภำพให้เห็นถืออันตรำยของกำรสูบบหร่ีและกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เอกสำรกำรเรียนรู้ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อ

วดิีทัศน์ สื่อนวัตกรรมประกอบกำรบรรยำยและสำทติ คู่มอืแบบบันทึกสุขภำพประจ ำวัน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงซึ่งใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลังกำรทดลอง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 

ส่วนท่ี 2 ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันควำมดันโลหิตสูง 

ส่วนท่ี 3 ทัศนคตใินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันควำมดันโลหิตสูง 

ส่วนท่ี 4 พฤตกิรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร 

กำรจัดกำรควำมเครยีด กำรสูบบุหร่ี กำรดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 

โดยแบบสัมภำษณ์ท่ีสร้ำงขึ้นมีกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเนื้อหำ (Content validity) โดยประยุกต์วิธีกำร

วิเครำะห์ดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 

ท่ำน ตรวจสอบและน ำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ จำกนั้นน ำมำ try out กับผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงในเขต

ต ำบลออย อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ จ ำนวน 30 คน เพื่อน ำมำหำค่ำสัมประสิทธ์ิตำมควำมเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสู้ตร

กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิอัลฟ่ำของ Cronbach’s alpha coefficient method ได้ผลกำรทดสอบ   ในด้ำนควำมรู้มีค่ำควำม

เชื่อม่ันเท่ำกับ 0.84, ด้ำนทัศนคติมีคำ่ควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.80 และ  ด้ำนพฤตกิรรมกำรดูแลสุขภำพของผู้ป่วยโรคควำม

ดันโลหิตสูงมคี่ำควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ 0.80 
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-Proceeding- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์ เร่ือง  ผลของโปรแกรม 

กำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภำพตำมวถิีลำ้นนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงท้ังกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ผู้วจิัยได้จัดกิจกรรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวถิีล้ำนนำ

ของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โดยใช้ระยะเวลำ 3 เดือน เมื่อครบตำมขั้นตอนของโปรแกรม ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลหลัง

กำรทดลองท้ังของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบสัมภำษณฉ์บับเดียวกับก่อนกำรทดลอง 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของแบบสอบถำมและน ำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวเิครำะห์ขอ้มูล โดย

แจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยภำยในกลุ่ม

โดย Paired t-test และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent sample t-test และ

ค ำนวณค่ำ p-value 
 

ผลการศกึษา 
ส่วนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่ำง โดยจะ

แสดงข้อมูลดังนี้ เพศ อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำชีพ รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  

กำรรับประทำนยำ 

 พบวำ่ผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 33 คน ร้อยละ 

66.00 และจ ำนวน 30 คน ร้อยละ 60.00 ตำมล ำดับ ด้ำนอำยุในกลุ่มทดลองพบมำกท่ีสุดคือ ช่วงอำยุ 65-69 ปี จ ำนวน  

19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 โดยมีค่ำเฉลี่ยอำยุเท่ำกับ 67.62 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 6.42 แต่กลุ่มควบคุม พบ

มำกที่สุดคือ ช่วงอำยุ 60-64 ปี จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 โดยมีค่ำเฉลี่ยอำยุเท่ำกับ 63.42 และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 7.30 ด้ำนสถำนภำพ ส่วนมำกทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 36 คน ร้อยละ 

72.00 และจ ำนวน 38 คน ร้อยละ 76.00 ตำมล ำดับ ด้ำนระดับกำรศึกษำส่วนมำกท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีระดับ

กำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 36 คน ร้อยละ 72.00 และจ ำนวน 28 คน ร้อยละ 56.00 ตำมล ำดับ ด้ำนอำชีพส่วนมำก   

ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ประกอบอำชีพเกษตรกรเป็นหลัก จ ำนวน 22 คน ร้อยละ 44.00 และจ ำนวน 17 คน ร้อยละ 

34.00 ตำมล ำดับ ด้ำนรำยได้ส่วนมำกท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   มีรำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่ ำกว่ำ 5,000 

บำท จ ำนวน 26 คน ร้อยละ 52.00 และจ ำนวน 20 คน ร้อยละ 42.00 ตำมล ำดับ และด้ำนกำรรับประทำนยำ ส่วนมำกท้ังกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม มีกำรรับประทำนยำสม่ ำเสมอ จ ำนวน 40 คน ร้อยละ 80.00 และจ ำนวน 42 คน ร้อยละ 84.00 

ตำมล ำดับ  
 

  



145 

 

-Proceeding- 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ โดยจะแบ่งตำมหัวข้อวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษำผลของ

โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงก่อนและหลังได้รับโปรแกรม

ระหวำ่งกลุ่มทดลอง และควบคุม โดยวเิครำะห์รำยประเด็น ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรค

ความดันโลหิตสูงในระยะก่อนหลังการทดลอง และติดตามผลหลังการทดลองเสร็จสิ้น 3 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม 

จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ด้ำนควำมรู้ ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมคีวำมแตกตำ่งกันอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value < 0.001) ส่วนด้ำนทัศนคติ ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมี

ควำมแตกตำ่งกันอยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิตท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.030) และด้ำนพฤตกิรรม 5 ด้ำน ได้แก่ กำรออกก ำลัง

กำย กำรรับประทำนอำหำร กำรจัดกำรควำมเครียด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์  พบว่ำท้ัง 5 ด้ำน ก่อนกำร

ทดลองและหลังกำรทดลองของกลุ่มทดลองมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value < 0.001, < 

0.001, < 0.001, < 0.001, 0.011 ตำมล ำดับ) 

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรม 5 ด้ำน ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำร

รับประทำนอำหำร กำรจัดกำรควำมเครียด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนกำรทดลองและหลังกำร

ทดลองของกลุ่มควบคุม ไมม่คีวำมแตกตำ่งกันทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value =0.111, 0.760, 0.709, 0.945, 0.943, 0.608, 

0.445 ตำมล ำดับ) 

จำกตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติและด้ำนพฤติกรรม

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลอง ไมม่คีวำมแตกตำ่งกันท่ีทำงสถิตท่ีิระดับ 0.05 

จำกตำรำงท่ี 4 ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติและด้ำนพฤติกรรม

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังกำรทดลอง มคีวำมแตกตำ่งกันอยำ่งมนีัยส ำคัญทำงสถิตท่ีิระดับ 0.05 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในระยะก่อนหลังการ

ทดลอง และตดิตามผลหลังการทดลองเสร็จสิ้น 3 เดือน ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยของควำมดันโลหิต Systolic ภำยหลังกำร

ทดลองมีค่ำเฉลี่ยลดลง 2.92 mmHg. และแตกต่ำงกันระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี p-

value =0.004 ค่ำเฉลี่ยของควำมดันโลหติ Diastolic ลดลง 4.00 mmHg. และแตกตำ่งกันระหวำ่งก่อนและหลังกำรทดลอง

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี p-value <0.001 ส่วนกลุ่มควบคุมมคี่ำเฉลี่ยควำมดันโลหิต Systolic ลดลง 0.64 mmHg. และ

ไม่แตกต่ำงกันระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลอง ส่วนค่ำเฉลี่ยควำมดันโลหิต Diastolic ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยก่อนและ

หลังเข้ำร่วมโปรแกรมไมม่คีวำมแตกตำ่งกันทำงสถิติ 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังกำร

ทดลอง 

ตัวแปร n ‐̅ S.D. t p 

ด้านความรู ้     

 

-4.510 

 

 

<0.001** 

     ก่อน 50 107.30 9.14 

     หลัง 50 117.05 5.12 

ด้านทัศนคต ิ    
 

-2.346 

 

0.030* 
     ก่อน 50 99.90 8.37 

     หลัง 50 104.30 6.16 

ด้านพฤตกิรรม    
 

 

-7.88 

 

 

<0.001** 

     ด้านการออกก าลังกาย  

     ก่อน 50 5.64 2.40 

     หลัง 50 8.60 1.14 

     ดา้นการรับประทานอาหาร  
 

-9.52 

 

<0.001** 
     ก่อน 50 5.08 2.12 

     หลัง 50 8.22 0.97 

     ดา้นอารมณ ์   
 

-8.85 

 

<0.001** 
     ก่อน 50 5.04 2.04 

     หลัง 50 8.00 1.20 

     ด้านการสูบบหุรี ่   
 

-5.43 

 

<0.001** 
     ก่อน 8 5.88 2.39 

     หลัง 8 7.96 1.28 

     ดา้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  
 

-2.803 

 

0.011* 
     ก่อน 22 8.73 2.15 

     หลัง 22 8.94 3.18 

       หมำยเหตุ *p-value <0.05, **p-value <0.001 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรมของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำร

ทดลอง (ตอ่) 

ตัวแปร n x̄  S.D. t p 

ด้านความรู ้    
 

-1.673 

 

0.111 
     ก่อน 50 106.95 8.56 

     หลัง 50 110.55 9.17 

ด้านทัศนคต ิ    
 

-0.310 

 

0.760 
     ก่อน 50 98.00 9.60 

     หลัง 50 98.80 9.53 

ด้านพฤตกิรรม    
 

 

-0.37 

 

 

0.709 

     ด้านการออกก าลังกาย  

     ก่อน 50 4.34 1.86 

     หลัง 50 4.48 1.89 

     ดา้นการรับประทานอาหาร  
 

-0.07 

 

0.945 
     ก่อน 50 4.46 1.43 

     หลัง 50 4.48 1.45 

     ดา้นอารมณ ์   
 

-0.11 

 

0.943 
     ก่อน 50 4.80 1.83 

     หลัง 50 4.84 1.82 

     ด้านการสูบบหุรี ่   
 

-0.16 

 

0.608 
     ก่อน 7 4.74 1.80 

     หลัง 7 4.8 1.77 

     ดา้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  
 

0.780 

 

0.445 
     ก่อน 24 8.77 1.98 

     หลัง 24 8.68 2.22 

       หมำยเหตุ *p-value <0.05, **p-value <0.001 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน

กำรทดลอง 

       หมำยเหตุ *p-value <0.05, **p-value <0.001 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของด้ำนควำมรู้ ด้ำนทัศนคติ และด้ำนพฤติกรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลัง

กำรทดลอง 

ตัวแปร n  x̄  S.D. t p 

ด้านความรู ้    
 

2.768 

 

0.009* 
     กลุ่มทดลอง 50 117.05 5.12 

     กลุ่มควบคุม 50 110.55 9.17 

ด้านทัศนคต ิ    
 

2.167 

 

0.038* 
     กลุ่มทดลอง 50 104.30 6.16 

     กลุ่มควบคุม 50 98.80 9.53 

ด้านพฤติกรรม    
 

1.951 

 

0.046* 
     กลุ่มทดลอง 50 134.15 6.15 

     กลุ่มควบคุม 50 130.20 6.65 

       หมำยเหตุ *p-value <0.05, **p-value <0.001 

 

 

 

  

ตัวแปร n  x̄  S.D. t p 

ด้านความรู ้    
 

0.125 

 

0.901 
     กลุ่มทดลอง 50 107.30 9.14 

     กลุ่มควบคุม 50 106.95 8.56 

ด้านทัศนคต ิ    
 

0.667 

 

0.509 
     กลุ่มทดลอง 50 99.90 8.37 

     กลุ่มควบคุม 50 98.00 9.60 

ด้านพฤติกรรม    
 

-0.280 

 

0.781 
     กลุ่มทดลอง 50 130.95 6.46 

     กลุ่มควบคุม 50 131.50 5.93 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

ความดันโลหิต 

ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรม 

หลังเขา้ร่วม

โปรแกรม 
Mean 

Diff 
t p-value 

Mean SD Mean SD 

ความดันโลหิต Systolic      

กลุ่มทดลอง 131.64 15.18 128.72 12.42 2.92 3.05 .004* 

กลุ่มควบคุม 142.20 14.76 141.56 14.43 0.64 1.13 .266 

ความดันโลหิต Diastolic      

กลุ่มทดลอง 87.20 9.91 83.20 9.13 4.00 3.39 .001* 

กลุ่มควบคุม 86.48 10.78 86.48 10.78 0.00 0.00 1.00 

หมำยเหตุ *p-value <0.05, **p-value <0.001 

 

อภิปรายผล 

 กำรศึกษำประสิทธิผลของโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดัน

โลหิตสูงของกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูงใน

พื้นท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลขุนควร  อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ผู้วิจัยได้อภปิรำยผลตำมสมมติฐำนกำรวจิัยดังนี้ 

 สมมตฐิานการวิจัย ข้อที่ 1 

 ด้ำนควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง 

ผลกำรวิจัยคร้ังนี้พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังกำรได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง แตกต่ำงกัน โดยหลังกำรทดลองมีคะแนนสูงกว่ำ ซึ่ง

ตรงข้ำมกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรม มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังประเมิน 3 เดือน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว ้อำจเนื่องมำจำกกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคควำมดันโลหิตสูง

อยู่อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรมีแรงสนับสนุนจำกบุคคลอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มทดลอง เช่น ผู้ป่วยโรงเดียวกัน ผู้ท่ีอยู่ในวัย

เดียวกัน และกำรสนับสนุนจำกบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกำรศกึษำของอภิชำต  

เจริญยุทธ (2552)11 ซึ่งได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรศึกษำประสิทธิผลโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุโรคควำมดัน

โลหติสูง จังหวัดนครรำชสมีำ พบว่ำภำยหลังกำรทดลองมกีำรเปลี่ยนแปลงกำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเองในกำรดูแลตนเอง 

และสอดคล้องกับ Zhang et al. (2009)12 ศึกษำควำมรู้ ตระหนัก และพฤติกรรมและกำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตใน

ผู้สูงอำยุในเขตเมอืง ภำคตะวันตกของประเทศจีน กลุ่มตัวอยำ่งถูกคัดเลอืกแบบ 2 ชั้น ได้จ ำนวน 4,141 คน พบวำ่ จำกกำร

วิเครำะห์ logistic regression model เพศชำยควบคุมควำมดันโลหิตดีกว่ำเพศหญิง (OR: 1.31), คนท่ีมีควำมรู้เร่ืองปัจจัย

เสี่ยงของโรคควำมดันโลหิตสูง, คนท่ีมีควำมตระหนักต่อโรคควำมดันโลหิตสูง และคนท่ีรับกำรรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ

สำมำรถควบคุมควำมดันโลหิตได้ดีกวำ่ (OR: 1.19, 20.00, 1.48 ตำมล ำดับ) 
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-Proceeding- 

สมมตฐิานการวิจัย ข้อที่ 2 

 ด้ำนทัศนคติในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อป้องกันโรคควำมดันโลหิตสูง 

ผลกำรวิจัยคร้ังนี้พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังกำรได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง แตกต่ำงกัน โดยหลังกำรทดลองมีคะแนนสูงกว่ำ  

ซึ่งตรงข้ำมกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรม   มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมรู้ก่อนและหลังประเมิน 3 เดือน ไม่แตกต่ำงกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีต้ังไว ้กรณกีำรวจิัยนี้กลุม่ตัวอยำ่งท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มทัีศนคติหรือควำมเชื่อใน

กำรดูแลสุขภำพตนเองในตอนเร่ิมตน้วจิัยมไีมแ่ตกตำ่งกัน ซึ่งอำจเน่ืองจำกมสีภำพแวดลอ้มท่ีอำศัยอยู่ใกล้เคียงกัน มสีังคม

และวัฒนธรรมท่ีคลำ้ยคลงึกัน และมีบริบทกำรใช้ชีวติท่ีไม่แตกตำ่งกันมำกนัก จึงยอ่มมวีธีิกำรและทัศนคตหิรือควำมเชื่อท่ี

ไมแ่ตกตำ่งกัน แตภ่ำยหลังกำรได้รับโปรแกรม ท ำให้เกิดทัศนคติท่ีแตดตำ่งกัน ซึ่งกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมมทัีศนคติใน

ทำงบวกมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ปฐมธิดำ บัวสม (2560)13 ศึกษำผลของกำรใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อ

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูงในต ำบลรมณีย์ อ ำเภอปะกง จังหวัดพังงำ 

พบว่ำภำยหลังกำรทดลองผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีกำรรับรํ้ควำมสำมำรถ

ในกำรดูแลตนเอง และพฤติกรรมกำรดูแลตนเองมำกกว่ำก่อนทดลอง และระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภำพท้ัง 3 ด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-value = 0.02) และ

สอดคลอ้งกับกำรศกึษำของอภชิำต  เจริญยุทธ (2552)11 และ Zhang et al., (2009)12 

สมมตฐิานการวิจัย ข้อที่ 3  

 พฤติกรรมสุขภำพของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร  

กำรจัดกำรควำมเครยีด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 

ผลกำรวิจัยคร้ังนี้พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภำพก่อนและหลังกำรได้รับโปรแกรม 

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวถิีล้ำนนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง แตกตำ่งกัน โดยหลังกำรทดลองมีคะแนน

สูงกว่ำในทุกพฤติกรรม ได้แก่ กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร กำรจัดกำรควำมเครียด กำรสูบบุหร่ี และกำรดื่ม

เคร่ืองแอลกอฮอล์ ซึ่งตรงข้ำมกับกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับโปรแกรม มีค่ำเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภำพก่อนและหลังประเมิน 

3 เดือน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ ซึ่งอำจเป็นผลมำจำกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภำพของผู้ป่วยโรค

ควำมดันสูงในผู้สูงอำยุ กลุ่มทดลองได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพตนเอง ได้แก่ กำรให้สุขศึกษำ

เกี่ยวกับโรคควำมดันโลหิตสูง สำเหตุกำรเกิด ลักษณะอำกำร ภำวะแทรกซ้อน กำรรักษำ และกำรดูแล รวมท้ังกำรน ำเสนอ

แบบอยำ่งผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงในผู้สูงอำยุท่ีมีกำรดูแลสุขภำพไมด่ี ร่ำงกำยออ่นแอ มภีำวะแทรกซ้อน กำรอภปิรำยกลุ่ม

เน้น แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เกี่ยวกับเร่ืองกำรดูแลสุขภำพตนเอง กำรจัดกำรควำมเครียด กำรออกก ำลังกำย กำรบริโภค

อำหำร และกำรลดปริมำณกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหร่ี กำรบริโภคอำหำรท่ีเหมำะสมแก่ผู้ป่วยโรคควำมดัน

โลหิตสูง บรรยำยและกำรฝึกปฏิบัติโดยฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเครียดโดยกำรฝึกท ำสมำธิสำธิตกำรออกก ำลังกำยด้วย

ตนเองท่ีบ้ำน โดยกำรบริหำรมือด้วยผ้ำขนหนู และกำรสำธิตกำรออกก ำลังกำยร ำวงย้อนยุควิถีล้ำนนำ และแจกแบบบันทึก

สุขภำพกำรท ำกิจกรรม โดยให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบันทึกพฤติกรรมสุขภำพของตนเองเป็นประจ ำทุกวัน ท ำให้ผู้สูงอำยุกลุ่ม

ทดลองมพีฤตกิรรมกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ดีขึ้น สอดคล้องกับกำรวจิัยของอภิชำต เจริญยุทธ (2552)11, เบญจมำศ ถำดแสง 

และคณะ (2555)14 และปฐมธิดำ บัวสม (2560)13 
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-Proceeding- 

สมมตฐิานการวิจัย ข้อที่ 4 

กำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมดันโลหิตสูง ผลกำรวิจัยคร้ังนี้พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมดันโลหิต 

Systolic และ Diastolic Blood Pressure ก่อนและหลังกำรได้รับโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตำมวิถีล้ำนนำ

ของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง แตกต่ำงกัน โดยหลังกำรทดลองมีระดับควำมดันโลหิต Systolic และ Diastolic Blood 

Pressure ลดลง แต่ในกลุ่มควบคุมพบว่ำระดับควำมดันโลหิต Systolic และ Diastolic Blood Pressure ท้ังก่อนและหลัง

ทดลองไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ เบญจมำศ ถำดแสง และคณะ (2555) ศึกษำผลของโปรแกรม

สนับสนุนกำรจัดกำรตนเองต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรตนเองและค่ำควำมดันโลหิตของผู้สูงอำยุท่ีมีโรคควำมดันโลหิตสูง ซึ่ง

เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้สูงอำยุท่ีมีควำมดันโลหิตสูง ท่ีเข้ำรับกำรรักษำ ณ คลินิกโรคควำมดันโลหิตสูง 

โรงพยำบำลสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 34 รำย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 17 รำย พบว่ำ   

ค่ำควำมดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงในกลุ่มท่ีเข้ำร่วมโปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำร

ตนเองหลังกำรทดลองมคี่ำต ่ำกว่ำก่อนกำรทดลองอยำ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p < 0.001) และค่ำควำมดันโลหิตขณะหัวใจ

คลำยตัวของผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงในกลุ่มท่ีเข้ำร่วมโปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำรตนเองหลังกำรทดลองมี

ค่ำต ่ำกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมนีัยส ำคัญทำงสถิต ิ(p < 0.05) และค่ำควำมดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของผู้สูงอำยุท่ีเป็น

โรคควำมดันโลหิตสูงในกลุ่มท่ีเข้ำร่วมโปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำรตนเองมีคำ่ต ่ำกว่ำกลุ่มท่ีได้รับกำรดูแลตำมปกติอย่ำง

มนีัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 0.05) และค่ำควำมดันโลหิตขณะหัวใจคลำยตัวของผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดันโลหติสูงในกลุ่มท่ี

เข้ำร่วมโปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำรตนเองไมแ่ตกต่ำงกับกลุ่มท่ีได้รับกำรดูแลตำมปกติ โปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำร

ตนเองส่งผลให้ผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมค่ำควำมดันโลหิตให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติได้  

 สรุปผลจำกงำนวจิัยนี้ พบวำ่ผลกำรวจิัยตรงกับสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ท้ัง 4 สมมติฐำน ดังนัน้โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภำพตำมวถิีลำ้นนำของผู้สูงอำยุโรคควำมดันโลหิตสูง สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมค่ำควำมดัน

โลหิตให้ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติได้  จึงสมควรให้น ำไปใช้ในกำรควบคุมควำมดันโลหิตของผู้สูงอำยุท่ีเป็นโรคควำมดัน

โลหติสูงต่อไป 
  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้สูงอำยุ แกนน ำชุมชน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลและเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขของโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลขุนควรและโรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลสบขำม อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำท่ีให้ควำมร่วมมอืในกำรศึกษำ

ครัง้นี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่ำงสูง 
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การพัฒนาสื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรกัษ์กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 

Audio-Visual Media Development to Conserve the Kwan Phayao for Youth 
 

นคเรศ ชัยแก้ว1,2*, นครินทร์ ชัยแก้ว1,3 และ ศิริลักษณ์ พิมมะสาร4 

Nakharet Chaikaew1,2*, Nakarin Chaikaew1,3 and Siriruk Pimmasarn4 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ คือการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน จากการ

รวบรวมข้อมูลจากการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหลังการรับชมสื่อกับกลุ่ม

ตัวอย่างนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 392 คน น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สื่อวีดิทัศน์ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.51, S.D. =0.42) และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ท่ีได้รับชมในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.61, S.D.  =0.69)  
 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาสื่อ, สื่อส าหรับเยาวชน, การอนุรักษ,์ กว๊านพะเยา 
 

Abstract  

 The objective of this study are to develop audio- visual media to conserve the Kwan Phayao for youth 

and to evaluate satisfaction after watching the media with 392 samplings (Undergraduate student, University of 

Phayao) .  The analysis result is presented with descriptive statistics, mean and standard deviation.  The research 

result represented that the efficiency of media for conserving the Kwan Phayao is at the highest level ( x̄ =  4.51, 

S.D. =0.42). The satisfaction of the samplings on the media is at the highest level  (x̄ = 4.61, S.D.  =0.69). 
 

Keywords:   Media Development, Media for Youth, Conservation, Kwan Phayao 
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บทน า 

กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนบน และ จังหวัดพะเยา โดยมีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาน จังหวัดสกลนคร และ บึงละหาน 

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความส าคัญต่อการด ารงชีพของประชาชนท่ีอยู่โดยรอบ เป็นแหล่งทรัพยากรประมง และยังเป็น

แหลง่น้ าดิบท่ีใชส้ าหรับผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการท่ีส าคัญ

ของจังหวัดพะเยา (เอื้ออิศรา หงส์หิรัญ, 2544) ในปัจจุบันคุณภาพกว๊านพะเยามีการเสื่อมโทรมลงไปมาก อีกท้ัง

ปริมาณสัตว์น้ าและสิ่งมีชีวิตในน้ าลดลงมากจากอดีตท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ าเสียของ

ชุมชนจากเทศบาลเมอืงพะเยาและชุมชนบริเวณรอบกว๊าน และขาดการวางแผนจัดการและดูแลพืน้ท่ีตามหลักการของ

การอนุรักษ์จากท้ังภาคประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีการสร้างความตระหนักของ

ประชาชนในพื้นท่ีท่ีให้เกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปิด

โอกาสให้ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์หรือท่ีได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษา 

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ ์ฟื้นฟูและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

การพัฒนาสื่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือวา่เป็นเครื่องมือหรือช่องทางอย่างหนึ่ง

ในการรณรงค์ สร้างแรงจูงใจ หรือถ่ายทอดขอ้มูลให้มวลชนหรือกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงวกิฤตการณ์เสื่อมโทรมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และพฤตกิรรมดา้น

การอนุรักษ์ทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กหรือเยาวชนท่ีสามารถเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางด้านดีได้จากการปลูกฝังสิ่งท่ีดีท่ีได้รับจากสื่อท่ีดีหรือสร้างสรรค์ (ศุภพักตร์ จารุเศรณี, 2552)  

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ท่ีผสมผสานท้ังข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

อินโฟกราฟิก เสียง และข้อความ ที่มีความหลากหลาย โดยน าเสนอถึงเร่ืองราวท่ีสอดแทรกด้วยสาระ และประเด็นท่ี

จะจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความรู้สกึคล้อยตาม และความตระหนักในการอนุรักษก์ว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน เนื่องจาก

กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงและเปิดรับสื่อใหม่ ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาของ

กลุ่มเยาวชน สามารถท่ีจะเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ไมว่า่จะเป็นคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจ และตระหนักในการเห็นคุณค่า ความส าคัญ การใช้ประโยชนจ์ากกว๊านพะเยาอย่างมคีวามรับผิดชอบ ตลอดจน

รู้จักเลือกหรอืไม่เลอืกปฏบัิตติอ่ปัญหาที่เกิดกับกว๊านพะเยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรักษก์ว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเยาวชนท่ีมีต่อสื่อวีดทัิศน์เพื่อการอนุรักษก์ว๊านพะเยา 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

ขอบเขตด้านเนื อหา 

การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยา ได้เลือกใช้การน าเสนอสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

(Infographic) เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อท่ีได้รับความนิยมอย่างมากท่ีใช้ในการน าเสนอสารสนเทศท่ีมี

ความส าคัญในปัจจุบัน โดยมีการเรียบเรียงข้อมูลและเลือกข้อมูลมาท าเป็นภาพกราฟิก ภาพประกอบ และเสียงใน 

การด าเนนิเร่ือง เพื่อท าให้เยาวชนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีได้รับสารสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้งา่ยมากขึ้น สร้างการจดจ าได้

ดี เหมาะอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาเป็นสื่อวีดทัิศน์เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษก์ว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 
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ขอบเขตด้านพื นที่ศกึษา 

การออกแบบและพัฒนาสื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กวา๊นพะเยา ข้อมูลด้านเนื้อหาท่ีใช้ประกอบการจัดท าจะ

เป็นข้อมูลหรือองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ (รูปท่ี 1) เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ คุณค่า 

สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
 

 
 

ภาพที่ 1 กวา๊นพะเยาและชุมชนโดยรอบ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นการผลิตสื่อวีดทัิศน์ จ านวน 3 คน 

2. กลุ่มเยาวชนอายุ 17-25 ปี ท่ีศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 18,691 คน โดยคัดเลือกตัวอย่างจากประชากรท้ังหมดโดยใช้วิธีของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน

ของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 เหลือจ านวน 392 คน โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental sampling) 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. สื่อวีดทัิศน์เพื่อการอนุรักษก์ว๊านพะเยา 

2. แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบ

ประเมินประสิทธิภาพของสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ (ธนิพนธ์ ไชยแก้ว, 2555) เป็นแบบสอบถามโดยใช้ตัวเลือกแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ เรียงจากเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดถึงเห็นดว้ยมากที่สุด 

3. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อวีดิทัศน์ เป็นแบบสอบถามความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนท่ีมีต่อสื่อวีดิ

ทัศน์ ด้านประโยชน์ เนื้อหาสาระ และรูปแบบการน าเสนอครอบคลุมท้ังการใช้ภาพและเสียง ประเมินโดยใช้

แบบสอบถามที่สร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ตัวเลอืกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ 

เรียงจากพงึพอใจน้อยท่ีสุดถึงพงึพอใจมากท่ีสุด 
 

ขั นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และการออกเก็บรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนามท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกว๊าน

พะเยานเิวศวทิยาและสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  สภาพปัญหาของกว๊าน รวมถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการและพัฒนากว๊านพะเยา เพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดท าสื่อวดีิทัศน์ 

2. ท าการออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ข้อมูล ท่ีผ่านการสังเคราะห์ เป็นไปตาม

ขั้นตอนของการผลิตสื่อ ได้แก่  

- การรวบรวมขอ้มูล คือ การรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับกวา๊นพะเยา ดังท่ีกลา่วมาข้างตน้ 

- การแจกจ่ายข้อมูล คือ การน าข้อมูลท้ังหมดมาก าหนดเนื้อเร่ืองของสื่อวีดิทัศน์ ในภาพรวมของประวัติ

ความเป็นมา ความส าคัญ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา 

- การสร้างบทด าเนินเร่ือง คือ การแยกเนือ้เร่ืองออกเป็นตอน เขียนบทภาพและบรรยาย ผ่านการตรวจสอบ

ความถูกต้องในรูปแบบเนื้อหาและภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- การถ่ายท าและตัดต่อ คือ การตัดต่อ ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ โดยใช้

โปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบและการตัดต่อ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบเนื้อหา ภาษา  

การล าดับภาพ เสียงประกอบ และเสียงบรรยาย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

- ขั้นสมบูรณ์ คือ การประเมินประสิทธิภาพสื่อท่ีสร้างขึ้นโดยกลุม่ผู้เชี่ยวชาญดา้นการผลิตสื่อวีดทัิศน์ และท า

การปรับปรุงสื่อวีดทัิศน์ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

3. น าสื่อวีดิทัศท่ีพัฒพัฒนาขึ้นไปทดสอบความพึงพอใจ โดยการน าสื่อไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างนิสิตปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 392 คน ผ่านการรับชมสื่อและแบบส ารวจออนไลน์ (Google Form) 

4. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลของการพัฒนาสื่อในประเด็น ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ของเยาวชน

ท่ีมีต่อสื่อวีดทัิศน์เพื่อการอนุรักษก์ว๊านพะเยา 
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ภาพที่ 2 กรอบการด าเนนิงาน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวัดประสิทธิภาพและความพงึพอใจท่ีมีตอ่สื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กวา๊นพะเยา จะวเิคราะห์โดยใช้สถิติ

เชงิพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S. D.) 
 

ผลการศึกษา 
1. คณะผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยา (รูปท่ี 3) มีความยาว 4.39 นาที เนื้อหา

ประกอบด้วย ประวัตคิวามเป็นมา ความส าคัญ การบริหารจัดการ ปัญหา และ แนวทางแก้ไขปัญหา สามารถเผยแพร่

ออกไปทางสื่อออนไลน์ ให้แก่ เยาวชน รวมถึง บุคคลท่ัวไป เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการเห็นคุณค่า 

ค ว า ม ส า คั ญ  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก ว๊ า น พ ะ เ ย า  โ ด ย ส า ม า ร ถ รั บ ช ม สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ไ ด้ ท่ี  

https://www.youtube.com/watch?v=XABEBrZPbU0  

 2. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ พบว่า สื่อท่ี

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับท่ีมากท่ีสุด ( x̄ = 4.51, S.D. =0.42) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สื่อมี

ประสิทธิภาพในดา้นภาพรวมของสื่อสูงท่ีสุด (x̄ = 4.71, S.D.=0.16) รองลงมา ได้แก่ ด้านส่วนของเสียงและบทบรรยาย 

(x̄ = 4.51, S.D.=0.43) ในขณะท่ีส่วนของเสียงประกอบมีระดับประสิทธิภาพต่ าท่ีสุด (x̄ = 4.17, S.D.=0.79) เมื่อเทียบ

กับดา้นอื่น ๆ โดยส่ือวดีิทัศน์ท่ีพัฒนาขึ้นมจีุดเด่นท่ี ความสัมพันธ์ของภาพต่อเนื้อหา บทบรรยายสื่อความหมายตรงกับ

ภาพ ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สามารถสื่อความหมายกับผู้ชมได้ดี จังหวะของบทบรรยายเป็นธรรมชาติไม่ติดขัด 

https://www.youtube.com/watch?v=XABEBrZPbU0
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ความน่าสนใจ ความเหมาะสมในเร่ืองของระยะเวลา ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ชม ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ และ ไม่

เกิดปัญหาในขณะรับชมสื่อ เชน่ โปรแกรมไมท่ างาน ภาพหน้าจอค้าง เป็นต้น 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งรูปภาพจากสือ่เพื่อการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูกวา๊นพะเยา 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ (N = 3) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ x̄  S. D. ระดับประสิทธิภาพ 

1. ส่วนของภาพ    

1.1 มคีวามนา่สนใจของภาพ 4.33 0.58 มาก 

1.2 ความสัมพันธ์ของภาพต่อเนื้อหา 4.67 0.58 มากทสีุด 

1.3 ความเหมาะสมของภาพตอ่เนื้อหา 4.00 1.00 มาก 

1.4 มีการเรียงล าดับภาพตรงกับเนื้อหา ชัดเจนและเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.33 0.68 มาก 

2.สว่นของเสียงและบทบรรยาย    

2.1 ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาของเสียงพูดและบท

บรรยาย 
4.00 0.00 มาก 

2.2 บทบรรยายสื่อความหมายตรงกับภาพ 4.67 0.58 มากทสีุด 

2.3 ใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม สามารถสื่อความหมายกับผู้ชม

ได้ดี 
4.67 0.58 มากทสีุด 

2.4 จังหวะของบทบรรยายเป็นธรรมชาติไม่ติดขัด 4.67 0.58 มากทสีุด 

รวม 4.51 0.43 มากทสีุด 
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รายการประเมินประสิทธิภาพ x̄  S. D. ระดับประสิทธิภาพ 

3. ส่วนของเสียงประกอบ    

3.1 เสยีงประกอบเหมาะสมกับภาพและบทบรรยาย 4.33 0.58 มาก 

3.2 เสยีงประกอบกลมกลืนกับภาพและบทบรรยาย 4.00 1.00 มาก 

รวม 4.17 0.79 มาก 

4. ภาพรวมของสื่อ    

4.1 สามารถถ่ายถอดเนื้อหาไดด้ี และเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

4.2 สื่อมคีวามนา่สนใจ 5.00 0.00 มากทสีุด 

4.3 ความเหมาะสมในเร่ืองของระยะเวลา 5.00 0.00 มากทสีุด 

4.4 ง่ายตอ่การเข้าใจของผู้ชม 4.67 0.58 มากทสีุด 

4.5 สามารถสร้างอารมณใ์ห้กับผู้ชมได ้ 4.00 0.00 มาก 

4.6 ง่ายตอ่การน าไปใชป้ระโยชน์ 5.00 0.00 มากทสีุด 

4.7 ไมเ่กิดปัญหาในขณะรับชมสื่อ เชน่ โปรแกรมไมท่ างาน ภาพ

หนา้จอคา้ง เป็นต้น 
5.00 0.00 มากทสีุด 

รวม 4.71 0.16 มากทสีุด 

ประสทิธิภาพในภาพรวม 4.51 0.42 มากทสีุด 

 

3. การประเมินความพงึพอใจตอ่สื่อวดีิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมคีวามพึงพอใจต่อ

สื่อวีดิทัศน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (x̄ = 4.61, S.D. = 0.69) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประโยชน์ของสื่อ 

วิดิทัศน์ท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุด (x̄ = 4.73, S.D. = 0.50)  รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาและการด าเนินเร่ือง (x̄ = 4.58, 

S.D. =0.60) ในขณะท่ีส่วนของเสียงและเสียงดนตรีประกอบมีระดับความพึงพอใจต่ าท่ีสุด ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.73)  

เมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการน าเสนอ ความถูกต้องของเนื้อหา การสรุป

เนื้อหาท้ายเร่ือง ความชัดเจนของภาพและตัวอักษร รวมถึงประโยชน์ของสื่อวีดิทัศน์ท่ีสามารถสร้างความตระหนักใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากร และสามารถน าแนวคิดด้านการอนุรักษ์ไปเผยแพร่ต่อได้ เป็นตน้ 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพงึพอใจที่มตีอ่สื่อวีดทัิศน์ของกลุ่มตัวอยา่ง (N = 392) 

รายการประเมินความพึงพอใจ x̄  S. D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เนื อหาและการด าเนินเรื่อง   
 

1.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ 4.47 0.59 มาก 

1.2 วธีิการน าเสนอ 4.71 0.65 มากที่สุด 

1.3 ล าดับการน าเสนอเนื้อหา 4.31 0.72 มาก 

1.4 การสรุปเนื้อหาทา้ยเร่ือง 4.72 0.50 มากที่สุด 

1.5 ความถกูต้องของเนื้อหา 4.74 0.54 มากที่สุด 

1.6 เวลาในการน าเสนอเนื้อหา 4.56 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.60 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมินความพึงพอใจ x̄  S. D. ระดับความพึงพอใจ 

 

2. ภาพและตัวอักษร    

2.1 ความชัดเจนของภาพ 4.78 0.45 มากที่สุด 

2.2 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.71 0.55 มากที่สุด 

2.3 สีของภาพและตัวอักษร 3.89 0.98 มาก 

2.4 ความสอดคล้องของภาพและเสียงบรรยาย 3.99 0.91 มาก 

รวม 4.34 0.73 มาก 

3. เสียงและดนตรีประกอบ    

3.1 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.19 0.74 มาก 

3.2 ดนตรีประกอบ 4.35 0.73 มาก 

รวม 4.27 0.73 มาก 

4. ประโยชน์ของสื่อวีดทิัศน์    

4.1 สร้างความตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากร 4.66 0.59 มากที่สุด 

4.2 สามารถน าแนวคิดด้านการอนุรักษไ์ปเผยแพร่ต่อได้ 4.80 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.50 มากทีสุ่ด 

5. ระดับความพึงพอใจต่อสื่อวิดทีัศน์ในภาพรวม 4.61 0.69 มากทีสุ่ด 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
สื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวประวัติความเป็นมา 

ความส าคัญ การบริหารจัดการ ปัญหา และ แนวทางแก้ไขปัญหา กว๊านพะเยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านการน าเสนอใน

รูปแบบอินโฟกราฟิก ท่ีสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย สร้างการจดจ าได้ดี เหมาะส าหรับการเป็นสื่อเพื่อสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสื่อวีดทัิศน์ท่ีได้จัดท าขึ้นมปีระสิทธิภาพในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด โดยสื่อมีจุดเด่นด้านความสัมพันธ์ของภาพต่อเนื้อหา บทบรรยายสื่อความหมายตรงกับภาพ ใช้ภาษา

ถูกต้องเหมาะสม สามารถสื่อความหมายกับผู้ชมได้ดี จังหวะของบทบรรยายเป็นธรรมชาติไม่ติดขัด ความน่าสนใจ 

ความเหมาะสมในเร่ืองของระยะเวลา ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ชม ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ และ ไม่เกิดปัญหา

ในขณะรับชมสื่อ เช่น โปรแกรมไม่ท างาน ภาพหน้าจอค้าง เป็นต้น ส่วนการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

เยาวชนท่ีได้รับชมสื่อนั้น กลุ่มตัวอย่างนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยามีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ท่ีได้รับชมในภาพรวมใน

ระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะวิธีการน าเสนอ ความถูกต้องของเนื้อหา การสรุปเนื้อหา รวมถึงความชัดเจนของภาพและ

ตัวอักษรท่ีปรากฎในสื่อวีดิทัศน์ และ ประโยชน์ด้านการสร้างความตะหนักและการเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณิชา ทศตา และคณะ (2561) ท่ีมีการใชส้ื่อวีดทัิศน์เชงิสารคดีเพื่อเป็นแนวทาง

ในการอนุรักษช์า้งไทยให้กลุ่มนักท่องเท่ียวได้รับชม พบวา่ สื่อท่ีสร้างขึน้สร้างความพงึพอใจในระดับมากแก่ผู้รับชม ท้ัง

ทางด้านเนื้อหา และการสร้างความตระหนักแก่นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ช้างไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว และงานวิจัยของ ธีรยา ชมพูราษฎร์ (2555) และ ศรีพาวรรณ อนิทวงค์ (2551) ท่ีพบว่า
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เมื่อเยาวชนได้รับชมสื่อรณรงค์ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร จะรู้สึกตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร 

และมีความพึงพอใจต่อส่ือท่ีได้รับชมอยู่ในระดับมาก 

การศึกษาคร้ังนี้ ให้ความสนใจในประเด็นของการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ตามขั้นตอนกระบวนขั้นตอนของการผลิตสื่อจาก

การประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นด้านความพึงพอใจที่มีต่อสื่อจากกลุ่มตัวอย่างเพียงเท่านั้น

ยังขาดในประเด็นการประเมนิประสิทธิผลของการใชส้ื่อซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะบ่งชี้ได้วา่สื่อท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้

งานได้จริงและมีผลต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนด้านการอนุ รัก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มเติมในส่วนการประเมินประสิทธิผลด้านจิตส านึกและการ

ปฏิบัติตนก่อนและหลังการรับชมสื่อ อันจะส่งผลให้การพัฒนาสื่อเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรมีความสมบูรณ์และ

สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
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พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการไปปฏิบัติงานออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

Online Report System Development and Improvement on Faculty's Off-Site Duty 

of School of Medical Sciences 

 

วิทยา สุนสะดี1* 

Wittaya Sunsadee1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยคร้ังน้ี มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบรายงานการไปปฏบัิตงิานออนไลน ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการไปปฏิบัติงานออนไลน์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยท าการศึกษาข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

ผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา แล้วด าเนนิการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบรายการการเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์ และด าเนินการประเมินผลอีกคร้ังหลังจากท่ีได้พัฒนาและปรับปรุง 

ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านรายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายตา่ง ๆ อยู่ในระดับดี 2) ด้านการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตง์่ายต่อการอา่นและการใช้

งาน อยู่ในระดับดี 3) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง และยังมีส่วนท่ีต้อง

ด าเนนิการแกไ้ขปรับปรุงตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   รายงานการไปปฏิบัตงิาน, อบรม, สัมมนา, ระบบออนไลน์  
 

Abstract  
 This research aimed to study the satisfaction of the users on the online reporting system and find the way 

to develop and improve the online reporting system of School of Medical Sciences.  The samples were staffs of 

School of Medical Sciences, University of Phayao including Dean and executive members, academic and 

administrative staffs.  The research method of this study was user satisfaction survey designed to evaluate before 

and after using the online reporting system.  The results of this study showed the levels of satisfaction in different 

three parts as following; 1) the outcomes for reporting to executive members in order to make a decision associated 

with policies was good, 2 )  the effective website design which was easy for reading and using was good, 3 )  the 

supporting and services for the users were fair moderate.  However, there were some parts need to be further 

improved.  
 

Keywords:   Reporting, Training, Develop, Online system 
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บทน า 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายทางด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการให้บุคลากรไปอบรมศึกษาดูงานตามความสนใจของบุคลากรทางด้านสายงานต่าง  ๆ และ

หลังจากกลับมากจากการไปอบรมศึกษาดูงานเสร็จแล้วต้องท าการเขียนรายงานการเดินทางไปปฎิบัติงาน ส่งให้ทาง

เจ้าหนา้ที่บุคลากรรวบรวมเก็บไวเ้ป็นข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบกระดาษ ถ้าหากทางผู้บริหารมคีวามตอ้งการใชง้านข้อมูล

ดังกล่าว เจ้าหนา้ที่บุคลากรก็จะด าเนินการรวบรวมข้อมูล และสรุปส่งให้กับผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการค้นหา 

แยกแยะข้อมูล และสรุปผล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ครบตามจ านวนท่ีไปปฎิบัติงานจริง และอาจจะท าให้ผู้บริหาร

ตัดสนิใจผิดพลาดได้  

 ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาระบบการรายงานการเดินทางไปปฎบัิติงานออนไลน ์ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้

บุคลากรภายในคณะฯ มีความสะดวกในการรายงานผลการเดินทางไปปฎิบัติงาน อีกท้ังยังสามารถเก็บข้อมูลใน

รูปแบบฐานขอ้มูลออนไลน์และสามารถรายงานผลให้แกผู่้บริหารได้อยา่งถูกตอ้งครบถ้วน (อารษีา แก้วเป้ีย,2559) 

 ซึ่งปัจจุบันระบบการรายงานผลการเดินทางไปปฎบัิตงิาน ยังไม่สามารถตอบสนองตอ่การใชง้านของผู้บริหาร

และบุคลากรได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ผู้พัฒนาจึงได้ท าการวิจัย 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการรายงานผลการเดินทางไปปฎิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังนี้คือ เป็นผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะ

วทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใชร้ะบบรายงานการเดินทางไปปฎบัิตงิานออนไลน์ จ านวน 39 คน   

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ส่วน คือ 

    ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

         ส่วนท่ี 2 ประเด็นท่ีประเมิน  

    ส่วนท่ี 3 สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุง 

2.2 การสร้างเครื่องมือ 

แบบประเมินความพงึพอใจนี ้ผู้วิจัยได้สร้างขึน้มาเอง โดยศึกษาจากเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาก าหนด

เป็นประเด็นค าถามท่ีจะวัด และจัดกลุ่มของค าถามให้เป็นระบบ เพื่อตอบโจทย์ของการวิจัย โดยจ าแนกเป็น 3 

ส่วนประกอบ ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเอกสารและรายงานวจิัยท่ีเกี่ยงข้อง เพื่อพิจารณาหาตัวแปรท่ีมีบทบาทต่อความคิดเห็น 

ได้แก่ เพศ และสถานภาพผู้ใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นท่ีประเมิน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการใช้งานระบบ และด้านการสนับสนุน

และการให้บริการการใชง้าน  

ส่วนท่ี 3 สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบออนไลน์ คือส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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-Proceeding- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจไปแจกให้กับผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ท่ีใช้ระบบรายงานการ

เดินทางไปปฎบัิตงิานออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยพะเยา ด้วยตนเอง และได้ทยอยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแบบประเมิน จนครบถ้วน จ านวนรวมท้ังสิ้น 39 ชุด เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเลือกค่าการประมวลผล คือ ค่าเฉลี่ย(Mean) ฐานนิยม

(Mode) ค่าต่ าสุดของข้อมูล (Minimum) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum)  และผลรวมของข้อมูล (Sum) 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ดีเยี่ยม / เหมาะสมดีมาก / มากท่ีสุด       5 คะแนน 

ดี / เหมาะสมมาก / มาก                    4 คะแนน 

พอใช ้/ เหมาะสมปานกลาง / ปานกลาง   3 คะแนน 

นอ้ย / เหมาะสมนอ้ย                          2 คะแนน 

ตอ้งปรับปรุง / แก้ไข / น้อยมาก       1 คะแนน 
 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าต่ าสุดของข้อมูล ค่าสูงสุดของข้อมูล และผลรวมของข้อมูล จาก

โปรแกรม SPSS  

 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. ค่าเฉลี่ย(Mean)  :  เป็นการน าข้อมูลท้ังหมดมารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูล  

สูตร        

  ΣX = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด   

    n  = จ านวนคะแนนหรือข้อมูลท้ังหมด 

2. ฐานนิยม(Mode) คือ ตัวเลขท่ีซ้ ากันมากท่ีสุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 1, 2, 

3, 4, 4 และ 5 คือ 4  

3. ค่าต่ าสุดของข้อมูล(Minimum) คือ คะแนนต่ าสุด  

สูตร  MAX(number1, [number2], ...) 

4. ค่าสูงสุดของข้อมูล(Maximum) คือ คะแนนสูงสุด 

สูตร  MIN(number1, [number2], ...) 

5. ผลรวมของข้อมูล(Sum) คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

สูตร  = SUM(A2:A10) 

ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง 

ผู้วิจัยได้น าผลจาการวิเคราะห์ขอ้มูลมาด าเนนิการแกไ้ขและปรับปรุง ดังนี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 

2. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
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-Proceeding- 

ประเมนิผลการแก้ไข/ปรับปรุง 

 ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจไปแจกให้กับอาจารย์และบุคลากร (หลังจากการแก้ไข/ปรับปรุง) และ

น าผลประเมินท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อดูผลลัพธ์

หลังจากการแก้ไข/ปรับปรุงและน ามาพัฒนางานต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยก่อนปรับปรุง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ ร้อยละ 61.54 รองลงมาเป็น

เจ้าหนา้ที่ รอ้ยละ 30.77 และผู้บริหาร รอ้ยละ 7.69  

 การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบรายงานการเดินทางไปปฎิบัติงานออนไลน์ ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.86 อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจมากที่สุดคือ ระบบฐานขอ้มูลฯช่วยท าให้การท างาน

รวดเร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนด

สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และระบบฐานข้อมูลฯ อ านวย

ความสะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านตา่ง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชงินโยบายต่าง ๆ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 

 การส ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบฯ ในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 3.42 อยูใ่นระดับปานกลาง ข้อ

ท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 

ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจน้อยท่ีสุดคือ ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลตา่งๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

 การส ารวจความพึงพอใจด้านการสนับสนุนและการให้บรกิารการใชง้าน ในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.64 อยู่

ในระดับปานกลาง ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจมากท่ีสุดคือ เอกสาร/คู่มอืประกอบการใชง้านมคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย และ

มชีอ่งทางในการติดต่อสอบถามปัญหาอยา่งเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจน้อย

ท่ีสุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 

ผลการวิจัยหลังปรับปรุง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็น อาจารย์ ร้อยละ 61.54 รองลงมาเป็น

เจ้าหนา้ที่ รอ้ยละ 30.77 และผู้บริหาร รอ้ยละ 7.69  

 การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการระบบรายงานการเดินทางไปปฎิบัติงานออนไลน์ ในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.06 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ระบบฐานข้อมูลฯช่วยท าให้การท างานรวดเร็ว

ขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ การจัดการรักษาความปลอดภัย และก าหนดสิทธ์ิ ใน

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความ

สะดวกในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

 การส ารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบฯ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.02 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ข้อท่ี

ได้รับความพงึพอใจน้อยท่ีสุดคือ ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลตา่งๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  

 การส ารวจความพึงพอใจด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใชง้าน ในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 3.94 อยู่

ในระดับปานกลาง ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจมากท่ีสุดคือ เอกสาร/คู่มอืประกอบการใชง้านมคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย และ

มชีอ่งทางในการติดต่อสอบถามปัญหาอยา่งเพยีงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจน้อย

ท่ีสุดคือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
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-Proceeding- 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา

ระบบ โดยใช้ภาษาโปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถจัดการรายงานการไปปฏิบัติงาน ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ข้อมูลการไปปฎบัิตกิาร และสามารถรายงานข้อมูลการไปปฎิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 

สุเมธ พิลึก (2559) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด

นครสวรรค์ ใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชไ้ด้อยา่งมปีระสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ หทัยชนก แจมถิ่น (2558) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพบว่า 

ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จารุณี ภัทรวงษ์ธนา (2560) เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับการจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนในพื้นท่ีชุมชนกึ่งเมอืงต าบลสารภ ีอ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมสี่วนร่วมสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ท าการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์พีเอชพี (PHP) และใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

(MySQL) ในการจัดเก็บข้อมูลในส่วนของการออบแบบเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศใช้เทคนิคออกแบบการแสดงผลใน

ลักษณะ Responsive และงานวิจัยของชนิกา หล้าโน (2554) ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองทุน

หมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนฯ และหาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนฯ พบว่าสามารถจัดการ และรายงานข้อมูลสารสนเทศและ การบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผู้ดูแลระบบคณะ กรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน พนักงานบัญชี สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข สืบค้นข้อมูล

และจัดท ารายงานงบการเงินได้ อยา่งมปีระสิทธิภาพดีมาก 

จากการวิจัย โดยการส ารวจความพึงพอใจระบบการรายงานการเดินทางไปปฎิบัติงานออนไลน์ มี 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการใชง้านระบบ 2) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใชง้าน ผู้วิจัยได้น าผลการวจิัยในแตล่ะด้าน มาอภปิราย

ผลดังนี้ 

ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ คะแนนอยูใ่นระดับดี ระบบฐานข้อมูลฯช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 

ระบบมคีวามรวดเร็วในการตอบสนอง ง่ายตอ่ผู้ใชง้าน และมปีระสิทธิภาพตอ่การใชง้าน  

ด้านการออกแบบพบว่า คะแนนอยูใ่นระดับดี การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอา่นและการใช้งาน มคีวามสวยงาม 

ความทันสมัย อ่านง่ายและสวยงาม 

ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใชง้าน พบวา่ คะแนนอยูใ่นระดับปานกลาง มเีอกสาร/คู่มอืประกอบการ

ใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีช่องทางในการติดต่อสอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ และมีความรวดเร็วในการให้บริการ

และแก้ไขปัญหา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการท างานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจ า (Routine0to0Research :R2R) จาก
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ส าเร็จลุล่วง สมบูรณ์ 
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หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ เรื่องอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตอืนอัคคภีัย  
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บทคัดย่อ 
วิจัยฉบับนี้เป็นการออกแบบและสร้างสื่อการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

การติดตั้งไฟฟ้า รหัสวิชา TEDEE102 เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย โดยใช้โปรแกรม 

Adobe Flash Professional CS6, Flip PDF Professional และ Adobe Photoshop CS6 มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 บทเรียน คือ 

ความรู้เบื้องต้นกระแสไฟฟา้ไหลเกิน,อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน,ความรู้เบื้องต้นอัคคีภัย,อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย และมี

การสอดแทรกรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วดิีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และวดิีโอแสดงหลักการท างานของอุปกรณ์ ผู้ใชง้านสื่อ

การสอนสามารถทบทวนหาความรู้ได้ตลอดเวลา 

การประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 23 คน ได้ประเมินสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองอุปกรณ์

ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย ผลการประเมินท้ัง 3 ด้านดังนี้ ด้านรูปแบบสื่อการสอน ด้านเนื้อหาสื่อ

การสอน และด้านคู่มอืการใชง้าน 

เมื่อน าผลของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ด้านมาสรุปผลจะได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.69 อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก และ

สรุปผลของนักศึกษาจะได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ี 4.71 อยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก สื่อการสอนท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสมใน

การใชเ้ป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการตดิตัง้ไฟฟา้ 
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Abstract  
          This project is to Designing and creating electronic teaching materials (E-Book) and as part of the electrical 

installation course, TEDEE102.  Regarding Overcurrent protection and Fire Alarm Equipment by using the Adobe 

Flash Professional CS6, Flip PDF Professional program, consisting of 4 learning topics, basic knowledge Overcurrent, 

Overcurrent protection, basic knowledge Fire, Fire Alarm Equipment and with slide insertions animation can review 

knowledge at any time. 

  The electronic- based instructional media on the over current protection kit and the fire alarm kit was 

evaluated by 3 experts and graduate students in Industrial Education Program Faculty of Engineering 23 

undergraduate year 1 students from the evaluation of teaching materials through electronic media. Equipment the 

evaluation results in 3 aspects are as follows: Content of teaching media and instruction manual. 

The results of all three together and you will receive an average score of 4.69, so the quality of teaching 

through electronic media. The overcurrent protection devices and equipment, fire alarm. Who have built up a very 

good level.  Suitable to use as a medium of instruction consists in teaching the subject.  Using electrical installation 

work. Electrical Measurement Electrical connections Alarm system and electrical installation courses. 

Keywords:   Electronic book, Instructional media 
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บทน า 

          ปัจจุบันด้านการศึกษาได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในอดีตวิชาการเรียน

การสอนไม่สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากเนื้อหาในรายวิชายังไม่ชัดเจน เพราะไม่มีสื่อการสอนท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากได้มกีารพัฒนาการเรียนการสอนตามรูปแบบของ

การพัฒนาแผนการศึกษาของแต่ละสมัยจึงได้น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนมากขึน้สื่อ

การสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายสามารถแสดงการท างานในรูปแบบ

ของภาพเคลื่อนไหวได้อยา่งเหมาะสม 

 การใช้สื่อการสอนแบบภาพเคลื่อนไหวนัน้สามารถดึงดูดความสนใจในการเรยีนการสอนของผู้เรียนให้มีความ

กระตอืรือร้นในการเรียนการสอนมากขึ้นและยังช่วยสง่ผลให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังไว้วชิาการติดต้ังไฟฟ้าซึ่งมีเนื้อหาบางตอนท่ีต้องเรียนในเร่ืองของหลักการท างาน โครงสร้างและสว่นประกอบของ

อุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยจึงต้องอาศัยสื่อเคลื่อนไหวท่ีสามารถแสดงให้ผู้เรียนเห็นภาพเคลื่อนไหวท่ี

เหมอืนจรงิชว่ยให้เข้าใจในเนื้อหาได้งา่ยขึน้ 

          ดังนั้นผู้จัดท าได้เกิดแนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน

รายวิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งแสดงหลักการท างานของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย

อย่างสมจริงเพื่อประโยชนก์ับผู้เรียน 

วิธีการศึกษา 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินการสร้างสื่อการสอนรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าและการก าหนดขั้นตอนการออกแบบ

การใช้งานของสื่อการสอนโดยแบ่งล าดับขั้นการออกแบบดังหัวขอ้ต่อไปนี้ 

1. ศึกษาค าอธบิายรายวิชาเพือ่เลือกหวัข้อเรื่อง 

             1.1 การเลอืกหัวขอ้จากค าอธิบายรายวชิา 

          การเลือกหัวข้อจากค าอธิบายรายวิชาเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเพื่อให้ได้หัวข้อเร่ือง จึงมีความส าคัญใน

การจัดท าสื่อการสอน และเป็นตัวก าหนดแนวทาง ในการเลอืกเนื้อหาวิชาระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนสื่อการสอน 

            1.2 การเลอืกหัวขอ้เร่ืองในการจัดท าสื่อการสอน 

                  คณะผูจ้ัดท าเลือกหัวขอ้เร่ืองในการจัดท าสื่อการสอน ทัง้หมด 2 หัวข้อ ดังนี ้

                    1.2.1 การป้องกันกระแสเกินทางไฟฟา้ 

                    1.2.2 การแจ้งเตอืนอัคคีภัย 

โดยเนื้อหาในการจัดท าสื่อการสอนจะเกี่ยวกับอุปกรณก์ารป้องกันกระแสเกินทางไฟฟา้ และการแจ้งเตอืนอัคคีภัย 

2. การจัดเตรียมเนื อหา 

        2.1 การจัดหาข้อมูลในการท าเนือ้หา 

            วเิคราะห์เนื้อหาส าคัญของบทเรียนเมื่อรวบรวมหัวข้อเร่ืองเรียบร้อยแลวก็ท าการศกึษาเนื้อหา

ส าคัญของหัวขอ้เร่ืองแตล่ะหัวขอ้ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสือ อินเตอร์เน็ต ผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้อง แล้ว

จึงน ามาวเิคราะห์เนื้อหาส าคัญ 
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จากการศกึษาเนื้อหาส าคัญของ หัวข้อเร่ืองแลว้จากแหลง่ให้ขอ้มูลตาง ๆ ได้บทเรียนท้ังหมด 4 บทเรียน ดังนี้ 

บทเรียนท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นกระแสไฟฟา้ไหลเกิน 

 บทเรียนท่ี 2 อุปกรณป้์องกันกระแสเกิน 

 บทเรียนท่ี 3 ความรู้เบือ้งต้นอัคคีภัย 

 บทเรียนท่ี 4 อุปกรณแ์จ้งเตอืนอัคคีภัย 

รวบรวมหัวข้อบทเรียนจากการศึกษาในขั้นต้นเพื่อให้ได้รายละเอียดในขอบเขตความสมบูรณ์ของเนื้อหาวชิา

โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ ค าอธิบายรายวิชา ต าราและเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์

ของผู้พัฒนาลักษณะรายวชิาสามารถแบง่ออกหัวข้อเร่ืองได้ 4 บทเรียน ซึ่งแตล่ะหัวข้อบทเรียนของการตดิตัง้ไฟฟา้ 
 

3. การวเิคราะห์เนื อหาและบทเรียน 

การวิเคราะห์ในเนื้อหาและบทเรียนควรศึกษาเนื้อหารายวิชาโดยอ้างอิงจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้องและผู้สอนหรือ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความช านาญในดา้นการสอนรายวชิาการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อทราบถึงความถูกตอ้ง 
 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์รายการเนื้อหาที่ส าคัญของบทเรียน 

 

บทเรียน 

แหลง่ข้อมูล  

หมายเหต ุ
A B C D 

1. ความรู้เบือ้งต้นกระแสไฟฟา้ไหลเกิน      

   1.1 กระแสไฟฟา้ไหลเกิน      

   1.2 ปัญหาทางไฟฟา้      

   1.3 การป้องกันระบบไฟฟา้กระแสเกิน      

หมายเหต:ุ A คือ ค าอธิบายรายวชิา  

 B คือ เอกสารและต ารา  

 C คือ ผู้เชี่ยวชาญ  

 D คือ ประสบการณ์ของผู้พัฒนาหลักสูตรรายวชิา  
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แผนด าเนนิการสร้างสื่อการสอน 

 ศกึษาทฤษฎีและเนือ้หาแลว้ได้น ามาท าการออกแบบสื่อการสอน จากนั้นด าเนนิการตามขั้นตอนแผนการ

สร้างสื่อการสอน ดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไมผ่่าน 

 

ผ่าน 

 

สร้างและออกแบบหนา้ปกและพื้นหลังของสื่อการสอน 

จัดเรยีงเนื้อหาในโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 

สร้างภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

 

ตรวจสอบ 

 

รวบรวมสื่อท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

ปรับปรุง 

 

สร้างสื่อการสอนในโปรแกรม Flip PDF Professional 

เร่ิมตน้ 

จบขัน้ตอน 
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4. การสร้างและออกแบบสื่อการสอน 

         การออกแบบสื่อการเรียนการสอนจัดท าหลังจากท่ีการวิเคราะห์เนือ้หารายวิชาการตดิตัง้ไฟฟา้ และในบทเรียน

แลว้จากนัน้ด าเนนิการออกแบบสื่อการสอน โดย มลี าดับและขั้นตอนในการด าเนนิการต่อไปนี้ 

            4.1 การออกแบบปกหน้าและปกหลังของสื่อการสอน โปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบ คือโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ปกหน้าและปกหลังของสื่อการสอน 

         

  

รูปท่ี 1 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ภาพที่ 2 การก าหนดต าแหนง่ตวัอักษรของหน้าปกสื่อการสอน 
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  4.2 การสร้างสื่อการสอนโปรแกรมท่ีใช ้ Microsoft office PowerPoint 2016 ในการจัดเรียงหนา้

หนา้ต่างของสื่อและเนือ้หา แทรกหน้าปกและพืน้หลังของสื่อการสอน โดยวิธีการแทรกรูปภาพ และข้อความ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            4.3 การแปลงไฟล์งาน PowerPoint ให้เป็น Portable Document Format หรือเรียกอีกช่ือวา่ PDF เพื่อ

ใชง้านในขั้นตอนการท า E-Book 

                    4.4 ตัวอยา่งการสร้างภาพเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ 

                     การสร้างภาพเคลื่อนไหวแสดงหลักการท างานของอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash 

Professional CS6 ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

                         4.4.1 ศึกษาหลักการท างานของอุปกรณจ์ากเนือ้หาท่ีจัดเตรียม และเร่ิมท าการลางเส้นแบบ

ภาพส าหรับการท าภาพเคลื่อนไหว 

ภาพที ่5 การแทรกและจดัเรียงเนื้อหาในโปรแกรม Microsoft office PowerPoint 2016 

ภาพที่ 4 การแทรกรูปภาพหน้าปกและพืน้หลัง 

 

ภาพที่ 6 การเวน้พืน้ท่ีส าหรับแทรกวิดโีอและภาพเคลื่อนไหว 
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                        4.4.2 การเพิ่มค าบรรยายและสีสันของภาพเคลือ่นไหว พร้อมกบัการสง่ออกไฟลรู์ปแบบ

ภาพเคลื่อนไหว นามสกุล (.SWF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 

ภาพที่ 8 การลางเส้นแบบภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ Thermal Unit  

ภาพที่ 9 เพิ่มค าบรรยายและสสีันภาพเคลื่อนไหว 

ภาพที่ 10 ตัวอยา่งภาพเคลื่อนไหว 
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       4.5 ตัวอยา่งการจัดท าวดิโีอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและอุปกรณ์ 

                      การจัดท าวิดโีอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และตัดต่อวดิีโอให้ระยะเวลามีความเหมาะสมโดยใชโ้ปรแกรม 

sony vegas pro  ในการตัดตอ่วิดโีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

  4.5.1 ท าการตัดต่อวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา เพราะไม่ให้

ระยะเวลาของวิดโีอสัน้หรือยาวจนเกินไป โดยใชโ้ปรแกรม Sony vegas pro 15 ในการตัดตอ่วิดโีอพร้อมกับสง่ออกไฟล์

ในนามสกุล  

  

ภาพที่ 11 การค้นหาวิดโีอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

ภาพที่ 12 การเลอืกวดิีโอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

ภาพที่ 13 วดิโีอท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
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  4.6 การสร้างสื่อการสอนผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

                    4.6.1 การสร้างสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้าง คือโปรแกรม 

Flip PDF Professional ส าหรับการจัดท า E-Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การตัดตอ่วิดโีอให้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ภาพที่ 16 โปรแกรม Flip PDF Professional 

ภาพที่ 14 โปรแกรม sony vegas pro 15 
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4.6.2 การสร้างไอคอนปุ่มเชื่อมโยงในการลงิค์ของหนา้ต่าง ๆ ภายในสื่อการสอน 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6.3 การแทรกภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอภายในโปรแกรม Flip PDF Professional 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 หนา้ต่างหลักเมื่อน าเข้าไฟล์ PDF  

ภาพที่ 18 การสร้างไอคอนปุ่มเชื่องโยง 

ภาพที่ 19 การแทรกภาพเคลื่อนไหวภายในโปรแกรม Flip PDF Professional 

 

ภาพที่ 20 การแทรกวิดโีอภายในโปรแกรม Flip PDF Professional 
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4.6.4 การส่งออกไฟล์เป็นสื่อการสอน E-Book รูปแบบของนามสกุล (.EXE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

           การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพสื่อการสอนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองอุปกรณ์ป้องกัน

กระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อท าการ

ประเมินแล้วน าค่าที่ได้จากการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปรผลตามของลิ

เคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใชเ้กณฑ์ 5 ระดับ ดังนี ้

ภาพที่ 21 การสง่ออกไฟลเ์ป็นสื่อการสอน E-Book 

ภาพที่ 22 หนา้หลักของสื่อการสอน E-Book 

ภาพที่ 23 ความหมายของอุปกรณ์ภายในสื่อการสอน E-Book 
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    คะแนน 4.50 –5.00 หมายถงึ อยูใ่นระดับดีมาก 

    คะแนน 3.50 –4.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับดี 

    คะแนน 2.50 –3.49 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 

    คะแนน 1.50 –2.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับพอใช้ 

    คะแนน 1.00 –1.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับต้องปรับปรุงแก้ไข 

 

            การวิเคราะห์แบบสอบถามประเมินคุณภาพของสื่อการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ าการวเิคราะห์โดยการใช้

ค่าเฉลี่ย (Mean) 

x̄   =  
∑𝑥

𝑁
 

 

     เมื่อ     x̄      คือ  คะแนนคา่เฉลี่ย  

     ∑𝑥    คือ  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                                    𝑁     คือ  จ านวนข้อมูลท้ังหมด 

ผลการศึกษา 

 การประเมินวิจัยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือน

อัคคีภัย คณะผู้จัดท างานวิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผู้ประเมินงานวิจัย การสร้างสื่อการสอน ผลการ

ประเมินปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านรูปแบบหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์

ข้อ หัวข้อการประเมนิ 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

 ด้านรูปแบบสื่อการสอน  

1 สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหารายวชิาการติดต้ังไฟฟา้ 3 - - - - 5.00 

2 ขนาดตัวอักษรมคีวามเหมาะสมและอา่นง่าย 3 - - - - 5.00 

3 การเรียงล าดับข้อความในแต่ละช่วงมคีวามเหมาะสมถูกต้อง 3 - - - - 5.00 

4 รูปภาพของอุปกรณม์สีีสันและขนาดท่ีเหมาะสม 3 - - - - 5.00 

5 รูปภาพเคลื่อนไหวของอุปกรณม์สีีสันและมคีวามนา่สนใจ 2 1 - - - 4.67 

6 วดิีโอของสื่อการสอนมคีวามชัดเจนและมีความน่าสนใจ 2 1 - - - 4.67 

7 ระยะเวลาของวิดโีอท่ีใชใ้นการแสดงการท างานมีความเหมาะสมพอดี 2 1 - - - 4.67 

8 สัญลักษณ์ ไอคอนค าสั่งหน้าจอมคีวามเหมาะสมในการใช้งาน 2 1 - - - 4.67 

9 สื่อการสอนท่ีออกแบบมคีวามนา่สนใจและเข้าใจง่าย 2 1 - - - 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.81 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านเนื้อหาของหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์

ข้อ หัวข้อการประเมนิ 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

 ด้านเนื อหาของสื่อการสอน  

1 เนื้อหาสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของบทเรียน 3 - - - - 5.00 

2 เนื้อหามีความสมบูรณ์และถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 2 1 - - - 4.67 

3 ปริมาณของเนื้อหามีความพอดกีับสื่อการสอน 2 1 - - - 4.67 

4 ภาษาที่ใชส้ามารถอ่านและจับใจความได้ถูกต้อง 1 2 - - - 4.34 

5 ภาษาที่ใชม้คีวามชัดเจน ทัง้ค าศัพท์และไวยากรณ์ 2 1 - - - 4.67 

6 การเรียงล าดับเนื้อหามคีวามเหมาะสมถูกต้อง เข้าใจง่าย 2 1 - - - 4.67 

7 รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหาของสื่อการสอน 3  - - - 5.00 

8 ภาพเคลื่อนไหวแสดงหลักการท างานตรงตามเนื้อหาของอุปกรณ ์ 2 1 - - - 4.67 

9 วดิีโอแสดงหลักการท างานตรงตามเนื้อหาของอุปกรณ ์ 2 1 - - - 4.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 

  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านคูม่อืการใชง้านหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์

ข้อ หัวข้อการประเมนิ 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

 ด้านคูม่อืการใช้งาน  

1 ขนาดรูปภาพและตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 2 1 - - - 4.67 

2 เนื้อหาของคู่มือการใช้งานถูกตอ้งและชัดเจน 2 1 - - - 4.67 

3 ความสอดคล้องระหว่างรูปภาพกับค าบรรยาย 3 - - - - 5.00 

4 ค าบรรยายประกอบรูปภาพมีความกะทัดรัด ชัดเจน เขา้ใจง่าย 1 2 - - - 4.34 

5 การจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสมกับขัน้ตอนการใช้งาน 1 2 - - - 4.34 

6 
ความรู้จากคู่มือการใชง้านสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการใชง้านสื่อ

การสอนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

1 2 - - - 4.34 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 

 
          ผลการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านในแต่ละ

ด้าน 1.ด้านรูปแบบสื่อการสอนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.81 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 2.ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.71 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 3.ด้านคู่มือการใช้งานค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดีมาก  ผลรวมของสื่อการสอนท้ังหมด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการวิจัยสื่อการสอนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์แจ้งเตือน

อัคคีภัย รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า รหัสวิชา TEDEE102 ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยโปรแกรม Flip PDF Professional โดยท่ีมีบทเรียนตาม

เนื้อหา 4 บทเรียน คือ ความรู้เบื้องต้นกระแสไฟฟา้ไหลเกิน, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, ความรู้เบื้องตน้อัคคีภัย และ

อุปกรณแ์จ้งเตอืนอัคคีภัย ซึ่งในสว่นของการประเมินแสดงในตารางที่ 1, 2 และ 3 ในแบบประเมินจะมกีารประเมินหลัก 

ๆ อยู่ 3 ด้าน ด้วยกันซึ่งผลการประเมินในแตล่ะด้าน มีดังนี้ ด้านรูปแบบสื่อการสอน สอดคล้องกับเนื้อหารายวชิาการ

ติดตั้งไฟฟ้าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและอ่านง่ายคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00  

การเรียงล าดับข้อความในแต่ละช่วงมคีวามเหมาะสมถูกต้องคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 รูปภาพของอุปกรณม์สีีสันและ

ขนาดท่ีเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 รูปภาพเคลื่อนไหวของอุปกรณ์มีสีสันและมีความน่าสนใจคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.67 วิดีโอของสื่อการสอนมคีวามชัดเจนและมีความน่าสนใจคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ระยะเวลาของวิดีโอท่ี

ใช้ในการแสดงการท างานมีความเหมาะสมพอดีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 สัญลักษณ์ ไอคอนค าสั่งหน้าจอมีความ

เหมาะสมในการใช้งานคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67สื่อการสอนท่ีออกแบบมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.67 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.81 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ดมีาก 
ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน เนื้อหาสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของบทเรียนคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 เนื้อหามี

ความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ปริมาณของเนื้อหามีความพอดีกับสื่อการสอน

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ภาษาท่ีใช้สามารถอ่านและจับใจความได้ถูกต้องคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ภาษาท่ีใช้มี

ความชัดเจน ท้ังค าศัพท์และไวยากรณ์คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 การเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมถูกต้อง เข้าใจ

ง่ายคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 รูปภาพสอดคล้องกับเนือ้หาของสื่อการสอนคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ภาพเคลื่อนไหว

แสดงหลักการท างานตรงตามเนื้อหาของอุปกรณ์คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 วิดโีอแสดงหลักการท างานตรงตามเนื้อหา

ของอุปกรณ์คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก  ด้านคู่มือการใช้

งาน ขนาดรูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 เนื้อหาของคู่มือการใช้งานถูกต้องและ

ชัดเจนคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ความสอดคล้องระหว่างรูปภาพกับค าบรรยายคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 ค าบรรยาย

ประกอบรูปภาพมีความกะทัดรัด ชัดเจน เขา้ใจง่ายคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 การจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสมกับขัน้ตอน

การใช้งานคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34  ความรู้จากคู่มือการใช้งานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานหนังสือ

อเิล็กทรอนิกส ์ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับเกณฑ์ดมีาก  ผลรวมของ

สื่อการสอนท้ัง 3 ด้าน ด้านรูปแบบสื่อการสอน ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน ด้านคูม่อืการใชง้าน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.69 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ดมีาก 
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การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ดในพิพธิภัณฑ์เมืองเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดตาก  

QR Code Technology Applications In the Chalerm Phrakiat City Museum, Tak 
 

ธีระ พร้อมเพรียง1* 

Theera Prompreing1* 
 

บทคัดย่อ 

พพิธิภัณฑ์เมอืงเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดตาก มแีนวคิดจะพัฒนาเว็บไซตเ์พื่อประชาสัมพันธ์พิพธิภัณฑ์ฯ ให้เป็นท่ี

รู้จักของประชาชนโดยท่ัวไป เนื่องด้วยภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีห้องแสดงพระราชกรณียกิจที่เป็นภาพถ่ายและโบราณวัตถุ

และศิลปวัตถุต่าง ๆ อาทิ ถ้วยชามกระเบื้อง พระพุทธรูป สิ่งของมีค่าของจังหวัดตาก จ านวนมาก ประกอบด้วยมีแนวคิด

ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการเชื่อมโยงคิว

อาร์โค้ด (QR Code) เข้ากับระบบเว็บไซต์ (Web site) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อหาแนวทางประชาสัมพันธ์พพิิธภัณฑ์เมอืงเฉลิมพระ

เกียรต ิจังหวัดตาก ท้ังนี้จากการทดสอบการใชง้านจริง เร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 มี

ผู้เยี่ยมชมท้ังสิน้ 938 คน 
 

ค าส าคัญ: พพิธิภัณฑ,์ จังหวัดตาก, คิวอารโ์ค้ด, เว็บไซต์ 
 

Abstract  
 Chalermprakiet City Museum, Tak has the idea to develop a website to promote the museum.  Make 

known to the general public Due to the museum There is a gallery showing royal duties which are photographs 

and antiques and various objects such as cups, bowls, tiles, Buddha statues, many valuable items of Tak Province, 

consisting of the idea of using internet technology that is popular today to be useful.  Therefore, the technique of 

linking QR Code with the website (Web site)  is applied in order to find public relations methods.  Chalermprakiet 

City Museum, Tak Province. The actual test. Starting from May 13, 2019 to September 30, 2019 with a total of 

934 visitors. 
 

Keywords:   Museum, Tak, QR code, website 
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บทน า 

อาคารพิพธิภัณฑเ์มอืงเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นจวนผู้วา่ราชการจังหวัดตาก ในอดีตเคยจัดเป็นท่ีประทับของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด าเนินเพื่อทรง

วางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 และเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีเมื่อคร้ังเสด็จพระราชด าเนินมาทรงปฏิบัติภารกิจท่ีจังหวัดตาก ในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 จังหวัด

ตากได้ปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเก่านีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์เมอืง ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เป็นแหล่งศึกษาหา

ความรู้แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี และงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเมืองส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นตัวอยา่งของความตัง้ใจในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม โดยการ

ปรับเปลี่ยนพื้นใช้สอยภายในอาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญอีกแห่งของ  

เมอืงตาก 

โดยพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ยังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบเว็บไซต์มาก่อน จึงมี

แนวความคิดท่ีจะพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์พพิิธภัณฑ์ให้กับประชาชนท่ัวไป และก าหนดให้น าเสนอ 10 สิ่งเด่น

ของพิพิธภัณฑ ์ดังนี ้

1. เก้าอีป้ระทับ ( ในหลวง ร.9) 

2. รอยพระบาทท่ียาตรา (วดีีโอคร้ังเสด็จ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2501) 

3. พระพุทธรูป 7 สมัย 

4. พระพุทธรูปจับขโมย 

5. นาฬิกา (กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ประทานเป็นท่ีระลึกให้กับจังหวัดตาก) 

6. อฐิศิลาจารกึภาษาจีน อายุ 300 กว่าปี 

7. มุมท่านหมอเปลื้อง นิลพัน 

8. ประวัตท่ิานเจ้าของบ้าน (ประวัตผิู้ว่าราชการท่านแรกของจังหวัดตาก) 

9. พระนางจามเทว ี(คร้ังเสด็จผ่านเมอืงตาก) 

10. กระทงจ าลองพระราชทาน (ประวัตปิระเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตาก) 

 ในการให้ผู้เยี่ยมชมแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ 
 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อน าเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

ตาก และระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งเล็งเห็นถึงความสะดวกในการแสกนคิวอาร์

โค้ด โดยใชม้อืถอื ท่ีเป็นสมารท์โฟนท้ังระบบแอนดรอยด ์และไอโอเอส หรืออุปกรณอ์ื่นๆ ท่ีสามารถแสกนคิวอารโ์ค้ดก็

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

  1. คอมพิวเตอร์  2. โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 

  3. เว็บเซิร์ฟเวอร์  4. ปา้ย QR Code 
 

วิธีการศกึษา 

 1. ศกึษากระบวนการเชื่อมโยงควิอารโ์ค้ด กับช่ือโดเมนเนมของเว็บไซต์ 

 2. ลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมขอ้มูล ณ พพิธิภัณฑเ์มอืงเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดตาก 

 3. พัฒนาระบบคิวอารโ์ค้ด และเว็บไซต์พพิธิภัณฑเ์มอืงเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดตาก 

 4. สรุปผลการด าเนนิงาน 

 5. จัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
 

การออกแบบ (use case diagram) 

            

takmuseum.com

           

           

<<include>>

 
 

ผลการศึกษา 
 1. จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ได้ข้อสรุปว่าให้จดโดเมนเนมใน

ชื่อ takmuseum.com 
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ภาพที่ 1 เว็บไซต์ takmuseum.com 

 

ท้ังนีจ้ากการทดสอบการใช้งานจริง เร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 มีผู้เยี่ยม

ชมท้ังสิ้น 934 คน 

  

 2. การพัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด พพิธิภัณฑเ์มอืงเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดตาก จะมท้ัีงหมด 10 ป้าย ดังนี้ 

   2.1 เก้าอี้ประทับ ( ในหลวง ร.9) 

 
 

ภาพที่ 2 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล เก้าอี้ประทับ ( ในหลวง ร.9) 
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  2.2 รอยพระบาทท่ียาตรา (วดีีโอคร้ังเสด็จ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2501) 

 
 

ภาพที่ 3 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล รอยพระบาทท่ียาตรา 

 

   2.3 พระพุทธรูป 7 สมัย 

 
 

ภาพที่ 4 ป้าย QR Code แสดงขอ้มูล พระพุทธรูป 7 สมัย 

 

  2.4 พระพุทธรูปจับขโมย 

 
 

ภาพที่ 5 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล พระพุทธรูปจับขโมย 
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  2.5 นาฬิกา (กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ประทานเป็นท่ีระลึกให้กับจังหวัดตาก) 

 
 

ภาพที่ 6 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล นาฬกิา 

(กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดป้ระทานเป็นท่ีระลึกให้กับจังหวดัตาก) 

 

  2.6 อิฐศลิาจารึกภาษาจีน อายุ 300 กว่าปี 

 
 

ภาพที่ 7 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล อฐิศิลาจารกึภาษาจีน อายุ 300 กว่าปี 

 

  2.7 มุมท่านหมอเปลื้อง นลิพัน 

 
 

ภาพที่ 8 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล มุมท่านหมอเปลื้อง นิลพัน 
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  2.8 ประวัตท่ิานเจ้าของบ้าน (ประวัตผิู้ว่าราชการท่านแรกของจงัหวัดตาก) 

 
 

ภาพที่ 9 ป้าย QR Code แสดงขอ้มูล ประวัตท่ิานเจ้าของบ้าน 

(ประวัตผิู้ว่าราชการท่านแรกของจังหวัดตาก) 

 

  2.9 พระนางจามเทว ี(คร้ังเสด็จผ่านเมอืงตาก) 

 
 

ภาพที่ 10 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล พระนางจามเทว ี(คร้ังเสด็จผ่านเมอืงตาก) 

 

  2.10 กระทงจ าลองพระราชทาน (ประวัตปิระเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตาก) 

 
 

ภาพที่ 11 ป้าย QR Code แสดงข้อมูล กระทงจ าลองพระราชทาน 

(ประวัตปิระเพณีลอยกระทงสายของจังหวัดตาก) 
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ลักษณะของแท่นวางป้าย QR Code จะมลีักษณะเป็นแท่นวางทรงสูง ท าจากไม ้ดังนี ้

 
 

ภาพที่ 12 ลกัษณะแท่นวางป้าย QR Code 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 ผลการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก จากโดเมน

เนม takmuseum.com ปรากฏว่ามผีู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกลา่ว ดังแสดงผลในตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ takmuseum.com 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้เข้าเยีย่มชมเว็บไซต์ takmuseum.com 
         เดือน 

 
จ านวน (คน) 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์ 202 198 185 171 182 938 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง เพื่อผู้วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยในการเข้าไปเก็บข้อมูล

และด าเนินงานวิจัย ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากท่ีได้ให้งบประมาณในการพัฒนางานวิจัยนี้ และ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์เวลาและสถานที่เพื่อใชใ้นงานวิจัยน้ี 
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การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สนิค้าชมุชนของกลุ่มสตรี ต าบลป่ามะม่วง  

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

Creating the Product Advertisement of the Women club in Pa Mamuang,  

Muang Tak, Tak 

นมดิา ซื่อสัตย์สกุลชัย1*, อรรถพล เขียวแก้ว1, กนกวรรณ สงิห์ใส1  และ อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย1 

Namida Suesatsakulchai1*, Ataphon Keawkaew1, Kanokwon Singsai1 and Apichai Suesatsakulchai1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน 

ป่ามะม่วงและประเมินผลความพึงพอใจในความรู้และทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

สินค้า โดยการมสี่วนของผู้วิจัย นักศกึษา กลุ่มแมบ้่านป่ามะมว่งและผู้บริโภคเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ การศกึษาสภาพ

ปัจจุบันของกลุ่มแมบ้่านป่ามะม่วง พบวา่ กลุ่มแมบ้่านป่ามะมว่งไม่มคีวามรู้ ทักษะด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และไม่มี

การใชส้ื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดังนัน้ จึงมกีารศกึษาหาแนวทางในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมถ่ายทอด

ความรู้ดา้นการจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น  โดยมผีู้รับการอบรม จ านวน 30 คน ใชโ้ปรแกรม 

Corel VideoStudio Pro X7 ในการตัดตอ่วดิีโอ ซึ่งเหมาะกับผู้เร่ิมตน้ใชง้านวดิีโอ การประเมนิผลด้านการอบรมทักษะการสร้าง

สื่อประชาสัมพันธ์ และประเมนิผลความพงึพอใจตอ่สื่อท่ีพัฒนาขึ้น พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ:   ประชาสัมพันธ์, ผลิตภัณฑ์, ต าบลป่ามะมว่ง  
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Abstract  

 The purposes of the research “Creating the product advertisement of the women club in Pa Mamuang, Muang 

Tak, Tak” are improving and assessments members women club’s skills, knowledge and satisfaction of creating medias  

for advertising their products and the product advertisement improvements which were evolved by researchers, students, 

the women club and consumers.  Moreover this research focus on questionnaire assessments fromparticipatory action 

research. Basically the members of women club in Pa Mamuang have no creating medias skills and they haven’t used 

advertisements for their products.  The researchers have studied and taught the members of the women club how to 

creating medias and making them interesting and popular.  The media skills of 30 members in the women club are 

improved by using Corel VideoStudio ProX7 program. The result of studying skill assessment is the members of women 

club are very satisfied with what they have learnt.  The result of satisfaction assessments with the medias shows are 

very satisfied. 
 

Keywords:   Advertisements, Products, Pa Mamuang   
 

บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคัญมากขึ้นท้ังต่อครอบครัวและต่อสังคมท าให้สตรีต้องปรับตัว 

เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีและสภาวการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเอง  

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บทบาทของสตรีในการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศการเป็นอาสาสมัครชุมชนและบทบาทของสตรีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในขณะเดียวกันก็ต้องติดอาวุธทาง

ปัญญา เสริมสร้างความรู้มุมมองต่าง ๆ ให้กับผู้น าสตรี เพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวต่อ

สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป การด าเนินธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ ของศตวรรษท่ี 21 นั้น สิ่งต่าง ๆ 

ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูงมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีชนดิต่างๆ ก าลังท้าทายธุรกิจ และธุรกิจจ าเป็นตอ้ง

ปรับตัวเข้าหาลูกค้าเป็นอย่างมาก การตลาดยุคใหม่มิใช่เพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีดี การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม หรือ

การท าให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้เท่านั้น แต่ยังต้องท าการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน

สาธารณชนท่ัวไป และในปัจจุบันช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนั้นได้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น

เมื่อเปรียบกับในอดีต ซึ่งช่องทางต่างๆน้ันก็มีความแตกต่างกันออกไปท้ังในส่วนของความเหมาะสมของช่องทางแต่ละ

ชอ่งทางเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ ลักษณะกลุ่มผู้บริโภคท่ีจะเลือกบริโภคสื่อในแต่ละช่องทาง จ านวนผู้บริโภค

ท่ีมีความแตกตา่งกันในแตล่ะชอ่งทาง ตน้ทุนในการท าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของแต่ละช่องทาง ความถี่ของโฆษณาที่

จะออกสู่สารธารณชน เป็นต้น หากพิจารณาจากปัจจัยของความหลายหลากและความแตกต่างของลักษณะของสื่อใน 

แต่ละช่องทางแล้วนั้น ก็จะเห็นได้ว่าการเลือกสื่อและการออกแบบสื่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้น 

มีความส าคัญอย่างมากต่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ประสบความส าเร็จ (ประกายกาวิล  

ศรีจินดา, 2562)  

การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนประกอบ ด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการบริหาร 

จัดการ การสร้างเครือข่าย การตลาด ซึ่งธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้ใช้แนวคิดการตลาดท่ีมีการน าส่วนประสมทาง 

การ ตลาด (4P’s) มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจ ประกอบ ด้วยผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การจัดจ าหน่าย 

(place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) การตลาดและการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีมีต่อ

ความส าเร็จของ โครงการกลุ่มอาชีพโอทอป (จริญญา นวลอินทร์ , 2552) การสื่อสารการตลาดเป็นหนึ่งในส่วนประสม
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ทางการ ตลาด ซึ่งเป็นการสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างการ

ยอมรับ ระหว่างธุรกิจชุมชนกับผู้บริโภค (อัครวรรธน์ รอดสมบุญ, 2551) ได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

ธุรกิจ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการขายและการตลาด และเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของ

องค์กรได้เป็นอยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (Schultz & Schultz, 2550) 

วสิาหกิจชุมชนมปัีญหาในการด าเนินธุรกิจ การตลาด และการสื่อสารการตลาดเป็นอยา่งมาก ท าให้สินค้าท่ีผลิต 

ออกมามีจ าหน่ายได้น้อย ประชาชนขาดรายได้ และเกิด ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเป็น ธุรกิจ

ขนาดเล็กท่ียังตอ้งมกีารสื่อสารการตลาดในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยัง กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย ปัญหาบรรจุภัณฑ์ยังคงใช้บรรจุภัณฑ์ ท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทันสมัย และไม่โดดเด่น เช่น การใช้ บรรจุภัณฑ์

ส าเร็จรูปท่ีมีขายตามท้องตลาดมาเป็นบรรจุ สินค้าโดยไม่มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ี เป็น ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจซื้อของลูกค้า หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ ท่ีเหมือนกันคู่แข่ง ท าให้ลูกค้าไม่เห็นความแตกต่างของ สินค้า เพราะ

ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดีเพียงใดแต่ หากใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจแล้วละก็ สินค้า นั้นก็อาจจะไม่

สามารถจ าหนา่ยได้เชน่กัน (อุษณีย์ มากประยูร, 2551) 

ความคุ้มค่าในการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อ ประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นพอประมาณเพื่อให้การ พัฒนา

ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนด าเนินไปอย่างมั่นคง หลัก การดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การ ตัดสินใจ

และด าเนินกิจการต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง นั้นต้องอาศัยท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานก่อนจึง สามารถน า

หลักการความพอพียงมาใช้ โดยความรู้นั้น ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 

ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคม. 2549 อ้างถึงใน อคัรวรรธน  ์รอดสมบุญ, 2551)  ส าหรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก เป็นต้น ซึ่งการ

ออกแบบนั้น เอารูปภาพประกอบ (illustration) ภาพถ่าย (photography) สัญลักษณ์ (symbol) รูปแบบ และขนาดของตัว 

อักษร (typography) มาจัดวางเพื่อใหเ้เกิดการน าเสนอข้อมูล อย่างชัดเจน เกิดผลดีต่อกระบวนการ สื่อความหมาย และ 

แสดงคุณค่าทางการออกแบบอย่างตรงไปตรงมา ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากสื่อ

อเิล็กทรอนกิส์เป็นสื่อท่ีมี ท้ังภาพและเสียง และเป็นภาพเคลื่อนไหว (ศริิเพ็ญ คล้ายถม, 2550) 

 ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก ตัง้อยูบ่ริเวณทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองตาก ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

เมอืงตาก 3  ลเมตร ต าบลป่ามะมว่งกิโ ประกอบด้วย 7 หมูบ้่าน มพีื้นท่ีประมาณ26,875 ไร่ 43.89 ตารางกิโลเมตร สภาพ

พื้นท่ีโดยท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีป่าไม้และภูเขาสูงบางส่วนมีระดับความลาดเทไปทางทิศตะวันออกของต าบล พื้นท่ี

ส่วนใหญ่ใช้เพื่อท าการเกษตรและท่ีอยูอ่าศัย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าวและเลีย้งสัตว์

เป็นจ านวนมาก มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประธานท่ีดี แต่มาปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์กับลดลงเพราะ

ประชาชนหันมาประกอบอาชีพอ่ืนแทน เช่น รับราชการ  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย และอาชีพท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยการรวมกลุ่มของแมบ้่าน จ านวน 15 คน น าผลไมต้ามฤดูกาลท่ีมอียูใ่นท้องถิ่นน ามาแปรรูปเพื่อจ าหนา่ยเป็นสินค้าของ

ฝากประจ าต าบลป่ามะม่วง เช่น การท าใส้เมี่ยง กล้วยกวน ขนุนกวน กระท้อนกวนและมะพร้าวเสวย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ท่ีกลุ่มแม่บ้านผลิตขึ้นมีวางจ าหน่ายในต าบลป่ามะม่วงเท่านั้น การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของ

ชุมชนให้มีความสวยงาม ทันสมัยท าให้มีจุดดึงดูดความสนใจลูกค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้นช่วย

เพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่าย ประกอบกับการ เสริมสร้างความรู้ ทักษะของกลุ่มแม่บ้าน ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

สินค้าในชุมชน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้่อให้เกิดประโยชนต์อ่ตนเองและสังคมได้อยา่งยั่งยนื 
  



196 
 

 

-Proceeding- 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของกลุ่มแม่บ้านป่ามะมว่ง

และประเมินผลความพงึพอใจในความรู้และทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และประเมินผลความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มแม่บ้านป่ามะมว่ง 

วิธีศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มูลสนิค้าในชุมชนและลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลแหลง่ผลิต วธีิการผลิต สถานท่ีจัดจ าหน่ายและวิธีการ

ประชาสัมพันธ์สนิค้าในชุมชน 

2. ประชุมบอกวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานวิจัยต่อผู้ประกอบการในชุมชนและบันทึกภาพขั้นตอน 

การผลิตโดยการมีสว่นร่วมของผู้วิจัย นักศกึษาและชาวชุมชน 

3. ประสานงานกับโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะมว่งเพื่อใชส้ถานท่ีในการจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

4. จัดฝึกอบรมความรู้ ทักษะการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดว้ยสื่อดิจิทัลและประเมินผลความพงึพอใจในการอบรม 

5. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สนิค้าในชุมชนและประเมินผลความพงึพอใจต่อสื่อท่ีพัฒนาขึ้นมา 

6. สรุปผลการประเมินความพงึพอใจในการอบรมและความพงึพอในในสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

  
 

ภาพที่ 1 รูปภาพการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 
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ภาพที่ 2 รูปภาพการบันทึกวดิีโอและภาพนิ่งเพื่อน ามาตัดตอ่วิดโีอ 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเร่ืองการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของกลุ่มสตรีบ้านป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก ได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีผู้ผลิตสินค้าในชุมชนและชาวชุมชนเป็นอยา่งดี  ซึ่งมีผลจากการ

ขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนและการลงพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บข้อมูลของทีมงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่ วมจ านวน 30 คน  

การประเมินผลมจี านวน 2 แบบประเมิน ดังนี้ แบบประเมินท่ี 1 คือ แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏบัิติ

แบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในการอบรม 2) ความพึงพอใจในวิทยากร และ 3) ความ

พงึพอใจด้านประโยชนท่ี์ได้รับจากการอบรม โดยผู้เข้าอบรมมคีวามพงึพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.70 และ

แบบประเมินท่ี 2 คือ แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วง  

มีการประเมินผลความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบการออกแบบและตกแต่ง 2) ด้านการน าเสนอ 

และ 3) ด้านเนื้อหา โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.60 การฝึกอบรมและการตัดตอ่

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วงในคร้ังนี้ใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Corel VideoStudio Pro X7  

ซึ่งเหมาะกับผู้เร่ิมตน้ใชง้านวดิีโอ  
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ตารางที่ 1 ประเมินผลความพงึพอใจในการอบรมเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม 

รายการประเมิน x̄    S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

    1. ความพงึพอใจในการอบรม    4.65 0.49 มากที่สุด 

    2. ความพงึพอใจในวทิยากร    4.75 0.47 มากที่สุด 

    3. ประโยชนท่ี์ได้รับจากการอบรม    4.70 0.51 มากที่สุด 

รวม    4.70 0.49 มากทีสุ่ด 
 

ตารางประเมินผลความพงึพอใจด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

รายการประเมิน x̄    S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

    1. ด้านรูปแบบการออกแบบตกแตง่    4.73 0.44 มากที่สุด 

    2. ด้านน าเสนอ    4.59 0.49 มากที่สุด 

    3. ด้านเนื้อหา    4.59 0.49 มากที่สุด 

รวม    4.60 0.47 มากทีสุ่ด 

 

 
 

ภาพที่ 3 รูปภาพอบรมการสร้างสื่อแบบมสี่วนร่วม 
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ภาพที่ 4 รูปภาพสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุม่แมบ้่านป่ามะม่วง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของกลุ่มสตรีบ้านป่ามะม่วง ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด

ตาก การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ในชุมชนของกลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วงและประเมินผลความพึงพอใจในความรู้และทักษะในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และ 

2) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และประเมินผลความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านป่า

มะม่วง การศึกษาเร่ิมจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆภายในพื้นท่ีต าบลป่ามะม่วง และการลงพื้นท่ีจริงในการ

จัดเก็บข้อมูลของทีมงานวิจัย ต่อจากนั้นมีการประชุมกลุ่มแม่บ้านต าบลป่ามะม่วงเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

พร้อมเชิญชวนชาวชุมชนเข้าร่วมอบรมทักษะการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี รวมถึงวิทยากรมีทักษะ

การถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้และประโยชน์จากการฝึกอบรม สอดคล้องกับ

การศึกษาของ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเร่ือง สิริกร กาญจนสุนทร และมาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย (2560) ท่ีพบว่า ความพร้อมใน

การฝึกอบรมจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงวิทยากรท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญ และมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับการอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้อยา่งชัดเจน เมื่อเกิดปัญหาในการสร้างสื่อหรือมขี้อซักถามวิทยากรก็ได้รับค าชี้แนะและการตอบข้อซักถามอย่างดี 

และผลจากการมีส่วนร่วมของทีมงานวิจัยและกลุ่มแม่บ้านป่ามะม่วงในการสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชนให้

เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายผ่านระบบอินเทอร์เนต โดยผู้เข้าร่วมพัฒนาและชาวชุมชนมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก

ท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าสื่อท่ีพัฒนาขึ้นชว่ยประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึน้ และสามารถน าความรู้และ

ทักษะต่างๆไปพัฒนาต่อยอดในการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองและชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวารีย์ ศรี

ปูณะ มรรษพร สีขาว และรววีรรณ สนั่นวรเกียรต ิ(2558) ท่ีพบวา่ พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้เกิดจากความรู้ท่ีได้รับ เมื่อผู้รับการ
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อบรมได้รับความรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ได้รับเนื้อหาความรู้จากสื่อ ผู้รับการอบรมก็จะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป

พัฒนาตอ่ยอดเพื่อการประชาสัมพันธ์สนิค้าของตนเองและชุมนได้ต่อไป 
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การพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับการตัดเกรด  

ในการประเมินผลการศกึษา 

Development Function in Microsoft Excel for Grading Used for  

Educational Evaluation 

กฤษฎา ยาใจ1*, ขนิษฐา หอมจันทร์1 และ ชัชชัย ดีสุหล้า1 

Krissada Yajai1*, Kanitha Homjun1 and Chatchai Deesula1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ส าหรับการตัดเกรดท่ีนิยมใช้ใน 

การประเมนิผลการศกึษา 5 วิธี ได้แก่ 1) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 2) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) 3) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธี

ของสตุท (Stuit) 4) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Douglas) และ 5) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์ส (Hills) 

ฟังก์ชันชุดนี้ถูกบรรลงในแฟ้ม Add-in ส าหรับ Microsoft Excel (.xlam) ชื่อ Grading และประกอบด้วยคู่มือการใช้ฟังก์ชัน

การตัดเกรด ฟังก์ชันชุดนี้หลังจากสร้าง ทดลองใช้ และแก้ไขข้อบกพร่องหมดแล้ว ได้ทดลองประมวลผลการตัดเกรด  

แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของผลท่ีได้จากการประมวลผลของ

โปรแกรม ปรากฏว่า ผลท่ีได้ตรงตามวิธีการตัดเกรดท้ัง 5 วิธี นอกจากนี้ยังได้น าคู่มือการใช้ฟังก์ชันกับฟังก์ชันชุดนี้  

ไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ท่าน ทดลองใช้ปรากฏว่า ทุกคนสามารถท าได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในคู่มือทุกขั้นตอน และ 

ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้คู่มือกับฟังก์ชันโดยมีความคิดเห็นด้านการน าเสนอบนจอภาพ ด้านการ

จัดการเก็บข้อมูล ด้านการจังหวะการโต้ตอบและผลลัพธ์ ด้านการน าเสนอสารสนเทศ ด้านคู่มือการใช้ฟังก์ชัน และด้าน

ความรู้สกึเมื่อใชฟ้ังก์ชันมคี่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.40 ถึง 4.13 ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ถึงมาก 
 

ค าส าคัญ:   ฟังก์ชัน, ไมโครซอฟต์เอ็กเซล, การตัดเกรด 
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Abstract  
The purpose of this research is to develop the function in Microsoft Excel program for cutting grades which 

is commonly used in evaluating studies in 5 methods which are 1)  Grade cutting function using Mean and Standard 

Deviation 2) Normalized T-Score function 3) Stuit grade cutting function 4) Douglas cut method and 5) the function 

of grade cutting by the Hills method. This set of functions is added to the Grading Add-in for Microsoft Excel (.xlam) 

and contains a manual for grade cutting functions.  This set of functions has been created after trial and debugging. 

Have experimented with cutting grade processing Then have 3 academic evaluation experts check the accuracy of 

the results from the program's processing.  It appears that the results are in accordance with the 5 grade cutting 

methods. In addition, the manual of using the function with this function was given to a sample of 5 people who tried 

it. Everyone can follow the steps. In every step of the manual and the evaluation results of the trials with opinions on 

management, data collection, heartbeat and results. With accumulated values between 3.40 to 4.13 confirmed in the 

medium to high level. 
 

Keywords: Function, Microsoft excel, Grading 

  



203 
 

 

-Proceeding- 

บทน า 

การใช้ระบบเกรดโดยให้ครูหรืออาจารยผ์ู้สอนเป็นผู้ประเมนิหรือตัดเกรดเป็นรายวิชาท่ีตนเองสอนนัน้เป็นการ

ถูกต้องตามหลักวิชา เกรดนั้นมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก เพราะมีผลต่ออนาคตของผู้เรียนฉะนั้นการตัดเกรดจึง

จ าเป็นจะต้องมคีวามถูกต้อง ยุติธรรม มคีวามเป็นปรนัย และเป็นไปตามหลักการวัดผล โดยการประเมินผลการเรียนรู

นั้น เป็นกระบวนการตัดสินคุณคาการเรียนรูของผู้เรียนโดยน าผลการเรียนนั้นไปเปรียบเทียบกับความสามารถของ

กลุ่มหรือเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู ท่ีดีจะตองอาศัย การวัดผลท่ีครอบคลุมดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย มีผลการวัดท่ีเชื่อถือได้ มีวิธีการแปลความหมาย คะแนนท่ีเหมาะสม และใช วิธีการตัดสินคุณคา ท่ี

ยุติธรรม (ศริิชัย กาญจนวาสี, 2548)  

นักวัดผลทางการศึกษาได้ค้นคว้าและหาวิธีการตัดเกรดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรมมากท่ีสุด  

แต่วิธีการตัดเกรดส่วนใหญ่จะต้องอาศัยวิธีการทางสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งวิธีการทางสถิติตอ้งน าข้อมูลจ านวน

มากมาค านวณซึ่งท าให้เกิดข้อยุ่งยาก สร้างความล าบากให้กับครูหรืออาจารย์ผู้ให้เกรดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้ 

น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาใช้ในการค านวณกันมากแล้ว ตัวอย่างเช่น โปรแกรม SPSS, Minitab ฯลฯ ซึ่งแต่ละ

โปรแกรมมีความสามารถในการค านวณทางสถิติมากมาย ผู้ใช้จ าเป็นต้องเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมส าหรับงานของตน 

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นโปรแกรมท่ีมี

ความสามารถและมคีุณสมบัตมิากมาย การเรียนรู้ในทุก ๆ ค าสั่งจึงไม่ใชเ่ร่ืองง่ายนัก แตใ่นทางกลับกันก็ไม่ใชโ่ปรแกรม

ท่ีใช้งานยากเลย เพียงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถใช้งานขั้นพื้นฐานได้ (จักรทิพย์  ชีวพัฒน์, 2554) และโปรแกรมยัง

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือฟังก์ชันขึ้นใชเ้องหรือแจกจ่ายให้ผู้สนใจน าไปใช้

ได้ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงคิดท่ีจะพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับการตัดเกรดใน 

การประเมินผลการศึกษา เพราะว่าในปัจจุบันนี้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ได้มีบทบาทในสถานศึกษาอย่างมาก  

ถ้าหากมฟีังก์ชันดังกลา่วมาชว่ยในการตัดเกรดท่ีเป็นไปตามหลักการวัดผล และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง

แมน่ย า อกีทัง้ผลการค านวณท่ีได้สามารถบันทึกไว้ เพื่อสะดวกในการน าข้อมูลกลบัมาใชใ้หมไ่ด้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้ะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) 

3. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของสตุท (Stuit) 

4. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Douglas) 

5. เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์ส (Hills) 

6. เพื่อเขียนคู่มือการใช้ฟังก์ชันการตัดเกรด 

 

  



204 
 

 

-Proceeding- 

กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
โครงการวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ส าหรับการตัดเกรดในการ

ประเมินผลการศึกษา ซึ่งมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ขั นที่ 1  ขั้นเตรียมการ 

1. ศกึษาหลักการ ขั้นตอน และวิธีการตัดเกรดแตล่ะวิธีต่อไปนี้ 

2. ศกึษาโปรแกรมไมโครซอฟตว์ซิวล เบสิก (Microsoft Visual Basic) ส าหรับแอฟพลเิคชัน ที่ใชร่้วมกับ

โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 

ขั นที่ 2  ขั้นวเิคราะหง์าน (Job Analization) การวเิคราะห์งานปรากฏว่าจะตอ้งด าเนินงานดังนี ้

1. ก าหนดรูปแบบการกรอกคะแนนดบิในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 

2. ก าหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ได้แก่ 1) การก าหนดค่าตัวแปรในฟังก์ชัน และ 2) ค าอธิบายฟังกช์นั โดยมี

ฟังก์ชันดังนี ้

3. ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชค้ะแนนมาตรฐานทีปกติ (Grading by Normalized T-score) 

5. ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใชว้ธีิของสตุท (Grading by Stuit’s Method) 

6. ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Grading by Douglas’s Method) 

7. ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์ส (Grading by Hills’s Method) 

  

ใช้ค่าเฉลี่ย (x̄ ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ใช้คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ
 (Normalized T-score) 

วิธีของสตุท 
(Stuit’s Method) 

วิธีของดักกลาส 
(Douglas’s Method) 

วิธีของฮิลลส์ 
(Hills’s Method) 

ฟังก์ชันการตัดเกรดใน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 
รวมทั้งหมด 5 ฟังก์ชัน 

คู่มือการใช้ฟังก์ชัน 

การตัดเกรด 

ความคิดเห็นต่อ
การใช้ฟังก์ชันการ
ตัดเกรดใน
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็ก
เซลกับคูม่ือการใช้
ฟังก์ชัน 
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ขั นที่ 3 ขั้นเขียนผงังาน (Flowchart) ของฟังก์ชันในข้อ 2.2 

ขั นที่ 4  ขั้นลงมือเขียนโปรแกรม (Programming) จากผังงาน (Flowchart) ในขั้นท่ี 3 น ามาเขียนโปรแกรม

ด้วยไมโครซอฟต ์วิชวล เบสิกส าหรับแอฟพลเิคชัน ที่ใชร่้วมกับโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล  

ขั นที่ 5 ขั้นทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program testing and Debugging) 

ขั นที่ 6  ขั้นตรวจสอบความถูกต้องของผลการประมวลผลการตัดเกรดแตล่ะวิธีจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โดยใชผู้้เชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผลการศึกษา จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบวา่ ค่าท่ีค านวณได้ตามทฤษฎี

หรือวธีิการตัดเกรดในแต่ละวธีิหรือไม ่ถ้าไมต่รงก็จะท าการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 

ขั นที่ 7  ขั้นเขียนคู่มือการใช้ฟังก์ชันและตัวอยา่งข้อมูลท่ีจะให้กลุม่ตัวอย่างทดลองใชฟ้ังก์ชัน 

ขั นที่ 8  ให้กลุม่ตัวอย่างทดลองใชฟ้ังกช์ันโดยศึกษาจากคู่มือการใช้งาน ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งได้แก่ อาจารย์

ผู้สอนในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น จ านวน 5 ท่าน พรอ้มท้ังให้ตอบแบบประเมินฟังก์ชันกับคู่มอื

การใช้งาน 

ขั นที่ 9  ขั้นปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม/คู่มอืการใชง้าน และพรอ้มแจกจ่าย 

ขั นที่ 10 ขั้นเขียนรายงานการวิจัย 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ส าหรับการตัดเกรดท่ีนิยมใชใ้น

การประเมินผลการศึกษา 5 วิธี ได้แก่ 1) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 2) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) 3) ฟังก์ชันการตัด

เกรดโดยวธีิของสตุท (Stuit) 4) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวธีิของดักกลาส (Douglas) และ 5) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธี

ของฮิลล์ส (Hills)  

 ฟังก์ชันชุดนี้ถูกบรรลงในแฟ้ม Add-in ส าหรับ Microsoft Excel (.xlam) ชื่อ Grading ดังภาพท่ี 1 และ

ประกอบด้วยคูม่อืการใชฟ้ังก์ชันการตัดเกรด 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าตา่ง Add-in ท่ีมี Add-in Grading ปรากฏอยู ่

 

การเรียกใช้ฟังก์ชันสามารถศึกษาได้จากคู่มอืการใช้โปรแกรม และผลการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างปรากฏผลลัพธ์

ดังตอ่ไปนี ้
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 1) การตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลลัพธ์ ดัง

ภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงฟังก์ชันตัดเกรด Grad_MSD 
 

2) การตัดเกรดโดยใชค้ะแนนมาตรฐานทีปกต ิ(Grading By Normalized T-Score) ปรากฎผลลัพธ์ ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลลัพธ์ฟังก์ชันตัดเกรด Grad_Normal_T_Score 
 

3) การตัดเกรดโดยวิธีของสตุท (Grading By Stuit’s Method) ปรากฎผลลัพธ์ ดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์ของฟังกช์ันตัดเกรด Grad_Stuit 
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4) การตดัเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Grading By Douglas’s Method) ปรากฏผลลัพธ์ ภาพท่ี 5 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงผลลัพธ์ของฟังกช์ันตัดเกรด Grad_Douglas 
 

 5) การตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์ส (Grading By Hills’s Method) ปรากฎผลลัพธ์ ดังภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลลัพธ์ของฟังกช์ันตัดเกรด Grad_Hills 

 

 ฟังก์ชันชุดนี้หลังจากสร้าง ทดลองใช้ และแก้ไขข้อบกพร่องหมดแล้ว ได้ทดลองประมวลผลการตัดเกรด แล้วให้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของผลท่ีได้จากการประมวลผล ปรากฏว่า  

ผลท่ีได้ตรงตามทฤษฎีหรือหลักการตัดเกรด นอกจากนี้ยังได้น าคู่มือการใช้ฟังก์ชันกับฟังก์ชันชุดนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 5 ท่าน ทดลองใช้ปรากฏว่า ทุกคนสามารถท าได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ในคู่มือทุกขั้นตอน และผลการประเมินของ

กลุ่มตัวอย่างท่ีทดลองใช้คู่มือการใช้ฟังก์ชันโปรแกรมการตัดเกรด โดยมีความคิดเห็นด้านการน าเสนอบนจอภาพ  

ด้านการจัดการเก็บข้อมูล ด้านการจังหวะการโต้ตอบและผลลัพธ์ ด้านการน าเสนอสารสนเทศ ด้านคู่มือการใช้ฟังก์ชัน 

และด้านความรู้สกึเมื่อใชฟ้ังก์ชันมคี่าเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 3.40 ถึง 4.13 ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ถึงมาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลการวจิัยคร้ังนี้ท าให้ได้ฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลส าหรับการตัดเกรดท่ีนิยมใชใ้นการประเมินผล

การศึกษา โดยมีวิธีตัดเกรดท้ังหมด 5 วิธี ซึ่งสอดคล้องกับ ต่าย  เชี่ยงฉี (2532) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การสร้างโปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการตัดเกรดท่ีนิยมใช้ในการประเมินผลการศึกษา 5 วิธี โปรแกรมส าเร็จรูปชุดนี้สร้างขึ้นนี้ใช้ชื่อว่า  

“TC GRADING Version 1.00” และประชุมพร  ชัยศรี และกฤษฎา  ยาใจ (2549) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรม

ส าเร็จรูปการให้ระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลการศึกษา โปรแกรมส าเร็จรูปชุดท่ีสร้างขึ้นมีชื่อว่า “Easy Grading 

Version 1.0  วิธีตัดเกรดท้ังหมด 5 วิธี ได้แก่ 1) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 2) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกต ิ(Normalized T-Score) 3) ฟังก์ชันการตัดเกรด

โดยวธีิของสตุท (Stuit) 4) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส (Douglas) และ 5) ฟังก์ชันการตัดเกรดโดยวธีิของฮิลล์ส 

(Hills) โดยฟังก์ชันชุดนี้ถูกบรรลงในแฟม้ Add-in ส าหรับ Microsoft Excel (.xlam) ชื่อ Grading และได้คูม่อืการใชฟ้ังก์ชันการ

ตัดเกรด 

 ฟังก์ชันในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล  ส าหรับการตัดเกรดประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน ดังนี ้

 1) ฟังก์ชัน Grad_MSD(SystemGrad ,GradMin,GradMax,Rng) เป็นฟังก์ชันส าหรับตัดเกรดโดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การตัดเกรดโดยวิธีนี้ถือหลักว่า พิสัยของคะแนนในโค้งปกติจะมี

ค่าประมาณอยู่ระหว่าง –3SD ถึง +3SD นั่นคือ มีช่วงห่างประมาณ 6SD ฉะนั้นช่วงของคะแนนในแต่ละเกรดจะเท่ากับ 

6SD หารด้วยจ านวนเกรด และการคิดคะแนนขั้นต่ าของแต่ละเกรดให้เร่ิมคิดจากค่าเฉลี่ย สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน 

Grad_MSD(SystemGrad, GradMin,GradMax,Rng) ส าหรับการตัดเกรด โดยมีรายละเอียดของตัวแปร SystemGrad ซึ่งเป็น

ตัวแปรส าหรับก าหนดระบบเกรดท่ีต้องการตัดเกรดก าหนดได้ 2 ค่า ได้แก่ 5 หมายถึง ระบบ 5 เกรด ได้แก่ A  B  C  D  

และ F ส่วน 8 หมายถึง ระบบ 8 เกรด ได้แก่ A  B+  B  C+  C  D+  D  และ F ตัวแปร GradMin เป็นตัวแปรส าหรับก าหนด

เกรดขั้นต่ าที่ต้องการตัดเกรด เช่น “D” หมายถึง เกรดขั้นต่ าที่ต้องการตัดได้แก่ เกรด D ตัวแปร GradMax เป็นตัวแปร

ส าหรับการก าหนดเกรดสูงสุดท่ีต้องการตัดเกรด เชน่ “A” หมายถึง เกรดสูงสุดต้องการตัดได้แก่ เกรด A ตัวแปรRng เป็น

ตัวแปรแสดงขอบเขตของข้อมูลคะแนนรวม เชน่ C2:C31 หมายถึง ข้อมูลต าแหนง่คอลัมน ์C แถวท่ี 2 ถึง แถวท่ี 31  

 2) ฟังก์ชัน Grad_Normal_T_Score (SystemGrad,GradMin,GradMax,Rng) เป็นฟังก์ชันส าหรับตัดเกรด 

โดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) การตัดเกรดโดยวิธีนี้จะยึดการแจกแจงพื้นท่ีใต้โค้งปกติ  

(Normal Cure) เป็นหลัก ฉะนั้น ก่อนอื่นจะต้องเปลี่ยนคะแนนดิบของผู้สอบทุกคนให้เป็นคะแนนมาตรฐานทีปกติ 

( Normalized T-Score)  แ ล้ ว จึ ง ด า เ นิ นก า รตั ด เ ก รด ไ ด้  ส ามา รถ เ รี ยก ใ ช้ ฟั ง ก์ ชั น  Grad_Normal_T_Score 

(SystemGrad,GradMin,GradMax,Rng) ส าหรับการตัดเกรด โดยมีตัวแปร  SystemGrad ตัวแปร GradMin ตัวแปร 

GradMax และตัวแปร Rng เชน่เดียวกับฟังก์ชัน Grad_MSD  

 3) ฟังก์ชัน Grad_Stuit(SystemGrad, GPAGroup,Rng) เป็นฟังก์ชันส าหรับตัดเกรดโดยวิธีของสตุท (Grading 

By Stuit’s Method) การตัดเกรดโดยวิธีของสตุทนี้จะยึดตามความสามารถของคนในกลุ่มท่ีจะตัดเกรดเป็นหลักโดยไม่

อิงการแจกแจงโค้งปกติ (Normal Curve) ซึ่งผู้ตัดเกรดจะต้องประเมินได้ว่ากลุ่มคนท่ีจะน ามาตัดเกรดนั้นมี

ความสามารถโดยเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ในระดับใด ดีเลิศ ดีมาก ดี ค่อนข้างดี ปานกลาง อ่อน หรืออ่อนมาก เมื่อประเมิน

ได้ว่าอยู่ในระดับใดแล้ว ก็จะมีตัวคูณตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า Lower Limit Factor (LLF) ซึ่งดูได้จากตาราง ตัว LLF นี้จะเป็น

ตัวปรับให้กลุม่ท่ีมีความสามารถต่างกันจะมีจ านวนคนได้เกรด A, B, C, D หรือ F ตา่งกัน และไมต่อ้งก าหนดว่าจะตัดกี่

เกรด จะมี A หรือ F หรือไม่ ซึ่งจะประมวลผลตามระดับความสามารถของกลุ่มท่ีเราประเมินแต่แรก สามารถเรียกใช้
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ฟังก์ชัน Grad_Stuit (SystemGrad,GPAGroup,Rng)  ส าหรับการตัดเกรด โดยมีตัวแปร SystemGrad ตัวแปร GPAGroup  

ซึ่งเป็นตัวแปรแสดงระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของกลุม่ สามารถก าหนดได้ 7 ค่า ดังนี ้
 

ความสามารถ GPA 

ดีเลิศ (Exceptional) 2.80 

ดีมาก (Superior) 2.60 

ดี (Good) 2.40 

ค่อนขา้งดี (Fair) 2.20 

ปานกลาง (Average) 2.00 

ออ่น (Weak) 1.80 

ออ่นมาก (Poor) 1.60 

  

 การแทนค่าตัวแปร เช่น พิมพ์คา่ตัวแปรเป็น “ดีเลิศ” หรือ “Exceptional” หรือ 2.80 เป็นต้น และตัวแปร Rng  

 4) ฟังก์ชัน Grad_Douglas (SystemGrad,GPAMax,Rng) เป็นฟังก์ชันส าหรับตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาส 

(Grading By Douglas’s Method) การตัดเกรดโดยวิธีของดักกลาสนี้ไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนวิธีอื่น ๆ คือให้ดูผลหารของ

คะแนนต่ าสุดหารด้วยคะแนนสูงสุด ถ้ามีค่ามากจ านวนเกรดก็จะน้อย ถ้าผลหารมีค่าน้อยจ านวนเกรดก็จะมีมาก 

สามารถเรียกใชฟ้ังก์ชันGrad_Douglas(SystemGrad,GPAMax,Rng)  ส าหรับการตัดเกรด โดยมตีัวแปร SystemGrad  

ตัวแปร GradMax และตัวแปร Rng 

 5) ฟังก์ชัน Grad_Hills (SystemGrad,GradMin,GradMax,Rng) เป็นฟังก์ชันส าหรับตัดเกรดโดยวิธีของฮิลล์สนี้  

คล้าย ๆ กับการตัดเกรดโดยใชค้ะแนนมาตรฐานทีปกต ิ(Normalized T-score) กล่าวคือ ตอ้งแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน

มาตรฐานซี (Z-score) แต่แปลงตามแนวเส้นตรงแล้วเปลี่ยนคะแนนซี (Z-score) ให้เป็นคะแนนแปลงรูป (Derived Score) 

อีกคร้ังหนึ่ง โดยให้มีคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่าไรก็ได้ ท้ังนี้เพื่อปรับคะแนนซี ไม่ให้มี

เครื่องหมายติดลบ ถ้าจะไม่ปรับก็ไม่ผิดให้ผลเท่ากัน แต่ในทางปฏิบัตินิยมให้มีคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) เป็น 75 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) เป็น 12.5 สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน Grad_Hills(SystemGrad, GradM,GradMax,Rng)  ส าหรับการตัดเกรด 

โดยมตีัวแปร SystemGrad ตัวแปร GradMin ตัวแปร GradMax และตัวแปร Rng  

 ฟังก์ชันชุดนี้หลังจากสร้าง ทดลองใช้ และแก้ไขข้อบกพร่องหมดแล้ว ได้ทดลองประมวลผลการตัดเกรด แล้วให้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของผลท่ีได้จากการประมวลผล ปรากฏว่า  

ผลท่ีได้ตรงตามทฤษฎีหรือหลักการตัดเกรด นอกจากนี้ยังได้น าคู่มือการใช้ฟังก์ชันกับฟังก์ชันชุดนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 5 ท่าน ทดลองใชป้รากฏวา่ ทุกคนสามารถท าได้ตามขั้นตอนตา่งๆ ในคู่มอืทุกขั้นตอน และผลการประเมนิของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีทดลองใช้คู่มือการใช้ฟังก์ชันโปรแกรมการตัดเกรด โดยมีความคิดเห็นด้านการน าเสนอบนจอภาพ  

ด้านการจัดการเก็บข้อมูล ด้านการจังหวะการโต้ตอบและผลลัพธ์ ด้านการน าเสนอสารสนเทศ ด้านคู่มือการใช้ฟังก์ชัน 

และด้านความรู้สึกเมื่อใช้ฟังก์ชันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 4.13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถึงมาก ซึ่งผลการการ

ประเมินสอดคล้องกับ ต่าย  เชี่ยงฉี (2532) ผลการประเมินโปรแกรม “TC GRADING Version 1.00” กับคู่มือแนะน าการใช้

งาน เกี่ยวกับความสะดวกในการใช้โปรแกรม ความชัดเจนของค าสั่งชี้แจงในจอ ความชัดเจนของค าสั่งชี้แจงในคู่มือ  

ความสอดคล้องระหว่างคู่มือกับโปรแกรมความชัดเจนของค าสั่งชี้แจงในจอ ความชัดเจนของค าสั่งชี้แจงในคู่มือ  

ความสอดคล้องระหว่างคู่มือกับการใช้โปรแกรม และการล าดับขั้นตอนของค าถามหรือค าสั่งในโปรแกรมของท้ัง  
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13 โปรแกรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถึงดีท่ีสุด และผลการประเมินสอดคล้องกับ  

ประชุมพร  ชัยศรี และกฤษฎา ยาใจ (2549) ผลการประเมินโปรแกรม “Easy Grading Version 1.0” กับคู่มือแนะน าการใช้
งาน เกี่ยวกับการน าเสนอบนหน้าจอ การจัดการกับข้อมูล จังหวะการโต้ตอบและผลลัพธ์การน าเสนอ คู่มือการใช้

โปรแกรม ความรู้สกึเมื่อใชโ้ปรแกรมมคี่าเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 3.40 ถึง 4.13 ซึ่งอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ถึงมาก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สามารถด าเนินงานมาได้เพราะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา น่าน ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุน บุคลากรฝ่ายวิจัย มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์ 

ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์ ที่ให้ค าปรึกษาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย์ ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ และ

อาจารย์ ดร.สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ขอขอบคุณ 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
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การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษา กรณีศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

Development of Integrated System with Database System and Quality 

Assurance System: Case Study in University of Phayao 

พลรบ สวัสดี1*, ธิตินนท์ มณีธรรม1, ณัฐกร วงศใ์หญ่1, นิลุบล ปิงเมอืงเหล็ก1 และ โกลัญญา ตายะ2 

Phonrob Sawasdee1*, Thitinon Maneetume1, Nattakorn Wongyai1, Nilubon Pingmueanglek1 and Kolanya Taya2 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารงานด้าน

การประกันคุณภาพท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการกับฐานข้อมูลตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีอยู่แล้ว ได้แก่  

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พันธกิจด้านการวิจัย พันธกิจด้านการบริการวิชาการ พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลป  

และวัฒนธรรม และพันธกิจด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน โดยมีกระบวนการวิจัยตาม

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่ิมจากการศึกษาความต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้รับผิดชอบด้านการประกัน

คุณภาพของคณะ กอง และศูนย ์ในสังกัดมหาวทิยาลัยพะเยา วเิคราะห์ความตอ้งการ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ตดิตั้ง

ระบบ ทดสอบระบบ และการประเมนิประสิทธิภาพของระบบ 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตอ้งการระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบส่วนติดต่อกับ

ผู้ใชง้านท่ีเข้าใจได้โดยง่าย และมสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพท่ีดี จากการประเมนิประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบโดยกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ด้านการ

ออกแบบระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  

มีผลการประเมินทุกด้านอยู่ในภาพรวมระดับดี โดยมีผลการประเมินด้านด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance)  

อยู่ในระดับ ดี (x̄ = 3.62) ด้านการออกแบบระบบ (System Design) อยู่ในระดับดี (x̄ = 3.56) ด้านฟังก์ชั่นการท างานของ

ระบบ (Functional Requirements) อยู่ในระดับดี (x̄ = 3.53) ด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(Database Integration) อยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ = 3.38) 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาระบบ, บูรณาการ, ระบบฐานขอ้มูล, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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Abstract  

Production of graduates, research, academic services and promotion of art and culture are the missions of University of 

Phayao (UP) .  These missions are identified via several activities and variety of data on the existing database.  In order  

to get better management in the Quality Assurance (QA) Division of UP, a Quality Assurance Information System (QAIS)  

is developed.  Purpose of this research is to implement the QAIS with highly efficient and none of data duplication, for a 

new sharing system.  This system is developed by information system life cycle such as requirement analysis, design, 

development and evaluation. QA officers of faculty, division and center are involved.  

The result found that the effective information system, the friendliness of interface design and the worth information for 

supporting the quality assurance are compulsory needed.  The evaluation is taken in the term of function, design, 

performance and integrating the university database.  Results show that all evaluations receive at the good level. 

System performance is at good level (x̄  = 3.62). Design is at good level (x̄  = 3.56). Functional requirement is  

at good level (x̄  = 3.53). Data integration is at middle level (x̄  = 3.38) 
 

Keywords:   System development, Iintegration, Database system, Educational quality assurance system 

 

บทน า  

 การบริการจัดการสถาบันการศึกษาในปัจจุบันจะมีการบริหารจัดการแบ่งตามพันธกิจด้านต่าง  ๆ ได้แก่  

ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการภายใน 

ด้านต่าง ๆ เช่น การบริการจัดการด้านแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านบุคคลและ 

ด้านการประกันคุณภาพเป็นต้น โดยแตล่ะด้านจะมีการใชฐ้านข้อมูลและระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการท างาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยในกรณีของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน

การบริหารงานตามพันธกิจต่าง ๆ เช่นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning System) ส าหรับ 

การบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน ระบบบริหารด้านงานบุคคล ระบบบริการการศึกษาส าหรับพันธกิจ 

ด้านการเรียนการสอนและระบบบริหารงานวิจัยท่ีเป็นแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นต้น โดยในการพัฒนาและ 

น าระบบไปใช้งานจะเร่ิมต้นจากความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้งานและเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา

ระบบสารสนเทศขึ้นมาใช้งาน หรือจัดหาระบบจากหน่วยงานภายนอกมาประยุกตใ์ชใ้นหนว่ยงาน ซึ่งระบบท่ีน ามาใชง้านจะมี

ขอบเขตของระบบท่ีเอื้ออ านวยต่อการด าเนนิงานภายในหน่วยงานเจ้าของระบบอย่างเดียว การจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจะ

เป็นลักษณะของไซโล (Silo Database) เฉพาะหน่วยงานท่ีขาดช่องทางในการเชื่อมโยงหรือดึงข้อมูลในลักษณะการบูรณการ

ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ  ได้ยาก นอกจากนั้นระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้ยังมีความแตกต่างกันในแง่ของเทคโนโลยท่ีี

น ามาใชใ้นการพัฒนาระบบและการให้บริการระบบเหล่านั้น ท าให้ยากตอ่การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบอื่น ๆ  
 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยละเอียดท้ังใน 

ด้านทางเทคนคิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและการใช้งานระบบท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นปัญหาและ

อุปสรรคทั้งในเชิงเทคนิคและในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบต่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้ามหน่วยงานในลักษณะ

การบูรณาการข้อมูล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก นอกจากนั้นยังมีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องน าข้อมูลแต่ละหน่วยงานมาบูรณการร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
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เพื่อใช้ในการตัดสินใจท้ังในภาพรวมของสถาบัน เพื่อก าหนดนโยบายระยะยาวหรือเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในประเด็น

ปัญหาส าคัญท่ีมีความเสี่ยงตอ่สถาบันการศกึษา 
 

วิธีการศึกษา   

ศึกษาแหล่งข้อมูลในการวิจัย 

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิได้มาจากการออกแบบสัมภาษณ ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบบสัมภาษณท่ี์สร้างมคีวาม

ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวจิัย ในท่ีน้ีผู้ให้ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ คือ ผู้เชี่ยวชาญดา้นประกัน

คุณภาพของมหาวทิยาลัย กลุ่มผู้ใชง้านจ านวน 4 คน และกลุ่มผู้บริหารงานประกันคุณภาพ จ านวน 4 คน 

 2) ข้อมูลทุตยิภูมิ 

 เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากบทความต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยการวิจัย  ข้อมูลจาก

แหลง่ตา่ง ๆ เชน่ ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา และทางเว็บไซต์ 
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ ์จดบันทึกข้อมูล และบันทึกเทปขณะท าการสัมภาษณ์  เครื่องมือ

ท่ีใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ แนวค าถามท่ีมีโครงสร้างชัดเจน ถูกออกแบบตามกรอบ

แนวคิดเชงิทฤษฎีและตามหลักการประเมินตามมาตรฐานการประเมนิ และวิเคราะห์คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา

และความตรงตามโครงสร้าง จากผู้เชี่ยวชาญดา้นการประเมิน จ านวน 3 คน  และก าหนดตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลาย ๆ รูปแบบท้ังท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 

ซึ่งข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ท้ังหมดนั้น ผู้วิจัยได้น ามากลั่นกรอง เรียบเรียงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะ

ตอบค าถามของการวิจัย จนสรุปได้จากเอกสารงานวจิัยและสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ ในคร้ังน้ี   

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัย ใชท้ั้งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวจิัย เอกสารและงานวจิัย วิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลแบบไมเ่ป็นทางการ และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเป็นทางการ ซึ่งมีรายละเอยีดสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะน ามาเป็นกรอบการด าเนินงานวิจัย 

จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่เป็นทางการใช้แบบสังเกตในการจดบันทึกศึกษาและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

สังเคราะห์ข้อมูลและความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา CUPT เพื่อน ามาสู่การก าหนดแนวท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างท่ีสามารถเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมด ผู้วิจัยและคณะได้ก าหนดขนาดตัวอยา่ง 

คือ ประชาการคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 16 คณะโดยใช้ตาราง Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% และยอมรับความคลาดเลื่อนในการเลอืกตัวอย่าง 5% 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถามคุณภาพระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลและระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา CUPTQA ท่ีคณะผู้จัดท าโครงการวิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาจากหนังสือประกอบการเรียนและ

แบบสอบถามของงานวิจัยอื่นในเร่ืองท่ีใกล้เคียงกัน ได้ผ่านการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุติและได้ท าการปรับปรุงแก้ไข

ความถูกต้องของนือ้หาจนสบูรณ์แล้ว แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติและผู้ตอบแบบสอบถาม ชนิดของแบบสัมรวจรายการ 

(Check List) 

ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการท างานของระบบ (Functional Requirements) ด้านการออกแบบ

ระบบ (System Design) ด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) ด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของ

มหาวทิยาลัย (Database Integration) 

ส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นคุณภาพระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

CUPTQA 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้วางแผนท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลและท าการวเิคราะหด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 20.0 for Windows โดยใช้สถิติภาคบรรยายหรือพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) 

  การประเมินผลการใช้งานระบบกระท าโดยใช้แบบประเมินท าการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

เกณฑ์การแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

4.50 - 5.00 คือ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

3.50 – 4.49 คือ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 

2.50 – 3.49 คือ ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 

1.50 – 2.49 คือ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

1.00 – 1.49 คือ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

ผลการศึกษา  
จากผลการจัดเก็บความต้องการเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูล

และระบบประกันคุณภาพการศกึษา โดยท าการเก็บรวบรวมความตอ้งการจากผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และผู้ดูแลระบบ โดยความต้องการท่ีได้ถูกน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศตามขั้นตอน

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบ 

และการประเมนิการใชง้านระบบ โดยระบบมกีระบวนการท างานตามกลุ่มของผู้ใชง้าน ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานระดับหลักสูตร สามารถด าเนินการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ AUN สามารถรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ สกอ. 1.1 สามารถก าหนดหลักสูตรท่ีท าการการประเมนิ กรอกผลการประเมนิ พมิพร์ายงานการประเมิน

ตนเอง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการประเมิน และด าเนนิการประเมนิโดยคณะกรรมการ 

2) ผู้ใชง้านระดับคณะ สามรถด าเนนิการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์ CUPT สามารถกรอกผลการประเมนิระดับคณะ 

พมิพร์ายงานประเมนิตนเอง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการประเมนิ 

3) ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขโครงสร้างเกณฑ์การประเมิน AUN CUPT สกอ 1.1 และสามารถก าหนดสิทธ์ิ

ผู้ใชง้าน 

ในส่วนของการบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้มาประกอบการประกันคุณภาพ ระบบ

บริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ท าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้

ท้ังสิ้น 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ฐานข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลด้านบุคคล ฐานข้อมูล 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน และฐานข้อมูลวิจัย โดยข้อมูลท่ีน ามาบูรณาการจะถูกน าเสนอเป็นสารสนเทศโดยใช้  

การน าเสนอข้อมูลแบบตาราง และแผนภูมิ 

ผลการประเมินการทดลองใช้งานระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยพบว่าผลการประเมินโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยมีผลการประเมิน

ด้านด้านประสิทธิภาพของระบบ (Performance) อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.62  ด้านการออกแบบระบบ  

(System Design) อยู่ ในระดับดี 3.56 ด้านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ (Functional Requirements) อยู่ ในระดับดี  

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (Database Integration) อยู่ในระดับ 

ปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยท่ี 3.38 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลการสรุปผลการประเมินระบบ 

ประเด็นวดัความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย 

1. ดา้นฟงัก์ชั่นการท างานของระบบ (Functional 

Requirements) 

3.53 0.62 ด ี

   1.1 ระบบมฟีังก์ช่ันการท างานครบถ้วนตามกระบวนการประกัน

คุณภาพ CUPTQA 

3.68 0.60 ด ี

   1.2 ระบบมสีว่นติดต่อกับผู้ใชง้าน (User Interface) ที่เป็นมติรตอ่

ผู้ใชง้าน 

3.43 0.62 ปานกลาง 

   1.3 ความง่ายในการป้อนขอ้มูลเข้าสูร่ะบบ และระบบสนับสนุนใน

การน าเข้าข้อมูล 

3.38 0.61 ปานกลาง 

   1.4 ความเป็นปัจจุบัน ทันสมยั และความถกูต้องของขอ้มูล 4.00 0.51 ด ี

   1.5 ระบบมกีารบูรณาการข้อมูลเข้ากับฐานข้อมูลอ่ืน ๆของ

มหาวทิยาลัย 

3.18 0.75 ปานกลาง 

2. การประเมินดา้นการออกแบบระบบ (System Design) 3.56 0.77 ด ี

   2.1 มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมการกระบวนการประกัน

คุณภาพท่ีครบถ้วน 

3.75 0.77 ด ี

   2.2 มีการออกแบบระบบให้ใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยากซับซ้อน 3.50 0.73 ด ี

   2.3 มกีารออกแบบหนา้จอใหม้คีวามสวยงานและสนับสนุนการ

ใชง้านในอุปกรณอ์ื่นๆ เช่น Smart Phone 

3.43 1.03 ปานกลาง 

   2.4 มีการใชข้้อความ สีสัน และขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสม อา่น

ง่าย สบายตา 

3.57 0.89 ด ี

   2.5 มกีารจัดหมวดหมูเ่มนูน าทาง (Navigator) ที่เหมาะสม 3.56 0.44 ด ี

3. การประเมินด้านประสทิธภิาพของระบบ (Performance) 3.62 0.69 ด ี

   3.1 ระบบมกีารโหลดข้อมูลและแสดงผลหนา้เว็บท่ีรวดเร็ว 3.75 0.41 ด ี

   3.2 ระบบมกีารประมวลผลขอ้มูลท่ีน าเขา้ที่รวดเร็ว 3.75 0.77 ด ี
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ประเด็นวดัความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความ 

หมาย 

   3.3 ระบบมกีารแสดงรายงานตามเงื่อนไขตา่งๆได้อยา่งรวดเร็ว 3.81 0.75 ด ี

   3.4 ระบบมกีารแสดงรายงานตามเงื่อนไขตา่งๆได้อยา่งรวดเร็ว 3.18 0.83 ปานกลาง 

   3.5 ระบบมขี้อผิดพลาดในการท างานน้อย หรือไมม่เีลย 3.62 0.71 ด ี

4. การประเมินด้านการบูรณาการของฐานข้อมูลอื่นๆของ

มหาวทิยาลัย (Database Integration) 

3.38 0.86 ปานกลาง 

   4.1 มีการบูรณาการกับระบบฐานขอ้มูลดา้นการวิจัย (ระบบ 

UPRM) 

3.43 1.00 ปานกลาง 

   4.2 มีการบูรณาการกับระบบฐานขอ้มูลดา้นการจัดการเรียนการ

สอน (ระบบ REG) 

3.31 0.70 ปานกลาง 

   4.3 มีการบูรณาการกับระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารงาน

บุคคล (ระบบ HR) 

3.31 0.87 ปานกลาง 

   4.4 มีการบูรณาการกับระบบฐานขอ้มูลดา้นการเงิน บัญชีและ

ทรัพย์สนิ (ระบบ ERP) 

3.31 0.88 ปานกลาง 

   4.5 ความถกูต้องของขอ้มูลท่ีมีการบูรณาการกัน (ทุกฐานข้อมูล) 3.57 0.89 ด ี
 

สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการศกึษาพบวา่ระบบสามารถใชใ้นการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะและ

สถาบันตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ CUPT และ AUN โดยอ านวยความสะดวกในด้านการรายงานผล การติดตามผล 

และน าผลท่ีได้ในระดับหลักสูตรและคณะไปใช้ในการวิเคราะห์หาผลการด าเนินงานในระดับสถาบันตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

การประกันคุณภาพ CUPT ท่ีก าหนดให้เกณฑ์ตัวบ่งชี้บางเกณฑ์ใช้คะแนนจากระดับหลักสูตรและคณะมาเป็นผลคะแนน

ของสถาบัน (ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2558) นอกจากนัน้ระบบยังช่วยในการจัดเก็บเอกสารประกอบเพื่อใช้ใน

การอ้างอิงเพื่อรองรับการประเมินโดยคณะกรรมการท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และสามารถใช้ในการจัดเก็บ

รายงานการประเมนิตนเองและรายงานประเมินโดยคณะกรรมการเพื่อน าไปใชใ้นการอา้งอิงในอนาคต 

ในด้านการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลักในการบูรณาการข้อมูล

เกิดขึ้นจากการท่ีข้อมูลมีต้นตอมาจากหลายแหล่ง และจากการตรวจสอบของผู้ทดลองใช้งานระบบพบว่าข้อมูลบาง

ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากปริมาณข้อมูลท่ีมาก มีความซับซ้อน และขาดการก าหนด

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับชว่งเวลาท่ีมีการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษา สอดคล้องกับปัญหา

ท่ีพบในงานวิจัยของ Tuba Canvar Kahveci (Tuba, และคนอื่นๆ 2012) ฐานข้อมูลท่ีน ามาบูรณาการจึงควรท่ีจะต้องมี 

การออกแบบมาให้พร้อมส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน าไปใชใ้นระบบสารสนอื่น ๆ 

จากการน าระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS ไปทดลองการใช้งานในการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร ผู้ทดลองมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดอบรมการใช้งานเพิ่มเติมหรือจัดท าคู่มือในรูปแบบของคลิปวิดีโออธิบาย 

การใชง้าน เนื่องจากระบบมคีวามซับซ้อนและเสนอให้มกีารประเมินในส่วนของความง่ายในการใช้งาน (usability test) และ
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เลือกใช้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interface) ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน นอกจากนั้นผู้ทดลองยังพบว่าระหว่างการใช้งาน

ระบบยังพบการท างานท่ีผิดพลาดของระบบจึงควรท่ีจะมกีารท า unit test ก่อนการเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ให้ใชง้านจริง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อบูรณาการพันธกิจด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของผู้ดูแลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระดับกอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบริหาร

งานวจิัยและประกันคุณภาพ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สละเวลาในการทดสอบระบบ และการประเมินระบบ จนท าให้

งานวจิัยนี้ส าเร็จลุลว่งด้วยด ี

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ขอขอบคุณทีปรึกษาโครงการวิจัย คณบดี  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณบดีสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานตลอดโครงการ 

 คุณค่าและปรโยชนอ์ันพงึมจีากรายงานผลการวจิัยในคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้แก่มหาวทิยาลัยพะเยา 
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การพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิดอนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

Development of Mobile Smart Plug with the Internet of Things (IoT) 

ธีระยุทธ ใจธรรม1, กนกวรรณ กันยะมี1 และ จ ารูญ จันทร์กุญชร1*   

Teerayut Jaithum1, Kanokwan Kanyamee1 and Jumroon Chankulchorn1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัตแิบบโมบาย ภายใตแ้นวคิด IoT ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยคีวบคุม

การท างานแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ควบคุมการท างานของปลั๊กไฟ โดยอาศัยหลักการของ Internet of 

things (IOT) ในการสั่งงานระยะไกลเพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ  ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท่ีท างานด้วยโปรโตคอล MQTT บน

คลาวด์เซอร์วิส ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อกระตุน้ให้สวทิชอ์เิล็กทรอนกิส์ท าการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ด้านการออกแบบอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน เน้นการใช้งานง่าย พกพาสะดวก ช่วยยกระดับความปลอดภัย

ให้กับผู้ใชง้าน 

 จากการทดลองใช้งานพบว่า อุปกรณ์ปลั๊กไฟสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ในการควบคุม

การเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ พร้อมท้ังสามารถสัง่การควบคุมการท างานผ่านสมาร์ทโฟน จากสถานท่ีต่าง ๆ ได้ ส่งผล

ให้ช่วยลดการใชไ้ฟฟา้ท่ีไมจ่ าเป็น ชว่ยประหยัดพลังงานไฟฟา้ อกีท้ังตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ท าการเคลื่อนย้ายได้

สะดวก 
 

ค าส าคัญ:   ปลั๊กไฟ, โมบาย, ไอโอที, สมาร์ทโฟน, ไฟฟา้  
 

Abstract  

 The objective of this research is to develop mobile smart plug with the Internet of Things concept. Which is the 

use of technology to control the operation of the electrical plug.  Based on the principle of Internet of things ( IOT)  for 

remote operation, to control the various operations of the system through a smartphone device by using the principle of 

Internet of things ( IOT)  to operate remotely in order to control the operation of the system through a smart device.  It 

works with the MQTT protocol on cloud services and sends data to the microcontroller, to make the electronic switch to 

turn on - off the lamp and the plug according to user requirements.  In device and application design focus on easy to 

use, easy to carry, helps improve the safety level for users. 

 From the usability testing, found that smart plug can help increase the convenience for users.  It can control the 

on-off of the lamp and the plug.  As well as being able to control the operation via a smartphone from various locations. 

Helps reduce unnecessary electricity usage and helps to save electricity.  In addition, the device is compact and easy to 

move. 

Keywords:  Power plug, Mobile, IoT, Smart phone, Electricity  

                                                 
1 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  
1 Department of Information technology, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit Province 53000 
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บทน า 

             ปัจจุบันถือได้ว่า ไฟฟ้า เป็นแหล่งก าเนิดพลังงานท่ีส าคัญและช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้คนเป็นอย่าง

มาก อาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ท่ีอยู่รอบตัวล้วนแต่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานของอุปกรณ์นั้น ๆ 

ดังนัน้อุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟา้ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานท่ีมีอยู่ในบ้านหรือส านักงาน ซึ่งชว่ยอ านวยความสะดวก ท าให้

เกิดความคล่องตัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมีการใชป้ระโยชนจ์ากอุปกรณไ์ฟฟา้ในดา้นตา่ง ๆ อาทิเชน่ การตดิตัง้

หลอดไฟเพ่ือให้แสงสวา่ง รวมท้ังติดต้ังปลั๊กไฟเพื่อเป็นเตา้รับ ให้กับเครื่องใชไ้ฟฟา้ประเภทตา่ง ๆ เป็นต้น และจากการ

ส ารวจพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในบุคคลท่ัวไปพบว่า ผู้ใช้มักลืมปิดไฟ เมื่อไม่มีการใช้งาน หรือเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทิง้ไว ้ท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟา้โดยเปล่าประโยชน ์และเป็นต้นเหตุท าให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 

 เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิด IoT ขี้น (ทีปกร 

วุฒิพิทยามงคล, 2560) ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้

ควบคุมการท างานของหลอดไฟ และปลั๊กไฟ โดยอาศัยหลักการของ Internet of Things (IOT) (กอบเกียรติ สระอุบล, 

2561) ในการสั่งงานระยะไกล เพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ ของระบบผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ด้านการออกแบบ

อุปกรณแ์ละแอปพลเิคชัน เน้นการใช้งานงา่ย เคลื่อนยา้ยสะดวก ชว่ยยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใชง้าน            

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

การพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใตแ้นวคิด IoT มวีัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเปิด - ปิดหลอดไฟ

และปลั๊กไฟผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดหลอดไฟ และปลั๊กไฟ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้

แบบเรียลไทม ์

การวจิัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 ออกแบบภาพรวมการท างาน และออกแบบวงจรการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัต ิบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(Microcontroller) (ธีรวุธ จิตพรมมา และชัยวัฒน์ ลิม้พรจิตรวไิล, 2561) 

ส่วนท่ี 2 พัฒนาโปรแกรมควบคุมการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัติ  

ส่วนท่ี 3 พัฒนาอุปกรณป์ลั๊กไฟอัตโนมัต ิ 

ส่วนท่ี 4 วัดประสิทธิภาพการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัติ 

      2. ขอบเขตฟังก์ช่ันการท างาน 

            2.1 ด้านฮาร์ดแวร์ 

                     (1) เปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ 

                     (2) เปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟตามเวลา 

           2.2 ด้านแอพลเิคชั่น 

      (1) สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ ผ่านแอปพลเิคชันบนสมารท์โฟนได้ 

      (2) สามารถตัง้เวลาเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ ผ่านแอปพลเิคชันบนสมารท์โฟนได้ 

      (3) สามารถแสดงสถานะการท างานของปลั๊กไฟแบบเรียลไทม ์บนสมาร์ทโฟนได้ 
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3. ขอบเขตดา้นประชากร  

  ผู้ท่ีสนใจใชง้านท่ัวไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิัยนี้เป็นการวิจัยประเภท การวจิัยและพัฒนา (Research and Development)  มวีธีิด าเนนิการวิจัย ดังนี้ 

      1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการจัดท า 

             1.1 ศกึษาการใชพ้ฤตกิรรมการใชไ้ฟฟา้และการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ            

  1.2 ก าหนดขอบเขตของการควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ และปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ผ่าน

สมาร์ทโฟน 

  1.3 ศกึษาการท างานและการเขียนโปรแกรมควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์  

      2. รวบรวมขอ้มูลในการพัฒนา 

            2.1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟผ่านสมารท์โฟน 

           2.2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะน ามาพัฒนาการควบคุมการเปิดควบคุมการ

เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าและปลั๊กไฟแบบโมบาย 

      3. วิเคราะห์และออกแบบ 

             3.1 เขยีนแผนผังล าดับการท างานของปลั๊กไฟ และแอปพลเิคชันบนสมารท์โฟน                         

             3.2 ออกแบบฟังก์ชั่นของแอพลิเคชั่นในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าและปลั๊กไฟอัตโนมัตแิบบโมบาย 

ผ่านสมาร์ทโฟน  

  3.3 ออกแบบวงจรการเชื่อมตอ่อุปกรณป์ลั๊กไฟ 

  3.4 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

  3.5 ออกแบบตัวอุปกรณป์ลั๊กไฟ และระบบการท างานของอุปกรณ์ 

      4. พัฒนาฮารด์แวร์และซอฟตแ์วร์ 

            4.1 จัดหาอุปกรณแ์ละพัฒนาตัวอุปกรณป์ลั๊กไฟ พร้อมตดิตัง้ตัวอุปกรณล์งกล่องอเนกประสงค์ 

  4.2 ก าหนดโครงสร้างของซอฟท์แวร์ และล าดับการท างานต่าง ๆ  

  4.3 เขียนโปรแกรมและค าสั่งควบคุม ส าหรับการควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟผ่าน

สมาร์ทโฟน (พร้อมเลิศ หล่อวจิิตร, 2560)     

      5. ทดสอบผล ปรับปรุงแก้ไข และตดิตัง้ระบบ 

            5.1 ทดลองและทดสอบการใช้แอปพลิเคชันในการควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ และปลั๊กไฟผ่าน

สมาร์ทโฟน 

           5.2 ทดลองใชป้ลั๊กไฟแบบโมบาย ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ และปลั๊กไฟ 

  5.3 เก็บผลการทดลอง และสรุปผล 
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การออกแบบการท างานของอุปกรณ์ 

การท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัติ เร่ิมต้นเมื่อผู้ใช้เลือกค าสั่งการเปิด-ปิด ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

จากนั้นจะมีการส่งค่าค าสั่งการ เปิด-ปิด ไปยังเน็ตไพล์ และชุดควบคุมปลั๊กไฟจะท าการอ่านค าสั่งจาก เน็ตไพล์ แล้ว

ท าการประมวลผลค าสั่ง เพื่อส่งให้รีเลย์ท าการตัดต่อวงจรไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้กับปลั๊กไฟ โดยสามารถแสดงภาพ

การท างานของชุดควบคุมปลั๊กไฟได้ดังภาพท่ี 1 และภาพการท างานของอุปกรณป์ลั๊กไฟได้ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 1 การท างานของชุดควบคุมปลั๊กไฟ 

 

 
 

ภาพที่ 2 การท างานของอุปกรณ์ปลั๊กไฟอัตโนมัต ิ
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การออกแบบวงจรการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัติ 

 เป็นการออกแบบผังการเชื่อมตอ่วงจรการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัต ิสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผังการเชื่อมตอ่วงจรการท างานของปลั๊กไฟอัตโนมัต ิ
 

 การออกแบบโปรแกรมควบคมุปลั๊กไฟอัตโนมัต ิ

  ส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ออกแบบให้ท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP-12F เพื่อสั่งงานให้

อุปกรณป์ลั๊กไฟท างาน โดยมีผังแสดงการท างานดังแสดงในภาพท่ี 4   

 

ภาพที่ 4 ผังการท างานของอุปกรณป์ลั๊กไฟอัตโนมัต ิ

 



223 
 

 

-Proceeding- 

 

 การออกแบบพัฒนาอุปกรณป์ลั๊กไฟ  

  เป็นการออกแบบพัฒนาปลั๊กไฟโดยการน าอุปกรณต์่าง ๆ มาเชื่อมตอ่ตามผังวงจร และท าการตดิตั้ง

ตัวอุปกรณล์งกล่องอเนกประสงค์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 5 การเชื่อมตอ่อุปกรณป์ลั๊กไฟ 

 

 
 

ภาพที่ 6 การตดิตัง้อุปกรณป์ลั๊กไฟลงกลอ่งอเนกประสงค ์
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ผลการศึกษา 
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิด IoT บนไมโครคอนโทรลเลอร์ (วิ

สิทธ์ิ เวยีงนาค, 2560) 

  ผลการวจิัยได้อุปกรณป์ลั๊กไฟอัตโนมัตแิบบโมบาย ท่ีสามารถสามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ 

และปลั๊กไฟ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ พร้อมท้ังสามารถตั้งเวลา และแสดงสถานะการท างานของปลั๊กไฟ 

แบบเรียลไทมไ์ด้ อุปกรณม์ขีนาดระทัดรัด พกพาเคลื่อนยา้ยสะดวก ดังแสดงในภาพท่ี 7 

   

 
 

ภาพที่ 7 ปลั๊กไฟอัตโนมัต ิ

 

 2. ออกแบบพัฒนาแอปพลเิคชันสว่นการควบคุมปลั๊กไฟ 

 การออกแบบในส่วนนี้แอปพลิเคชันจะรับค าสั่งควบคุมปลั๊กไฟจากผู้ใช้งาน แล้วส่งไปยังเน็ตไพล์ สามารถ

แสดงการออกแบบการท างานและหน้าจอของแอปพลเิคชันได้ ดังแสดงในภาพท่ี 8 และ 9 ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผังงานการท างานของแอปพลเิคชันส่วนการควบคุมปลั๊กไฟ 
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ภาพที่ 9 หนา้จอแอปพลเิคชันชุดควบคุมปลั๊กไฟ 
  

 3. การทดลองวัดประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ  

 การทดลองวัดประสิทธิภาพด้านของฟังก์ช่ันส่วนของอุปกรณ์ และแอปพลิเคชั่นในด้านต่าง ๆ สามารถแสดง

ได้ดังตารางที่ 1 และ 2  

 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพด้านฟังก์ช่ันการท างานของอุปกรณ์ 

ทดลอง เบรกเกอร์ท างานได ้ หลอดไฟท างานได้ ปลั๊กท างานได ้

ครัง้ท่ี 1    

ครัง้ท่ี 2    

ครัง้ท่ี 3    

ครัง้ท่ี 4    

ครัง้ท่ี 5    

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพด้านฟังก์ช่ันการท างานของแอปพลเิคชั่น  

ทดลอง สั่งเปดิ/ปดิไฟได ้ ตั งเวลาเปิด/ปิดไฟได ้ แสดงสถานะถูกต้อง 

ครัง้ท่ี 1    

ครัง้ท่ี 2    

ครัง้ท่ี 3    

ครัง้ท่ี 4    

ครัง้ท่ี 5    
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   ผลจากการทดลองในตารางท่ี 1 และ 2 พบว่า อุปกรณ์ปลั๊กไฟและแอปพลิเคชันสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพครบทุกฟังก์ชั่นงาน และสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานในการควบคุมการเปิด-ปิด

หลอดไฟและปลั๊กไฟ พร้อมท้ังสามารถสั่งการควบคุมการท างาน ผ่านสมาร์ทโฟนจากสถานท่ีต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ช่วย

ลดการใช้ไฟฟ้าท่ีไม่จ าเป็น ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ ท าการ

เคลื่อนย้ายสะดวก  

 การทดลองทดสอบวัดความสามารถและความถูกต้อง ในการท างานตามค าสั่งของอุปกรณ์ปลั๊กไฟผ่านแอป

พลเิคชัน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบวัดความสามารถและความถูกต้อง ในการท างานตามค าสั่งของอุปกรณผ์่านแอปพลเิคชัน 

ล าดับที ่
จุดที่ตั ง 

เซนเซอร ์

สถานะ 

ที่เลือกควบคุม 

จ านวนครั ง 

ที่ทดสอบ 

จ านวนครั ง 

ที่ผิดพลาด 

ความแม่นย า 

(ร้อยละ) 

1 จุดที่ 1 
เปิด 20 0 100 

ปิด 20 0 100 

2 จุดที่ 2 
เปิด 20 0 100 

ปิด 20 0 100 

3 จุดที่ 3 
เปิด 20 0 100 

ปิด 20 0 100 

4 จุดที่ 4 
เปิด 20 0 100 

ปิด 20 0 100 
  

ผลการทดสอบส่งค าสั่งควบคุมปลั๊กไฟ เพื่อวัดความถูกต้องการท างานของปลั๊กไฟ ในตารางท่ี  3 นั้น พบว่า

สามารถท างานได้ตามค าสั่งเป็นอยา่งดี แตใ่นบางครับยังมีความลา่ชา้ในการส่งค าสั่ง 

 การประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่ออุปกรณป์ลั๊กไฟอัตโนมัตแิบบโมบาย 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 

4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความพึงพอใจ 

อุปกรณป์ลั๊กไฟอัตโนมัต ิ    

1) ลักษณะภายนอก(รูปร่าง) 6 3 - - 3.66 0.52 มาก 

2) วัสดุท่ีน ามาใช ้ 3 6 - - 3.33 0.49 ปานกลาง 

3) ความสามารถในการท าหน้าท่ี ปิด –

เปิด 
6 3 - - 3.66 0.52 มาก 

ความพึงพอใจเฉลี่ย  3.55  มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ในตารางท่ี 4 มีค่า

คะแนนความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.55    
 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิด IoT ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีควบคุมการ

ท างานแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต มาใชค้วบคุมการท างานของปลั๊กไฟ โดยอาศัยหลักการของ Internet of 

things (IOT) ในการสั่งงานระยะไกลเพื่อควบคุมการท างานต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท่ีท างานด้วยโปรโตคอล 

MQTT บนคลาวด์เซอร์วสิ ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อกระตุ้นให้สวิทช์อิเล็กทรอนกิส์ท าการเปิด-ปิดหลอดไฟและ

ปลั๊กไฟ ตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน  

จากการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปลั๊กไฟ พบว่าอุปกรณ์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ครบถ้วน

ทุกฟังก์ชัน และมีความถูกตอ้งแม่นย า ไมว่า่จะเป็นความสามารถในการควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ ผ่าน

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ความสามารถในการตั้งเวลาเปิด-ปิดหลอดไฟและปลั๊กไฟ รวมท้ังการแสดงสถานะการ

ท างานของปลั๊กไฟแบบเรียลไทม์ได้ อีกท้ังอุปกรณ์ปลั๊กไฟยังมขีนาดเล็กสามารถพกพาหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีความ

ปลอดภัยอกีด้วย  

 การด้านประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่ออุปกรณ์ปลั๊กไฟอัตโนมัติแบบโมบาย มีค่าคะแนนความพงึ

พอใจอยูใ่นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.55 (จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน)   

ซึ่งถือได้ว่าอุปกรณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ช่วยอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ไฟฟา้อื่น ๆ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า อย่างเชน่ในกรณีท่ี

ไม่ได้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน ก็สามารถสั่งปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ และยังช่วยในการควบคุมการเปิด -ปิด

หลอดไฟ ตลอดจนอุปกรณไ์ฟฟา้อื่น ๆ ท่ีเชื่อมตอ่ผ่านปลั๊กไฟอัตโนมัตนิี้ได้ทุกที่ ทุกเวลาอกีด้วย 
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ปั๊มน  าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์  

Solar Energy Water Pump System Using 24 volts Three-Phase Induction 

Motor Prime-mover 

ทัศนะ ถมทอง1*, สมนึก เครือสอน1, ณัฐดนัย แอบสมตัว1 และ ศุภมิตร ใจค าลือ1 

Tatsana Thomthong1*, Somnuk Khruesorn1, Nutdanai Aebsomtua1 and Suphamit Jaikhamlue1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบป๊ัมน้ าขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ท่ีมีแหล่งจ่าย

เป็นแบตเตอร่ี deep cycle และโซล่าเซลล์พิกัด 150 วัตต์ 4 แผง ระบบดังกล่าวมีสององค์ประกอบหลัก ส่วนแรกคือ

โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์กับป๊ัมน้ าสามารถเคลื่อนท่ีได้ ส่วนท่ีสองคือระบบไฟฟ้าประกอบไปด้วย แผงโซล่า

เซลล์ วงจรชาร์จแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี อินเวอร์เตอร์สามเฟส 24 โวลต์ และมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 

อินเวอร์เตอร์มีเอาต์พุตเป็นสัญญาณซายน์แบบ six-step สามารถปรับความถี่ได้ในย่าน 20 - 60 เฮิรตซ์ เพื่อน าไป

ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าซึ่งท าหน้าท่ีขับป๊ัมน้ า  ผลการทดสอบระบบสูบน้ าท่ีสร้างขึ้น พบว่า ความถี่

แรงดันไฟฟา้ของอินเวอร์เตอร์ท่ี 45 เฮิรตซ์ สามารถสูบน้ าได้ลึก 4 เมตร การเพิ่มระยะความลึกของน้ าทุก ๆ 2 เมตรจะ

ส่งผลให้กระแสไฟฟา้ที่ไหลเข้ามอเตอร์เหนี่ยวน าเพิ่มขึ้น 1 แอมแปร์ ณ ความถี่ทดสอบ 40 และ 45 เฮิรตซ์ ปริมาณน้ า

ท่ีสูบได้เท่ากับ 19.49 ลิตรตอ่นาท ีและ 28.40 ลิตรตอ่นาท ีตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   ป๊ัมน้ า, อนิเวอร์เตอร์, มอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน าสามเฟส, โซล่าเซลล ์
 

Abstract  
 This research presents the design and construction of a water pump system driven by 24- volts three-
phase induction motor which received supply from deep cycle 24 volts battery and four 150 watt solar cell panels. 
This water pump system has two main components.  The first part was used to install four solar cell panels and 
water pump. The second part is the electrical system comprised with solar panel, battery charging circuit, battery, 
24-volt three-phase inverter, and a three-phase induction motor. The inverter can be adjusted frequency between 
20 - 60 Hz. This signal was supplied to a three-phase induction motor that driven water pump. The testing results 
of this prototype pump system were found that the inverter output voltage frequency at 45 Hz can be pump water 
at four meters depth.  Every two meters head distance increasing caused by increased an ampere of induction 
motor current. At 40 and 45 Hz output voltage frequency can be pump 19.49 and 28.40 liters per minute of water 
volume respectively.  
 

Keywords:  Water pump, Inverter, Three-phase induction motor, Solar cell 
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บทน า 
  ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาเร่ืองน้ าเป็นอย่างมาก บางปีฝนแล้งไม่มีน้ าไว้เพาะปลูกพืช บางปีฝนมาก

น้ าหลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนถึงพื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรได้รับความเสียหาย กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีโครงการ

แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน "บ่อจิ๋ว" อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาท่ีดินได้ด าเนินการ

การขุดสระน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการออกค่าใชจ้่าย 2,500 บาทต่อบ่อ 

เป็นจ านวน 45,000 บ่อ [1] เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า นอกจากนี้หากปีใดฝนมากน้ าหลาก

ยังสามารถช่วยชะลอน้ าไม่ให้ไหลลงท่วมพื้นท่ีการเกษตรได้ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นเหมือนฝายชะลอน้ าคอยกักน้ าไว้ให้

เกษตรกรได้ใช้จนถึงหน้าแล้ง ท าให้เกษตรกรนอกพื้นท่ีเขตชลประทานมีแหล่งน้ าท่ีเหมาะสมกับการเกษตรเป็นการ

สนับสนุนการท าเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น ส่วนการน าน้ าในบ่อดังกล่าวขึ้นมาใช้งานเกษตรกรบางรายใช้ป๊ัมน้ าท่ีขับด้วยเคร่ืองยนต์

ดีเซลบ้าง บางรายจะใช้ป๊ัมน้ าท่ีขับด้วยดีซีมอเตอร์ท่ีจ่ายพลังงานด้วยโซล่าเซลล์ในการสูบน้ า [2] จากการสังเกต

เบื้องต้นพบว่าป๊ัมน้ าท่ีขับด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซลมีค่าใช้จ่ายสูงในเร่ืองของค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนป๊ัมน้ าท่ีขับด้วยดีซี

มอเตอร์ประมาณการว่าจะมีค่าบ ารุงรักษาดีซีมอเตอร์สูง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าเสนอระบบระบบป๊ัมน้ าขับด้วย

มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ท่ีมีแหล่งจ่ายเป็นโซล่าเซลล์ เนื่องจากมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสใช้งานได้ตอ่เนื่อง 

มสี่วนประกอบน้อยช้ินและบ ารุงรักษาง่าย เนื่องจากบ่อน้ าบาดาลสว่นใหญ่จะอยูน่อกเขตบริการไฟฟา้ของการไฟฟา้ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. ระบบปั๊มน  าขับด้วยมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ที่มแีหล่งจ่ายเป็นโซล่าเซลล์ที่น าเสนอ 

หลักในการออกแบบระบบป๊ัมน้ าขับด้วยมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ท่ีมีแหล่งจ่ายเป็นโซล่าเซลล์ท่ี

น าเสนอ จะออกแบบตามลักษณะการใช้งานเป็นส่วนกลางของชุมชน โดยจะเกษตรกรสามารถมายืมไปใช้ในพื้นท่ีของ

ตนเองได้ ดังนั้นชุดป๊ัมน้ าต้นแบบจะต้องเคลื่อนท่ีได้โดยใช้พาหนะท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีคือรถมอเตอร์ไซด์ คณะผู้วิจัยจึง

ออกแบบให้ชุดป๊ัมน้ าต้นแบบติดตั้งไว้บนรถเข็นท่ีเคลื่อนย้ายด้วยรถมอเตอร์ไซด์ได้ เคร่ืองต้นแบบจะประกอบด้วย

ส่วนประกอบหลัก ๆ อยู ่6 ส่วน ดังนี้สว่นแรกป๊ัมน้ าเพลาลอยขนาด 1 นิว้ ส่วนท่ีสองแบตเตอร่ี ขนาด 120 แอมแปร์ 2 ลูก 

ส่วนท่ีสามมอเตอร์สามเฟส 24 โวลต ์ส่วนท่ีสี่อนิเวอร์เตอร์สามเฟส  ส่วนท่ีหา้วงจรประจุแบตเตอร่ี และส่วนสุดท้ายแผงโซ

ล่าเซลล์ 4 แผง สามารถเลื่อนเก็บซ้อนแผ่นกันได้เพื่อสะดวกในการเคลื่อนยา้ย เคร่ืองตน้แบบดังภาพท่ี 1 

 

 
   

                      (ก) แบบชุดป๊ัมน้ าเคร่ืองตน้แบบ                       (ข) ชุดป๊ัมน้ าเคร่ืองตน้แบบท่ีน าเสนอ 

ภาพที ่1  ชุดป๊ัมน้ าเคร่ืองตน้แบบท่ีน าเสนอ 
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2. ส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบ 

ส าหรับการด าเนินการวิจัยนี้ จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์คือสร้างระบบป๊ัมน้ าท่ีมีความคงทนต่อสภาวะ

แวดล้อมและการใช้งาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส เนื่องจากมีความคงทนต่อการใช้งาน 

และการบ ารุงรักษานอ้ย นอกจากนี้แหล่งพลังงานท่ีเลอืกใช้จะใชแ้หลง่พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากบอ่น้ าสว่น

ใหญ่จะอยู่นอกเขตบริการไฟฟา้ของการไฟฟา้  โดยมีบล็อกไดอะแกรมส่วนประกอบดังภาพท่ี 2 

 

โซล่าเซลล์
12V 4x150W

ตวัประจุ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่
2x120Ah

อนิเวอร์เตอร์
3เฟส 24V

มอเตอร์
3เฟส 24V

ปัม๊น ้า
เพลาลอย
ขนาด 1 นิว้

 
 

ภาพที ่2  บล็อกไดอะแกรมระบบป๊ัมน้ าที่น าเสนอ 

 

ในการออกแบบตามบล็อกไดอะแกรมในภาพท่ี 2 จะพบว่ามอเตอร์ท่ีใช้ขับป๊ัมน้ าเป็นมอเตอร์สามเฟส 24 

โวลต์ ซึ่งเป็นมอเตอร์ท่ีไมม่ีขายตามท้องตลาดจึงต้องน ามอเตอร์มาออกแบบและพันขดลวดใหม่ สาเหตุท่ีไม่ใชม้อเตอร์

ท่ีมีขายตามท้องตลาดเนื่องจากมอเตอร์ดังกล่าวจะมีระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ดังนั้นระดับแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับวงจร

อินเวอร์เตอร์จะต้องสูงด้วย ท าให้ต้องเพิ่มส่วนวงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าไปในส่วนประกอบของระบบ หรือไม่ก็

ตอ้งเพิ่มแผงโซล่าเซลลใ์ห้มีระดับแรงดันไฟฟา้แหล่งจ่ายสูงขึน้ ซึ่งจะท าให้ระบบมคี่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึน้ 
 

2.1 ปั๊มน  า 

  ป๊ัมน้ าท่ีเลือกใช้เป็นชนดิเพลาลอยหรือป๊ัมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว ดังแสดงในภาพท่ี 3 

เหตุผลท่ีเลือกใช้ป๊ัมน้ าแบบเพลาลอยเนื่องด้วยสามารถต่อใช้งานตรงกับมอเตอร์และใช้สูบน้ าได้ง่าย ป๊ัมประเภทนี้นิยมใช้

อยา่งแพร่หลายในการสูบน้ า สารหล่อลื่น สารละลายเคม ีวัสดุทางการเกษตรท่ีใชใ้นการแปรรูป เป็นตน้ มีประสิทธิภาพใน

การสูบน้ าสูงถึง 90% จากการทดสอบน าปั๊มน้ ามาสูบน้ าท่ีระดับความลึก 2 เมตร โดยใช้มอเตอร์ท่ีควบคุมความเร็วได้ 

พบว่าสามารถสูบน้ าได้ท่ีความเร็ว 2,100 รอบนาท่ี โดยใช้ก าลังไฟฟ้า 484.35 วัตต์ และจะน าค่าความเร็วรอบและ

ก าลังไฟฟา้นี้เป็นตัวตัง้ตน้ในการออกแบบระบบป๊ัมท่ีน าเสนอ 

 

 
 

ภาพที่ 3  ป๊ัมเพลาลอยขนาด 1 นิว้ 

  



231 
 

 

-Proceeding- 

  2.2 มอเตอร์ไฟฟ้า 

   1) การเลือกมอเตอร์ 

   ส าหรับการเลือกใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับป๊ัมน้ าเพลาลอยในหัวข้อ 2.2.1 มอเตอร์จะต้องท างานท่ี

ความเร็วไม่น้อยกว่า 2,100 รอบต่อนาที และพิกัดก าลังต้องไม่น้อยกว่า 484.35 วัตต์ ในส่วนน้ีคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับสามเฟส ขนาด 1 แรงมา้ เนื่องจากมคีวามคงทนต่อการใช้งาน และการบ ารุงรักษานอ้ย นอกจาก

พิจารณาเลือกมอเตอร์แล้วยังต้องพิจารณาร่วมกับแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอร่ีร่วมด้วย เนื่องจากส่วนประกอบท้ังสอง

เป็นส่วนประกอบหลักและมรีาคาสูง โดยในส่วนของแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีขายตามท้องตลาดท่ัวไป จะเป็นขนาด 12 โวลต ์และ 

24 โวลต์ ส่วนขนาดก าลังวัตต์นั้นมีให้เลือกหลายขนาด จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยเลือกใช้ระดับแรงดันไฟฟ้า  

24 โวลต์ เนื่องจากท่ีก าลังวัตต์เท่ากันแต่จะใช้กระแสไฟฟ้าต่ ากว่า ดังนั้นการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับป๊ัมน้ าจะใช้

มอเตอร์กระแสสลับสามเฟสท่ีระดับแรงดันไฟฟา้ 24 โวลต ์ 

   2) การออกแบบและพนัมอเตอร์ใหม ่

   ในการออกแบบมอเตอร์จะเร่ิมจากการน ามอเตอร์สามเฟส 380 โวลต์ 50 Hz 1 แรงม้า มาออกแบบ

ขดลวดและพันขดลวดใหม่ เมื่อมอเตอร์ท่ีน ามาออกแบบขดลวดใหม่ใช้กับความถี่ 50 Hz ดังนั้นการออกแบบจะต้องใช้

ความถี่เท่าเดิมหรือต่ ากว่าได้เพื่อให้ความสูญเสียในแกนเหล็กไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อป๊ัมน้ าต้องการความเร็วท่ีไม่ต่ ากว่า 

2,100 รอบต่อนาที ดังนั้นขั้วแม่เหล็กที่ได้ คือ 2 ขั้ว(2 Pole) และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีได้จากการออกแบบและทดสอบ  

ดังตารางท่ี 1 และขดลวดไดอะแกรมดังภาพท่ี 4  
 

      ตารางที่ 1 พารามิเตอร์การออกแบบและทดสอบมอเตอร์ท่ีพันใหม่ 

มอเตอร์สามเฟส  ระดับแรงดัน 24 V ขั้วแมเ่หล็ก 2 Pole ความถี่ 50 Hz 

จ านวนสลอ๊ต 24 slot Single Layer Winding ขดลวด 12 coil 2 coil / Group 

ตอ่ขัว้แมเ่หล็กแบบ Standard pole ต่อขดลวดแบบ Star  

Coil Span  1 -11 รอบขดลวด 9 turn / coil กระแส 20A  ลวด# 23  ขนาน 11 เส้น 

 

 

 
ภาพที่ 4 ขดลวดไดอะแกรม มอเตอร์สามเฟส 2 ขั้ว 24 สล๊อต ตอ่ขดลวดแบบ Standard pole 
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2.3 วงจรอนิเวอรเ์ตอร ์

   การออกแบบอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ ท่ีกระแส 20 แอมแปร์ 

จึงเลือกใช้สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 เท่าและทนกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 เท่า ดังนั้นจึงเลือก

เป็นไอจีบีทีเบอร์ IRG4PSC71UDPbF ขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ พิกัดกระแส 85 แอมแปร์ ส าหรับวงจรขับเกตจะ

เลือกใช้ชิป IR2130 เนื่องจากมีวงจรป้องกันกระแสเกิน วงจรเดดไทม์ในตัว และสะดวกในการต่อใช่งาน ส าหรับสัญญาณ

ควบคุมจะสร้างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA 2560 โดยสัญญาณขับอนิเวอร์เตอร์จะใช้เทคนิค ขับแบบ 6 ขั้น 

(Six Step inverter) วงจรอนิเวอร์เตอร์ดังภาพท่ี 5 

 

          
   (ก) แบบวงจรอนิเวอร์เตอร์    (ข) วงจรอินเวอร์เตอร์ 
 

             
 

 

 

 

 

 

              

       

            (ค) วงจรขับเกตท่ีสร้างจาก IR2130                   (ง) วงจรก าลังอนิเวอร์เตอร์   

ภาพที่ 5 วงจรอนิเวอร์เตอร์สามเฟส 24 โวลต์ 

   

  2.4 โซลา่เซลล ์

  จากการหาพิกัดก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์พบว่าก าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ประมาณ 490 วัตต์ ดังนั้น

ขนาดพิกัดของแผงโซล่าเซลล์ต้องไม่น้อยกว่า 490 วัตต์ ขึ้นอยู่กับค่าประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ เอง 

นอกเหนือจากขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้าแล้วยังมีปัจจัยอื่นในการพิจารณาร่วมด้วยคือระบบท่ีสร้างขึ้นนี้จะประกอบบน

รถเข็นเคลื่อนท่ีได้ โดยเลอืกใช้แผงโซล่าเซลลช์นิด Polycrystalline silicon ขนาดพกิัดแรงดันไฟฟา้ 150 วัตต์ 4 แผง  

  2.5 แบตเตอรี ่

   จากผลการทดสอบมอเตอร์พบว่ากระแสไฟฟ้าขณะสตาร์ทของมอเตอร์มีค่าสูง ไม่สามารถใช้เพยีง

แผงโซล่าเซลล์ในการสตาร์ทได้ ดังนั้นในการออกแบบระบบจึงเลือกใช้แบตเตอร่ีเพื่อช่วยในการสตาร์ทมอเตอร์และ

เก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากโซลล่าเซลล์อีกด้วย โดยแบตเตอร่ีท่ีเลือกใช้เป็นแบบ Deep Cycle เหตุผลท่ีเลือกใช้

แบตเตอร่ีชนิดนี้เพราะแบตเตอร่ีชนิดนี้ ถูกออกแบบมาให้สามารถคายประจุได้ต่อเนื่องจนหมด ดังนั้น จึงเลือกใช้

แบตเตอร่ีแบบ Deep cycle ความจุของแบตเตอร่ีเท่ากับ 120 A-h 
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  2.6 วงจรประจุแบตเตอรี ่

   ในการชาร์จประจุไฟฟ้าท่ีได้จากแผงโซล่าเซลล์จะต้องมีเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีเพื่อท าหน้าท่ีควบคุม

การประจุไฟฟา้ลงแบตเตอร่ี ขนาดของเคร่ืองประจุแบตเตอร่ีควรมพีกิัดกระแสไฟฟา้สูงกวา่พิกัดกระแสไฟฟ้าของแผงโซ

ล่าเซลล์ จากพิกัดกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์มีพกิัดกระแสไฟฟา้ 9 แอมแปร์ โดยต่อแผงโซล่าเซลล์ท้ัง 4 แผงแบบ

อนุกรม 2 แผงให้ได้ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ 2 ชุด จึงท าให้พิกัดโซล่าเซลล์เปลี่ยนเป็น 24 โวลต์ 18 แอมแปร์ ดังนั้น

จึงเลอืกใชเ้คร่ืองชาร์จประจุแบตเตอร่ีท่ีมีพิกัดแรงดันไฟฟา้ 24 โวลต ์และพกิัดกระแสไฟฟา้ 30 แอมแปร์ 
 

ผลการทดสอบ 
ส าหรับการทดสอบจะแบ่งออกได้ 2 ส่วนใหญ่ คือ การทดสอบมอเตอร์ขับป๊ัมน้ าท่ีออกแบบพันขดลวดใหม่ 

และสมรรถนะในการสูบน้ าเคร่ืองตน้แบบ  

1. การทดสอบมอเตอร์ขับปั๊มน  าที่ออกแบบพันขดลวดใหม่ 

  1) การทดสอบมอเตอร์ขับปั๊มน  าขณะไม่มีโหลด 

   ในการทดสอบมอเตอร์ท่ีพันขดลวดใหม่นี้จะท าการทดสอบในขณะท่ีไมม่ีโหลด โดยจะทดสอบความเร็ว

มอเตอร์ท่ีความถี่ไฟฟา้ต่างๆ และกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับมอเตอร์ ในการทดสอบความเร็วมอเตอร์ท่ีออกแบบพันขดลวด

ใหม่จะต้องมีความเร็มไม่ต่ ากว่า 2,100 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วท่ีได้จากการทดสอบป๊ัมน้ าในหัวข้อ 2.2.1  

การทดสอบจะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ให้วงจรอินเวอร์เตอร์สามเฟส จากนั้นจะขับมอเตอร์ให้ท างานโดยปรับ

ความถี่ระบบไฟฟ้าตั้งแต่ 20 Hz จนถึง 60 Hz ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของระบบไฟฟ้ากับความเร็ว

มอเตอร์แสดงดังกราฟในรูปท่ี 6 และกระแสไฟฟา้ของมอเตอร์แตล่ะเฟสขณะไมม่โีหลดแสดงดังกราฟในภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ระบบไฟฟา้กับความเร็วรอบของมอเตอร์ 

 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงกระแสไฟฟา้ของมอเตอร์ท่ีเฟสต่าง ๆ ขณะไมม่โีหลด  
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2) การทดสอบมอเตอร์ขณะมโีหลด 

   ในการทดสอบมอเตอร์ขณะมีโหลดนี้จะต่อน้ าเข้ากับป๊ัมน้ าท่ีน าเสนอ โดยให้ระดับความสูงของน้ าและ

ป๊ัมน้ าอยู่ในระดับเดียวกัน โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 120 แอมป์ 2 ลูก เพื่อต่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสตรง 24 โวลต์ให้วงจรอินเวอร์เตอร์ สาม เฟส ดังแสดงในรูปท่ี 8. จากนั้นจะขับมอเตอร์ให้ท างานโดยปรับความถี่

ระบบไฟฟ้าตั้งแต่ 20 Hz จนถึง 60 Hz ผลการทดสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์แต่ละเฟสขณะมีโหลดแสดงดังกราฟ 

ในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 8  การทดสอบมอเตอร์ขณะมีโหลด 

 

 
ภาพที่ 9  กราฟกระแสไฟฟา้ของมอเตอร์สามเฟส ท่ีย่านความถี่ต่าง ๆ ขณะที่ตอ่โหลดป๊ัมน้ า 

 

จากกระแสในกราฟรูปท่ี 9 พบว่า ณ ความถี่ระบบไฟฟา้ 20 Hz มอเตอร์จะกินกระแสไฟฟา้ต่ าแต่ป๊ัมน้ าสูบน้ า

ไมข่ึน้เนื่องจากความเร็วป๊ัมน้ าต่ า ส่วนท่ีความถี่ระบบไฟฟา้ 60 Hz ไมม่ผีลการทดสอบเนื่องจากกระแสไฟฟา้ท่ีเฟสเกิน 

20 แอมแปร์ จึงหยุดการทดสอบ ณ ความถี่ 50 Hz 
 

2. สมรรถนะในการสูบน  าเครื่องต้นแบบ 

1) สมรรถนะในการสูบน  าเครื่องต้นแบบในห้องทดลอง 

   ในการทดสอบสมรรถนะในการสูบน้ าเคร่ืองต้นแบบในห้องทดลอง โดยจะบันทึกเวลาในการสูบน้ า 100 

ลิตร ในระดับความลึกของน้ าระดับเท่ากับระดับป๊ัมน้ า ดังแสดงในรูปท่ี 10  โดยปรับความถี่ระบบไฟฟ้าตัง้แต ่25 Hz จนถึง 

50 Hz ซึ่งเป็นความถี่ท่ีมอเตอร์สามารถสูบน้ าได้ ผลการทดสอบสมรรถนะการสูบน้ า 100 ลิตร ดังกราฟภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 10 การทดสอบสูบน้ าที่ระดับน้ าเท่ากับระดับป๊ัมน้ า 
 

 
ภาพที่ 11  เวลาเฉลี่ยในการสูบน้ า 100 ลิตร ณ ความถี่แรงดันไฟฟา้ต่าง ๆ 

 

2) สมรรถนะในการสูบน  าที่ความลึกของน  า 2 เมตร 

   ในการทดสอบสมรรถนะในการสูบน้ าท่ีความสูงของระดับน้ า 2 เมตร โดยจะน าระบบป๊ัมน้ าต้นแบบไป

สูบน้ าที่ความลึก 2 เมตร บริเวณหน้าตึกวิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ล้านนา ตาก ดังแสดงในรูปท่ี 12 โดยจะบันทึกเวลาใน 

การสูบน้ า 100 ลิตร และปรับความถี่ระบบไฟฟ้าไว้ท่ี 40 Hzและ 45 Hz ซึ่งเป็นความถี่ท่ีป๊ัมน้ าตันแบบสามารถสูบน้ าได้

โดยกระแสไฟฟา้ไมเ่กิน 20 แอมแปร์ พบวา่สามารถสูบน้ า 100 ลิตร ด้วยเวลา 5.13 นาที และ  3.52 นาที ตามล าดับ 

 

    
 

ภาพที่ 12 การทดสอบสูบน้ าที่ระดับน้ าลกึ 2 เมตร 

 

  



236 
 

 

-Proceeding- 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาท่ีได้จากการทดสอบระบบป๊ัมน้ าเคร่ืองต้นแบบจะแยกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก  

การทดสอบป๊ัมน้ าเพลาลอยท่ีขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อปรับความเร็วมอเตอร์พบว่าป๊ัมน้ าเพลาลอย ขนาด 1 นิ้วท่ีน ามา

ทดสอบสามารถสูบน้ าท่ีระดับความลึก 2 เมตรได้ท่ีความเร็วมอเตอร์ประมาณ 2,100 รอบนาที โดยใชก้ าลังไฟฟา้ 484.35 

วัตต์ ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ท่ีจะน าไปออกแบบส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบสูบน้ าต้นแบบต่อไป ประเด็นท่ีสอง การ

ทดสอบมอเตอร์ขับป๊ัมน้ าที่ออกแบบพันขดลวดใหม่โดยจะแยกย่อยได้ 2 ส่วน ส่วนแรกการทดสอบขณะไม่มีโหลดเพื่อ

ทดสอบหาความเร็วของมอเตอร์ท่ีพันใหม่ พบว่าเมื่อปรับความถี่ของระบบไฟฟ้าจาก 20 Hz จนถึง 60 Hz มอเตอร์มี

ความเร็วอยู่ระหว่าง 1,200 ถึง 3,500 รอบตอ่นาที จากการทดสอบป๊ัมน้ าในหัวข้อ 2.2.1 ป๊ัมน้ าตอ้งการความเร็วท่ี 2,100 

รอบต่อนาที ดังนั้นความถี่ท่ีเหมาะสมจากกราฟในรูปท่ี 6 คือความถี่ตั้งแต่ 40 Hz ขึ้นไป ส่วนท่ีสองการทดสอบขณะมี

โหลดโดยต่อมอเตอร์เข้ากับป๊ัมน้ าที่ระดับความลึกเท่ากัน พบว่าปั๊มน้ าสามารถสูบน้ า 100 ลิตรได้ตั้งแต่ความถี่ 25 Hz  

ใชเ้วลา 5 นาทีโดยประมาณ และท่ีความถี่ 50 Hz ใชเ้วลาสูบน้ า 2 นาทีโดยประมาณประเด็นท่ีสาม สมรรถนะในการสูบน้ า

เคร่ืองต้นแบบท่ีระดับน้ าลึก 2 เมตร พบว่าระบบป๊ัมน้ าต้นแบบสามารถเร่ิมสูบน้ าได้ท่ีความถี่ 40 Hz ส่วนท่ีความถี่ 50 Hz 

จะท าให้กระแสไฟฟ้าสูงกว่า 20 แอมแปร์ ดังนั้นความถี่ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสูบน้ าลึก 2 เมตรอยู่ท่ี 40-45 Hz 

โดยใชเ้วลาในการสูบน้ า 100 ลิตรท่ี 5.13 นาที และ  3.52 นาที ตามล าดับ  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการออกแบบและสร้างระบบป๊ัมน้ าขับด้วยมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 24 โวลต์ท่ีมีแหล่งจ่ายเป็น 

โซล่าเซลล์ โดยการน ามอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 380 โวลต์มาออกแบบพันขดลวดใหม่ให้เหมาะสมกับระดับ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแผงโซล่าเซลล์ท่ี 24 โวลต์ ขับด้วยอินเวอร์เตอร์สามเฟสแบบ 6 ขั้น  พบว่าสามารถสูบน้ า

ท่ีระดับความลึก 2 เมตร ปริมาณ 100 ลิตร ได้ภายใน 3.52 นาที ในส่วนท่ีควรได้รับการพัฒนาต่อไปคือส่วนของ

กระแสไฟฟา้ที่มขีนาดสูงและไม่เป็นรูปคลื่นไซน์เนื่องจากสัญญาณท่ีขับอนิเวอร์เตอร์แบบ 6 ขั้น รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าท่ี

ไม่เป็นรูปคลื่นไซน์จะมีองค์ประกอบของฮาร์มอนิกสูง ท าให้เกิดความร้อนท่ีมอเตอร์สูงและมีประสิทธิภาพต่ า 

จ าเป็นต้องมีพัฒนาแบบรูปการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ท่ีให้รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าป้อนให้มอเตอร์เป็นรูปคลื่นท่ีมี

องคป์ระกอบฮารม์อนกิลดต่ าลงหรือเลอืกมอเตอร์ป๊ัมน้ าเป็นชนดิท่ีมีสมรรถนะในการสูบน้ าที่สูงขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวจิัยน ้ีได้รับทุนอุดหนุนวจิัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใตโ้ครงการความร่วมมือใน

การจัดการศกึษาเชงิบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศกึษากับการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมไปพัฒนาและ

ยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑช์ุมชนในพืน้ท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการสอนเรื่องพื นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 

Project of Teaching Basic Electrical Engineering  

อมร อ้นกรอง1*, จริศักดิ์ บุญธานี1 และ วีรพันธ์ พึ่งหวัง1 

Amorn Onkrong1*, Jirasak Boontane1 and Weerapan Phuengwang1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรระยะสั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเนื้อหา แผนการสอน กิจกรรมประกอบการสอน ใบ

ประลอง  โดยเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วยแผนการสอนท้ังหมด 5 สัปดาห์ ใบเนื้อหา 5 หน่วย โดยมีสื่อ

ประกอบการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Office Power Point ประกอบแตล่ะหนว่ยเรียน 

   ผลการประเมินโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ได้ผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ในด้านแผนการสอน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ด้าน

ใบเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ด้านใบประลอง ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และด้านสื่อการเรียนการสอน ได้

ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ผลรวมของโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าท้ังหมด ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์

ระดับด ี
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Abstract  

 The purpose of this project is to create the basic teaching of Electrical Engineering.  This is a short 

curriculum of Rajamangala University of Technology Lanna which included information papers, lesson plans, 

teaching activities and Laboratory sheet. The teaching papers are the five-week lesson plans, 5 information papers 

and teaching media on Microsoft Office Power Point. 

  The result of the project was assessed by 3 expexts The average score of teaching was in the good 

criteria. the content the average score was in the good criteria. the average score of Lab sheets were in the good 

criteria.  For the teaching media the average score was in the modenate criteria.  The total average score for this 

teaching project Finally the average score the assessment was in the good criteria. 
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บทน า 

 การศึกษามีความส าคัญอย่างย่ิงในการพฒันาประเทศเข้าสูส่ังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เนื่องจากปัจจัยส าคัญ

ของการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา ดังนั้น จึงมีการสอนความรู้เพื่อนฐาน

ทางด้านช่างขึ้นเพื่อสามารถพัฒนาก าลังคนในประเทศให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์สมดุลท้ังสตปัิญญา จิตใจ ร่างการ และ

สังคม เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มคีุณธรรม จรยิธรรม รู้ความส าคัญของวิชาชพีท่ีเป็นรากฐานส าคัญ

ในการสร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหนา้ของประเทศในทุกด้าน 

         การเรียนการศึกษาส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีคุณภาพนั้น ต้องศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของวิชาช่าง

ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความรู้ความสนใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นการปรับพื้นฐานของนักศึกษาท่ีจะมาศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ดั้งนั้นผู้จัดท าได้ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดท าโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนปรับ

พื้นฐานในภาคทฤษฎี ยังพบว่าปัญหาหลักท่ีส าคัญได้แก่ เอกสารการสอนยังไม่สมบูรณ์ สื่อ โปรแกรมไมโครซอฟท์

เพาเวอร์พอยต์ ยังไม่มีประกอบการสอน ท าให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี ท้ังทางด้านอาจารย์

ผู้สอน และ ผู้เรียน 

         ผู้จัดท าโครงการจึงได้สร้างโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนในภาคทฤษฎีของวชิาพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟ้าเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับพื้นฐานเรียนการสอนตามแผนการ

ศกึษาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ความหมายของหลักสูตร [1] 

 ในพจนานุกรมการศึกษาของคาร์เตอร์ วี. กู๊ด [2] ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า กลุ่มรายวิชาท่ีจัดไว้

อย่างมรีะบบหรือล าดับวชิาท่ีบังคับส าหรับจบการศึกษาหรอืเพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวชิาต่าง ๆ  

           หลักสูตรตามความเห็นของจอห์น จี. เซย์เลอร์และวิลเลียม เอ็ม. อเล็กซานเดอร์ [3] หมายถึง แผนส าหรับจัด

โอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายท่ีวางไวโ้ดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

                 ส าหรับอกีความหมายหนึ่งท่ีส าคัญของหลักสูตรคือกิจกรรมท่ีครูจัดให้นักเรียนได้เล่นเพื่อ ให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ 

           ดังนั้นจากการให้ความหมายท้ังหมดของนักการศึกษาในอดีต นักการศึกษาในปัจจุบันได้ดึงจุดเด่นของ

ความหมายของค าว่าหลักสูตรน ามาผสมผสานกัน จึงสรุปความหมายของค าว่าหลักสูตรได้ว่า หลักสูตร หมายถึง 

ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจัดโดยสถานศกึษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ได้ 

  2. การสร้างแผนการสอน [4] 

     2.1 ความหมายของแผนการสอน ได้มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของแผนการสอนไว้

ดังนี้สุกัญญา ธารีวรรณ (2521:209) [5] ได้ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ว่า แผนการสอนเป็นส่วนขยายของ

หลักสูตร ซึ่งก าหนดแนวทางการสอน และการจัดกิจกรรมเสนอแนะแก่ผู้สอนโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ และ

ความคิดรวบยอดเป็นหลกั 
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      วินิจ เกตข า และชาญชัย ศรีไสยเพชร (2522: 95) [6] กล่าวว่าแผนการสอนหมายถึง ส่วนขยายของ

หลักสูตร ซึ่งก าหนดแนวทางการสอนและการจัดกิจกรรม โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ และความคิดรวบยอดใน

หลักสูตรเป็นหลัก 

    ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 227) [7] ได้ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ว่า แผนการสอนเป็น 

การก าหนดขั้นตอนการสอนท่ีผู้สอนมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมเรียนรู้ในเนื้อหา และประสบการณ์หน่วยใด

หนว่ยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

    สรุป แผนการสอน คือ การวางแผน ก าหนดรูปแบบของบทเรียนแตล่ะเร่ือง ซึ่งเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ความคิดรวบยอด เนื้อหา ท าให้ผู้สอนทราบวา่จะสอน

เนื้อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด ควรท่ีจะสอนอย่างใด ควรใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทไหน และการวัดประเมินผลท่ี

ก าหนดไวใ้นหลักสูตร 

  2.2 ความส าคัญของแผนการสอน 

    แผนการสอนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับพิมพ์เขียว

ของวิศวกรหรือสถาปนิก ท่ีใช้ในการควบคุมงานต่าง ๆ ถ้าหากขาดพิมพ์เขียววิศวกรหรือสถาปนิกก็ไม่สามารถท างานได้  

ก็เหมือนกันถ้าผู้สอนไม่มีแผนการสอนก็ไม่สามารถท่ีจะสอนได้ ยิ่งถ้าหากผู้สอนเป็นคนศึกษาข้อมูล และท าแผนการสอน

ด้วยตนเองก็ยิ่งเกิดประโยชน์กับตัวผู้สอนเอง เพราะจะได้มีความรู้อย่างท่องแท้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง

ถูกตอ้ง และมปีระสิทธิภาพในการสอน 

    สงบ  ลักษณะ (2533: 3-4) [9] ได้กล่าวถึงความส าคัญของแผนการสอนไว ้สรุปได้ดังนี้  

    1) ท าให้เกิดการวางแผน วิธีสอน วิธีเรียนท่ีมีความหมายย่ิงขึ้น เพราะเป็นการจัดท าอย่างมีหลักการท่ี

ถูกตอ้ง 

  2) ช่วยให้ผู้สอนมีคู่มือการสอนท่ีท าด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดเตรียมการสอน ท าให้

สอนได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร และสอนได้ทันเวลา 

  3) เป็นผลงานทางวชิาการท่ีสามารถแพร่หลายเป็นตัวอยา่งได้ 

  4) ชว่ยให้ความสะดวกแก่ผู้สอนแทน ในกรณีผู้สอนไมส่ามารถเข้าสอนได้ 

  2.3 สื่อการเรียนการสอน 

  สื่อการเรียนการสอน เป็นวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณทุ์กชนิด รวมท้ังวิธีการท่ีผู้สอนจะน าไปใชใ้นการสอน

เพื่อสื่อความหมาย ตามวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดของผู้สอนไปยังผู้เรียนเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจและท าให้ผู้

เข้าใจบทเรียนได้เร็ว 

    2.3.1 จ าเนียร ศิลปะวานิช (2538: 255-256) [8] กล่าวไว้ว่าสื่อการเรียนการสอนแบ่งตาม

คุณสมบัตไิด้เป็น3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

   1) เคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นสื่อท่ีมีขนาดใหญ่อาจประกอบด้วยกลไกทางไฟฟ้า ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเคร่ืองกลต่าง ๆ เช่น เคร่ืองมือท้ังหมด เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายฟิล์มทททริป เคร่ืองฉาย

สไลด์ เคร่ืองฉายวัสดุโปร่งใสข้ามศีรษะเคร่ืองฉายวัสดุทึบแสง เคร่ืองรับโทรทัศน์วิทยุ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง ตลอดจน

เคร่ืองสอน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เคร่ืองมือเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นตัวกลางหรือสื่อท่ีช่วยในการถ่ายทอด

ความรู้ไปสูผู่้เรียนจ านวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกันและสามารถส่งไปไกล ๆได้อย่างรวดเร็ว 

   2) วัสดุ เป็นสื่อขนาดเล็ก เบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย ลักษณะส าคัญของสื่อประเภทนี้ก็คือ เป็น

วัสดุท่ีบรรจุ ข้อความเร่ืองราวหรือเนื้อหา ความรู้ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนวัสดุบางประเภทจ าเป็นต้อง
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อาศัยสื่อขนาดใหญ่น าอุปกรณใ์นการถา่ยทอดไปสู่ผู้เรียน จึงจะสามารถส่งเร่ืองราวไปยังผู้เรียนได้ เชน่ ฟิล์มภาพยนตร์ 

แผ่นสไลด์ แผ่นโปร่งใส วัสดุทึบแสง แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง เป็นต้น แต่ก็มีวัสดุบางชนิดท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้

ข่าวสารไปยังผู้เรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น รูปภาพ หนังสือ ต ารา ของจริง หุ่นจ าลอง แผนท่ี 

แผนผัง ลูกโลก เป็นต้น 

  2.4 วิธีการสอน [6] 

    2.4.1 ความหมายของการสอน 

   การสอน เป็นงานหลักของครู ซึ่งปัจจุบันถือว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีบุคคลในวิชาชีพนี้ ต้อง

ได้รับการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถเลือกศึกษา อบรมมา

โดยเฉพาะ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนมี

ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ดังท่ีระบุไว้ในจุดประสงค์การสอน ครูต้องมีการฝึกฝนด้านการสอนอยู่เสมอเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการท างานเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ และต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ การท่ีครูสามารถ

ปฏิบัติงานการสอนได้ดีขึ้นอยู่กับความสามารถในการผสมผสานศาสตร์ว่าด้วยการสอนกับศิลปะของการสอนเข้า

ด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด 

2.5 การวิเคราะห์หลักสูตรเรื่องพื นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการวิเคราะหห์ลักสูตรเร่ืองพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 

จากภาพท่ี 1 เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อเร่ืองท่ีส าคัญ และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออกมีความ

จ าเป็นในการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางในการเลอืกเนื้อหาวิชา วธีิการสอนระดับการเรียน

ศกึษาหลักสูตรรายวชิาและรวบรวมหัวข้อเร่ือง 

 

ก าหนดวัตถุประสงค ์

ประเมินความส าคัญของหัวขอ้เร่ือง 

ตรวจสอ

บ 

ได้ลักษณะรายวชิาและจุดมุ่งหมายรายวชิา 

ปรับปรุงแก้ไข 

จบขัน้ตอน 

ก าหนดเนื้อหาส าคัญหัวของหัวข้อเร่ือง 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

เร่ิมตน้ 
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ของผู้เรียน สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล เร่ืองพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้าตามหลักสูตรจากการศึกษา

ลักษณะรายวชิา โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินการวเิคราะห์หลังสูตรรายวชิาดังแสดงในภาพท่ี 1 

2.6 ประเมินความส าคัญของหัวข้อเรื่อง  

    เมื่อรวบรวมหัวข้อเร่ืองของวิชาได้แล้วจึงน ามาประเมินความส าคัญของหัวเร่ือง โดยค านึงว่าแต่ละ

หัวข้อเร่ืองนั้นมีประโยชน์ด้านใดบ้าง เพื่อพิจารณาว่าหัวข้อเร่ืองใดควรท่ีคงไว้หรือตัดออก ต้องก าหนดเกณฑ์ท่ีเด่นชัด

พอสมควรเพื่อช่วยเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจซึ่งประเมินความส าคัญของหัวข้อเร่ืองต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร

รายวชิามเีกณฑ์ท่ีใชพ้จิารณาดังนี้ 

   - ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในการเรียน การท างาน 

   - ส่งเสริมทักษะการท างานให้ถกูต้องสมบูรณ์ 

   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดี 

โดยให้ระดับความส าคัญของหัวข้อเร่ืองด้วยสัญลักษณ ์X, I และ O 
 

ตารางที่ 1 ตัวอยา่งตารางการประเมินความส าคัญของหัวขอ้เร่ือง 

หัวขอ้เร่ือง (Topic) 
แหลง่ข้อมูล 

หมายเหต ุ
C P A 

1. วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น X    

2. เครื่องมืดวัดและการวัดทางไฟฟา้ X    

3. เครื่องกลไฟฟา้เบ้ืองต้น X    

4. การตดิตัง้ไฟฟา้ในอาคาร X    

5. อิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งต้น X    

            หมายเหต ุ C : ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาในการเรียนการท างาน 

    P : ส่งเสริมทักษะการท างานใหถู้กต้องสมบูรณ์ 

    A : ส่งเสริมใหผู้้เรียนมเีจตคติท่ีดี 

    X : มคีวามส าคัญมาก 

     I : มคีวามส าคัญปานกลาง 

    O : มคีวามส าคญันอ้ย 
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2.7 วิเคราะห์เนื อหาส าคัญของหัวข้อเรื่อง  
 

ตารางที่ 2 ตัวอยา่งตารางการวิเคราะห์รายการเนื้อหาส าคัญของหัวข้อเร่ือง 

หัวขอ้เร่ือง (Topic) 
แหลง่ข้อมูล 

หมายเหต ุ
A B C D 

1. วงจรไฟฟ้าเบือ้งต้น      

    1.1 วงจรไฟฟา้เบ้ืองต้น      

    1.2 ระบบหนว่ยตา่ง ๆ      

    1.3 ทฤษฎีเบือ้งต้นวงจรไฟฟา้      

    1.4 ลักษณะวงจรไฟฟา้      

    1.5 กฎของโอหม์และกฎของเคอร์ชอฟฟ์      

    หมายเหตุ  A : ผู้เชี่ยวชาญ      

 B : เอกสารและต ารา 

 C : ประสบการณ์ของผู้พัฒนาหลักสูตรรายวชิา  

 D : ผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้อง 

 

จากการประเมินความส าคัญของหัวเร่ืองท าให้ทราบว่าหัวข้อเร่ืองใดบ้างท่ีมีคุณค่าสมควรท่ีจะน ามาจัดการ

สอน ในหลักสูตรรายวิชาจะมีเพียงหัวข้อเร่ืองอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนโดยแท้จริงแล้ว

หัวข้อเร่ืองยังประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองย่อยท่ีมีรายละเอียดลึกซึ่งของเนื้อหาวิชา การก าหนดรายการเนื้อหาส าคัญของ

หัวข้อเร่ืองให้ได้ซึ่งรายละเอียดในขอบเขตและความสมบูรณ์ ตามระดับการศึกษาของผู้เรียน โดยอาศัยข้อมูลจาก

แหล่งจากต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ เอกสารและต ารา ประสบการณ์ของผู้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและผู้ท่ี

ท างานเกี่ยวข้อง 

  2.8 การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้ในโครงการสอน 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงานของโครงการสอน ซึ่งทางผู้จัดท าได้ด าเนินการสร้างโดยมี

รายละเอยีดและขั้นตอนในการด าเนินงานการสร้างแตล่ะส่วน ดังต่อไปนี้ 

    2.8.1 โครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีจัดสร้างขึ้นมานี้เป็นโครงการ

สอนประกอบการบรรยายหรือโครงการสอนส าหรับผู้สอน เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนในการ

สร้างโครงการสอนดังแสดงในภาพท่ี 3 
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เร่ิมต้น 

ศึกษาหัวข้อที่จะประเมิน 

เลือกหัวข้อที่จะประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมิน 

ไม่ผ่าน 

ล าดับความส าคญัของหัวข้อเรื่อง 

ก าหนดหัวข้อ 

ตรวจสอบ 

ไดห้ัวข้อเรื่องและค าอธิบายรายวิชา 

ผ่าน 

ก าหนดค าอธิบายรายวิชา 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

1 

ศึกษาหลกัสูตรรายวิชา 

ก าหนดวัตถุประสงค ์

ประเมินความส าคญัของหัวข้อเรื่อง 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหัวข้อเรื่อง 

ก าหนดเนือ้หาส าคัญหัวของหัวข้อเรือ่ง 

ไดล้ักษณะรายวิชาและจุดมุง่หมายรายวิชา 

ปรับปรุง 

สรา้งตารางวิเคราะห์สื่อ

การเรียนการสอน 

ออกแบบและสร้างสื่อ 

การเรียนการสอน 

สื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ 

ปรับปรุง ประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมิน 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

2 
2 

1 

ปรับปรุง 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า            

    

จากภาพท่ี 3 เอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย ใบเนื้อหา ,แผนการสอนแผน, และแบบฝึกหัดหลัง

บทเรียนส าหรับประเมินความก้าวหนา้ทางการเรียนพร้อมใบเฉลย โดยแตล่ะส่วนมขีั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 

1) ใบเนื้อหา จากการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเสร็จแล้วจึงได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจากนั้นจึงน า

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมาเป็นหลักในการสร้างใบเนื้อหา โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและมี

รายละเอยีดท่ีครอบคลุมและเพยีงพอกับระดับของผู้เรียน 

2) แผนการสอน ผู้จัดท าได้จัดท าแผนการเสนอเพื่อก าหนดบทบาทของผู้สอนในกระบวนการเรียนการสอน

ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม วิธีการสอน กิจกรรมของผู้เรียน ใบเนื้อหาสื่อการเรียนการสอน ในการสอน

แต่ละหัวข้อเร่ือง ซึ่งรูปแบบการสอนท่ีใช้นี้เป็นแผนการสอนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นก่อนนักศึกษาใหม่เปิดภาค

เรียน 

 3) สื่อการเรียนการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอน เร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ตามหลักสูตร

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า พุทธศักราช 2560 ผู้จัดท าได้ยึดตามวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม รวมถึงใบเนื้อหาและข้อดีข้อจ ากัดของสื่อการสอนแต่ละชนิดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การสอนมากท่ีสุด และทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน ผู้จัดท าจึงสร้างสื่อการเรียนการสอนชนิดคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเป็นแบบใชโ้ปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ซึ่งมีสีสันสวยงาม จึงท าให้เกิดการเร้าความสนใจของผู้เรียน 
 

  2.9 การสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นโครงการสอน 

   จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อท าการประเมินแล้วน าค่าท่ีได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ยจากสูตร 

การหาค่าเฉลี่ยแลว้น าค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปลผลได้ดังนี้  

      คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถงึ อยูใ่นระดับดีมาก 

      คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับดี 

      คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับปานกลาง 

      คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับพอใช ้

      คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถงึ อยูใ่นระดับต้องปรับปรุง/แก้ไข 

            

  

ไดโ้ครงการสอนเร่ืองพืน้ฐานส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 

จบขั้นตอน 
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 ค่าเฉลี่ย           =            (1)                          

 

  ค่าเฉลี่ยรวม      =                     (2)                                                            
 

ผลการศึกษา 
 การสร้างโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับป ริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จะประกอบไปด้วย คู่มือครู โดยคู่มือครูประกอบด้วยเอกสารดังนี้ ใบ

เนื้อหา แผนการสอน กิจกรรมประกอบการสอน ใบประลองและสื่อการสอน โดยมีหน่วยเรียนท้ังหมด 5 หน่วยเรียน 

คือ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เคร่ืองมืดวัดและการวัดทางไฟฟ้า เคร่ืองกลไฟฟ้าเบื้องต้น การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

อเิล็กทรอนิกสเ์บือ้งต้นและแบ่งออกเป็นแผนการสอนท้ังหมด 5 แผนการสอน จัดท าเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

ด้วยโปรแกรม Microsoft  Power Point 

 ทางผู้จัดท าได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพโครงการสอนเร่ืองพื้นฐา นส าหรับ

วศิวกรรมไฟฟ้า และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า ผล

ของการประเมินคุณภาพของโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 1 

    

ตารางที่ 1 ตารางการประเมินด้านวัตถุประสงค์ 

ล าดับที ่

ด้านวัตถุประสงค ์ ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 

1 ครอบคลุมหัวขอ้เร่ือง  3    4 

2 เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้   3    4 

3 ล าดับการจัดเรียงวัตถุประสงค์ก่อน – 

หลังได้เหมาะสม 
 2 1 

  
3.66 

  

 จากตารางท่ี 1 ผลการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินด้านวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง,  

เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ ได้รับคะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดับเกณฑ์ดี และล าดับการจัดเรียงวัตถุประสงค์ก่อน – หลัง

ได้เหมาะสม ได้รับคะแนนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับเกณฑ์ดี ผลท่ีได้จากการค านวณด้านวัตถุประสงค์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมท่ีได้ 

คือ 3.86 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ดี 
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินด้านใบเนื้อหา 

ล าดับที ่

 

ด้านใบเนื อหา 

ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 

1 ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  3    4 

2 มคีวามถูกต้อง  3    4 

3 เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  3    4 

4 ใชภ้าษาที่เหมาะสม เขา้ใจง่าย  2 1   3.66 

5 รูปภาพชัดเจนและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา  1 2   3.33 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินด้านใบเนื้อหาได้ดังนี้ ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์,  มี

ความถูกตอ้ง, เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ได้รับคะแนนมากท่ีสุด อยูใ่นระดับเกณฑ์ดี และใชภ้าษาท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย 

ได้รับคะแนนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับเกณฑ์ดี ผลท่ีได้จากการค านวณด้านใบเนื้อหาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมท่ีได้ คือ 3.79  

ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ดี 
 

     ตารางที่ 3 ตารางการประเมินด้านใบประลอง 

ล าดับที ่

 

ด้านใบประลอง 

ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 

1 ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้  2 1   3.66 

2 เหมาะสมกับระดับของวัตถุประสงค์  3    4 

3 แตล่ะข้อสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  1 2   3.33 

4 
ค าถามแตล่ะค าตอบมเีป้าหมายท่ีชัดเจนไม่

คลุมเครอื 
 1 2 

  
3.33 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินด้านใบประลองได้ดังนี้ เหมาะสมกับระดับของ

วัตถุประสงค์ได้รับคะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดับเกณฑ์ดี และแต่ละข้อสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ได้รับคะแนนน้อยท่ีสุด 

อยู่ในระดับเกณฑ์ด ีผลท่ีได้จากการค านวณดา้นใบประลองซึ่งมคี่าเฉลี่ยรวมท่ีได้ คือ 3.58 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ดี 
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ตารางที่ 4 ตารางการประเมินด้านส่ือการเรียนการสอน 

ล าดับที ่

 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 

1 รูปภาพมีขนาดเหมาะสมเห็นไดช้ัดเจน  3    4 

2 ขนาดตัวหนังสือท่ีใชเ้หมาะสมเห็นได้ชัดเจน 1 2    4.33 

3 สีสันของรูปภาพ และตัวหนังสอืชัดเจน สวยงาม  3    4 

4 มคีวามเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา  3    4 

5 ชว่ยส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียน ให้เข้าใจได้งา่ยขึน้  3    4 

6 ภาพรวมของสื่อเป็นท่ีดงึดูความสนใจของผู้เรียน  3    4 

 

 จากตารางที่ 4 ผลการค านวณหาค่าเฉลี่ยจากการประเมนิด้านสื่อการเรียนการสอนได้ดังนี้ ขนาดตัวหนังสอื

ท่ีใชเ้หมาะสมเห็นได้ชัดเจนได้รับคะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดับเกณฑ์ด ีและรูปภาพมีขนาดเหมาะสมเห็นได้ชัดเจน, สีสัน

ของรูปภาพ ตัวหนังสือชัดเจน สวยงาม, มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์  เนื้อหาวิชา, ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของ

ผู้เรียน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น, และภาพรวมของสื่อเป็นท่ีดึงดูความสนใจของผู้เรียน ได้รับคะแนนน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับ

เกณฑ์ด ีผลท่ีได้จากการค านวณดา้นสื่อการเรียนการสอนซึ่งมีคา่เฉลี่ยรวมท่ีได้คอื 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ด ี 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากวัตถุประสงค์ของโครงงาน คือ จัดท าโครงการสอนเร่ืองพื้นฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าใช้เป็นโครงการ

สอนประกอบตามหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ซึ่งขอบเขตของโครงการ คือ การแบ่งหน่วย จุดประสงค์การสอน แผนการสอน 5 สัปดาห์ ใบเนื้อหา  

5 หน่วยเรียน กิจกรรมประกอบการสอน สื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Office Power Point และใบประลอง 

โดยท่ีเอกสารประกอบไปด้วย ใบเนื้อหา 5 หน่วย คือ วงจรไฟฟา้เบ้ืองตน้ เครื่องมืดวัดและการวัดทางไฟฟา้ เครื่องกล

ไฟฟา้เบ้ืองต้น การตดิตัง้ไฟฟา้ในอาคารอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและแผนการสอนท้ังหมด 5 สัปดาห ์ โดยส่ือท่ีน าเสนอ

ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Power Point ประกอบแต่ละหน่วยเรียน ซึ่งผลการประเมินแสดง ในตารางท่ี 1-4 

สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้  

  1. ด้านวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

  2. ด้านใบเนื้อหา ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

  3. ด้านใบประลอง ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี 

  4. ด้านส่ือการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ระดับดี  

  5. ผลรวมของโครงการสอนท้ังหมด ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
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เครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 

Solar cell Cleaner Machine 

โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น1*, จรีภัทร์ สินธุ์โสภา1 และ วงศกร ระวังภัย1 

Chokcharat Rityen1*, Jeerapat Sinsopa1 and Wongskorn Ravangpai1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขนาด 275 วัตต์ (1x2 เมตร) 

เท่านั้น โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ควบคุมการท างาน 3 ส่วนให้สัมพันธ์กัน ส่วนแรกควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงให้เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์สามารถเคลื่อนท่ีบนแผงโซล่าเซลล์ตามยาว 2 เมตรในแนวนอน

ท ามุมเอียง 16 องศากับแนวระดับและใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมแปลงขัดท าความสะอาดบนหนา้แผงโซล่าเซลล์ 

ส่วนท่ีสองควบคุมการจ่ายน้ าโดยการสั่ง เปิด-ปิด โซลินอยด์วาล์ว และส่วนสุดท้ายใช้เซนเซอร์ตรวจจับขอบแผงโซล่า

เซลลเ์พื่อป้องกันไมใ่ห้เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เคลื่อนท่ีตกแผง โดยท้ัง 3 ส่วนใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีขนาด 

12 โวลต ์4.5 แอมแปร์ต่อชั่วโมง 

ในการทดสอบใช้แป้งข้าวเจ้าทดสอบแทนฝุ่นจากธรรมชาติ โดยก าหนดปริมาณความหนาแน่นของแป้งข้าวเจ้า  

5 กรัมต่อตารางเมตร และน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่า

เซลล์ ซึ่งทดสอบเปรียบเทียบกับแสง 2 ชนิด คือ แสงจากดวงอาทิตย์และแสงจากหลอดไฟฮาโลเจน จากผลการทดสอบ

คิดเป็นร้อยละประสิทธิภาพของการแปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟา้ พบวา่ประสิทธิภาพการ แปรเปลี่ยนพลังงาน

ของแผงโซลา่เซลล์หลังท าความสะอาดของแสงจากดวงอาทิตย์ได้คา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 18.05 เปอร์เซ็นต์และประสิทธิภาพการ

แปรเปลี่ยนพลังงานของแผงโซล่าเซลล์จากแสงของหลอดไฟฮาโลเจนหลังท าความสะอาดได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.73 

เปอร์เซ็นต ์
 

ค าส าคัญ:   แผงโซล่าเซลล,์ แปรเปลี่ยนพลังงาน, ท าความสะอาด  
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Abstract  
 This paper presents the design and construction of the solar cleaning machine for 275 watts (1x2m) solar 

panel only.  Arduino Uno R3  microcontrollers work in three components, First, control DC motor Solar cell cleaner 

machine can move on a 2  m horizontal solar panel, tilt it 1 6  degrees to the horizontal, and use a DC motor to 

control the cleaning brush, second part controls the water pump by opening and closing the solenoid valve and 

Finally, the panel edge detection sensor. Prevents Solar cell cleaner machine from running until fall panel. All three 

components are powered by 12volt 4.5 Ah battery. 

In the experiment.  Using rice flour for testing instead of dust by setting the quantity of rice flour  

5 grams/square metre for each test, and is compared the capability of photovoltaic conversion of a solar cell. For 

experiment has compared the sunshine two kind, the Halogen lamps and sunlight. and after cleaning solar shown 

that cleaning machine cleaned the solar cell will address capability photovoltaic conversion was Increased 18.05 

percent, and the energy conversion efficiency of the Halogen lamps Increased 12.73 percent. 
 

Keywords: Solar panel, Energy conversion, Cleaning   
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บทน า 

ประเทศไทยมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เป็นจ านวนมาก เนื่องด้วยเป็นแหล่งพลังงาน  

ท่ีสะอาดสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีแสงแดด โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์  

โซล่าลูป ท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น เมื่อมีการติดตั้งและใช้งานเป็นเวลานาน ต้องมี 

การบ ารุงรักษาเพื่อท าความสะอาดหนา้แผงโซล่าเซลลไ์มใ่ห้มีสิ่งใดมาบดบังส่วนท่ีรับแสงจากดวงอาทติย์โดยเฉพาะฝุ่น 

เพื่อให้แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ [3] ฟาร์มโซล่าเซลล์ และ 

โซล่าลูปในปัจจุบันประเทศไทยเร่ิมมีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายตามอาคารบ้านเรือน โรงงาน หรือพื้นท่ี ๆ 

กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง การบ ารุงรักษาในบางพื้นท่ี ต้องจ้างคนงานเพื่อท าความสะอาด จึงท าให้อาจเกิดอันตรายได้ 

หรือฟาร์มโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ ต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ า เพื่อให้สามารถน าน้ าและคนเข้าไป

ท าความสะอาดได้หากค านวณค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด พบว่ามีค่าจ้างแรงงาน ค่าเคร่ืองจักรกลและความ

เสียหายท่ีจะเกดิกับแผงโซล่าเซลล ์หรือพื้นท่ีท่ีติดต้ังอาจเกิดความเสียหายจากน้ าหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ีเข้ามาใน

พื้นท่ีติดตั้ง บทความนี้จึงน าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ต้นแบบท่ีสามารถลด

ตน้ทุนในการจ้างแรงงานคนท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์และความเสียหายในพื้นท่ีติดต้ัง โดยเครื่องท าความสะอาด

แผงโซล่าเซลล์สามารถท าความสะอาดแผงขนาด 275 วัตต์ (ขนาด 1x2 เมตร) ในระยะเวลาต่อเนื่องได้นาน  

1 ช่ัวโมง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการรออกแบบเครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ โดยท าการออกแบบโครงสร้างของ

เครื่อง วงจรไฟฟา้ ท่ีน ามาใชง้านในแต่ละส่วน พรอ้มท้ังอธิบายขั้นตอนวธีิการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง 
 

 โครงสร้างของเครื่องท าความสะอาดแผงโซลา่เซลล์ 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างหลกัของเคร่ืองล้างแผงโซล่าเซลล ์

 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงโครงสร้างของโครงสร้างเคร่ืองล้างแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นแกน

สี่เหลี่ยม น ามาขึ้นโครงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้าง 250 มิลลิเมตร และยาว 1,420 มิลลิเมตร เพลาประกบ

ด้านขา้งหนา 5 มลิลเิมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 577.51 มลิลเิมตร โดยระยะห่างระหว่างเพลา 100 มลิลเิมตร ส่วนแปรง

ขัดท าความสะอาดใช้แปรงขนาดลูกกลิ้งพีอีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 45 มิลลิเมตรยาว 1,000 มิลลิเมตร เพลาเหล็ก  

6 หุน ขนไนล่อนเบอร์ 15 ขน-แปรงยาว 50 มิลลิเมตร ติดตั้งแกนเพลาเข้ากับโครงเหล็กด้วยตุ๊กตาเพลา ขนาด 6 หุน 

กล่องวงจรควบคุม ระบบป๊ัมจ่ายน้ า การวางต าแหนง่ของอุปกรณต์า่ง ๆ แสดงดังภาพท่ี 2 และ 3 
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ภาพที่ 2 การวางต าแหนง่ของส่วนประกอบ 

 

 
  

ภาพที่ 3 การวางต าแหนง่ล้อของเครื่องล้างแผงโซลาร์เซลล ์

 

จากภาพท่ี 3 ใช้ล้อท้ังหมด 6 ล้อ แบ่งเป็นส่วนท่ีใช้เลื่อนบนแผง 4 ล้อและขับเคลื่อน 2 ล้อ ซึ่งในส่วนขับเคลื่อน

ได้ออกแบบให้เป็นการขับเคลื่อนโดยประกบด้านข้าง ใช้มอเตอร์ 2 ตัว ในการขับเคลื่อน ต่อกับล้อโดยใช้ข้อต่อเพลาใน 

การยดึระหวา่งแกนเพลาของมอเตอร์และแกนเพลาของล้อ   

             
 

ภาพที่ 4 ล้อขับเคลื่อนดา้นขา้งแผง 
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จากภาพท่ี 4 ในการออกแบบล้อขับเคลื่อนด้านข้างนั้นเพื่อให้มคีวามยืดหยุ่นในการใช้งาน เนื่องจากต้องการ

ให้สามารถปรับระยะระหว่างล้อกับแผงโซล่าเซลล์ได้ จึงได้เจาะรูไว้เพื่อใช้ยึดน็อต และเพื่ อให้ฐานท่ีใช้ยึดมอเตอร์

สามารถหมุนได้ และเจาะรูท่ีมุมของฐานท่ีใชย้ึดกับเคร่ือง แขวนสปริงเพื่อให้เกิดแรงดึง ให้ล้อสามารถยึดเกาะกับขอบ

ของแผงโซล่าเซลล ์

 

วงจรไฟฟ้า 

 วงจรขับมอเตอร์ [2, 5} 

 
 

ภาพที่ 5 วงจรขับมอเตอร์ดว้ยไอซี L298N 
 

 วงจรขับมอเตอร์ จากภาพท่ี 5 อาดูโนจะส่งสัญญาณให้ไอซี L298N เพื่อสั่งให้มอเตอร์ตัวท่ี 1 และ 2 ท างาน 

โดย IC L298N จะรับไฟเลี้ยง 5 โวลต์ จากอาดูโนและตอ่แหล่งจ่าย 12 โวลต์ จากภายนอกเพื่อน าไปขับมอเตอร์ไฟฟา้

กระแสตรง 12 โวลต์ ท้ัง 2 ตัว [4] 

 

ระบบตรวจจับขอบแผงโซลาร์เซลล ์

 

 
 

ภาพที่ 6 การตอ่ใชง้านเซ็นเซอร์อินฟราเรด 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันการเคลื่อนท่ีตกแผงของเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์นั้น จะใช้เซ็นเซอร์

อินฟราเรด TCRT 5000 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีท้ังตัวรับ และตัวส่งสัญญาณอยู่ในตัวเดียวกันสามารถส่งสัญญาณได้ท้ัง

แบบดิจิตอลหรือแบบ อนาล็อก ให้กับอาดูโน [6] ได้ โดยต่อขาสัญญาณขาท่ี 12 และ13 เข้า D0 ของเซ็นเซอร์

อนิฟราเรดท้ัง 2 ตัว เพื่อใชส้ัญญาณแบบดิจิตอล และตอ่ไฟฟา้ 5 โวลต์เข้าท่ีขา VCC หลักการท างาน คือ เมื่ออุปกรณ์

เซ็นเซอร์สง่สัญญาณอินฟราเรดจากตัวส่งสัญญาณไปกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ แลว้สะท้อนกลับมาท่ีตัวรับสัญญาณ 

ค่าท่ีตัวรับสัญญาณอ่านได้จะเป็นตัวเลข 10 บิต ตั้งแต่ 0-1023 ซึ่งสามารถแปลงกลับให้อยู่ในรูปของแรงดันได้ตัง้แต่ 

0-5 โวลต์ ซึ่งจะเซตค่าไว้ ให้อาดูโนส่งสัญญาณให้มอเตอร์หมุนกลับทางเพื่อไม่ให้เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่า

เซลล์เคลื่อนท่ีตกแผง 
 

ระบบควบคุมการจ่ายน้ า 

 

                             
 

ภาพที่ 7 ระบบควบคุมการจ่ายน้ า 
 

ระบบจ่ายน้ าจะถูกควบคุมการเปิดปิดด้วยโซลินอยด์วาล์ว โดยใช้รีเลย์เป็นตัวสั่งการเนื่องจากโซลินอยด์วาล์ว 

ตอ้งใชไ้ฟ 12 โวลต ์ในการ เปิด-ปิด วาล์ว จึงใชรี้เลยเ์ข้ามาชว่ยในการควบคุม เพราะรีเลยส์ามารถรับสัญญาณจากอาดูโน

ได้โดยตรง โดยต่อขาสัญญาณเข้ากับขา 9 ของอาดูโน่ ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นสวิตช์ในการ ตัด-ต่อ ไฟฟ้าเลี้ยงโซลิ

นอยด์วาล์ว และใชป๊ั้มน้ าอัตโนมัตดิีซี 12 โวลต ์รุ่น FEAFLO-21 แรงดัน 4.8 บาร์ มาตอ่ด้านน้ าเข้าของโซลินอยด์วาล์ว 

หลักการท างานของเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 

 โยกสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่องไปยังต าแหน่ง ON และกดสวิตซ์เปิดป๊ัมน้ า จากนั้นท าการเลือกต าแหน่งการเคลื่อนท่ี

ซ้ายหรือขวา เซ็นเซอร์จะท าการตรวจจับขอบแผง โดยตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดไปกระทบขอบแผง จากนั้นตัวรับ

สัญญาณอินฟราเรดจะส่งสัญญาณให้ไมโครคอนโทรเลอร์ประมวลผลแบบดิจิตอล คือ 0 กับ 1 โดยให้ 0 เป็นค าสั่งหยุด

การท างาน และให้ 1 เป็นค าสั่งท างานต่อไป เคร่ืองจะเคลื่อนท่ีไปยังทิศทางท่ีกดปุ่มสั่งงานเมื่อพบว่าสัญญาณเป็น 0  

ด้านใดด้านหนึ่งจะท าการกลับทางหมุนของมอเตอร์เพื่อป้องกันเครื่องท าความสะอาดตกแผง  เมื่อแผงสะอาดแล้วหยุด 

การท างานโดย โยกสวิตซ์เปิด-ปิดเคร่ืองไปยังต าแหน่ง OFF เป็นการสิ้นสุดการท างาน แสดงการท างานของเครื่องท า

ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 หลักการท างานของเครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์
 

การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องท าความสะอาดแผงโซลา่เซลล์ 

1) การทดสอบโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย ์

 ทดสอบโดยท าการวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ท่ีน ามาทดสอบโดยทดสอบท้ังหมด  

3 รูปแบบ คือ ก่อนโรยแป้ง หลังโรยแป้ง และหลังท าความสะอาดด้วยเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ทดสอบ

จ านวน 10 คร้ัง เมื่อได้ค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากการทดสอบจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ทางปริมาณไฟฟ้า ในการทดสอบจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์ โดยใช้ปริมาณความหนาแน่นของแป้งท่ีโรยขนาด 5 กรัมต่อ

ตารางเมตรและวางแผงโซล่าเซลล์ในแนวเอยีงท ามุม 16 องศา กับแนวระดับ ดังภาพท่ี 9  
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ภาพที่ 9 ตดิตัง้เครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในแนวเอยีงท ามุม 16 องศากับแนวระดับ 
 

2) การทดสอบโดยใช้แสงจากหลอดไฟฮาโลเจน 

ทดสอบโดยการใช้แสงจากหลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 1,500 วัตต์ จ านวนสองหลอดโดยติดตั้งห่าง 1.15 เมตรจาก

แผง ท าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ท่ีน ามาทดสอบโดยทดสอบท้ังหมด 3 รูปแบบ คือ ก่อนโรยแป้ง หลังโรย

แป้ง และหลังท าความสะอาดด้วยเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ทดสอบจ านวน 10 คร้ัง เมื่อได้คา่กระแสไฟฟา้จาก

การทดสอบจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางปริมาณไฟฟ้า ในการทดสอบจะใช้ปริมาณความ

หนาแน่นของแป้งท่ีโรยขนาด 5 กรัมต่อตารางเมตรและวางแผงโซล่าเซลล์ในแนวเอียงท ามุม 16 องศากับแนวระดับ

เชน่เดียวกับกการทดสอบโดยใชแ้สงจากดวงอาทิตย ์ 
 

ผลการศึกษา 

 1) ผลการทดสอบโดยการใช้แสงจากดวงอาทิตย์ ใช้ปริมาณความหนาแน่นของแป้งขนาด 5 กรัมต่อ

ตารางเมตร ซึง่จะได้แรงดันและกระแสไฟฟา้ของแผงโซล่าเซลลด์ังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลลโ์ดยใชแ้สงจากดวงอาทติย์ 

ครัง้ท่ี 
ก่อนโรยแป้ง หลังโรยแป้ง หลังท าความสะอาด 

แรงดัน[V] กระแส[A] แรงดัน[V] กระแส[A] แรงดัน[V] กระแส[A] 

1 36.20 4.22 35.90 4.15 36.40 4.32 

2 30.02 3.49 27.60 3.27 34.30 4.02 

3 34.80 4.08 28.20 3.34 35.80 4.13 

4 36.90 4.36 30.30 3.61 37.20 4.39 

5 35.80 4.31 35.00 4.06 37.60 4.40 

6 33.60 4.02 30.50 3.76 36.90 4.28 

7 33.60 3.82 25.30 3.08 35.10 4.10 

8 36.30 4.21 27.00 3.13 36.40 4.25 

9 33.60 3.89 25.00 2.90 34.90 4.06 

10 33.64 3.81 25.30 3.21 35.60 4.17 

เฉลี่ย 34.45 4.02 29.01 3.45 36.02 4.21 
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จากตารางท่ี 1 ค่าแรงดันและกระแสไฟฟา้เฉลี่ยระหว่างก่อนโรยแป้งและหลังโรยแป้งมีคา่ลดลง โดยพบวา่ค่า

แรงดันลดลงร้อยละ 15.79 และกระแสไฟฟ้าลดลงร้อยละ 14.17 และหลังท าความสะอาดด้วยเคร่ืองท าความสะอาด

แผงโซล่าเซลล์ สามารถแปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 

19.46 และค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.05  

2) ผลการทดสอบโดยการใช้แสงจากหลอดฮาโลเจน ใช้ปริมาณความหนาแน่นของแป้งขนาด 5 กรัมต่อ

ตารางเมตร ซึ่งจะได้กระแสไฟฟา้ของแผงโซล่าเซลลด์ังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโดยใชแ้สงจากหลอดไฟฮาโลเจน 

ครัง้ท่ี 
กระแสไฟฟา้ [mA] 

ก่อนโรยแป้ง หลังโรยแป้ง หลังท าความสะอาด 

1 630 500 680 

2 630 620 770 

3 720 690 770 

4 720 620 750 

5 750 720 770 

6 710 680 720 

7 710 630 710 

8 690 650 750 

9 750 680 770 

10 760 720 770 

เฉลี่ย 707 651 746 

 

จากตารางท่ี 2 ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างก่อนโรยแป้งและหลังโรยแป้งมีค่าลดลง โดยพบว่าค่า

กระแสไฟฟ้าลดลงร้อยละ 7.92 และหลังท าความสะอาดด้วยเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ สามารถ

แปรเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งพบวา่ค่ากระแสไฟฟา้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.73 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ควบคุมการท างานและประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO 

R3 เพื่อลดภาระในการว่าจ้างคนงาน หรือเช่าเคร่ืองจักรขนาดใหญ่เข้ามาท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ อีกท้ังยัง 

ลดความเสี่ยงในการท าความสะอาดบนท่ีสูง เช่น โซล่าลูป เป็นต้น ซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนของบทน าโดยใช้น้ าใน 

การท าความสะอาดสามารถท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้จริงและในการทดสอบพบว่าปริมาณแป้งเพียง 5 กรัมต่อ

ตารางเมตร สามารถท าให้แผงโซล่าเซลล์ลดประสิทธิภาพในการแปรเปลี่ยนพลังงานไฟฟา้ได้  

จากผลการทดสอบในตารางท่ี 1 การท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขนาด 275 วัตต์ (ขนาดแผง 1x2 เมตร) 

เคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ทดสอบการใช้งานโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการแปรเปลี่ยนพลังงาน  

โดยก าหนดให้แรงดันท่ีได้จากแผงอยู่ในช่วง 34-37 โวลต์ เพื่อให้ได้ความเข้มแสงท่ีใกล้เคียงกัน จะได้ประสิทธิภาพ 

การแปรเปลี่ยนกระแสไฟฟา้ของแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 18.05 และจากผลการทดสอบในตารางท่ี 2 เมื่อใชแ้สง
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-Proceeding- 

จากหลอดไฟฮาโลเจนในการแปรเปลี่ยนพลังงานได้ประสิทธิภาพการแปรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น

เฉลีย่ร้อยละ 12.73  

จากผลการทดสอบกับแสงท้ังสองชนิดสามารถท าให้ค่าประสิทธิภาพการแปรเปลี่ยนพลังงานกระแสไฟฟ้า  

ท่ีเพิ่มขึ้นเหมือนกันหลังท าความสะอาดแผงด้วยเคร่ืองท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น และ  

เมื่อเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าระหว่างก่อนโรยแป้งและหลังท าความสะอาดด้วยเครื่องยังพบว่าปริมาณกระแสไฟฟ้า

หลังจากการท าความสะอาดด้วยเครื่องยังเพิ่มสูงกว่าด้วยซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นเช่น อุณหภูมิโดยรอบมีผลต่อ 

การผลิตกระแสไฟฟา้ของแผงโซล่าเซลล์ [1] ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้น าไปทดสอบและพัฒนางานตอ่ไปในอนาคต 
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-Proceeding- 

วงจรประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจา่ยก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วย

วธิีการเปรียบเทยีบน  าหนักสามจุด  

Solar-Powered Battery Charger with Maximum Power Point Tracking Using  

Three-point Weight Comparison Method 

ณรงคฤ์ทธิ์ พิมพค์ าวงศ์1*   

Narongrit Pimkumwong1*   
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอวงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดย

ประยุกต์ใช้วิธีการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายและคล้ายคลึงกับวิธีการรบกวนและการสังเกต แต่

สามารถลดการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัว การประมวลผลอัลกอริธึมเพื่อควบคุมวัฏจักรการท างานของ

สวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันส าหรับการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด และควบคุมการประจุแบตเตอร่ีใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877 ผลการทดสอบประจุแบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรดแบบปิดผนึก 24 โวลต์  

7 แอมแปร์-ชั่วโมงด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 50 วัตต์ แสดงให้เห็นว่าวธีิท่ีน าเสนอสามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้า

สูงสุดได้อยา่งถูกตอ้งและมคี่าเท่ากับวธีิการรบกวนและการสังเกต มีการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัวน้อยกว่า

วิธีการรบกวนและการสังเกต ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามวิธีท่ีน าเสนอใช้

เวลาในการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุดมากกว่าวิธีการรบกวนและการสังเกต 
 

ค าส าคัญ:   วงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์, การหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด,  

     วธีิการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด  
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-Proceeding- 

Abstract  
 This paper proposes a solar-powered battery charger with maximum power point tracking by apply the 

three-point weight comparison method that is simple and similar to the perturb and observe method but it can 

decrease the oscillating of power in steady-state condition. The algorithm processing to control the duty cycle of 

switch of boost converter for the maximum power point tracking and control the battery charging utilizes the 

PIC16F877 microcontroller. The experimental results when charge the 24 V 7 AH sealed lead-acid battery by the 

50 W photovoltaic module show that the proposed method can track maximum power point correctly and equal to 

the perturb and observe method. It has the power fluctuations in steady-state condition less than the perturb and 

observe method. The overall efficiency of the system is about 90 percentages. However, the proposed method 

uses the time to reach the maximum power point more than the perturb and observe method. 
 

 Keywords:   Solar-powered battery charger, Maximum power point tracking, Three-point weight comparison method 
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-Proceeding- 

บทน า 
  พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไมส่ร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถพบได้ท่ัวโลก และลดการ

ใช้พลังงานจากฟอลซิลซึ่งก าลังจะหมดไป การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าท าได้โดยใช้แผงเซลล์

แสงอาทิตย์ (photovoltaic module: PV module) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ [1] คือ 

ระบบแบบอิสระ (PV stand-alone system) ระบบแบบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV grid connected system) และระบบแบบ

ผสมผสาน (PV hybrid system) ระบบแบบอิสระเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบส าหรับใช้ในพื้นท่ี ๆ ไม่มีระบบ

สายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีส าคัญของระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี และ

อนิเวอร์เตอร์แบบอสิระ (stand-alone inverter) ในกรณีท่ีต้องการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟา้กระแสสลับ  

อย่างไรก็ตามก าลังไฟฟ้าท่ีสร้างขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงอาทิตย์ 

และอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อม อกีท้ังประสิทธิภาพในการแปลงผันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟา้มคี่าสูงสุดท่ีจุด

จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด (maximum power point: MPP) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงมีผู้เสนอวิธีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้า

สูงสุดซึ่งมดี้วยกันหลายวธีิ เชน่ วิธีอัตราส่วนแรงดันเปิดวงจร (fractional open circuit voltage: FOCV) [2, 3] การหาจุดจ่าย

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด อาศัยหลักการท่ีแรงดันไฟฟ้า ณ จุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดมีความสัมพันธ์อย่างเชิงเส้นกับแรงดันไฟฟา้ 

ณ ขณะเปิดวงจร โดยวัดแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นช่วงเวลาแล้วน าค่าท่ีวัดได้ไปคูณกับค่าคงท่ี

เพื่อหาแรงดันไฟฟ้าท่ีจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด วิธีนี้สามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิด  

การแกว่งของก าลังไฟฟ้าท่ีสภาวะคงตัว (สภาวะท่ีความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ) แต่ไม่

สามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถูกต้องเนื่องจากความเข้มแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงท าให้ค่าคงท่ี ๆ 

ก าหนดไว้ไม่ตรงกับค่าจริง ณ ขณะนั้น อีกท้ังการวัดแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรก่อให้เกิดการสูญเสียก าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ

โหลดเนื่องจากมีการเปิดวงจรเป็นช่วงเวลา วธีิการรบกวนและการสังเกต (perturb and observe: P&O) [2, 4] เป็นวธีิท่ีง่าย  

ไม่ซับซ้อน มีการค านวณไม่มาก สามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างถูกต้องแม้ว่าความเข้มแสงอาทิตย์ และ

อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง จึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ส าหรับหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์วิธีหนึ่ง การหาจุด

จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดท าได้โดยใช้การเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในคาบเวลาปัจจุบันกับคาบเวลา

ก่อน เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้จุดท างานวิ่งเข้าหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด แต่อย่างไรก็

ตามวิธีนี้เกิดปัญหาการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัว วิธีเพิ่มค่าความน า (incremental conductance: InC) [2, 5]  

ท าโดยการเปรียบเทียบค่าความน าและอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความน า ถ้ามีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าจุดท างานอยู่ท่ี  

จุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด แตถ่้าไมเ่ท่ากับศูนยจ์ะเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์วธีิน้ีสามารถแก้ปัญหา

ของวิธีการรบกวนและการสังเกตได้ แต่มีการค านวณมากขึ้น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent: AI) เช่น ฟัซซี่

ลอจิก (fuzzy logic: FL) [2, 6] และ โครงข่ายประสาทเทียม (artificial neural network: ANN) [2, 7] วธีิเหล่านี้สามารถหาจุด

จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแม้ว่าความเข้มแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง แต่มีการค านวณ

มากและซับซ้อน ส่งผลให้ใชเ้วลาในการค านวณมาก ตอ้งการตัวประมวลผลท่ีมีสมรรถนะสูง และระบบมรีาคาแพง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  บทความนี้น าเสนอวงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด ด้วยวิธีการ

เปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย การค านวณไม่ซับซ้อน คล้ายคลึงกับวิธีการรบกวนและการสังเกต จึงไม่

ต้องการตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลท่ีมีสมรรถนะสูง อีกท้ังมีการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในสภาวะคงตัวน้อยกว่า

วธีิการรบกวนและการสังเกต 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ตอ่กันแบบอนุกรม และ/หรือขนาน วงจรสมมูลของเซลล์

แสงอาทิตย์ แสดงดังภาพท่ี 1 ซึ่งสมการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเอาต์พุตและแรงดันเอาต์พุตของแผงเซลล์

แสงอาทติย์เมื่อละเลยผลของความต้านทานขนาน ( shR ) และความตา้นทานอนุกรม ( sR ) [8] แสดงดังสมการ (1)   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทติย์ 

 

                                              
  

    
  

P Ph P O

S

qV
I N I N I exp 1

AKTN
 (1) 

 

ซึ่ง I คือกระแสเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ V คือกระแสเอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ SN คือ

จ านวนเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีต่ออนุกรมกัน PN คือจ านวนเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีต่อขนานกัน q คือประจุอิเล็กตรอน K คือ

ค่าคงที่ของโบลซ์มัน (Boltzmann’s constant) A คือค่า ideality factor T คืออุณหภูมใินหน่วยเคลวิน OI คือกระแสอ่ิมตัว

ย้อนกลับ (reverse saturation current) และ PhI  คือกระแสท่ีเซลล์แสงอาทิตย์สร้างขึ้นเมื่อได้รับแสง (photocurrent)      

  

ค่ากระแสอ่ิมตัวย้อนกลับมคีวามสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิดังสมการ (2) 
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ซึ่ง rrI  คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับท่ีอุณหภูมิอ้างอิง rT  คืออุณหภูมิอ้างอิงของเซลล์แสงอาทิตย์ในหน่วยเคล

วนิ (K) GE คือพลังงานระหว่างช้ันของสารกึ่งตัวน า (ซิลิกอนเท่ากับ 1.1) 

กระแสท่ีเซลล์แสงอาทิตย์สร้างขึ้นเมื่อได้รับแสงจะมคีวามสัมพันธ์กับความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมิของ

เซลล์แสงอาทติย์ตามสมการ (3) 
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S
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ซึ่ง S  คือค่าความเข้มแสงอาทิตย์ในหน่วยมิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (mW/cm2) scrI  คือค่ากระแส

ลัดวงจรท่ีอุณหภูมิและความเข้มแสงอาทิตย์อ้างอิง (T=298 K, S=100 mW/cm2) ik  คือค่าสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิของ

กระแสลัดวงจร 

จากสมการ (1) สามารถหาก าลังไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดังสมการ (4)  

                                          

     
  

     
  

P Ph P O

S

qV
P VI N I V N I V exp 1

AKTN
 (4) 

 

จากสมการ (4) จะเห็นว่าก าลังไฟฟา้ของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ขึน้กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเข้ม

แสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบ และโหลดท่ีต่ออยู่ในวงจร ดังนั้นหากสภาพบรรยากาศ หรือโหลดเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผล

ให้ก าลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีวิธีในการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดเพื่อให้ 

แผงเซลล์แสงอาทิตยม์ปีระสิทธิภาพสูงสุดตลอดชว่งการใชง้าน  

2. วงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดัน  

 วงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันแสดงดังรูปท่ี 2 ประกอบด้วยสวิตช์ ( S ) ไดโอด ( 1D ) ตัวเหนี่ยวน า ( CL ) 

ตัวเก็บประจุ ( CC ) และความต้านทานโหลด ( OR ) ต่ออยู่ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอร่ี ท าหน้าท่ีแปลง

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีค่าต่ าไปเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงท่ีมีค่าสูงขึ้นพื่อประจุ

แบตเตอร่ี และหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดยท าการปรับวัฏจักรการท างาน (duty cycle) ของสวิตช ์เพื่อปรับค่าความ

ตา้นทานของระบบที่เห็นจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้ใกล้เคียงคา่ความตา้นทานท่ีเหมาะสมท่ีสุด (optimum resistance: 

optR ) ส าหรับการจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด ณ ขณะเวลานั้น 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 วงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดัน 

 

วงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันท่ีใช้ในบทความนี้ออกแบบให้ท างานในโหมดกระแสต่อเนื่อง โ ดยมี

ความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟา้ แรงดันไฟฟา้ และความตา้นทานดังนี้ 

                                                                


i
o

V
V

1 D
 (5) 

 

                                 o iI I (1 D)  (6) 
                            

      2
i oR R (1 D)  (7) 

ซึ่ง iV  คือแรงดันไฟฟ้าอินพุต oV  คือแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต iI  คือกระแสไฟฟ้าอินพุต oI  คือกระแสไฟฟ้า

เอาต์พุต oR  คือความต้านทานเอาต์พุต (ความต้านทานโหลด) iR  คือความต้านทานอินพุต (ความต้านทานท่ีเห็น

จากแผงเซลล์แสงอาทติย์)  และ D  คือวัฏจักรการท างาน 
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3. วิธีการเปรียบเทียบน  าหนักสามจุด 

การหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุดโดยวธีิการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด [9] ได้แนวคิดจากการพิจารณากราฟ

ก าลัง-แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อความเข้มแสงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลง หรืออุณหภูมิเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ในบทความนี้ใช้ กราฟก าลัง-แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อความเข้มแสงอาทิตย์เกิดการ

เปลี่ยนแปลงมาใชใ้นการพิจารณา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตยส์่งผลต่อกราฟก าลัง-แรงดันไฟฟ้า

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชัดเจนกว่าผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งตัวอย่างของกราฟก าลัง-แรงดันไฟฟ้าของ

แผงเซลล์แสงอาทิตยเ์มื่อความเข้มแสงอาทติย์เปลี่ยนแปลงแสดงในภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟก าลัง-แรงดันไฟฟา้ เมื่อความเข้มแสงอาทติย์เปลี่ยนแปลง 
 

เมื่อพิจารณากราฟในช่วงท่ีความเข้มแสงอาทิตย์ไม่เปลี่ยนแปลง (พิจารณากราฟท่ี 1 หรือ 2 กราฟใดกราฟ

หนึ่ง) สามารถแบ่งช่วงกราฟได้สามช่วงคือ ช่วงท่ีจุดท างานอยู่ทางด้านซ้ายมือของจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด ช่วงท่ีจุด

ท างานอยู่รอบๆจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด และช่วงท่ีจุดท างานอยู่ทางด้านขวามือของจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด เมื่อ

พจิารณากราฟในชว่งท่ีความเข้มแสงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลง (พจิารณากราฟท่ี 1 และ 2 พร้อมกัน) สามารถแบ่ง

ช่วงกราฟได้สองช่วงคือ ช่วงท่ีความเข้มแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น และช่วง ท่ีความเข้มแสงอาทิตย์ลดลง จะได้รูปแบบของ

ก าลังไฟฟา้สามจุดที่เป็นไปได้ท้ังหมด 9 รูปแบบ ดังแสดงในรูปท่ี 4 จุด A คือก าลังไฟฟา้ในคาบเวลาปัจจุบัน จุด C คือ

ก าลังไฟฟา้ในคาบเวลาก่อน และ จุด B คือก าลังไฟฟา้ในคาบเวลาถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 รูปแบบของก าลังไฟฟา้สามจุด 
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การก าหนดค่าน้ าหนักของก าลังไฟฟ้าสามจุดท้ัง 9 รูปแบบพิจารณาจากเงื่อนไขดังนี้ ถ้าก าลังไฟฟ้าท่ีจุด B 

มากกว่าหรือเท่ากับจุด A จะให้ค่าน้ าหนักเป็นบวก และถ้าก าลังไฟฟ้าที่จุด C น้อยกว่าจุด A จะให้ค่าน้ าหนักเป็นบวก 

นอกจากนี้ให้ค่าน้ าหนักเป็นลบ จากค่าน้ าหนักท่ีได้จากรูปแบบท้ัง 9 น าไปสร้างวัฏจักรการท างานของสวิตช์ในวงจร

แปลงผันแบบทบระดับแรงดันได้ดังนี้ ถ้าค่าน้ าหนักเป็นบวกท้ังหมด (จุดท างานอยู่ทางด้านซ้ายมือของจุดจ่าย

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด) ต้องปรับวัฏจักรการท างานของสวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันลดลงจากค่าก่อนเพื่อ

เพิ่มแรงดันไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ ส่งผลให้จุดท างานเคลื่อนเข้าใกล้จุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด ถ้าค่าน้ าหนักเป็น

ลบท้ังหมด (จุดท างานอยู่ทางด้านขวามือของจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด) ต้องปรับวัฏจักรการท างานของสวิตช์ในวงจร

แปลงผันแบบทบระดับแรงดันเพิ่มขึ้นจากค่าก่อนเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้จุดท างาน

เคลื่อนเข้าใกล้จุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด ถ้าค่าน้ าหนักเป็นท้ังบวกและลบ (จุดท างานอยู่รอบ ๆ จุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุด

หรือปริมาณแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง) วัฏจักรการท างานของสวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันจะคงค่าเดิม

ไวเ้พื่อลดการแกว่งของก าลังไฟฟ้า โดยแผนผังการท างานของวธีิการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดแสดงดังภาพท่ี 5 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนผังการท างานของวิธีการเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด 
 

4. วงจรประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 

 วงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทติย์ดว้ยหลักการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุดท่ีน าเสนอ แสดงในภาพท่ี 6 

ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีก าลังไฟฟ้าสูงสุด 50 วัตต์ แรงดันไฟฟ้าท่ีจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด 17.2 โวลต์ 

กระแสไฟฟ้าท่ีจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด 2.9 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร 21.6 โวลต์ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 3.2 

แอมแปร์ ท่ีความเข้มแสงอาทิตย์  1000 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส ตัวควบคุมใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F877 ท าหน้าท่ี 2 ส่วน คือ ส่วนการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดยการปรับวัฏจักร

การท างานของสวิตช์ในวงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันด้วยอัลกอริธึมแบบเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด และส่วน
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PV Module

PIC16F877

C 1

R 1
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D2
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Comparison Method

PWM
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Gate Drive
Curcuit

R5

R4

R6
R7

R8 Vbatt
D

S

Battery

7 AH

การตรวจสอบแรงดันแบตเตอร่ีเพื่อป้องกันการประจุเกิน (overcharging) ถ้าแบตเตอร่ีเต็มตัวควบคุมจะสั่งเปิดวงจร

สวิตช์ S อุปกรณ์ในวงจรแปลงผันแบบทบระดับแรงดันประกอบด้วยตัวเหนี่ยวน า CL  10 มิลลิเฮนรี ตัวเก็บประจุ CC  

470 ไมโครฟารัด และ 1C  2200 ไมโครฟารัด ช็อตกี้ไดโอด 1D  และ 2D  เบอร์ 1N5822 และสวิตช์ S  ใช้มอสเฟต

เบอร์ IRF840 ท างานท่ีความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ แบตเตอร่ีใช้ส าหรับเก็บพลังงานมีพิกัด 24 โวลต์ 7 แอมแปร์-ชั่วโมง  

ตัวต้านทาน 1R  และ 2R  ใช้ส าหรับตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ( pvV ) ตัวต้านทาน 3R  ใช้ส าหรับ

ตรวจจับกระแสไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ ( pvI ) และตัวต้านทาน 4R  และ 5R  ใชส้ าหรับตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของ

แบตเตอร่ี ( battV )  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่6 วงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทติย์ท่ีน าเสนอ 
 

ผลการทดสอบ 
ในการทดสอบใช้ตู้จ าลองแสงอาทิตย์เทียม (solar simulator) ท่ีมีหลอดฮาโลเจนเป็นต้นก าเนิดแสงส าหรับ

สร้างแสงให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้การเปิดปิดหลอดไฟเพื่อจ าลองการเปลี่ยนแปลงปริมาณแสงแบบทันทีทันใด ใน

การทดสอบส่วนแรกท าเพื่อเปรียบเทียบผลการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดกับ

วิธีการรบกวนและการสังเกต โดยท าการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงจาก 200 วัตต์ต่อตารางเมตร ไปสู่ 550 วัตต์ต่อ

ตารางเมตร และกลับมาสู่ 200 วัตต์ต่อตารางเมตร เพื่อยืนยันความถูกต้องของการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธี

ท้ังสอง จึงท าการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใชต้ัวต้านทานปรับค่าได้พบวา่ ในช่วงปริมาณแสง 200 วัตต์ต่อตาราง

เมตร ก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ากับ 8.42 วัตต์ และในช่วงปริมาณแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร ก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 

23.7 วัตต์ รูปท่ี 7 แสดงรูปคลื่นก าลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อใช้วิธีการ

รบกวนและการสังเกตด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรการท างาน (D) เท่ากับ 2 % และรูปท่ี 8 แสดงรูปคลื่น

ก าลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อใช้วิธีเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดด้วยค่าการ

เปลี่ยนแปลงวัฏจักรการท างาน (D) เท่ากับ 2 %  
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ภาพที่ 7 รูปคลื่นก าลังไฟฟา้ แรงดันไฟฟา้ และกระแสไฟฟา้เม่ือความเข้มแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โดยใชว้ธีิการรบกวนและการสังเกตท่ี D เท่ากับ 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 รูปคลื่นก าลังไฟฟา้ แรงดันไฟฟา้ และกระแสไฟฟา้เม่ือความเข้มแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดที่ D = 2% 

 

เมื่อพิจารณาจากกราฟท้ังสองในสภาวะคงตัวพบว่าวิธีการท้ังสองสามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

ได้อยา่งถูกต้อง โดยมีประสิทธิภาพของการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากันคือ เท่ากับ 98.57 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเข้ม

แสง 200 วัตต์ต่อตารางเมตรและ เท่ากับ 98.73% เปอร์เซ็นตท่ี์ความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นว่า

วิธีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวธีิเปรียบเทียบน้ าหนักสามจุดสามารถหาจุดจ่ายก าลังไฟฟา้สูงสุดได้เท่ากันกับ

วิธีการรบกวนและการสังเกตซึ่งเป็นวิธีท่ีนยิมใช้ส าหรับหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดวิธีหนึ่ง จากกราฟรูปท่ี 7 จะเห็นวา่

เกิดการแกว่งของก าลังไฟฟ้าในช่วงสภาวะคงตัวโดยเกิดการแกว่งสูงท่ีความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร โดยมี

การแกว่งของก าลังไฟฟ้าประมาณ 6.1 วัตต์ เมื่อพิจารณากราฟรูปท่ี 8 ซึ่งเป็นผลการทดสอบเมื่อใช้วิธีเปรียบเทียบ

V 

 I 

 

P=10 W/DIV  V=10 V/DIV  I=1 A/DIV TIME=1 s/DIV 
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P=23.4 W 

P=8.3 W 
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น้ าหนักสามจุดพบว่าการแกว่งของก าลังไฟฟ้ามีค่าสูงสุดประมาณ 2.2 วัตต์ท่ีความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร 

โดยลดลงจากวิธีการรบกวนและการสังเกตประมาณ 63.93 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าวิธีท่ีน าเสนอสามารถลดการ

แกว่งของก าลังไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกราฟท้ังสองในช่วงท่ีความเข้มแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง

พบว่าวิธีท่ีน าเสนอใช้เวลาในการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าวิธีการรบกวนและการสังเกตซึ่ง เป็นผลมาจาก

อัลกอริธึมของวิธีการน้ีมกีารค านวณมากกว่าวิธีการรบกวนและการสังเกต 

 การทดสอบส่วนท่ีสองท าการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพรวมของวงจรประจุแบตเตอร่ี โดยใชค้วามเข้มแสง

ในการทดสอบ 550 วัตต์ต่อตารางเมตร ผลของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีแสดงได้ดังภาพท่ี 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ของแบตเตอร่ีเมื่อความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 

จากภาพท่ี 9 แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเท่ากับ 25.7 โวลต์ กระแสไฟฟ้าของแบตเตอร่ีเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 

แอมแปร์ สามารถค านวณหาก าลังไฟฟ้าได้เท่ากับ 21.331 วัตต์ ดังนั้นประสิทธิภาพโดยรวมของระบบประมาณ 90 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อก าลังไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ท่ีจุดจ่ายก าลังฟา้สูงสุดเท่ากับเท่ากับ 23.7 วัตต์ 
  

วิจารณ์และสรุปผล 
 บทความนี้น าเสนอวงจรประจุแบตเตอร่ีพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธี

เปรียบเทียบน้ าหนักสามจุด ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีท่ีน าเสนอสามารถติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้อย่าง

ถูกต้องโดยมีประสิทธิภาพของการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 98.57 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเข้มแสง 200 วัตต์ต่อ

ตารางเมตรและ เท่ากับ 98.73% เปอร์เซ็นต์ท่ีความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตารางเมตร และสามารถแก้ปัญหา 

การแกว่งของก าลังไฟฟ้าของวิธีการรบกวนและการสังเกตได้ โดยการแกว่งของก าลังไฟฟ้าลดลงประมาณ 63.93 

เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบประจุแบตเตอร่ีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ท่ีความเข้มแสง 550 วัตต์ต่อตาราง

เมตร อย่างไรก็ตามวิ ธี ท่ีน า เสนอใช้ เวลาในการหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าวิ ธีการรบกวนและ 

การสังเกตเมื่อความเข้มแสงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอ้งมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 

 

  

V = 25.7 

V 

I = 0.83 A 

 

  V=10 V/DIV  I=1 
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เครือ่งวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Power Factor meter by Microcontroller 

 

สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม1*, วรวัฒน์ แก้วค าลือ1, ชัชวาลย์ อยู่ข ามี1 และ สิทธิชัย ทับอุ่น1 

Sittipong Pengpraderm1*, Worawat Kaeokhamlue1, Chatchawan Yookummee1 and Sittichai Thap-un1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าเสนอการสร้างเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino Mega 2560 

R3 โดยใช้หลักการหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จากมุมต่างเฟสระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วยการน าสัญญาณของ

แรงดันไฟฟ้าท่ีออกจากวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์และสัญญาณของกระแสท่ีได้จากวงจรแปลง

สัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์มาเปรียบเทียบกันด้วยลอจิกเกตชนิดแอนเกตแล้วส่งข้อมูลไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino Mega 2560 R3 เพื่อประมวลผลหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และจ าแนกประเภทของโหลด 

(เป็นหนึ่ง น าหน้าหรือล้าหลัง) จากการทดสอบเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์พบว่าการ

วัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในช่วงตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 พบว่าเมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็นหนึ่งมคีวามถูกต้องในการวัด 

99.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ล้าหลังจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ท่ีช่วงค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์ระหว่าง 0.34 ถึง 0.99 และกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 30 มิลลิแอมป์แปร์ ขึ้นไป และเมื่อโหลดมีค่าเพาเวอร์แฟค 

เตอร์น าหน้าจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ท่ีช่วงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระหว่าง 0.44 ถึง 0.99 และ

กระแสไฟฟา้ตัง้แต ่50 มลิลิแอมป์แปร์ ขึน้ไป 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องวัด, เพาเวอร์แฟคเตอร์, ไมโครคอนโทรเลอร์ 
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1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000 
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Abstract  
 This research presents a power factor meter with an Arduino Mega 2560 R3 microcontroller using power 

factor determination from different phase angles between current and voltage.  The signal of the voltage from the 

circuit to convert the voltage signal into a pulse signal and the signal of the current from the circuit to convert a 

current signal into a pulse signal compare by the logic AND gate then send the data to the Arduino Mega 2 5 60 

R3 microcontroller to evaluate the power factor and classify the load (as unity leading or lagging). From the test of 

the power factor meter using the microcontroller system, it is found that the power factor measurement in the 

range from 0.0 to 1.0 shows that when the load has a unity power factor, it is accurate to Measure 99.9 percent. 

When the load has a lagging power factor, there will be a discrepancy of no more than 5  percent at the power 

factor range between 0.34 to 0.99 and current more than 30 mA.  When the load has a leading power factor, 

there will be a discrepancy of no more than 5 percent at the power factor range between 0.4 to 0.99 and current 

more than 50 mA. 
 

Keywords:   Meter, Power factor, Microcontroller 
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บทน า 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor: PF) หรือค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้าคอืคา่ที่แสดงถึงอัตราส่วนของก าลัง

งานไฟฟ้าจรงิ (Real Power) กับก าลังไฟฟา้ปรากฏ (Apparent Power) จะมคี่าเปลี่ยนแปลงได้ตัง้แต ่0 ถึง 1 ค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์อาจจะเป็นแบบน าหนา้ (Leading) หรือแบบล้าหลัง (Lagging) ขึน้อยูก่ับโหลดทางไฟฟา้ ถ้าโหลดทางไฟฟา้ใช้

พลังงานส่วนหน่ึงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก เชน่ มอเตอร์ หมอ้แปลง บัลลาสต ์ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเป็นแบบล้าหลัง 

แต่ถ้าโหลดทางไฟฟ้าสามารถจ่ายก าลังงานไฟฟ้าได้ เช่น ตัวเก็บประจุ ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ เป็นต้น ค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์จะเป็นแบบน าหนา้ ในปัจจุบันได้มกีารพัฒนาเกี่ยวกับเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ จากในอดีตท่ีเครื่องวัด

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์นั้นอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแสและแรงดันของโหลดเพื่อท าให้เข็มของ

เคร่ืองวัดเกิดการบ่ายเบน ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino ได้รับความนิยมน ามาประยุกต์ใช้ในพัฒนาส าหรับการ

ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือประมวลผลสัญญาณแล้วแสดงค่าออกทางหน้าจอแสดงผลได้  การพัฒนา

เคร่ืองวัดเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาและพัฒนาด้วยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino โดยม ี

การออกแบบการหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดว้ยวธีิต่างๆเชน่ การใช้สัญญาณพัลล์ท่ีได้จากการใช้วงจรตรวจจับผ่านศูนย์ 

[1]  หรือการใช้วงจรตรวจจับผ่านศูนย์ ร่วมกับวงจรเอ็กคลูซีฟออร์เกต [2]  เพื่อส่งสัญญาณให้กับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล หรือการวัดสัญญาณกระแสและแรงดันจากเซนเซอร์ส่งสัญญาณให้กับบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรงเพื่อประมวลผล [3,4] เป็นต้น  

ในบทความนี้น าเสนอขั้นตอนและวธีิการออกแบบการประยุกตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับสร้างเคร่ืองมือ

วัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ โดยการใช้วงจรตรวจจับผ่านศูนย์ร่วมกับวงจรออปโต้คัปเปลอร์ส าหรับแปลงสัญญาณ

แรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลล์และการต่อแคมป์ไดโอดร่วมกับวงจรออปโต้คัปเปลอร์ส าหรับการแปลงสัญญาณ

กระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลล์ รวมถึงการใช้วงจรแอนด์เกตเพื่อสร้างอินพุตให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

ประมวลผลเพ่ือหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และจ าแนกประเภทของโหลด 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 

การหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของงานวิจัยนี้สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 1 โดยอาศัยการหาค่ามุมต่างเฟส

ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าด้วยการแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าซีกลบเป็นสัญญาณพัลล์

สถานะ “HIGH” ท่ีมีความกว้างของพัลล์เท่ากับคร่ึงไซเคิลของสัญญาณไซน์ของกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า จากนั้น

น าสัญญาณพัลลท้ั์งสองมาท าการแอนดก์ันด้วยวงจรลอจิกแอนด์เกต เมื่อหาผลต่างจากชว่งเวลาของสัญญาณพัลส์ท่ี

สถานะ “HIGH” ระหว่างสัญญาณพัลสข์องแรงดันไฟฟ้ากับสัญญาณพัลส์เอาต์พุตวงจรลอจิกแอนด์เกต จะท าให้ได้ค่า

ของช่วงเวลาท่ีเหลื่อมกันระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า สามารถน าช่วงเวลาท่ีเป็นผลต่างของสัญญาณพัลส์ท่ี

สถานะ “HIGH” ระหว่างสัญญาณพัลส์ของแรงดันไฟฟ้ากับสัญญาณพัลส์เอาต์พุตวงจรลอจิกแอนด์เกตมาเทียบ

อัตราส่วนหาค่ามุมได้จากสมการดังนี้ 

 

degree -3

360
θ        T

20  10
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 เมื่อ  T คือ ช่วงเวลาผลตา่ง มีหน่วยเป็นมลิลวินิาที (ms) 

          degree  คือ มุม มีหน่วยเป็น องศา 

เมื่อได้ค่ามุมแลว้สามารถค านวณคา่เพาเวอร์แฟคเตอร์ได้จากสมการ 

 

 deg reePower Factor   cos θ    

 

0

0

0

0

0

เอาท์ ุตแอนด์เกต

สั  า  ัลส์กระแส

สั  า  ัลส์แรงดัน

รูปคล่ืนกระแส

รูปคล่ืนแรงดัน

30 ° 

 

0

0

0

0

0

เอาท์ ุตแอนด์เกต

สั  า  ัลส์กระแส

สั  า  ัลส์แรงดัน

รูปคล่ืนกระแส

รูปคล่ืนแรงดัน

30 ° 

 

0

0

0

0

0

เอาท์ ุตแอนด์เกต

สั  า  ัลส์กระแส

สั  า  ัลส์แรงดัน

รูปคล่ืนกระแส

รูปคล่ืนแรงดัน

30 ° 

 
 

 

ภาพที่ 1 การหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของงานวจิัยนี้ 
 

การหาคุณลักษณะของโหลด 

 การหาคุณลักษณะของโหลดท่ีเป็นกระแสล้าหลังหรือน าหน้า แสดงได้ดังภาพท่ี 2 โดยท่ีถ้าคุณลักษณะของ

โหลดท่ีเป็นกระแสล้าหลงั ภาพท่ี 2 (ก) สามารถท าได้โดยเปรียบเทียบสัญญาณระหวา่งสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟา้ 

(V) กับสัญญาณเอาท์พุตของวงจรลอจิกแอนด์เกต (Output) ถ้าเกิดขอบขาลงของสัญญาณเอาท์พุตของวงจรลอจิก

แอนด์เกตแลว้จะเห็นวา่สัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟา้อยู่ในสถานะ “LOW” และถ้าคุณลักษณะของโหลดท่ีเป็นกระแส

น าหน้า ภาพท่ี 2 (ข) สามารถท าได้โดยเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟ้ากับสัญญาณ

เอาท์พุตของวงจรลอจกิแอนด์เกตเช่นกัน แตห่ลังจากขอบขาลงของสัญญาณเอาท์พุตของวงจรลอจกิแอนด์เกตจะเห็น

สัญญาณพัลลข์องแรงดันไฟฟา้อยู่ในสถานะ “HIGH”  
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V

I

Output

LOW

LOW

HIGH

HIGH

LOW

HIGH

 

V

I

Output

LOW

LOW

HIGH

HIGH

LOW

HIGH

 
(ก)  กระแสล้าหลัง (ข)  กระแสน าหน้า 

 

ภาพที่ 2  การหาคุณลักษณะของโหลด 
 

 การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ 

การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณแรงดันเป็นสัญญาณพัลสป์ระยุกตใ์ชว้งจรตรวจจับผ่านศูนย์ด้วยออปโต้คัป

เปลอร์ท่ีสามารถแสดงสัญญาณพัลล์ได้ท้ังด้านบวกและลบ [5] ซึ่งในงานวิจัยนี้ประยุกต์ด้วยการใช้วงจรเรียงกระแส

แบบคร่ึงคลื่นเรียงกระแสด้านเดียวด้วยไอโอดเบอร์ 1N4007 ท าให้ได้สัญญาณแรงดันไฟฟา้ที่มีลักษณะรูปคลื่นเป็นซีก

บวก 1 รูปคลื่นในหน่ึงคาบเวลา ซึ่งสัญญาณที่ได้น้ีจะตอ่ผ่านตัวตา้นทานขนาด 47 กิโลโอหม์อนุกรมกับวงจรออปโตค้ัป

เปลอร์เบอร์ 4N35 หลักการท างานของวงจรคือเมื่อทรานซิสเตอร์ท างานด้วยแสงหยุดน ากระแส แรงดันท่ีขาเอาต์พุต

ของวงจรออปโตค้ัปเปลอร์จะเท่ากับ 5 โวลต์ และเมื่อทรานซิสเตอร์ท างานดว้ยแสงน ากระแส แรงดันท่ีขาเอาตพ์ุตของ

วงจรออปโต้คัปเปลอร์จะเท่ากับ 0 โวลต์ จะได้รูปคลื่นท่ีขาเอาต์พุตของวงจรออปโต้คัปเปลอร์มีลักษณะเป็นสัญญาณ

พัลส ์และมีวงจรแสดงดังภาพท่ี 3 
 

1
1N4007

47kΩ 

2

3

6

5

4

10kΩ 

+5V

output
1

1

1N4007

47kΩ 

2

3

6

5

4

10kΩ 

+5V

output
2

L1 L2 L3 N

1

1N4007

47kΩ 

2

3

6

5

4

10kΩ 

+5V

output
3

U3

4N35

U5

4N35

U1

4n35

LOAD  

 

(ก) วงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส ์ (ข) รูปคลื่นจากวงจรเรียงกระแสเทียบกับสัญญาณ

เอาตพ์ุตของวงจรออปโตค้ัปเปลอร์ 

ภาพที่ 3 วงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส ์  
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การออกแบบวงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ 

 วงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณพัลส์ออกแบบโดยใช้ไดโอด เบอร์ 1N4007 และ U1560 ต่อแบบ

แคมป์ไดโอด [6,7] อนุกรมกับโหลดเพื่อต้องการสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมไดโอดและสัญญาณการเกิดของ

กระแสไฟฟ้าในขณะที่มีโหลดเป็นอินพุตให้กับวงจรออปโตค้ัปเปลอร์ เบอร์ 4N35 โดยใช้ตัวต้านทานขนาด 500 โอห์ม 

ต่ออนุกรมเพื่อลดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าวงจรออปโต้คัปเปลอร์ เพื่อต้องการสัญญาณรูปคลื่นเอาต์พุตของวงจรออป

โต้คัปเปลอร์เป็นสัญญาณอินพุตให้กับวงจรลอจิกแอนด์เกตเพื่อน ามาเทียบกับสัญญาณเอาต์พุตในส่วนของแรงดัน 

แสดงดังภาพท่ี 4 
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U1560

U1560
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6 10kΩ 
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To And Gate2
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U1560

U1560
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5
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+5V

To And Gate 1

To And Gate3

1N4007

U1560

U1560
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1

2
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5
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ภาพที่ 4 วงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส ์

 

  

ก) สัญญาณจากแคมป์ไดโอดเทียบกับสัญญาณ

กระแสไฟฟา้จรงิ 

ข)  สัญญาณแคมป์ไดโอดเทียบกับสัญญาณดา้นเอาตพ์ุต

ของวงจรออปโตค้ัปเปลอร์ 
 

ภาพที่ 5 รูปคลื่นการเปรียบเทียบการท างานของวงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส์ 
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-Proceeding- 

 การออกแบบการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 การด าเนินการหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถท าได้โดยการเขียนโปรแกรมวัด

ช่วงเวลาของสัญญาณพัลส์ของแรงดันไฟฟ้ากับสัญญาณพัลส์เอาต์พุตวงจรลอจิกแอนด์เกตท่ีมีสถานะ “HIGH” แล้ว

น ามาหาผลตา่งจะได้ช่วงเวลาผลต่างมีหน่วยเป็นมิลลิวนิาที เมื่อได้ช่วงเวลาผลตา่งแล้วโปรแกรมจะค านวณหามุมตา่ง

เฟสก่อนแล้วจึงค านวณหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต่อไป แต่เนื่องจากระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ค านวณฟังก์ชั่น

คณิตศาสตร์ทางตรีโกณมิติในหน่วยของเรเดียน (Radian) จึงต้องมีการแปลงหน่วยของมุมจากหน่วยองศาเป็นหน่วย

ของเรเดียนดว้ยการเขียนโปรแกรมจากสมการดังน้ี 
 

deg
180

rad ree


    

 

  เมื่อ rad  คือ มุม มีหน่วยเป็น เรเดียน 
 

การด าเนินการหากระแสล้าหลังหรือน าหน้าให้สอดคล้องกับหลักการท่ีกล่าวมาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

จะต้องพิจารณาสัญญาณสองตัวคือสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟ้าและสัญญาณจากเอาต์พุตของวงจรลอจิกแอนด์

เกต โดยการเขียนโปรแกรมน าสถานะของสองอนิพุตคูณกันถ้าผลการคูณเท่ากับ 1 แลว้จะท าการเช็คสถานะถัดไปของ

สัญญาณพัลลข์องแรงดันไฟฟา้ ถ้าสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟา้มสีถานะของสัญญาณเป็นสถานะ “HIGH” แสดงว่า

เป็นโหลดชนิดกระแสน าหน้า และถ้าสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟ้ามีสถานะของสัญญาณเป็นสถานะ “LOW” แสดง

วา่เป็นโหลดชนดิกระแสล้าหลัง บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับการหาค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์และการหาคุณสมบัตขิองโหลดสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 6 
  

Lagging

เร่ิม

รับสัญญาณที่ได้จาก
1.วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้า
2. วงจรแอนด์เกต

ตรวจสอบสถานะของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าหลังจากเป็น  HIGH  ท้ังคู่

HIGH

วัดช่วงเวลาท่ีสถานะ  HIGH  ของทั้งสองสัญญาณ

หาผลต่างของช่วงเวลา

ค านวณหามุมต่างเฟสเป็นหน่วยเรเดียน

ค านวณหาคา่ตัวประกอบก าลัง

หยุด

PF1, PF2, PF3

Leading
จริงเท็จ

 
ภาพที่ 6  บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 



277 
 

 

-Proceeding- 

 การออกแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

 การประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาศัยอินพุตสองส่วนคือสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟ้าและ

สัญญาณเอาต์พุตของวงจรลอจิกแอนด์เกตดังนั้นจีงมีสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณ

พัลล์ 3 อินพุตจากระบบไฟฟ้าสามเฟส และสัญญาณเอาต์พุตของวงจรลอจิกแอนด์เกต 3 อินพุตท่ีเกิดจากการแอนด์

กันของสัญญาณพัลล์ของแรงดันไฟฟ้าและสัญญาณพัลล์ของกระแสไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสามเฟส ในส่วนของการ

แสดงผลใช้จอแอลซีดีแสดงค่าของตัวประกอบก าลังไฟฟ้าและคุณลักษณะของโหลด สามารถแสดงวงจรรวมของ

เครื่องวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดังภาพท่ี 7 

 

4081

LCD

+5V

LCD

AND GATE

 
 

ภาพที่ 7  วงจรรวมของเครื่องวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ผลการศึกษา 

 1)  การทดสอบการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โหลดตัวต้านทาน 

 การทดสอบการท างานของเคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อหาค่าความ

คลาดเคลื่อนจากการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้ท าการทดสอบด้วยการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลดความ

ต้านทานขนาดต่าง ๆ ที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งผลจากการทดสอบเป็นการวัดผลเปรียบเทียบค่าจาก

การวัดคา่เพาเวอร์แฟคเตอร์จากโหลดท่ีเป็นตัวตา้นทานโดยเคร่ืองตน้แบบคือเครื่องวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดว้ยระบบ
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครื่องเปรียบเทียบ คือเครื่อง AC Power Meter ยี่ห้อ GW Instek รุ่น GPM-8212 ส าหรับผล

การทดสอบหาค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีความต้านทานขนาดตา่ง ๆ แสดงผลได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโหลดตัวต้านทาน 

ขนาด

โหลด 

(โอห์ม) 

เครื่องเปรียบเทยีบ เครื่องต้นแบบ 
ค่า

ความคลาด

เคลื่อน (%) 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่า 

เพาเวอร์

แฟคเตอร์ 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่า

เพาเวอร์

แฟคเตอร์ 

110 223.0 1.96 0.999 222.9 1.90 1 0.10 

220 223.4 0.99 0.999 223.3 0.95 1 0.10 

340 224.8 0.66 1 224.5 0.64 1 0.00 

680 225.0 0.33 1 224.8 0.33 1 0.00 

750 225.1 0.30 0.999 225.1 0.30 1 0.10 

1500 225.2 0.15 0.999 225.1 0.15 1 0.10 

เปอรเ์ซ็นต์คา่เฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน ( X ) 0.067 

 

สามารถแสดงสัญญาณท่ีได้จากการทดสอบวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยเคร่ืองต้นแบบด้วยโหลดตัว

ตา้นทานดังภาพท่ี 8 ภาพท่ี 8 (ก) แสดงถึงรูปคลื่นกระแสไฟฟา้จริง (สีส้ม) กับแรงดันไฟฟา้จริง (สีฟ้า) จะเห็นได้วา่มุม

ต่างเฟสของกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้ามีค่าเป็น 0 องศา ภาพท่ี 8 (ข) แสดงถึงรูปคลื่นจากวงจรแปลงสัญญาณ

แรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ (สีฟ้า) กับ วงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ (สีส้ม) จะเห็นว่า

สัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้ามีช่วงเวลาท่ีมีสถานะ “HIGH” ตรงกับสัญญาณจากวงจรแปลง

สัญญาณแรงดันไฟฟ้า ภาพท่ี 8 (ค) แสดงถึงรูปคลื่นสัญญาณท่ีเป็นอินพุตของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ จะเห็นว่า

สัญญาณพัลสด์ังกล่าวมขีนาดของพัลสท่ี์คา่เท่ากันจึงท าให้เพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ีวัดได้มีคา่เท่ากับ  1 

 

 
 

(ก) รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้จริงและรูปคลื่นกระแสไฟฟา้จริง 
 

ภาพที่ 8  รูปคลื่นสัญญาณโหลดตัวตา้นทานท่ีมีคา่กระแสไฟฟา้ 1.96 แอมแปร์ 
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(ข)  รูปคลื่นสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณ (ค)  รูปคลื่นสัญญาณอินพุตไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ภาพที่ 8 รูปคลื่นสัญญาณโหลดตัวตา้นทานท่ีมีคา่กระแสไฟฟา้ 1.96 แอมแปร์ (ตอ่) 
 

 2)  การทดสอบการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โหลดตัวต้านทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน า 

 การทดสอบวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลดตัวต้านทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน าท่ีค่ากระแสไฟฟ้าต่าง  ๆ 

แสดงได้ดว้ยผลจากการทดสอบเป็นการวัดผลเปรียบเทียบค่าจากการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โดยเคร่ืองตน้แบบ และ

เครื่องเปรียบเทียบ ส าหรับผลการทดสอบสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบโหลดตัวตา้นทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน า 

ขนาด 

โหลด (โอห์ม) 

เครื่องเปรียบเทยีบ เครื่องต้นแบบ ค่าความ 

คลาด 

เคลื่อน(%) 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่าเพาเวอร์

แฟคเตอร์ 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่าเพาเวอร์ 

แฟคเตอร์ 

110+2200j 223.7 0.07 0.135 223.7 0.07 0.17 25.93 

110+4400j 222.6 0.03 0.138 222.8 0.04 0.2 44.93 

110+1100j 222.7 0.11 0.149 222.9 0.11 0.19 27.52 

340+4400j 222.8 0.03 0.171 222.9 0.04 0.22 28.65 

340+2200j 222.9 0.07 0.205 222.3 0.07 0.23 12.20 

750+4400j 224.1 0.03 0.229 224.0 0.04 0.29 26.64 

340+1100j 224.8 0.10 0.253 224.5 0.11 0.28 10.67 

750+2200j 224.0 0.07 0.332 223.9 0.07 0.34 2.41 

750+1100j 224.3 0.10 0.423 223.9 0.10 0.43 1.65 

680+1100j 223.7 0.10 0.528 223.5 0.10 0.55 4.17 

220+1100j 223.2 0.11 0.598 223.3 0.11 0.62 3.68 

680+2200j 223.7 0.07 0.641 223.6 0.07 0.66 2.96 

680+4400j 222.8 0.03 0.699 222.0 0.04 0.77 10.16 

1500+4400j 223.1 0.03 0.754 222.4 0.04 0.78 3.45 

1500+2200j 223.1 0.06 0.78 222.2 0.06 0.79 1.2 

1500+1100j 223.2 0.09 0.801 222.2 0.09 0.81 1.12 

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (x̄ ) 13.70 
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สามารถแสดงสัญญาณท่ีได้จากการทดสอบวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยเคร่ืองต้นแบบด้วยโหลดตัว

ตา้นทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน าดังภาพท่ี 9 ภาพท่ี 9 (ก) แสดงถึงรูปคลื่นกระแสไฟฟา้จรงิ (สีส้ม) กับแรงดันไฟฟา้จริง 

(สีฟ้า) จะเห็นได้วา่มุมตา่งเฟสของกระแสไฟฟา้จะเกดิลา้หลังแรงดันไฟฟา้ประมาณ 3.7 มิลลวินิาที ภาพท่ี 9 (ข) แสดง

ถึงรูปคลื่นจากวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ (สีฟ้า) กับ วงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็น

สัญญาณพัลส์(สีส้ม) จะเห็นว่าสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส์ เมื่อค่ากระแสไฟฟ้า

ต่ าจะท าให้สัญญาณพัลส์ท่ีออกจากวงจรออปโต้คัปเปลอร์เป็นสัญญาณท่ีไม่เป็นสัญญาณพัลส์แต่สัญญาณดังกล่าว

ท าให้วงจรลอจิกแอนด์เกตสามารถเห็นสถานะ“HIGH” และสถานะ “LOW” ภาพท่ี 9 (ค) แสดงถึงรูปคลื่นสัญญาณท่ี

เป็นอินพุตของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ จะเห็นว่าสัญญาณพัลส์ท่ีเป็นอินพุตของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์กับมุม

ต่างเฟสระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มีช่วงเวลาไม่เท่ากันมีผลเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะ “HIGH” และ

สถานะ “LOW”  ของวงจรลอจิกแอนด์เกตเปลี่ยนแปลงสถานะท่ี ต่ ากว่า 5 โวลต์ จึงท าให้ช่วงเวลาผลต่างของขนาด

พัลส์ท่ีเป็นอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์น้อยกว่าช่วงเวลาผลต่างของมุมห่างระหว่างเฟสของแรงดันไฟฟ้าและ

กระแสไฟฟา้จริง 

 

 
 

(ก) รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้จริงและรูปคลื่นกระแสไฟฟา้จริง 

 

  
 

(ข)  รูปคลื่นสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณ (ค)  รูปคลื่นสัญญาณอินพุตไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ภาพที่ 9  รูปคลื่นสัญญาณโหลดตัวตา้นทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน า 

 

3.7 ms 

3.7 ms 

3.2 ms 
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 3)  การทดสอบการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โหลดตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ 

 การทดสอบวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของโหลดตัวตา้นทานต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุท่ีคา่กระแสไฟฟา้ตา่ง ๆ 

แสดงได้ด้วยผลจากการทดสอบเป็นการวัดผลเปรียบเทียบค่าจากการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โดยเคร่ืองต้นแบบและ

เครื่องเปรียบเทียบ ส าหรับผลการทดสอบสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบโหลดตัวตา้นทานตอ่อนุกรมกับตัวเก็บประจุ 

ขนาด 

โหลด  

(โอห์ม) 

เครื่องเปรียบเทยีบ เครื่องต้นแบบ 
ค่าความ 

คลาด 

เคลื่อน(%) 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่า 

เพาเวอร์

แฟคเตอร์ 

แรงดันไฟฟ้า 

(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 

(แอมแปร์) 

ค่า 

เพาเวอร์ 

แฟคเตอร์ 

220-4400j 225.7 0.05 0.064 225.2 0.06 0.15 134.38 

220-2200j 227.0 0.10 0.116 225.2 0.11 0.17 46.55 

110-2200j 225.6 0.10 0.129 224.0 0.11 0.17 16.44 

110-4400j 223.6 0.05 0.132 222.7 0.06 0.14 6.06 

110-1100j 222.5 0.20 0.146 221.8 0.20 0.17 16.44 

340-4400j 224.1 0.05 0.17 223.1 0.06 0.21 23.53 

680-4400j 226.0 0.05 0.171 225.1 0.06 0.22 28.65 

220-1100j 227.2 0.20 0.208 226.3 0.20 0.25 20.19 

340-1100j 224.1 0.19 0.249 223.1 0.20 0.27 8.43 

680-2200j 225.9 0.10 0.317 224.3 0.10 0.35 10.41 

750-2200j 225.6 0.10 0.322 224.4 0.10 0.34 5.59 

1500-4400j 225.2 0.05 0.349 224.1 0.06 0.38 8.88 

750-1100j 224.0 0.17 0.421 223.0 0.17 0.44 4.51 

680-1100j 224.4 0.17 0.531 223.3 0.17 0.54 1.69 

1500-2200j 224.8 0.09 0.592 223.8 0.09 0.61 3.04 

1500-1100j 224.8 0.12 0.811 224.0 0.12 0.82 1.11 

เปอร์เซ็นต์ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (x̄ ) 20.99 

 

สามารถแสดงสัญญาณท่ีได้จากการทดสอบวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยเคร่ืองต้นแบบด้วยโหลดตัว

ต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุดังภาพท่ี 10 ภาพท่ี 10 (ก) แสดงถึงรูปคลื่นกระแสไฟฟ้าจริง (สีส้ม) กับ

แรงดันไฟฟ้าจริง (สีฟ้า) จะเห็นได้ว่ามุมต่างเฟสของกระแสไฟฟ้าจะเกิดน าหน้าแรงดันไฟฟ้าประมาณ 4 มิลลิวินาที 

ภาพท่ี 10 (ข) แสดงถึงรูปคลื่นจากวงจรแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส ์(สีฟ้า) กับ วงจรแปลงสัญญาณ

กระแสไฟฟา้เป็นสัญญาณพัลส(์สีส้ม) จะเห็นว่าสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณกระแสไฟฟ้าเป็นสัญญาณพัลส ์เมื่อ

ค่ากระแสไฟฟ้าน้อยจะท าให้สัญญาณพัลส์ท่ีออกจากวงจรออปโต้คัปเปลอร์เป็นสัญญาณพัลส์ท่ีไม่ค่อยสมบูรณ์แต่

สัญญาณดังกล่าวท าให้วงจรลอจิกแอนด์เกตสามารถเห็นสถานะ“HIGH” และสถานะ “LOW” ภาพท่ี 10 (ค) แสดงถึง

รูปคลื่นสัญญาณท่ีเป็นอินพุตของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ จะเห็ นว่าสัญญาณพัลส์ท่ีเป็นอินพุตของระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์กับมุมต่างเฟสระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า มีช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีผลเนื่องจากการ

เปลี่ยนสถานะ “HIGH” และสถานะ “LOW”  ของวงจรลอจิกแอนด์เกตเปลี่ยนแปลงสถานะท่ี ต่ ากว่า 5 โวลต์ จึงท าให้
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ช่วงเวลาผลต่างของขนาดพัลส์ท่ีเป็นอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์นอ้ยกว่าช่วงเวลาผลต่างของมุมห่างระหว่างเฟส

ของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้จริงเล็กน้อย 

 

 
 

(ก) รูปคลื่นแรงดันไฟฟา้จริงและรูปคลื่นกระแสไฟฟา้จริง 

 

  

(ข)  รูปคลื่นสัญญาณจากวงจรแปลงสัญญาณ (ค)  รูปคลื่นสัญญาณอินพุตไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

ภาพที่ 10  รูปคลื่นสัญญาณโหลดตัวตา้นทานตอ่อนุกรมกับตัวเก็บประจุ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
เคร่ืองวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ได้

ตัง้แตค่่า 0 ถึง 0.99 และจ าแนกกระแสไฟฟา้ได้ว่าเป็นกระแสชนิดน าหน้าหรือล้าหลัง จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า

สามารถวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ส าหรับโหลดตัวต้านทานอย่างเดียว (ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็นหนึ่ง) มีความถูกต้องถึง 

99.9 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับโหลดตัวต้านทานอนุกรมกับตัวเหนี่ยวน า (ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ล้าหลัง) มีความคลาดเคลื่อน 

ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์อยู่ท่ีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.34 ถึง 0.99 และกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 30 มิลลิแอมป์แปร์ ขึ้นไป และ

ส าหรับโหลดตัวตา้นทานอนุกรมกับตัวเก็บประจุ (ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์น าหนา้) มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

อยู่ท่ีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.44 ถึง 0.99 และกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 50 มิลลิแอมป์แปร์ขึ้นไป ส าหรับสาเหตุของความ

คลาดเคลื่อนในการท างานเกิดขึ้นจากวงจรแปลงสัญญาณกระแสให้เป็นสัญญาณพัลส์ไม่สร้างเปลี่ยนสัญญาณกระแส 

ท่ีมีค่าต่ ามาก ๆ ให้เป็นสัญญาณพัลล์ได้ จึงท าให้วงจรลอจิกแอนด์เกตส่งผลออกมาไม่ถูกต้อง เพื่ อให้ค่าความ

คลาดเคลื่อนของการวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ลดลง ควรเลือกวงจรส าหรับการแปลงสัญญาณกระแสให้เป็นสัญญาณ

4 ms 

4 ms 

3.7 ms 
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พัลส์ใหม่ท่ีมีความแม่นย าในการท างาน และออกแบบใหhไมโครคอนโทรลเลอร์ค านวณการแอนด์กันของสัญญาณแทน

การใชว้งจรลอจิกแอนด์เกตเพื่อลดความผิดพลาดจากการท างานด้วยอุปกรณ์ 
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การสร้างชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์ 

Constructing of Teaching set in Programmable Controller Course 
 

มานะ ทะนะอ้น1*, สราวุธ เวรุรยิะ1 และ รัตนชัย ชดเชย1 

Mana Thanaon1*, Sarawut Waruriya1 and Rattanachai Chodchaiy1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอการสร้างชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ประกอบในการเรียนวิชา

โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์จ านวน 1 ชุด 

ส่วนท่ี 2 ใบประลอง จากนั้นได้น าชุดฝึกและใบประลองท่ีได้จากการสร้างเสร็จแล้วไปท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก

วิทยาลัยเทคนิคตาก จ านวน 3 ท่าน และน าไปประเมินและทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพีชัน้สูงสาขาวชิาชา่งไฟฟา้ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 15 คน 

           จากผลการประเมินพบว่า คุณภาพด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์และใบประลอง ท่ีผ่านการประเมิน

โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.96 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี ด้านใบประลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10  ซึ่งอยู่ใน

ระดับเกณฑ์ ดี และผลการประเมนิคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์โดยนักศกึษากลุ่มตัวอย่าง ด้านชุดฝึก มี

ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 3.88 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ ด ี 
 

ค าส าคัญ:   ชุดฝกึโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์, ใบประลอง 
 

Abstract   

 This research presents the construction of a teaching set in Programmable Controller course in order to use in 

the programmable Controller course.Training set consists of 2 parts. The first part is a 1 set of training set of Programmable 

Controllers. The second part is the tournament card.The completed training sets and tournament card will be evaluated by 

3 experts from Tak Technical College.The training sets and tournament card were evaluated and tested with 15 students 

at the 2 nd year level of High Vocational Certificate of Electrical Engineering Department of Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak. 

 From the evaluation found that the quality of training set of Programmable Controllers and tournament card 

which has been evaluated by experts in training set field with an average of 3.96 which is at a good level.For the 

tournament card field, the average value is 4.10 which is at a good level.The result of evaluating the quality of the 

training set by the sample group of the students by the training set field has an average of 3.88 which is at a good 

level. 
 

Keywords:   Teaching set in Programmable Controller, Tournament card 

                                                 
1 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพืน้ที่ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Department of Electrical Education, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000 
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บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งานอุตสาหกรรมขนาด

เล็ก ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งในงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น จะมีกระบวนการในการควบคุมการผลิตท่ี

แตกตา่งกันไปตามลักษณะของงาน เชน่ การใช้หุน่ยนต์แทนการใชม้นุษย ์การใชเ้ซ็นเซอร์แทนการตรวจสอบจากมนุษย์ 

การใช้ระบบโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์แทนการต่อวงจรควบคุม เพื่อให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

เชื่อถือได้ และประหยัดต้นทุนการผลิตให้ได้มากท่ีสุด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551 กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาโดยสรุปวา่ กระบวนการจัดการเรียน

การสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ท้ังในและนอก

เวลาเรียน ครูต้องจัดภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีไปพัฒนาให้มีความรู้ทางปฏิบัติ จนมีสมรรถนะท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ [5] ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นนสูง สาขาวิชาไฟฟ้า นั้นได้สอดแทรกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิล

คอนโทรลเลอร์ท่ีปัจจุบันได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม มีหน้าท่ีควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเชน่ เซ็นเซอร์ มอเตอร์ โดยปัจจุบันมนีักศกึษาท่ีสนใจศึกษาในสาขาวิชาชา่งไฟฟา้ก าลังมาก

เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ท่ีมีขายตามท้องตลาดมรีาคาแพง  

 ดั้งนั้นผู้จัดท าจึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้างชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ประกอบในการเรียน  

การสอนในรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ และใช้เป็นชุดทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา  

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนน าความรูไ้ปประกอบอาชพีได้อกีต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์ที่น าเสนอ 

 การออกแบบชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ท่ีน าเสนอนี้ได้ออกแบบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เกี่ยวกับการท างานเบื้องต้น และการควบคุมมอเตอร์ ชุดฝึกนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน และฝึกทักษะ

การตอ่วงจรของโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณต์า่ง ๆ การด าเนนิงานประกอบไปด้วยดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังการติดต้ังอุปกรณข์องชุดฝึกท่ีได้รับการออกแบบท่ีน าเสนอ 
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ขั้นตอนการติดต้ังอุปกรณใ์นสว่นของวงจรไฟฟา้ มดีังนี ้

  1. ติดต้ังเซอร์กิตแบรคเกอร์ 

  2. ติดตัง้แมคเนติกคอนแทคเตอร์ และรเีลย์ 

  3. ติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ 

  4. ติดตัง้หลอดไฟสัญญาณ 

  5. ตดิตัง้พูชบัทตอนสวิตซ์ 

  6. ติดตัง้ท่ีเสียบสาย 

 ขั้นตอนการติดต้ังอุปกรณใ์นสว่นของโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์มดีังนี้ 

  1. ตดิตัง้บอร์ดโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

  2. ติดตัง้เพาเวอร์ซัพพลาย 

  3. ติดตัง้ป้ายแสดงสัญลักษณ์ 

  4. ติดตัง้ท่ีเสียบสาย 

             โครงสร้างชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงดา้นหนา้และด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ในส่วนอุปกรณก์ าลัง 
 

 จากภาพท่ี 2  แสดงดา้นหนา้ชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ในส่วนอุปกรณก์ าลังซึ่งประกอบไปด้วย

สัญลักษณ์ของ เซอร์กิตเบรกเกอร์ หลอดไฟ พุชบัทตอนสวิทซ์ แมคเนตกิคอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงชุดฝกึโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ในส่วน PLC 

 จากภาพท่ี 3 แสดงชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ในส่วนขอ้งอุปกรณค์วบคุมโดยภายนอกประกอบไป

ด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนอนิพุต สว่นเอาท์พุต และส่วนแหลง่จ่าย ภายในประกอบไปด้วยPower Supplyและบอร์ด PLC 
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2. การสร้างใบประลอง 

   จากการท่ีได้ศึกษารูปแบบของใบประลองจากหนังสอื ผู้เชี่ยวชาญจึงได้เลอืกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

โปรแกรมเมเบิล้คอนโทรลเลอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

 - ชื่อเร่ืองใบประลอง 

 - วัตถุประสงค์ 

 - ทฤษฎีเบือ้งต้น 

 - ล าดับขั้นตอนการทดลอง 

 - บันทึกผลการทดลอง 

 - สรุปผลการทดลอง 

 - ค าถามท้ายใบประลอง 

โดยประประลองท่ีใชก้ับชุดโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย 

1. พื้นฐานการควบคุมโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ จ านวน 2 ใบประลอง ได้แก่ 

   1.1 การใชค้ าสั่งพืน้ฐานการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

1.2 การประยุกตค์ าสั่งพืน้ฐานการควบคุมโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์  

2. โปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ โดยการแปลงวงจรรีเลยเ์ป็นวงจรแลดเดอร์ ควบคุมมอเตอร์ จ านวน 7 ใบ

ประลอง ได้แก่  

2.1 วงจรสตารท์ตรงมอเตอร์  

2.2 วงจรสตารท์มอเตอร์เรียงล าดับ  

2.3 วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์  

2.4 วงจรควบคุมมอเตอร์แบบ สตาร์ – เดลตา้  

2.5 วงจรสตาร์ทมอเตอร์ดว้ยหมอ้แปลงออโต้ 

2.6 วงจรการควบคุมมอเตอร์ 2 ความเร็ว  

2.7 วงจรการควบคุมมอเตอร์แบบ Progressive Motor 

ตัวอย่างใบประลอง 
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วิธีการศกึษา 

 ส าหรับการศึกษาในงานวิจัยนี้เมื่อสร้างชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะแบ่งการ

ทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมนิดา้นชุดฝึกและด้านใบประลองและส่วนท่ีสอง

นักศกึษากลุ่มตัวอยา่งประเมนิด้านชุดฝึกและการตอ่ใชง้าน 
 

1. การประเมินคุณภาพชุดฝกึ และ ใบประลอง 

  ในการสร้างใบประเมินของการสร้างชุดฝึก และใบประลอง รายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ เป็นการ

หาคุณภาพของชุดฝึกโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์เพื่อหาค่าความเหมาะสมของการสร้างชุดฝึก และการสร้าง     

ใบประลอง ซึ่งคุณลักษณะของรูปแบบประเมินจะมรูีปแบบตอ่ไปน้ี 

  1. รูปแบบใบประเมินชุดฝึกเป็นตารางถามความคิดเห็น และระดับความคิดเห็น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 

และมีช่องวา่งข้อเสนอแนะ  

  2. รูปแบบใบประเมินใบประลองเป็นตารางถามความคิดเห็น และระดับความคิดเห็น มีระดับความคิดเห็น

เฉลี่ย และมีช่องวา่งข้อเสนอแนะ 

 ข้อมูลการประเมิน แบง่ออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ 

  1) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 ประเมินจากด้านชุดฝึก และ ใบประลองโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ ท่ีออกแบบเสร็จแล้ว ได้ผ่าน

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ทา่น  

  2) ประเมินโดยนักศกึษากลุ่มตัวอย่าง 

ประเมินจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงสาขาวชิาช่างไฟฟ้า ชั้นปีท่ี 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 15 คน ต่อคุณภาพของชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

จะประเมินส่วนของโครงสร้างของชุดฝึก 
 

2. ตารางการประเมิน (ผู้เชี่ยวชาญ) 
 

แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 

 แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อชุดฝึก รายวิชาโปรแกรมเมเ บ้ิล

คอนโทรลเลอร์   

ค าชี แจง  

 ขอแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีต่อชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ โดยท า

เครื่องหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกับความคดิเห็นของท่านมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคอื 

 ตอนที่  1 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีต่อการสร้างชุ ดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิล

คอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านขอ้ก าหนดระดับความคดิเห็นมีเกณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

   คะแนน 4.50 - 5.00  หมายถงึอยู่ในระดับดีมาก 

   คะแนน 3.50- 4.49   หมายถึงอยู่ในระดับดี 

   คะแนน 2.50- 3.49   หมายถึงอยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนน 1.50- 2.49    หมายถงึอยู่ในระดับพอใช ้

   คะแนน 1.00- 1.49    หมายถึงอยู่ในระดับต้องปรับปรุง/แก้ไข 
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ตอนที่ 3 ภาพโดยรวมของชุดฝกึ รายวชิาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประเมิน 

1. เพศ 

ชาย     หญิง 

2.อายุ 

 ต่ ากว่า 25 ปี        25 ปี – 40 ปี      40 ป ีขึ้นไป 

2. วุฒกิารศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท      ปริญญาเอก   

ตารางที่ 1 ตารางประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญดา้นชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ และใบประลอง  

ข้อ ระดับการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ด้านชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร ์ 5 4 3 2 1 

1 ความแข็งแรงของโครงสร้าง      

2 สัญลักษณ์มีความชัดเจน      

3 ความสะดวกในการต่อใชง้าน      

4 ประโยชนต์อ่การเรียนการสอน      

5 ซ่อมบ ารุงรักษาง่าย      

6 ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม      

7 มคีวามสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ      

8 ชุดฝึกมีความปลอดภัยในการใชง้าน      

9 ชุดฝึกมีความสวยงาม      

10 มคีู่มอืในการใช้งานครบถ้วน      

 ด้านใบประลองชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์      

1 วัตถุประสงค์เป็นไปตามเนื้อหา      

2 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      

3 เนื้อหาในใบประลองตรงกับลักษณะรายวชิา      

4 การเรียงล าดับขั้นตอนของการทดลอง      

5 ค าอธิบายล าดับขั้นตอนการประลอง      

6 รูปวงจรและสัญลักษณม์คีวามชดัเจน      

7 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประลอง      

8 มบัีนทึกผลการประลอง      

9 ขนาดตวัอักษรท่ีใชม้คีวามชัดเจน      

10 ภาษาที่ใชเ้ข้าใจง่าย      
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ตอนที่ 2 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  2.1 ความคิดเห็นทางด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

 .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

  2.2 ความคิดเห็นทางด้านใบประลองชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

 .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 ตอนที่ 3 ภาพโดยรวมของชุดฝกึ รายวชิาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

  การประเมิน 

  ระดับสูง 

  ระดับปานกลาง 

  ระดับต่ า 

  ไมผ่่านการประเมิน 

 

             ลงช่ือ..………….................…….ผู้ประเมิน   

                                           (..........................................……………..) 

      ต าแหนง่...............................................   

                                         .……..../………………./……. 

3.2 ตารางการประเมิน (นักศกึษากลุ่มตัวอย่าง) 

แบบประเมินส าหรับนักศกึษา 

 แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิล

คอนโทรลเลอร์   

ค าชี แจง  

 ขอแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมตีอ่ชุดฝึกรายวชิาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์1โดยท าเคร่ืองหมาย 

ลงในชอ่งท่ีตรงกับระดับความคดิเห็นของท่านมากที่สุดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคอื 

 ตอนที ่1 แบบสอบถามความคิดเห็นนักศกึษาท่ีมีต่อการสร้างชุดฝึกรายวชิาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

ข้อก าหนดระดับความคดิเห็นมีเกณฑ์แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

   คะแนน 4.50 - 5.00หมายถึงอยูใ่นระดับดีมาก 

   คะแนน 3.50- 4.49หมายถงึอยู่ในระดับดี 

   คะแนน 2.50- 3.49หมายถงึอยู่ในระดับปานกลาง 

   คะแนน 1.50- 2.49หมายถงึอยู่ในระดับพอใช้ 

   คะแนน 1.00- 1.49หมายถงึอยู่ในระดับต้องปรับปรุง/แก้ไข 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ประเมิน 

1. เพศ 

ชาย      หญิง 

2. อายุ 

 ต่ ากว่า 18 ปี        18 ปี – 20 ปี      20 ป ีขึ้นไป 

ตารางที่ 2 ตารางประเมินส าหรับนักศกึษากลุ่มตัวอยา่งด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์  

ข้อ ระดับการประเมิน ระดับการประเมิน 

 ด้านชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร ์ 5 4 3 2 1 

1 ความแข็งแรงของโครงสร้าง      

2 สัญลักษณ์มีความชัดเจน      

3 ความสะดวกในการต่อใชง้าน      

4 ประโยชนต์อ่การเรียนการสอน      

5 ซ่อมบ ารุงรักษาง่าย      

6 ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม      

7 มคีวามสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ      

8 ชุดฝึกมีความปลอดภัยในการใชง้าน      

9 ชุดฝึกมีความสวยงาม      

10 มคีู่มอืในการใช้งานครบถ้วน      

 

ตอนที่ 2ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 2.1 ความคิดเห็นทางด้านชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

 ................................................................................................................................................................ 

 

ตอนที่ 3ภาพโดยรวมของชุดฝกึ รายวชิาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ 

  การประเมิน 

  ระดับสูง 

  ระดับปานกลาง 

  ระดับต่ า 

  ไมผ่่านการประเมิน 

 

             ลงช่ือ..………….................…….ผู้ประเมิน   

                                          (..........................................……………..) 

                    .……..../………………./……. 
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ผลการศึกษา 
 ส าหรับผลการศึกษาท่ีได้จากการประเมินชุดโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์จะแยกออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรกการทดสอบโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยเทคนิคตาก จ านวน 3 ทา่น มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 

ข้อ ระดับการประเมนิ ระดับการประเมนิ คะแนน

เฉลี่ย  ด้านชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร ์ 5 4 3 2 1 

1 ความแข็งแรงของโครงสรา้ง 1 2 - - - 4.33 

2 สัญลักษณ์มีความชัดเจน - 2 1 - - 3.66 

3 ความสะดวกในการต่อใช้งาน - 2 1 - - 3.66 

4 ประโยชนต่์อการเรียนการสอน 1 2 - - - 4.33 

5 ซ่อมบ ารงุรักษาง่าย 1 2 -  - - 4.33 

6 ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม 1 2 - - - 4.33 

7 มีความสะดวกในการเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ 1 1 1 - - 4 

8 ชุดฝึกมีความปลอดภัยในการใช้งาน - 1 2 - - 3.33 

9 ชุดฝึกมีความสวยงาม - 1 2 - - 3.33 

10 มีคู่มือในการใช้งานครบถว้น 1 2 - - - 4.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.96 
  

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.96 

ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี โดยด้านการประเมินท่ีได้รับการประเมินมากท่ีสุดได้แก่ ความแข็งแรงของโครงสร้างประโยชน์

ตอ่การเรียนการสอนซ่อมบ ารุงรักษาง่ายขนาดของชุดฝึกมคีวามเหมาะสมมคีู่มือในการใช้งานครบถ้วนมคี่าเฉลี่ยแต่ละ

ด้านอยูท่ี่ 4.33 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ ดี 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพ ด้านใบประลอง (ผู้เชี่ยวชาญ) 

ข้อ ระดับการประเมนิ ระดับการประเมนิ คะแนน

เฉลี่ย  ด้านใบประลองชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์ 5 4 3 2 1 

1 วัตถุประสงคเ์ป็นไปตามเนือ้หา - 2 1 - - 3.66 

2 ความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 1 2 - - - 4.33 

3 เนือ้หาในใบประลองตรงกับลักษณะรายวชิา 1 1 1 - - 4 

4 การเรียงล าดับข้ันตอนของการทดลอง 1 1 1 - - 4 

5 ค าอธิบายล าดับข้ันตอนการประลอง - 2 1 - - 3.66 

6 รูปวงจรและสัญลักษณ์มีความชัดเจน 1 2 - - - 4.33 

7 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการประลอง - 2 1 - - 3.66 

8 มีบันทึกผลการประลอง 2 1 - - - 4.66 

9 ขนาดตัวอักษรทีใ่ช้มีความชัดเจน 1 2 - - - 4.33 

10 ภาษาที่ใชเ้ข้าใจง่าย 1 2 - - - 4.33 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.10 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการประเมินคุณภาพด้านใบประลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี 

โดยด้านการประเมินท่ีได้รับการประเมินมากท่ีสุดได้แก่ มีบันทึกผลการประลองมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ท่ี 4.66 ซึ่งอยู่

ในระดับเกณฑ์ ดีมาก 

ประเด็นท่ีสองการทดสอบโดยการประเมินจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่าง

ไฟฟา้ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  จ านวน 15 คน 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ (นักศกึษา) 

ข้อ ระดับการประเมนิ ระดับการประเมนิ คะแนน

เฉลี่ย  ด้านชุดฝกึโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร ์ 5 4 3 2 1 

1 ความแข็งแรงของโครงสรา้ง 3 8 3 - - 3.73 

2 สัญลักษณ์มีความชัดเจน 3 9 2 - - 3.80 

3 ความสะดวกในการต่อใช้งาน 3 7 5 - - 3.86 

4 ประโยชนต่์อการเรียนการสอน 5 9 1 - - 4.26 

5 ซ่อมบ ารงุรักษาง่าย 2 9 4 - - 3.86 

6 ขนาดของชุดฝึกมีความเหมาะสม 1 13 1 - - 4.00 

7 มีความสะดวกในการเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ 2 10 2 1 - 3.86 

8 ชุดฝึกมีความปลอดภัยในการใช้งาน 2 10 3 - - 3.93 

9 ชุดฝึกมีความสวยงาม 1 10 4 - - 3.80 

10 มีคู่มือในการใช้งานครบถว้น 3 7 3 2 - 3.73 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์โดยนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี โดยด้านการประเมินท่ีได้รับการประเมินมากท่ีสุดได้แก่ 

ประโยชนต์อ่การเรียนการสอนมคี่าเฉลี่ยแตล่ะด้านอยูท่ี่ 4.26 ซึ่งอยูใ่นระดับเกณฑ์ ดีมาก 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการทดสอบจากการสร้างชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 

1 คือชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ และส่วนท่ี 2 ใบประลองท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิล

คอนโทรลเลอร์ พบว่าผลการประเมินของชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ท่ีได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างชั้นปีท่ี 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 15 คน ผลการประเมินนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี ใน

ด้านใบประลองได้ผ่านการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมนินั้นอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปการการสร้าง

และหาประสิทธิภาพชุดฝึกรายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี จากงานวิจัยท่ีจัดท าขึ้นได้

สอดคล้องกับ[4]โดยชุดการสอนท่ีสร้างขึน้มกีารผ่านการประเมินผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใชง้านมรีะดับคา่คะแนนเฉลี่ยอยู่

ท่ี 4.36 และน าไปทดลองใชก้ับนักศกึษา กรอปกับสอดคล้องกับ [3] มผีลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม

ทดลองตอ่ชุดการสอนระบบควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.17 และ

ผ่านการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ต่อชุดการสอนระบบควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบ้ิคอนโทรล
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เลอร์อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.11 และยังสอดคล้องกับ [2] ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ 

การเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลองกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 สาขาไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปีท่ี2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบควบคุมในงาน

อุตสาหกรรม รหัส3104 – 2006 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อ

คุณภาพชุดทดลองกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ในระดับดี

มาก ซึ่งงานวิจัยท่ีจัดท าขึ้นนั้นได้ผ่านประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญท าให้ชุดฝึกท่ี

สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพ ดังนั้นการสร้างชุดฝึกโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนใน

รายวิชาโปรแกรมเมเบ้ิลคอนโทรลเลอร์ และใช้เป็นชุดทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา จึงส่งผลให้ผู้เรียน

ได้ความรู้ไปประกอบอาชพีและประยุกตใ์ชง้านได้ตามผลที่คาดหวังไว้ 
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เทคนิคการวเิคราะห์วิดีโอความเร็วสูงของระบบเพนดูลัมอย่างง่าย 

High-Speed Video Analysis Technique of Simple Pendulum System 
 

ณัฏฐนันท์  เรียบเรียง1* 

Nathanan Reabreang1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ระบบเพนดูลัมอย่างง่ายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง 

และ(2)คาบจากการแกว่งของเพนดูลัม ขณะความยาวเชือกเปลี่ยนไปโดยเปรียบเทียบกับการค านวณทางทฤษฎี  การ

แกว่งของเพนดูลัมได้ถูกบันทึกด้วยกล้องดิจิตอลความเร็ว 120 เฟรมต่อวินาที และวิเคราะห์ไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม 

Tracker   

ผลการทดลองพบค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ท่ีได้จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ  8.71 m/s2  มีเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื่อน เท่ากับ 10.98 % และจากการหาคาบจากการแกวง่ของลูกตุม้เหล็ก เมื่อความยาวเชอืกเปลี่ยนไป คาบท่ีได้

จากการทดลองเปรียบเทียบกับคาบท่ีค านวณจากทฤษฎี จากสมการ  𝑇 =
𝜋

√𝑔
(√𝐿 + √𝑙)  มีเปอร์เซ็นต์ความ

แตกตา่ง เท่ากับ 1.85 %   
 

ค าส าคัญ:   เทคนิคการวิเคราะห์วดิีโอความเร็วสูง, Tracker, เพนดูลัมอย่างง่าย คาบ 
  

Abstract 
 This research amied to study of a simple pendulum system by using a high – speed (HS) video camera, 

and the pendulum ,s period while the rope changing length and com pare with theoretical result. The system was 

recorded with the HS camera at a rate of 120 frame s-1 and analyzed with Tracker. The study was found that, the 

gravitational acceleration was 8.71 m/s2 , with the percent error about 10.98% and the deviation of the pendulum ,s 

period while the rope changing length was about 1.85% from the theoretical value T =
𝜋

√𝑔
(√𝐿 + √𝑙) . 

 

Keywords:   High-speed video analysis technique, Tracker, Simple pendulum, Period 

  

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 53000 
1 Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai Province 53000 
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บทน า 
จากการท าปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ อย่างเช่นในการทดลองเร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ของ

ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย การแกว่งของลูกตุ้มมีความเร็วท าให้นักศึกษายังมองไม่เห็นภาพการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกา

อยา่งละเอยีด ผู้วิจัยจึงเห็นวา่ เพื่อให้นักศกึษามคีวามเข้าใจในการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิฮาร์โมนคิ ลูกตุม้นาฬกิาอยา่งง่าย ได้

ละเอียดและเห็นแนวทางการเคลื่อนท่ีอย่างแท้จริง  จึงใช้เทคนิคยุคใหม่ เช่น การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงเข้ามาช่วยให้

นักศกึษาได้เห็นภาพการเคลื่อนท่ี และเข้าใจในแรงท่ีมากระท ามากยิ่งขึน้  

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ แต่ผู้เรียนส่วน

ใหญ่  คิดว่าฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียากในการท าความเข้าใจ  ดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีท่ีเรียนในห้องกับชีวิตจริงได้  

ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเป็นเนื้อหาหนึ่ง ท่ีมีความส าคัญและ  

พบในโจทย์ปัญหาทุกระดับการศึกษา ซึ่ งพบความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนดัง เช่น การศึกษาของ 

Boonpo,Youngdee , และ Ruangsuwan, (2015) ได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบความ

เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก คือ ผู้เรียนมองไม่เห็นภาพการเคลื่อนท่ีท่ีเชื่อมโยงทฤษฎี

กับชีวิตจริงได้ เป็นต้น การวิเคราะห์ภาพถ่ายวีดีโอความเร็วสูงเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการเก็บข้อมูลทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและทางด้านฟิสิกส์  การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า มีการใช้กล้องถ่ายภาพวีดีโอความเร็วสูงใน

การศึกษาการเคลื่อนท่ีของวัตถุ และการศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์อย่างหลากหลาย ซึ่ งการวิเคราะห์ภาพถ่ายวีดีโอ

ความเร็วสูง สามารถเห็นความชัดเจนของการเคลื่อนท่ี  ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการศึกษาและมีราคาท่ีไม่สูงมากนัก  

(พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ และจิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล, 2555) จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะใช้เทคนิกการวิเคราะห์

ภาพถ่ายวดีีโอความเร็วสูงในการแกวง่ของเพนดูลัม  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแกว่งแบบเพนดูลัมอย่างง่ายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง 

และ เพื่อหาคาบจากการแกวง่ของลูกตุม้เหล็ก ขณะความยาวเชอืกเปลี่ยนไปโดยเปรียบเทียบกับการค านวณจากทฤษฎี 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental research) โดยได้ศึกษาการแกว่งของเพนดูลัมอย่างง่าย 

โดยเทคนิคการวิเคราะห์วิดโีอความเร็วสูง เครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการวิจัย  

 1) กล้องวดิีโอความเร็วสูง (Casio EX-FH100) 

  2) ลูกเหล็ก มวล 80.65±0.12 g  และเส้นผา่ศูนย์กลาง 2.71±0.01 cm 

  3) เชือกเบา ความยาว 20 cm , 30 cm ,40 cm , 50 cm , 60 cm และ 70 cm 

  4) คร่ึงวงกลม 

  5) ขาตัง้ 

6) โปรแกรมTracker 
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การตดิตัง้อุปกรณเ์ป็นดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการทดลอง ก. ภาพจรงิ   ข. ภาพจ าลอง 
 

ขั นตอนการด าเนินงาน 

การด าเนนิงานประกอบไปด้วย การถ่ายวิดโีอและ การวเิคราะห์วิดโีอดว้ยโปรแกรม Tracker 

1)  การถ่ายวิดโีอความเร็วสูงพร้อมกับตดิตัง้อุปกรณด์ัง รูปท่ี 1 

  1. น าลูกเหล็กผูกตดิกับปลายเชอืก แล้วน าไปคีบกับ ขาตัง้ใชส้ าหรับแขวนลูกตุม้ท่ีมีคร่ึงวงกลมตดิอยู ่

2. ติดตั้งอุปกรณ์และกล้องถ่ายภาพวิดีโอ โดยก าหนด ความเร็วบันทึกภาพ 120 เฟรม/วินาทีและตั้งกล้องให้

ระนาบของหนา้กล้องขนานกับ ระนาบของการเคลื่อนท่ี หนา้กล้องอยูต่รงกลางห่างจากระนาบของการเคลื่อนท่ี 50 cm 

3. ปล่อยลูกเหล็ก ท่ีมุม 5 องศา  พร้อมกับบันทึกการเคลื่อนท่ีโดยกล้องวิดีโอความเร็วสูง ความยาวเชือกท่ี

ใชแ้กวง่คือ 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm และ 70cm ตามล าดับแตล่ะความยาวเชอืกท าซ้ าท้ังหมด 3 คร้ัง 

2)  การวเิคราะห์วดิีโอความเร็วสูง ด้วยโปรแกรม Tracker (รูปท่ี 2) ตอ้งก าหนดจุดท่ีพจิารณา การเคลื่อนท่ี โดย

ก าหนดความยาวอ้างอิง และแกนอ้างอิง โปรแกรมจะแสดงกราฟ และเลือกใช้ค่าสมการ x =A*cos(B*t+C)  สมการจาก

โปรแกรม Trackerเมื่อเปรียบเทียบกับสมการระยะกระจัด กับเวลาของการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น จาก x = A*cos(t +  )  

จะได้คา่ ความเร็วเชงิมุมของการเคลื่อนท่ี () เท่ากับ ค่าตัวแปร B ใน Tracker 
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ภาพที่ 2 การวเิคราะห์การเคลื่อนท่ีดว้ยโปรแกรม Tracker 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ตัวแปร ท่ีได้จาก โปรแกรม Tracker แลว้น ามาเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง 

มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ค่า g จากการทดลอง หาได้จาก โดยค่า  เป็นค่าท่ีได้จากการใช้โปรแกรม Tracker และ l คือ

ความยาวของเชอืก  

2) น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง มาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎี โดยเปรียบเทียบค่า g จากการทดลอง กับค่า g 

จริง ณ จังหวัดเชยีงใหม ่ซึ่งมคี่าเท่ากับ 9.7843 m/s2 (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,ม.ป.ป.) 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาการแกว่งแบบเพนดูลัมอยา่งงา่ย 

 ในการทดลองนี้ได้ท าการศึกษาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ เชียงใหม่ จากการทดลองโดยเทคนิค

การวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง เพื่อเปรียบเทียบกับค่าจริง ณ เชียงใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.7843 m/s2  ( สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาต ิ, ม.ป.ป. ) ดังนัน้ ผู้วิจัยได้ใชก้ล้องวดิีโอความเร็วสูง (Casio EX-FH100)โดยก าหนดFrame rate 120 ภาพ/วนิาทีมา

จับภาพการเคลื่อนท่ี การแกว่งแบบเพนดูลัมอย่างง่าย โดยใช้ความยาวเชือกที่ 20 cm , 30 cm , 40 cm , 50 cm ,60 cm 

และ 70 cm  หลังจากนั้นได้มีการน าไฟล์วิดีโอไปวิเคราะห์ติดตามการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ในโปรแกรมTracker แสดงได้ 

ดังภาพท่ี 3  
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ภาพที่ 3 การตดิตามการเคลื่อนท่ีดว้ยโปรแกรม Tracker 

 จากภาพท่ี 3 เป็นการติดตามการเคลื่อนท่ีของวัตถุในโปรแกรมTracker ซึ่งพบว่าเส้นทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุมี

ลักษณะเป็นเส้นส่วนหนึ่งของวงกลม และมีการเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาซ้ าทางเดิม เมื่อดูจากกราฟความสัมพันธ์

ระหว่างระยะกระจัด (x) กับเวลา (t) จะเห็นว่ามีการเคลื่อนท่ีแบบคลื่นรูปไซน์  และคลื่นแต่ละลูกมีลักษณะที่สมมาตร

กัน ดังภาพท่ี 4  

 

   ภาพที ่4 กราฟการวิเคราะห์ผลการตดิตามการเคลื่อนท่ีของลูกตุม้เหล็ก 
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 จากภาพท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกา เมื่อเวลาผ่านไป (t) ในโปรแกรมTracker  เส้นทางการ

เคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกามีลักษณะเป็นรูปคลื่น แอมพลิจุดคงท่ี ดังนั้นสมการท่ีเลือกใช้คือ  X = A*cos (B*t + C )  สมการ

จากโปรแกรม Tracker  เมื่อเปรียบเทียบกับสมการระยะกระจัด กับเวลาของการเคลื่อนท่ี แบบคลื่น จาก x = A*cos(t  

+  )  จะได้คา่อัตราเร็วเชงิมุมของการแกว่ง () เท่ากับ ค่าตัวแปร B ใน Trackerได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ค่า  และ 2 จากการทดลองการแกวง่ลูกตุม้เหล็กท่ีความยาวเชอืก L ใด ๆ 

ความยาวเชอืก 

L 

(cm) 

(rad/s)  

 ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี2 ครัง้ท่ี3 เฉลี่ย 

20 6.630 6.560 6.417 6.536 42.719 

30 5.509 5.378 5.349 5.412 29.289 

40 4.753 4.635 4.686 4.691 22.005 

50 4.271 4.228 4.223 4.241 17.986 

60 3.893 3.871 3.875 3.879 15.047 

70 3.638 3.581 3.577 3.599 12.953 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าเมื่อแกว่งลูกตุ้มนาฬิกาด้วยความยาวเชือกมากขึ้น อัตราเร็วเชิงมุมในการแกว่งจะมีค่า

ลดลง ดังนั้นเมื่อน าค่า 2 และความยาวเชือกมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 2  กับ   1/L จะได้กราฟเส้นตรง  

ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 2 กับ  1/L 
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 จากภาพท่ี 5 เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 2 กับ 1/L  พบว่าได้กราฟเส้นตรง  มีความชัน 8.71 ซึ่งเมื่อ

เทียบกับสมการเส้นตรง     จะได้ความชันเป็นค่า g (ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก) ดังนั้นค่า 

g ท่ีได้จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ 8.71 และมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 10.98%   

การศึกษาคาบจากการแกว่งของลูกตุ้มเหล็ก ขณะที่ความยาวเชอืกเปลี่ยนไป 

ในการทดลองนี้ได้ท าการศกึษาคาบจากการแกวง่ของลุกตุม้เหล็ก ในแต่ละคร้ัง เมื่อความยาวเชือกเปลี่ยนไป

โดยเปรียบเทียบกับการค านวณจากทฤษฎี โดยใช้สมการ   โดย L คือ ความยาวของเชือกจาก 

จุดยดึถึงลูกตุม้เหล็ก และ  l คือ ความยาวของเชอืกจากสิ่งกดีขวางถึงลูกตุม้ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยได้ใช้กล้องวิดีโอความเร็วสูง มาจับภาพการเคลื่อนท่ี การแกว่งแบบเพนดูลัมอย่างง่าย โดยใช้ความ

ยาวเชอืก (ดูข้อมูลในตารางที่ 1) เมื่อน าไฟล ์วีดโีอมาวิเคราะห์ในโปรแกรม Trackerจะได้ผลดังภาพท่ี 6  

 

 

ภาพที่ 6 การตดิตามการเคลื่อนท่ีของวัตถุในโปรแกรม Tracker 

 จากภาพท่ี 6 เป็นการติดตามการเคลื่อนท่ีของวัตถุในโปรแกรมTracker ซึ่งพบว่าเส้นทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุมี

ลักษณะเป็นเส้นส่วนหนึ่งของวงกลม และเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาซ้ าทางเดิม เมื่อดูจากต าแหน่งการเคลื่อนท่ีของวัตถุ  

จะเห็นวา่มกีารเคลื่อนท่ีแบบคลื่นรูปไซน ์ มลีักษณะดังภาพท่ี 7 
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 ภาพที่ 7 กราฟวิเคราะห์ผลการตดิตามการเคลื่อนท่ีของูกตุ้มเหล็กเมื่อความยาวเชอืกเปลี่ยนไป 

 จากภาพท่ี 7 เป็นการวิเคราะห์ต าแหน่งของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มเหล็กด้วย โปรแกรมTracker พบว่าก่อนท่ี

ลูกตุ้มชนสิ่งกีดขวาง มีการแกว่งท่ีช้ากว่าหลังชน(สังเกตจากกราฟท่ีใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีมากกว่า) เพราะเชือกมี

ความยาวมากกว่า  และหลังจากลูกตุ้มชนสิ่งกดีขวางแลว้ลูกตุม้จะแกวง่เร็วกว่า(สังเกตจากกราฟท่ีใชเ้วลาในการแกว่ง

นอ้ยกว่า) ทัง้นี้เพราะความยาวในการแกวง่สั้นลง  

    จากวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ ผู้วิจัยสามารถหาคาบจากการแกว่งของลูกตุ้มเหล็ก เมื่อความยาวเชือก

เปลี่ยนไปได้จากกราฟ ณ ต าแหน่งท่ีลูกตุ้มเคลื่อนท่ีครบ 1 รอบ เปรียบเทียบคาบการเคลื่อนท่ีของเงื่อนไขต่าง ๆ กับ

คาบท่ีได้จากทฤษฎี จะได้ขอ้มูลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการหาคาบ จากการทดลอง กับ การค านวณจากทฤษฎ ี

 

เงื่อนไข 
Tทดลอง (รอบตอ่วินาท)ี 

 

 

%diff 

 

 ครัง้1 ครัง้2 ครัง้3 เฉลี่ย (รอบ / วนิาที)  

L30l20 1.089 1.089 1.067 1.082 1.059 2.147 

L40l30 1.278 1.228 1.281 1.262 1.257 0.397 

L50l40 1.453 1.439 1.447 1.446 1.426 1.393 

L60l50 1.636 1.608 1.622 1.622 1.577 2.814 

L70l60 1.761 1.745 1.770 1.759 1.716 2.475 

  %diffเฉลี่ย 1.407 1.845 

 

 จากตารางท่ี 2  พบวา่ถ้าความยาว L และ  l   มากขึ้น คาบเฉลี่ยของการแกว่งของลูกตุม้ท้ังทดลองและทฤษฎีจะ

เพิ่มขึ้นการหาคาบจากการทดลอง และจากทฤษฎีมีความแตกต่างกันเฉลี่ย เท่ากับ 1.85 %  
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สรุปและอภิปรายผล 
1. จากการศกึษาการแกว่งแบบเพนดูลัมอยา่งง่าย ด้วยเทคนคิการวิเคราะห์วิดโีอความเร็วสูง โดยการแกว่งของ

เพนดูลัมอย่างง่ายได้ถูกบันทึกด้วยกล้องดิจิตอล ความเร็ว 120 เฟรมต่อวินาที ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ

โลก  เท่ากับ 8.71 (m/s2) เมื่อเทียบกับค่า g จริง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.7843 m/s2 (สถาบันมาตรวิทยา

แห่งชาติ,ม.ป.ป.) และมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 10.98% จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

ค่อนข้างมาก  จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย ผู้วิจัยคาดว่าความคลาดเคลื่อนมีสาเหตุเนื่องมาจากการก าหนดจุดต าแหน่ง

ของภาพในการ Track แตล่ะคร้ัง  

2. จากการศึกษาคาบจากการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาความยาวเชือกเปลี่ยนไปได้จากการทดลอง จากกราฟ 

เมื่อต าแหน่งท่ีลูกตุ้มเคลื่อนท่ีครบ 1 รอบ พบว่า  คาบจากการทดลองเฉลี่ย ได้เท่ากับ 1.434 รอบต่อวินาที  และคาบจาก

การค านวณทางทฤษฎีเฉลี่ย  ได้เท่ากับ 1.407 รอบต่อวินาที เมื่อเปรียบเทียบกับคาบจากการค านวณทางทฤษฎีพบว่ามี

เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเท่ากับ  1.845 % และพบว่า ค่าความยาวพบว่าถ้าความยาว L และ  l  มากขึ้น คาบเฉลี่ยของ 

การแกวง่ของลูกตุม้ท้ังทดลองและทฤษฎจีะเพิ่มขึน้ และ จากการทดลองนี้ยังพบวา่เวลาก่อนชนสิ่งกีดขวางจะมากกว่าหลัง

ชนสิ่งกีดขวางเพราะการท่ีลูกตุ้มแกว่งชนสิ่งกีดขวาง ท าให้แอมติจุดหลังชน มีค่าน้อยลงเนื่องจากเกิดการเสียพลังงาน 

จากการทดลองโดยใชเ้ทคนคิการวเิคราะห์วิดโีอความเร็วสูง  

3. จากการศึกษาการเคลื่อนท่ีของระบบเพนดูลัมอย่างง่ายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูงนี้  

จะท าให้ผู้เรียนหรือผู้ท่ีสนใจ เห็นภาพการเคลื่อนท่ีจริงของวัตถุท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีอย่างชัดเจน ถึงแม้จะมี  

ความคลาดเคลื่อนแตเ่มื่อพิจารณาในส่วนของภภาพการเคลื่อนท่ีจริง จะท าให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจมีแนวคิดวิทยาศาสตร์

มากขึ้น ดังการศกึษาของ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุลและวิไลพร ลักษมวีาณิชย์,(2561) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล คุณกมลพรรณ เมอืงมา นักวทิยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา

ทางด้านการวิจัย 

 ขอขอบคุณ นางสาวสุภาพร ปันรัตน์ทน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

ท่ีช่วยเหลอืในการถ่ายท าวิดโีอ 

 ขอขอบคุณ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ท่ีช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษาทางดา้นการวจิัย 

 ขอขอบคุณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชยีงใหม่ ท่ีอนุมัติทุนวจิัยในครัง้นี้ 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องห่ันต้นกล้วย                                                          

Design and Development of a Banana Tree Slicer Machine 
 

กานต ์จันทระ1*, ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์2, กิตตศิักดิ์ ชูไข2, ธนากร ดวงทิม2 และ รัฐกิจ ศรีหะ2  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองหั่นต้นกล้วย และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองท่ีสร้างขึ้น ความกว้างท่ี 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร โดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาด

เล็ก 3.8 แรงม้า สามารถปรับความเร็วได้ระหวา่ง 1,600 - 4,000 รอบต่อนาที ใช้เหล็กฉากเป็นโครงสร้างของเครื่อง 

และใช้เหล็กแผ่นด าท าท่ีครอบใบมดี ใบมีดท่ีใชใ้นการหั่นต้นกล้วยจะเป็นใบมดีคมโค้งหนา้มีจ านวน 2 ใบมีด ความยาว

ของใบมีด 21 เซนติเมตร ความกว้างของใบมีด 9 เซนตเิมตร วธีิด าเนนิการทดลองเครื่องเคร่ืองหั่นตน้กล้วย ด้วยการมี

ค่าคงตัวทางการทดลองคือขนาดล าต้นและน้ าหนักต้นกล้วย โดยได้ผลลัพธ์คือเวลาท่ีใช้หั่นต้นกล้วย ท่ีผ่าน

กระบวนการสุดท้าย ท าการทดลองซ้ าแบบเดิม 5 คร้ังแล้วหาประสิทธิภาพเคร่ือง ผลการทดลองเคร่ืองหั่นต้นกล้วย 

คณะผู้จัดท าได้ท าการทดลองท้ังหมด 5 ครัง้ ได้ผลลัพธ์การทดลองดังตอ่ไปน้ี 54.10, 57.18, 54.29, 53.51 และ 51.26 

วนิาที พบวา่เคร่ืองหั่นต้นกล้วย ได้คา่เฉลี่ยเวลา ในการหั่นตน้กล้วย 54.07 วนิาที  

ค าส าคัญ:   พัฒนา, หั่น, ต้นกล้วย 
 

Abstract 
The objectives of the research are 1) to design and develop a banana tree slicing machine and 2) to find 

the efficiency of the machine which is created at a width of 50 cm, length of 55 cm, and height of 95 cm by using 

a small gasoline engine of 3.8 horsepower. The speed can be adjusted between 1,600 - 4,000 rpm using angle 

steel as the machine structure And use black sheet metal to cover the blade The blades used for slicing bananas 

are 2 sharp blades, the front blade length of the blade is 21 centimeters, the width of the blade is 9 centimeters. 

How to test the banana tree slicer machine With the experimental stability, such as stem size and weight of banana 

tree The result is the time to cut the banana tree. The final process Repeat the same experiment 5 times and find 

the machine efficiency. The result of banana tree slicer, the panel conducted a total of 5 experiments. The results 

were as follows: 54.10, 57.18, 54.29, 53.51 and 51.26 seconds. Get the average time in the banana slicing 54.07 

seconds.  

Keywords:  Development, Sliced, Banana tree 
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บทน า 
กล้วยเป็นพืชท่ีปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน ผลใช้ส าหรับ

รับประทานท้ังสดและแปรรูป หัวปลีสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารใบนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ห่อขนม และใช้ใน

พิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ล าต้นนิยมน ามาเป็นอาหารสัตว์ในอดีต แต่ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหาร

ส าเร็จรูปต้นกล้วยจึงกลายเป็นวัสดุเหลือใช้ (อเนก สมเคราะห์, 2548) ลักษณะท่ัวไปของกล้วย เป็นไม้ผลล าต้นเกิด

จากกาบหุ้มซ้อนกัน ใบเป็นใบเดี่ยวกระจายส่วนปลายของล าต้นเวียนสลับซ้ายขวาต่างระนาบกัน ก้านใบยาว แผ่นใบ

กว้าง มีสีเขียว ด้านล่างมีไขนวลหรือแป้งปกคลุม ขนาดและความยาวของใบขึ้นอยู่กับแต่ละพันธ์ุ มีดอกห้อยลงมา 

เรียกว่าหัวปลี เมื่อเจรญิก็จะกลายเป็นผล ผลสดจะประกอบด้วยหวีกลว้ยเครอืละ 7–8 หว ีแต่ละหวมีปีระมาณ 10 ลูก 

ขนาดและสีของกล้วยจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม ชนิดของแต่ละพันธ์ุบางชนิดมีผลสีเขียว เหลือง แดง แต่ละ

ตน้ให้ผลครั้งเดียวเท่านัน้ เมล็ด มลีักษณะ กลมขรุขระ เปลอืกหุม้เมล็ดมีสดี าหนาเหนยีวเนื้อในเมล็ดมีสขีาว ขยายพันธ์ุ

ด้วยการแยกหน่อ หรือ แยกเหง้า รสชาติฝาด (ดัดแปลงจากคลังปัญญาไทย , 2555) กล้วยปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด

และนิยมปลูกแพร่หลายทุกภาคของประเทศไทย โดยกล้วยออกเครือได้เพียง 1 คร้ัง ซึ่งหลังจากเกษตรกรผู้ปลูกตัด

เครอืแล้วตน้กล้วยท่ีเหลอืจะต้องถูกก าจัดท้ิงท้ังต้น ดังนัน้เกษตรกรเลีย้งสัตวบ์างส่วนจึงน าตน้กล้วยมาเป็นอาหารเสริม

ของสัตว์เลี้ยง โดยการน าต้นกล้วยท้ังต้นมาลอกเปลือกด้านนอกออก หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ บางรายก็หั่นต้นกล้วยรวมกับ

เศษอาหารการใช้ต้นกล้วยเลี้ยงสัตว์จึงท าให้สัตว์ได้รับแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากต้นกล้วยสดมีปริมาณ

น้ าเป็นสว่นประกอบมาก สัตว์สามารถประทังความหวิได้ และได้รับสารอาหารปลีกย่อย เชน่แร่ธาตุ และวิตามินตา่ง ๆ 

มากขึ้น สามารถเจริญเตบิโตตามปกติในแตล่ะป ี(ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2555) 

พื้นท่ีปลูกกล้วย ในประเทศไทยมปีระมาณ 534,193 ไร่ เป็นกล้วยน้ าวา้ 369,948 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร

, 2556) นับเป็นกล้วยท่ีมีพืน้ท่ีปลูกรวมในประเทศมากกวา่กล้วยชนิดอ่ืน ๆ ในเขตภาคเหนือมพีื้นท่ีปลูกกล้วยน้ าว้าปลูก

มากที่สุด คือ 162,088 ไร่ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พษิณุโลก พจิิตร เชยีงใหม่ สุโขทัย แมฮ่่องสอน ล าปาง ตาก เป็นต้น 

รองลงมาเป็นภาคกลาง มีพื้นท่ีปลูก 92,256 ไร่ ได้แก่จังหวัด เพชรบุรี นครสวรรค์ อ่างทอง นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี กาญจนบุรี ปทุมธานี ชัยนาท นครปฐม เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ีปลูกกล้วยน้ าว้า 86 ,289 ไร่ 

ได้แก่ จังหวัด เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ เป็นต้น ภาคใต้ 23 ,823 ไร่ ได้แก่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น (กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2556) ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของต้นกล้วยพบว่าต้นกล้วยมีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 

95 % มีปริมาณโปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้ง เพียง 2.5 % ซึ้งใกล้เคียงกับฟางข้าว มีเยื่อใยคิดจากน้ าหนักแห้ง 26.1 % 

อย่างไรก็ตามระดับเยื่อใย ในต้นกล้วยค่อนข้างต่ า จึงสามมารถใช้ต้นกล้วยเป็นอาหารเลี้ยงสุกรซึ้งเ ป็นสัตว์กระเพาะ

เดี่ยวได้ นอกจากนั้นพบว่าต้นกล้วยมีระดับแร่ธาตุแคลเซียม ประมาณ 1 % โพแทสเซียมประมาณ 3% ฟอสฟอรัส 

0.42% แร่ธาตุแมงกานีส ทองแดง เหล็ก และสังกะสีประมาณ 2.87 0.05 6.37 และ 1.41 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักแห้ง 

100 กรัม ตามล าดับ (ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์กรมปศสุัตว์, 2555) กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจเป็นพืชท่ีเกี่ยวข้อง

กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

ดังนั้น การวิจัยนี้จึงได้ศึกษาออกแบบและพัฒนาเคร่ืองหั่นต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารสัตว์ของเกษตรกรยัง

ประสบปัญหาเร่ืองความสามารถในการหั่นท่ีมีอัตราหั่นต่ าไม่สามารถหั่นได้ทันกับช่วงเวลาการให้อาหารเป็นขีดจ ากัด

ในการขยายจ านวนสัตว์เลี้ยง ในการหั่นต้นกล้วยเพื่อเป็นอาหารสัตว์นั้นต้องหั่น ขณะท่ีต้นกล้วยยังสด ซึ่งมีความอ่อน

และเส้นใยจ านวนมาก เป็นปัญหาต่อการหั่น ดังนั้นใน งานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาออกแบบและพัฒนา

เครื่องหั่นตน้กล้วยส าหรับการหั่นต้นกล้วย ตลอดท้ังปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขอ้มูลในการออกแบบและพัฒนาเคร่ือง

หั่นต้นกล้วยส าหรับเกษตรกรต่อไป 



308 
 

 

-Proceeding- 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีด าเนินงานและขั นตอน การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วย                                                           

มแีผนการด าเนนิงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ข้อก าหนดในการออกแบบ (Design specifications) 

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฏีเกี่ยวกับต้นกล้วย ทฤษฏีเกี่ยวกับเหล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับเพลา

และสายพาน ทฤษฏีเกี่ยวกับเคร่ืองป๊ัมเกียร์ ทฤษฏีเกี่ ยวกับแรงบีบ  ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงตัด  สมการต่าง  ๆ  

การออกแบบ การค านวณในการประเมินผลหาความสามารถในการท างาน ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัสดุ เคร่ืองมือ 

อุปกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินการสร้าง 

2. วิธีการออกแบบและสร้าง  

ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบของเคร่ืองเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ ด าเนินการออกแบบ ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid work ให้มีขนาดของเคร่ือง 

ขนาดเคร่ือง ความกว้างท่ี 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร โดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็ก  

3.8 แรงมา้ สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 1,600-4,000 รอบตอ่นาท ีใชเ้หล็กฉากเป็นโครงสร้างของเคร่ือง และใช้

เหล็กแผ่นด าท าท่ีครอบใบมีด ใบมีดท่ีใช้ในการหั่นต้นกล้วยจะเป็นใบมีดคมโค้งหน้ามีจ านวน 2 ใบมีด ความยาวของ

ใบมดี 21 เซนตเิมตร ความกว้างของใบมดี 9 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1 แบบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องหั่นตน้กล้วย 

 

การท างานของการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นตน้กล้วย ใชเ้ครื่องยนต์เล็ก ขนาด 3.8 แรงมา้ เป็นต้นก าลัง 

โดยทดรอบความเร็วท่ี 260 รอบต่อนาที ส่งก าลังด้วยสายพาน ไปยังเพลา และเพลาหมุนส่งก าลัง เพื่อให้ชุดใบมีด

หมุน และตัดเฉือนต้นกล้วยให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ  
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3. ขั นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 

น าต้นกล้วยท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ความยาว 170 เซนติเมตร 

จ านวน 5 ท่อน (ท าการทดลองหั่นต้นกล้วย จ านวน 5 คร้ัง) ท าการชั่งน้ าหนัก ท้ังก่อนและหลังการหั่น  ในการทดลอง

แต่ละคร้ังจะท าการชั่งน้ าหนัก จับเวลาในการหั่นต้นกล้วย และวัดขนาดความหนาหลังการหั่นตน้กล้วย ท าการบันทึก

เวลาในแต่ละคร้ังท่ีท าการทดลองและหาค่าเฉลี่ย และหาก าลังการผลิตของเครื่อง ดังแสดงในภาพท่ี 10 -12 
 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วย 

จากการศึกษาได้ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองหั่นต้นกล้วย มีจุดเด่นคือ เคร่ืองใช้งานง่าย มีน้ าหนักเบา 

เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาถูก เหมาะส าหรับ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ดังแสดงใน

ภาพท่ี 2-9 และ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 2 เครื่องหั่นตน้กล้วย 

 

1) ชุดโครงสร้างเครื่อง 

มีขนาดของเครื่อง ขนาดเคร่ือง ความกว้างท่ี 50 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร

จากนั้นตัดเหล็กตามขนาด ตามแบบท่ีกาหนดไว้ เสร็จแล้วจึงเอามาเชื่อมเข้าดว้ยกัน ทาการเจาะรูสาหรับตดิช้ินสว่นอื่น 

ในการเชื่อมตอ้งมีการจับระดับฉาก เพื่อให้รูปของโครงเหล็กท่ีออกมาได้ฉากและมีความเท่ียงตรงตามขนาดที่ออกแบบ 

ดังแสดงในภาพที่ 2 

2)  ใบมดี 

ใช้เหล็กแผ่นด าท าท่ีครอบใบมีด ใบมีดท่ีใช้ในการหั่นต้นกล้วยจะเป็นใบมีดคมโค้งหน้ามีจ านวน  

2 ใบมดี ความยาวของใบมีด 21 เซนติเมตร ความกว้างของใบมดี 9 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพท่ี 2 

3)  ตน้ก าลัง 

เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็ก 3.8 แรงม้า สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 1,600-4,000 รอบต่อ

นาทีโดยทดรอบความเร็วท่ี 260 รอบตอ่นาท ีดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองหั่นต้นกล้วย 

ท่ี ข้อก าหนด ผลลัพธ์ท่ีได ้

1. ก าลังการผลิต 422 กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง 

2. มอเตอร์ต้นก าลัง เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก 3.8 แรงมา้ สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 

1,600-4,000 รอบตอ่นาที โดยทดรอบความเร็วท่ี 260 รอบตอ่นาที 

3. ใบมดี ใช้เหล็กแผ่นด าท าท่ีครอบใบมีด ใบมีดท่ีใช้ในการหั่นต้นกล้วยจะเป็น

ใบมีดคมโค้งหน้ามีจ านวน 2 ใบมีด ความยาวของใบมีด 21 เซนติเมตร 

ความกว้างของใบมีด 9 เซนตเิมตร 

         

2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องบีบขนมจีนแบบสด 

จากการทดลองเครื่องหั่นต้นกล้วย คณะผู้จัดท าได้ท าการทดลองท้ังหมด 5 ครั้ง ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 54.10, 

57.18, 54.29, 53.51 และ 51.26 วินาที พบว่าเคร่ืองหั่นต้นกล้วยน้ าหนักเฉลี่ย 6.34 กิโลกรัม ได้ค่าเฉลี่ยเวลา ในการหั่น

ตน้กล้วย 54.07 วนิาที  ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเครื่องหั่นตน้กล้วย 

การทลอง 

(ครัง้ท่ี) 

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 

ความยาวต้น

กล้วย 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักตน้กล้วย

ก่อนหั่น 

(กิโลกรัม) 

น้ าหนักตน้กล้วยหลัง

ห่ัน 

(กิโลกรัม) 

เวลาท่ีใช ้

(วนิาที) 

1 

2 

3 

4 

5 

11.5 

12.0 

12.0 

11.0 

12.0 

170 

170 

170 

170 

170 

6.40 

6.90 

6.60 

6.20 

6.30 

6.30 

6.80 

6.40 

6.10 

6.10 

54.10 

57.18 

54.29 

53.51 

51.26 

ค่าเฉลี่ยผล

การทดลอง 

11.7 170 6.48 6.34 54.07 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
เครื่องหั่นตน้กล้วยดว้ยเครื่องยนตเ์บนซินขนาดเล็กมีความกว้างท่ี 50 เซนติเมตร ยาว  55 เซนติเมตร สูง 95 

เซนติเมตร โดยใช้เคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็ก 3.8 แรงม้า สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 1,600-4,000 รอบต่อ

นาที ใช้เหล็กฉากเป็นโครงสร้างของเคร่ือง และใช้เหล็กแผ่นด าท าท่ีครอบใบมีด ใบมีดท่ีใช้ในการหั่นต้นกล้วยจะเป็น

ใบมีดคมโค้งหน้ามีจ านวน 2 ใบมีด ความยาวของใบมีด 21 เซนติเมตร ความกว้างของใบมีด 9 เซนติเมตร ขับเคลื่อน

ด้วยสายพานช่องป้อนต้นกล้วยออกแบบมาให้มีความโค้งเพื่อรองรับกับขนาดและรูปร่างต้นกล้วยได้ดี ดนุวัศ ทางดี  

(2556) ได้ศึกษาปัจจัยของมีดส าหรับหั่นต้นกล้วยเพื่อการเลี้ยงสัตว์ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของใบมีดท่ีโรงตีมีดท่ัวไป

สามารถตขีึน้รูปได้ 3 แบบได้แก่ ใบมดีคมตรง ใบมดีคมโค้งหน้า และใบมดีแบบคมโค้งหลัง โดยทดสอบแบบ 2, 3 และ 

4 ใบมดีตดิตัง้บนจานตัดแบบวงกลมในแนวรัศมีของจาน ท่ีมีความเร็วการท างาน 3 ระดับ 100 500 และ 1000 รอบตอ่

นาที จากผลการศึกษารูปแบบของใบมีด จ านวนใบมดี และความเร็วรอบการท างาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
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อัตราการท างาน อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะกรณีใชค้วามเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที ควรเลือกใช้ใบมีดแบบ

คมโค้งหลังจ านวน 4 ใบมีดกรณีใช้ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที ควรเลือกใช้ใบมดีแบบคมโค้งหน้าจ านวน 4 ใบมดี 

กรณใีชค้วามเร็วรอบ 1000 รอบตอ่นาท ีควรเลอืกใช้ใบมีดแบบคมตรง จ านวน 4 ใบมดี 

 ประสิทธิภาพของเคร่ืองหั่นต้นกล้วยด้วยเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดเล็กสามารถหั่นต้นกล้วยขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเฉลี่ย 11.7 เซนตเิมตร ความยาวเฉลี่ย 170 เซนติเมตร โดยมีน้ าหนักก่อนท าการหั่นเฉลี่ย 6.48 กิโลกรัม และ

น้ าหนักหลังการหั่นเฉลี่ย 6.34 กิโลกรัม จากนั้นท าการหาประสิทธิภาพเคร่ือง และได้ประสิทธิภาพของเคร่ืองเท่ากับ 

97 เปอร์เซ็นต์ เครื่องหั่นตน้กล้วยมีขนาดเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถท างานในสถานท่ีท่ีไม่มไีฟฟา้ได ้ขนาดช้ินสว่น

หลังการหั่นสามารถปรับความหนาของช้ินสว่นได้และใชเ้ป็นอาหารเลีย้งสุกรซึง้เป็นสัตวก์ระเพาะเด่ียวได้ 
 

              
             ภาพที่ 3 แบบเครื่องหั่นตน้กล้วย        

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 4 เครื่องยนต์เล็ก                                                           ภาพที่ 5 เครื่องหั่นตน้กล้วยดา้นหนา้    
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ภาพที่ 6 เครื่องหั่นตน้กล้วยดา้นข้าง                                        ภาพที่ 7  เครื่องหั่นตน้กล้วยดา้นหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 เครื่องหั่นตน้กล้วยดา้นหนา้                                          ภาพที่ 9 เครื่องหั่นตน้กล้วยดา้นข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาพที่ 10 เตรียมการทดสอบเครื่อง                                       ภาพที่ 11 ตน้กล้วยท่ีจะท าการทดลองเครื่อง    
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ภาพที่ 12 ตน้กล้วยท่ีหั่นแลว้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การผลติไม้เทยีมจากกนัชนรถยนต์รีไซเคิล ผสมเส้นใยหญ้าคา 

Production of Synthetic Wood from Recycled Car Bumpers and Thatched grass 

Fibres   
 

ร าพึง เจรญิยศ1*, จักรินทร์ น่วมทิม1 และ พิพฒัน์ สุจิตธรรมกุล1 

Rampeung Jaroenyos1*, Jakarin Naumtim1 and Pipat Sujitthamkul1 
 

บทคัดย่อ 
 โครงการนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบ (Composite) ระหว่างกันชน

รถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคาซึ่งเป็นทางเลือกหน่ึงในการน าขยะเหลือใช้จากกันชนรถยนต์ขนิด Polypropyleneและ

วัชพืชมาเป็นวัสดุเชิงประกอบ (Composite)โดยการน ามาสร้างวัสดุทดแทนการใช้ไม้  ในการสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 

ต่าง ๆ โดยการหลอมวัสดุด้วยความร้อน จ านวน 5 อัตราส่วนคือ 90:10 , 80:20 , 70:30 , 65:35 และ 60:40  น ามา

หลอมรวมกันเป็นแผ่น ท่ีอุณหภูมิ 190 °C แล้วน าไปบดย่อยเป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) จากนัน้น าไปอบให้ความร้อน

แล้วอัดขึน้รูปเป็นแผ่นวัสดุเชิงประกอบ (Composite) เพื่อขึน้รูปเป็นชิ้นทดสอบทางกลและทางกายภาพ 

 จากผลการทดลองท้ัง 5 อัตราส่วน พิจารณาตามการรับแรงดัด พบว่า อัตราส่วน 65:35 มีสมบัติทางกลและ 

ทางกายภาพคือ การตา้นทานแรงดัด 24.554 MPa การตา้นทานแรงดึง 8.939 MPa  การทนตอ่แรงกระแทก 4.792 KJ/m2 

ความแข็ง 62.56 Shore-D ความหนาแนน่เท่ากับ 0.9896 g/cm3 การดูดความชื้นร้อยละ 0.022 และ การดูดซึมน้ าร้อยละ 

1.166  ท่ีเป็นเชน่นี้เพราะวา่ อัตราส่วนผสม 65:35 เปอร์เซ็นต์ สามารถรับแรงดัด (Flexural Strength) ได้มากท่ีสุดเพราะว่า

โครงสร้างการยึดเกาะภายในมีการกระจายตัวของเส้นใยหญ้าคาอย่างพอดีกับพื้นท่ี ของวัสดุ ท าให้ได้ไมเ้ทียมท่ีเหมาะสม

ในการน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
 

ค าส าคัญ:   วัสดุเชงิประกอบ, หญ้าคา, กันชนรถยนต์, การรีไซเคิล 
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Abstract  
The project is a research about mechanical and physical properties of composite substance between a 

combination of recycled car bumpers and grass fibres, which is one of the alternatives by using leftovers from car 

bumpers and weeds as a composite to produce wood alternatives appliances. 

This project of a production of artificial wood from a combination of recycled car bumpers and grass fibres 

that melted by heat to make a composite substance by 5 different ratios, 90:10, 80:20, 70:30, 65:35 and 60:40. 

These melted substances combined and becomes a composite at a temperature of 190 °C and break into 

compounds.  Then input heat and compress the compound into composite material model to take mechanical and 

physical tests. 

 As a result from 5 ratios, founded that a ratio of 65:35 has mechanical properties and physical properties 

as shown.  Bending strength of 24.554 MPa, tension strength of 8.939 MPa, impact strength of 4. 792 KJ/m², 

hardness of 62.56 Shore-D, density of 0.9896 g/cm³, humidity of 0.022 %, and water absorption of 1.1659 %. 

According to a result comparison of 5 ratios, it appears that a ratio of 65:35 has the most tolerant to flexural 

strength due to an internal adhesion structure of a composite which has grass fibres scattered in all area.  In 

conclusion, the ratio of 65:35 is the most suitable to produce furnitures. 
 

Keywords:   Composite, Hatched grass, Bumper car, Recycle 
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บทน า 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึน้จากการอุปโภคบริโภคใน

ชีวิตประจ าวัน โดยในแต่ละปีประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 13.9 ล้านตัน ในจ านวนนี้มีขยะจากบรรจุ

ภัณฑ์ และวัสดุเหลือใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฟมและพลาสติก ได้แก่ พลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE) Low 

Density Polyethylene (LDPE) และ Polypropylene (PP) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.54 ร้อยละ 29.20 และร้อยละ 16.10 ของ

ปริมาณขยะพลาสตกิท่ีพบในขยะมูลฝอย  

  ในปัจจุบันการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น ท้ังด้านปัจจัยสี่ 

รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย ดังนัน้จะท าให้มองเห็นวา่จ านวนการผลิตรถยนตม์จี านวนมากทุกปี ท าให้

เกิดการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพิ่มขึ้นตามการผลิตรถยนต์ และนอกเหนือจากนั้นยังมีการผลิตชิ้นส่วนเพื่อส าหรับ  

การซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง ท าให้กันชนรถยนต์เป็นชิ้นส่วนหนึ่งท่ีมีการผลิตจ านวนมากเพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่  

เมื่อเกิดช ารุดเสียหาย  ดังนัน้ชิ้นส่วนเก่าท่ีถอดออกเจ้าของรถก็ไม่เอากลับส่วนมากจะท้ิงไว้ท่ีร้านซ่อม ซึ่งทางร้านน าไปท้ิง

ตามถังขยะหรือกองขยะท าให้เกิดปัญหาตอ่สภาพแวดล้อมขึน้ จากสถิตกิารผลิตรถยนตใ์นประเทศ ปี 2555-2558  พบวา่ 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตกันชนรถยนต ์มจี านวนดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตกันชนรถยนต์ 

กระบวนการฉีดขึ้น

รูปพลาสตกิ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ชิ้น ตัน ชิ้น ตัน ชิ้น ตัน ชิ้น ตัน 

กันชน

รถยนต์ 

ก าลังการ

ผลิต 
675,360 2,700 758,650 3,256 820,980 3,878 93,0400 4,425 

ปริมาณ

การผลิต 
513,167 2,481 676,405 2,987 715,087 3,453 786,098 3,752 

ที่มา : บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี [1] 
  

หญ้าคาเป็นวัชพชืสร้างความร าคาญให้แก่เกษตรกร เป็นวัชพืชท่ีทนแล้ง ตายยาก ตายแล้วเกิดใหม่ ด้วยราก

ท่ีแพร่กระจายอยูช่ัน้ดนิ โดยมดีอกและเมล็ด เมื่อต้นหญ้ามอีายุท่ีแกจ่ัด ดอกและเมล็ดปลายยอดหญ้าออกปลวิตามลม

ไปยังพืน้ท่ีใด แผ่นดินใดท่ีเหมาะสมก็จะเกิดก่อเป็นต้นออ่น ท่ีส าคัญคือเตบิโตขยายพันธ์ุรวดเร็วมากวัชพชืมีอายุหลายปี 

สามารถผลิตเมล็ดได้มากถึง 3,000 เมล็ดต่อต้น หญ้าคาระบาดได้ท่ัวประเทศ พบท้ังในพืชไร่ พืชสวนและพื้นท่ีรกรา้ง

ว่างเปล่า เจริญเติบโตได้ดีท้ังในท่ีดินแห้งและดินชื้น พบระบาดมากในทุกพื้นท่ี ยกเว้นภาคกลางท่ีระบาดปานกลางท า

ให้เกิดปัญหาต่อเกษตรกรและสภาพแวดล้อมขึ้น 
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ตารางที่ 2  ปริมาณการขยายพันธ์ุของหญ้าคา 

พื นที่ประเทศไทย พื นที่ตารางกโิลเมตร ปริมาณหญ้าคาร้อยละ น  าหนัก(ตนั) 

ภาคเหนอื 93,691 80 886,765 

ภาคกลาง 91,795 45 510,900 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 168,854 85 1,010,900 

ภาคตะวันออก 34,381 75 215,998 

ภาคตะวันตก 53,679 80 510,640 

ภาคใต ้ 70,715 80 632,751 

   รวม      3,767,954 

ที่มา : ศริิพร ซึงสนธิพร [2] 
  

  คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะน าขยะจากกันชนรถยนต์รีท่ีเหลือท้ิงจากการใช้งานซึ่งมีจ านวนมาก น ามา 

รีไซเคิล ผสมกับเส้นใยหญ้าคาเพื่ออัดเป็นแผ่นโดยเคร่ืองอัด แล้วท าการศึกษาสมบัติเชิงกลและทางกายภาพท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุผสม(Polymer Composite) ตามอัตราส่วนผสมท่ีท าการทดลอง ท่ีสามารถน ามาทดแทนแผ่นไม้

จากธรรมชาติเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก ประเภทกันชนรถยนต์ และยังเป็นการเพิ่มการใช้

ประโยชนจ์ากวัชพืชหญ้าคาให้น ามาใชป้ระโยชนใ์ห้หลากหลายมากขึ้น 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

 1) กันชนรถยนต์ชนดิ Polypropylene  รีไซเคิล 

 2) เส้นใยหญา้คา 

 3) เครื่องช่ังดิจติอล                                 

 4) เครื่องเลื่อยวงเดอืน                                         

 5) เครื่องย่อยพลาสตกิ    

 6) เครื่องอัดขึน้รูปแผ่นไฮดรอลคิ  

 7) เครื่องทดสอบแรงดัดโค้ง  

 8) เครื่องทดสอบแรงดึง 

 9) เครื่องทดสอบการทนต่อแรงกระแทก 

 10) เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Shore D  

 11) เครื่องวัดความหนาแน่น 

 12) เครื่องทดสอบการดูดซึมน้ าและการพองตัว  
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  วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา  เพื่อเป็นแนวทางในการลดจ านวนของสิ่งท่ีเหลือใช้แล้วน ามาก าหนด

ปัญหา  วิธีการลดจ านวน  การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงเพื่อน ามาผลิตเป็นช้ินงานใหม่  

  2. ส ารวจปัญหาในพื้นท่ี  ผู้วิจัยท าการลงส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย และพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อส ารวจเกี่ยวกับ

ปริมาณของกันชนรถยนต์ท่ีถูกถอดท้ิงอยู่ตามอูซ่่อมรถยนต์ และตามกองขยะทั่วไป และส ารวจจากร้านซื้อวัสดุเก่าท่ีมี

อยู่หลายร้านในเขตพื้นท่ี  พบว่ากันชนรถยนต์ถูกถอดท้ิงจ านวนมาก ส่วนหนึ่งน ากลับมาขายเพื่อน าไปรีไซเคิล แต่มี

บางส่วนทิง้ปนไปกับขยะท่ัวไปท าให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม จึงมคีวามคิดท่ีหาแนวทางจะลดจ านวนวัสดุชนิดนี้ลง 

โดยการน ากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหมต่อ่ไป 

   3.  ก าหนดกระบวนการด าเนินการวจิัย 

               3.1  การเตรียมวัตถุดิบ  โดยการน ากล่องเคร่ืองดื่ม UHT มาท าความสะอาดโดยการแกะล้างให้

สะอาด แล้วด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

    1)  ตม้และแยกเส้นใยหญา้คา แล้วท าการบดให้มีขนาดเส้นสั้น ๆ 

    2)  บดยอ่ยพลาสตกิ รีไซเคิลจากกันชนรถยนต์ชนดิ Polypropylene ให้มีขนาดเล็ก ๆ  

 

                                           
                   ภาพที่ 1   เส้นใยหญา้คา             ภาพที่ 2  เม็ดพลาสตกิจากกันชนรถยนต์รีไซเคิล 
 

  3.2  การเตรียมวัสดุสารประกอบ(Compound)  ท าการผสมเม็ดพลาสติกและเส้นใยหญ้าคาให้เป็น

สารประกอบ(Compound) ด้วยเครื่องผสมร้อนแบบสองลูกกลิ้ง ในอัตราส่วนผสม 90:10, 80:20, 70:30,  65:35 และ 

60:40 เม่ือเย็นตัวแล้วน าไปบดให้เป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) 
 

                                         
ภาพที่ 3 การหลอมผสมดว้ยเครื่องผสมร้อนแบบสองลูกกลิ้ง      ภาพที่ 4  เม็ดสารประกอบ (Compound)   

 

               3.3  การขึ้นรูปแผ่นทดสอบวัสดุผสม [3]  โดยการสร้างแม่แบบอัดขึ้นรูปส าหรับใส่เม็ดสารประกอบ

เพื่อท่ีจะน าไปอบด้วยความร้อน และอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ท่ีความดัน 100 ปอนด์ เป็นเวลา 5-10 

นาที แล้วปล่อยให้เย็นตัวภายใต้แรงอัด ก็จะได้แผ่นทดสอบเพื่อท่ีจะน าไปท าเป็นช้ินทดสอบตอ่ไป 
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ภาพที่ 5  การอัดขึน้รูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลกิ 

 

 
ภาพที่ 6  แผ่นทดสอบวัสดุเชงิประกอบ 

 

               3.4  การขึน้รูปชิ้นทดสอบ  น าแผ่นวัสดุเชงิประกอบมาตัดขึน้รูปตามมาตรฐานการทดสอบ ในแตล่ะ

ชนิดท้ังการทดสอบทางกลและทางกายภาพ ดังนี้    

ตารางที ่3  ชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน 

ล าดับ การทดสอบ จ านวนชิ้น ขนาด (มม.) ลักษณะช้ินทดสอบ 

1 การทดสอบแรงดึง 

(Tensile Test)   

25 19×165×3.20 

ASTM D638 

 

2 การทดสอบแรงดัด 

(Flexural Test) 

25 12.70×63.50×3.20 

ASTM D790 
 

3 การทดสอบความแข็งแรง

กระแทก (Impact Test) 

25 12.70×63.50×3.20 

ASTM D256  

4 การทดสอบความแข็งผิว 

(Hardness Test) 

25 30×30×8 

ASTM D785 

 
 

5 การทดสอบความหนาแนน่ 

(Density) 

25 10×10×10 

ASTM D792 

 

6 การทดสอบความชื้น 

(Moisture Content) 

25 50×50×10 

ASTM D638 
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ล าดับ การทดสอบ จ านวนชิ้น ขนาด (มม.) ลักษณะช้ินทดสอบ 

7 การทดสอบการดูดซึมน้ า  

(Water Absorption) 

25 50×50×10 

ASTM D570 

 
 

8 สัณฐานวทิยาโดยใชก้ล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) 

5 12.70×63.50×3.20 

ASTM D256 
 

 

 3.5  การทดสอบ [4] ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญเกี่ยวการศึกษาสมบัติของวัสดุ

เชิงประกอบ (Composite) ของโครงการวิจัยนี้เพราะเป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะค่อนข้างมากเพื่อท่ีจะได้คา่ที่

มีความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษโดยการศึกษาทฤษฎีการทดสอบและวิธีการ

ทดสอบ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดสอบรวมไปถึงขั้นตอนการทดสอบต่างๆอย่างละเอียด โดยมี

การทดสอบดังตอ่ไปน้ี       

     3.5.1  การทดสอบการทนต่อแรงดึง ของเส้นใยหญ้าคา ด้วยการทดสอบแรงดึง (Tensile 

Test) เป็นการทดสอบด้วยการดึงเส้นใยหญ้าคาจะยดืออกอยา่งสม่ าเสมอจนเกิดการขาด ความเร็วในการยดื จะต่ าลง 

ความยาวของเส้นใยหญา้คาจะยดืออกจะถูกวัดค่าออกมาเป็นกราฟให้ทราบโดยจะน าเส้นใยหญ้าคาขนาด 15 cm. มา

ทดสอบสมบัตกิารทนต่อแรงดึง 

                                                          
ภาพที่ 7  การทดสอบเส้นใยหญา้คา 

 

 
ภาพที่ 8  ชิ้นงานหลังการทดสอบแรงดึง 

 

   3.5.2  การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็นการทดสอบด้วยการดึง ตามมาตาฐาน ASTM 

D 638 Type 1 ชิ้นงานจะถูกยืดออกอย่างสม่ าเสมอจนชิ้นงานเกิดการขาด ความเร็วในการยืด จะต่ าลง ความยาวใน

ชิ้นงานจะยืดออก 
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ภาพที่ 9  การทดสอบแรงดึง 

 

 
ภาพที่ 10  ชิ้นงานหลงัการทดสอบแรงดึง 

 

 3.5.3  การทดสอบแรงดัดงอ (Flexural Test)  เป็นการทดสอบการทนต่อแรงดัด ตามมาตรฐาน

ASTM D790 [5] ซึ่งเครื่องจะท าการกดช้ินงานท่ีต าแหนง่กลางชิ้นทดสอบท าให้เกิดการโค้งงอเนื่องจากจุดกด 3 จุด 

 
ภาพที่ 11 การทดสอบแรงดัดงอ(Flexural Test) 

 

 
ภาพที่ 12  การหักของชิน้งานหลังการทดสอบแรงดัดงอ 

 

 3.5.4  การทดสอบความแข็งแรงกระแทก ( Impact Test) น าชิ้นทดสอบมาท าการทดสอบ 

การทนต่อแรงกระแทก แบบ Izod test  ตามมาตรฐานASTM D 256  ซึ่งเคร่ืองทดสอบจะท าการกระแทกท่ีต าแหน่ง

กลางชิ้นทดสอบท าให้เกิดการหักเนื่องจากจุดกด 3 จุด 
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ภาพที่ 13  การทดสอบแรงกระแทก แบบ Izod test  

 

 

ภาพที่ 14  ชิ้นงานหลังการทดสอบแรงกระแทก  

    3.5.5  การทดสอบความแข็ง(Hardness  Test)  น าชิ้นทดสอบท่ีจัดเตรียมไว้ มาท าการทดสอบ

ด้วยเคร่ืองทดสอบความแข็ง แบบ Shore D แบบเข็มส่วนปลาย โดยจะท าการทดสอบ ชิ้นละ 3 จุด  ในการทดสอบจะท า

การทดสอบด้วยเคร่ือง Durometer Shore D  น้ าหนักกด 5 kg. ตามมาตรฐานทดสอบ ASTM D 785   

 

 
ภาพที่ 15  การทดสอบแบบ Durometer Type  D 

 

 
ภาพที่ 16  ชิ้นงานหลังการทดสอบความแข็ง 
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   3.5.6 การทดสอบความหนาแน่น (Density Test) [6] น าชิ้นทดสอบมาท าการทดสอบเพื่อหา

ความหนาแน่นของวัสดุผสมด้วยเคร่ืองทดสอบความหนาแน่น ตามมาตรฐาน ASTM  D 792 โดยการชั่งน้ าหนักชิ้น

ทดสอบในน้ าและในอากาศ  

 
ภาพที่ 17  การทดสอบความหนาแนน่ 

 

 
ภาพที่ 18  ชิ้นงานหลังการทดสอบความหนาแนน่ 

 

 3.5.7  การทดสอบความชื้น (Moisture Content Test) [7] น าชิ้นทดสอบไปท าการทดสอบด้วย

เคร่ืองทดสอบความชื้น ตามมาตรฐาน ASTM D 6980 โดยการชั่งน้ าหนักท่ีอุณหภูมิ 25 °C  แล้วน าเข้าอบในเคร่ือง

ทดสอบความชื้น ที่อุณหภูม ิ120 °C เป็นเวลา 1 นาท ีเพื่อให้คลายความชื้นชิ้นทดสอบ 

 

 
ภาพที่ 19  การทดสอบความชืน้ 

 

 
ภาพที่ 20  ชิ้นงานหลังการทดสอบความชื้น 
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3.5.8  การทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption Test) [8] น าชิ้นทดสอบไปท าการทดสอบด้วย

การวิเคราะห์การดูดซึมน้ า ตามมาตรฐาน ASTM D 570 โดยการชั่งน้ าหนักชิ้นทดสอบท่ีอุณหภูมิ 25 °C เพื่อให้ได้น้ าหนัก

ก่อน แล้วน าชิ้นทดสอบแช่ในน้ า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนน าขึ้นมาซับด้วยกระดาษจนหมาด แล้วท าการชั่งน้ าหนักอีกคร้ัง

เพื่อหาค่าน้ าหนักท่ีแตกตา่งไปจากการชั่งคร้ังแรก 

 

 
ภาพที่ 21  แช่ช้ินทดสอบในน้ า 

 

 
ภาพที่ 22  ชั่งน้ าหนักชิ้นทดสอบก่อนและหลังการแช่น้ า 

 

 3.5.9  สัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron  

Microscope , SEM) น าชิ้นทดสอบไปท าการสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อส่องดู

โครงสร้างการประสานตัวของวัสดุประกอบท้ังสองชนดิ ภายในของชิน้ทดสอบด้วยก าลังขยาย 1,000 เท่า  โดยท าการ

หักชิ้นทดสอบเพื่อให้เห็นหน้าตัดรอยหักของชิ้นทดสอบ จากนั้นน าไปเคลือบด้วยทอง แล้วน าเข้าสู่เคร่ืองทดสอบด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron  Microscope , SEM) 

 

 
ภาพที่ 23  ชิ้นทดสอบเคลือบทอง 
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ภาพที่ 24  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

            
       (ก)  อัตราส่วนผสม 90 : 10   (ข)  อัตราส่วนผสม 80 : 20 

            
 (ค)  อัตราส่วนผสม 70 : 30   (ง)  อัตราส่วนผสม 65 : 35 

 
 (จ)  อัตราส่วนผสม 60 : 40 

ภาพที่ 25  การวเิคราะหโ์ครงสร้างดว้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ก าลังขยาย 1,000 เท่า 
 

  3.6  การจัดท าผลิตภัณฑ์ จากการด าเนินการศึกษาและทดลอง ท าให้รู้ถึงสมบัติของวัสดุผสมกันชน

รถยนต์ชนิด PP รีไซเคิล ผสมเส้นใยหญ้าคา จากนั้นท าการเลือกวัสดุจากอัตราส่วนผสมท่ีท าการทดลอง โดยพิจารณา

จากสมบัติทางกลและทางกายภาพท่ีดีท่ีสุด ท่ีได้จากการทดลอง เพื่อผลิตเป็นแผ่นไม้เทียมท่ีสามารถใช้ผลิตเป็น

เฟอร์นิเจอร์ได้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

   3.6.1  สร้างแมพ่มิพส์ าหรับอัดขึน้รูปแผ่นไมเ้ทียม น าเม็ดสารประกอบ (Compound) ใส่ลงใน

แมพ่มิพ ์น าไปอบหลอมดว้ยเตาอบไฟฟา้ที่อุณหภูม ิ190 °C เป็นเวลา 30 นาที 
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ภาพที่ 26  การอบสารประกอบ (Compound) 

 

   3.6.2  อัดขึ้นรูปแผ่นวัสดุประกอบ (Composite) ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลกิโดยใชค้วามดัน  

100 ปอนด ์เวลาในการอัดขึน้รูปและการเย็นตัว 10 นาท ีก็จะได้แผ่นวัสดุประกอบหรือแผ่นไม้เทียม 

 

 
ภาพที่ 27  การอัดขึน้รูปแผ่นวสัดุเชงิประกอบด้วยเครื่องอัดไฮดรอลกิ 

 

 
ภาพที่ 28  แผ่นวัสดุเชงิประกอบ 

 

  3.6.3  การขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการน าแผ่นวัสดุเชิงประกอบหรือแผ่นไม้เทียมมาท าท า

การขึน้รูปด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้ หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ตามตอ้งการ 

 
ภาพที่ 29  ผลิตภัณฑเ์ก้าอี้จากไมเ้ทียม กันชนรถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญา้คา 
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ผลการวิจัย 
โครงการวิจัยได้ท าการศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของกันชนรถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคา จาก

วัสดุท่ีเหลือท้ิงท่ีเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมกับวัสดุท่ีไม่มีประโยชน์ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มี

ความแข็งแรงทางกลและทางกายภาพท่ีเหมาะสมสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ได้ เป็นการลดการใช้วัตถุดิบ

จากธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะจากกันชนรถยนต์และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวัสดุท่ีน ามาใช้งานทางด้าน

วศิวกรรม รวมท้ังยังชว่ยลดการใชพ้ลังงานและชว่ยรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากผลการวจิัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

1)  การทดสอบทางกล(Mechanical Properties)   

 
ภาพที่ 30  แผนภูมคิวามสัมพนัธ์ความสามารถในการรับแรงดึงและแรงดัด ของไม้เทียม 

 

 
ภาพที่ 31  แผนภูมคิวามสัมพันธ์ความสามารถในการรับแรงกระแทก ของไม้เทียม 
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ภาพที่ 32  แผนภูมคิวามสัมพนัธ์คา่ความแข็ง ของไม้เทียม 

 

จากภาพท่ี 30 - 32  จากการทดลองวัสดุผสมท้ัง 5 อัตราส่วน คือ 90:10 , 80:20, 70:30, 65:35, และ 

60:40,    พบว่าวัสดุผสมจากกันชนรถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคาท่ีอัตราส่วน 65:35  มีสมบัติในการทนต่อแรง

ดัด 24.554 MPa  ซึ่งสูงกว่าวัสดุผสมอัตราส่วนอื่นแต่มีการต้านทานแรงดึงเพียง 8.939 MPa  การต้านทานแรง

กระแทก 4.792 KJ/m2 และมีความแข็ง 62.56 Shore-D แตถ่้าพิจารณาสมบัติทางกลส าหรับการใชง้านวัสดุควรเลือก

อัตราส่วนผสม 70:30 เพราะมีสมบัตทิางกลค่อนข้างสูงในทุกๆ ด้าน   เนื่องจากชิ้นวัสดุผสมมีปริมาณของเส้นใยหญ้า

คาเพิ่มขึ้น ท าให้วัสดุมคีวามสามารถในการรับแรงกระแทก แรงดึง และความแข็งเพิ่มมากขึน้ แตถ่้าปริมาณเส้นใยมาก

เกินไปก็จะท าให้วัสดุเปราะรับแรงกระแทกได้ลดลง 
 

2)  การทดสอบทางกายภาพ(Physical Properties)   

 
ภาพที่ 33  แผนภูมคิวามสัมพนัธ์คา่ความหนาแนน่ ของไมเ้ทียม 
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ภาพที่ 34  แผนภูมคิวามสัมพันธ์คา่ความชื้น ของไมเ้ทียม 

 

 
ภาพที่ 35  แผนภูมคิวามสัมพนัธ์การดูดซึมน้ า ของไมเ้ทียม  

 

จากภาพท่ี 33-35  จากการทดลองพบว่าวัสดุผสมด้วยอัตราส่วน 60:40 มีความหนาแน่น การดูดความชื้น

และการดูดซึมน้ า  สูงท่ีสุด เนื่องจากปริมาณของเส้นใยหญ้าคาเพิ่มขึ้นท าให้เกิดการอัดตัวตอนขึ้นรูปสูง แต่ใน

ขณะเดียวกัน จะดูดความชืน้และน้ าได้สูงเชน่เดียวกัน เพราะเป็นสมบัตเิฉพาะตัวของวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ ท าให้วัสดุ

มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น และดูดความชื้นและดูดซึมน้ าได้สูงขึ้นตามปริมาณเส้นใยท่ีผสม จึงไม่เหมาะท่ีจะน าไปใช้งาน

กลางแจ้งหรืองานท่ีต้องสัมผัสกับของเหลว ดังนัน้ควรเลอืกอัตราส่วนผสมอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะกับการใช้งานของวัสดุ    

  3) การสร้างผลิตภัณฑ์จากแผ่นไม้เทียม จากวัสดุผสมกันชนรถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคา จากการด าเนิน

การศึกษาสมบัติของวัสดุ ท าให้สามารถรู้ถึงสมบัติของวัสดุผสมท้ัง 5 อัตราส่วนผสม ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

ท้ังหมดจากการทดลองแล้วสรุปผลในการเลือกวัสดุผสมท่ีมีสมบัติทางกลเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาผลิตเป็นแผ่นไม้เทียม

เพื่อท่ีจะน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมขีั้นตอนการการผลิตดังนี้ 
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                                       ภาพที่ 36  ขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑจ์ากแผ่นไมเ้ทียม  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการทดลองพบว่าวัสดุกันชนรถยนต์รีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคา จ านวน 5 อัตราส่วน ท าการขึ้นรูปด้วย 

การอัดร้อน ปรากฏว่าชิ้นงานท่ีอัดขึ้นรูปด้วยอัตราส่วนผสม 70:30 เปอร์เซ็น โดยน้ าหนัก จะมีสมบัติทางกลค่อนข้างสูง 

ในทุก ๆ การทดสอบ โดยพิจารณาจาก ค่าความต้านทานการดัดโค้ง  การต้านทานแรงดึง  การต้านทานแรงกระแทก  

แต่จะมีความแข็งผิวค่อนข้างต่ า มีความหนาแน่น  มีการดูดความชื้นและการดูดซึมน้ าปานกลาง  เนื่องจากวัสดุผสม 

มีขนาดเล็กท าให้การกระจายตัวได้ท่ัวช้ินงานและมีการเกาะตัวของโครงสร้างที่ชิดกัน รวมท้ังวัสดุท่ีท าการผสมท้ังวัสดุ 

ท่ีเป็นตัวเนื้อและวัสดุเสริมแรงมีความเหนียมและยืดหยุ่น เมื่อมีแรงมากระท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง  

จึงสามารถรับแรงได้มากกว่า ดังนั้นวัสดุจึงมีการยืดหยุ่นตัวสามารถต้านทานต่อการแตกหักได้สูง ท าให้สามารถรับแรง 

ได้ดี ยกเว้นความแข็ง ซึ่งมีค่าลดลงตามจ านวนของเส้นใยท่ีผสมเนื่องจากเป็นเส้นใยท่ีมาจากเส้นใยธรรมชาติซึ่งมี 

สมบัติด้านความแข็งน้อยและดูดน้ าและความชื้นได้สูง ดังนั้นในการพิจารณาเลือกวัสดุเพื่อผลิตเป็นแผ่นไม้เทียม 

จะดูท่ีสมบัตทิางกลเป็นหลักเพื่อความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ 

 ปาริชาติ ยศแก้ว, อภิสิทธ์ิ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติสมภพ ได้ท าการวิจัย [9] เร่ืองผลของปริมาณ

เส้นใยแก้วท่ีมีต่อสมบัติความทนต่อแรงดัดงอและความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์  

และผงไม้พบว่า ความทนทานต่อการดัดงอมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณเส้นใยแก้วท้ังนี้เป็นผลมาจากองค์ประกอบทางเคมี  

และลักษณะเฉพาะทางกายภาพของไม้ ส่วนสมบัติต้านทานการสึกหรอพบว่า การเติมเส้นใยแก้วในวัสดุเชิงประกอบ 

ส่งผลให้มีคา่ความแข็งเพิ่มขึน้ท าให้อัตราการสึกหรอของวัสดุเชงิประกอบลดลง 

 ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ กนกวรรณ มะสุวรรณ ได้ท าการวจิัย [10]เร่ืองการศกึษาสมบัตใินการกันเสียงของแผ่น

ไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ  พบว่า การแทนท่ีของเส้นใยธรรมชาติในปริมาณท่ีมากเกิน ส่งผลให้วัสดุไฟเบอร์

ซีเมนตม์คีวามหนาแนน่ ก าลังรับแรงอัด และก าลังรับแรงดัดลดลง โดยท่ีวัสดุไฟเบอร์ซีเมนตท่ี์ผสมเส้นใยมะพร้าวมีสมบัติ

ทางกายภาพและสมบัติเชิงกลดีกว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ท่ีผสมเส้นใยปาล์ม นอกจากนี้ ส าหรับสมบัติในการกันเสียง  

เมื่อเพิ่มความหนาของแผ่นทดสอบและร้อยละในการแทนท่ีของเส้นใยธรรมชาติ ส่งผลให้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มี

ประสิทธิภาพในการกันเสียงดีขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ท่ีผสมเส้นใยจากการเกษตรให้มีสมบัติ

เชงิกลตามมาตรฐาน  
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 ศรุต ศรีสันติสุข และ คณะ ได้ท าการวิจัย [11] เร่ืองการเปรียบเทียบความต้านทานแรงดึงของวัสดุคอมโพสิต

เสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่  ใยแก้ว และคาร์บอนไฟเบอร์  ผลการทดสอบแรงดึงพบวา่คาร์บอนไฟเบอร์มีคุณสมบัตดิีท่ีสุด ส่วน

เส้นใยไผ่ชนิดยาวมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับใยแก้ว โดยวัสดุคอมโพสิตท่ีเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ชนิดยาวจะมีความต้านทาน

แรงดึงน้อยกว่าเล็กน้อย แต่มีโมดูลัสสูงกว่าใยแก้ว ซึ่งอาจใช้ทดแทนใยแก้วในการเสริมแรงได้ ส่วนเศษใยไผ่มีคุณสมบัติ

ด้อยท่ีสุด เพราะไม่ช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึง แต่ช่วยเสริมโมดูลัสแรงดึงเล็กน้อย ดังนั้นหากจะน าเศษใยไผ่ไปใช้

เสริมแรงแผ่นคอมโพสิต ตอ้งใชก้ับงานท่ีไมต่อ้งการความแข็งแรงมาก น า้หนักเบา และตน้ทุนต ่า 

  ดังนัน้จากผลการทดลองจะเห็นวา่สมบัติทางกลของวัสดุผสมกันชนรถยนตรี์ไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าคา จะแปรผัน

ไปตามอัตราส่วนผสมของวัสดุ เนื่องจากอัตราส่วนผสมท่ีมีจ านวนของเส้นใยสูงท าให้ทนต่อการดัดตัวและการยืดของ

ชิ้นงานได้สูง จึงมีความแข็งแรงสูงกว่าชิ้นงานท่ีมีอัตราส่วนผสมน้อยกว่า หรือว่ามากเกินไป ซึ่งสมบัติของวัสดุผสมท่ีท า

การทดลอง สามารถอยู่ภายใต้ มอก.876-2547  สามารถน าไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ท่ีไม่ต้องการ 

ความแข็งแรงมาก น า้หนักเบา และตน้ทุนต ่า 
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ศกึษาการผลติผ้าไม่ทอใยกล้วยนางพญา 

A Study of Nonwoven Fabric Production from Kluai Nang Phaya Fiber 
 

พรโพยม วรเชฐวราวัตร์1 และ พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์1* 

Ponpayum Worachetwarawat1* and Panyos Worachetwarawat1 
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาการผลิตผ้าไม่ทอใยกล้วยนางพญา ประกอบด้วย การศกึษากระบวนการแยกเส้นใย การผลิตผ้าไม่ทอ 

แบบแห้ง และวิเคราะห์หาความแข็งแรง ความหนาของผ้าไม่ทอ ผลการวิจัย การแยกเส้นใยกล้วย โดยใช้เคร่ืองตีเส้นใย

แยกเส้นใยจากกาบกล้วย และตัดเส้นใยตามขนาดท่ีก าหนด น ามาสาง จะได้เส้นใยท่ีมีความละเอียดนุ่มและแข็งแรง  ผล

การผลิตผ้าไมท่อด้วยเส้นใยกล้วยนางพญา โดยก าหนดความยาวเส้นใย 3 ขนาดคือ  2, 4 และ 6 เซนติเมตร และก าหนด

ปริมาณเส้นใยท่ี 20, 30 และ40 กรัม เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของผ้าไม่ทอและความหนาของแผ่นผ้าไม่ทอ 

ผลเปรียบเทียบท่ีได้ เส้นใยขนาดความยาว 4 เซนติเมตร มีความแข็งแรงมากสุด และรองลงมาท่ี  6 และ 2 เซนติเมตร 

ตามล าดับ และผลเปรียบเทียบวัดความหนา เส้นใยที 4 เซนติเมตร มีค่าความหนามากที่สุด และรองลงมาท่ี  6 และ 2 

เซนตเิมตร ตามล าดับ ท้ังปริมาณเส้นใย 20, 30 และ 40 กรัม 
 

ค าส าคัญ:   ผ้าไม่ทอ, เส้นใยกลว้ยนางพญา 
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1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songhkla Province 90000  
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Abstract 
 The study on nonwoven fabrics manufacturing using Kluai Nang Phaya fibers as part of materials includes the 

following key points: (1) the study on fibers separation process; (2) manufacturing of dried nonwoven fabrics; (3) strength 

and thickness analysis of nonwoven fabrics. Throughout the banana fibers separation process, the fibers were separated 

from leaf sheaves of banana trees and were cut, based on the specified sizes with the use of fiber-beating machine. 

From that point on, the fibers would be combed, and after all, the gentle and strong fibers would be finally obtained. 

According to nonwoven fabrics manufacturing using Kluai Nang Phaya fibers as part of materials, three sizes of fibers 

length, which include 2, 4 and 6 centimeters, were determined while the amount of fibers were specified as 20, 30 and 

40 grams each.  These specifications were set up in order to compare the strength and thickness of nonwoven fabrics. 

According to the comparative results, four-centimeter- long fibers are the strongest, and the inferior results of strength 

belong to six-centimeter-long and two-centimeter-long fibers respectively. Additionally, the comparative results of fibers 

thickness show that four-centimeter- fibers are the thickest, and the inferior results belong to six-centimeter- long and 

two-centimeter-long fibers respectively. As for the amount of fibers, the rankings from the highest to the lowest results 

are 20, 30 and 40 grams respectively. 
 

Keywords:   Nonwoven fabrics, Kluai Nang Phaya fibers 
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บทน า 

 กล้วยนางยา [1] หรือ กล้วยนางพญา เป็นพืชวงศ์ Musaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) “Kluai 

Nang Phaya” ลักษณะท่ัวไป ล าต้นสูง 2.5-3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กาบล าต้นด้านนอก 

สีชมพูอมแดง ด้านในมีสีเขียวอมเหลือง มีก้านใบสีเขียว ร่องใบเปิด ครีบสีชมพูเล็กน้อย มีดอกเป็นปลีสีแดง 

รูปไข่คอ่นข้างแหลม ผลของกล้วยเครือหนึ่งมีประมาณ 7 หว ีหวหีนึ่งม ี10-16 ผล ผลมเีหลี่ยมชัดเจน ผลดิบมสีีเขียวเข้ม 

ก้านผลยาวเมื่อสุกมีสีเหลืองสดใสและมีจุดประสีน้ าตาล เนื้อด้านในสีเหลืองอมส้ม มีรสหวาน ไม่มีเมล็ด  กล้ วย

นางพญาเป็นพืชท่ีนิยมปลูกในทางภาคใต้ เช่นจังหวัดสงขลาจะสามารถพบเห็นกล้วยนางพญาได้ค่อนข้างมาก โดยส่วน

ใหญ่จะปลูกไว้เพื่อการค้าขายผลของมัน และเป็นกล้วยท่ีมีราคาค่อนข้างสูง โดยส่วนตา่ง ๆ ของกล้วยนางพญาสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น ใบกล้วย สามารถน ามาห่อขนมหรือท าเป็นภาชนะใส่อาหารได้ ผลของกล้วย

สามารถน ามาประกอบเป็นอาหารได้หลายชนิดท้ังสุกและดิบ 

เส้นใยกล้วย (Abaca) [6] สกัดมาจากส่วนของกาบใบท่ีอยู่รอบ ๆ ล าต้นกล้วย เส้นใยท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์จะใช้

ประโยชน์ในรูปของเส้นเชือก และเส้นเชือกประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเดี่ยว ซึ่งเส้นใยเดี่ยวเหล่านี้เมื่อถูกแยกออกมา

จากเส้นเชือกด้วยการต้มในสารละลายด่าง จะมีลักษณะนุ่มและเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างสม่ าเสมอ ลูเมนมีขนาดใหญ่

เมื่อเทียบกับความหนาของผนังเซลล์ ร่องรอยตามแนวขวางค่อนข้างน้อยและส่วนปลายของเส้นใยแหลมเรียว แบนและมี

ลักษณะคล้ายริบบ้ิน เส้นใยมีความยาว 2 ถึง 4 เมตร เส้นใยเดี่ยว ๆ ค่อนข้างนุ่ม ตรงและมีปลายเรียวแหลม

เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยแต่ละเส้นอยูร่ะหวา่ง 14-50 ไมโครเมตร และมีความยาวตัง้แต ่2.5 ถึง 13 มิลลิเมตร เส้นใย

กล้วยประกอบด้วยเซลลูโลส ร้อยละ 76.6 เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 14.6 ลิกนิน ร้อยละ 8.4 เพคตินร้อยละ 0.3 ขี้ผึ้งและ

ไขมันร้อยละ 0.1 เส้นใยกล้วยถือได้ว่าเป็นเส้นใยท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุดในกลุ่มของเส้นใยธรรมชาติท้ังหมด มีความ

แข็งแรงเป็น 3 เท่าของเส้นใยฝ้าย และแข็งแรงเป็น 2 เท่าของเส้นใยป่านศรนารายณ์ และมีความต้านทานต่อ  

การสลายตัวด้วยน้ าเค็มมากกว่าเส้นใยจากพืชท้ังหมด เส้นใยกล้วยมีความเงามันและมีสีค่อนข้างเหลือง ใช้ในการท า

เชอืกเป็นหลักและใชก้ับงานฝีมอืได้ดี  

จากการศึกษายังไม่พบว่ามีการท าผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาหรือเส้นใยกล้วยชนิดอื่น จึงได้คิด 

น าเส้นใยจากต้นกล้วยนางพญามาศึกษาการพัฒนาเพื่อน ามาท าเป็นผ้าไม่ทอเพื่อน าต้นกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ท่ีมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ เป็นการสร้างมูลค่าและวัสดุแบบใหม่ท่ีจะน ามาท าผลิตภัณฑ์จากใยกล้วย

เพิ่มขึ้นสร้างความหลากหลาย ความแตกต่าง ให้เป็นวัสดุของชุมชนท่ีใช้ต้นกล้วยท าผลิตภัณฑ์ ให้เป็นรายได้แก่คน 

ในชุมชน และเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

1. วัตถุดบิ 

          1) กล้วยนางพญา 

          2) กาวลาเท็กซ์ 

 2. อุปกรณ ์

1) เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหนง่ 

2) เคร่ืองรีดความร้อนขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว 

3) เคร่ืองตใียกลว้ย 
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4) แปรงสางใย 

5) เคร่ืองทดสอบคุณสมบัตเิอนกประสงค์ 

          วิธีการศกึษา 

  1. ศึกษากระบวนการเตรยีมเส้นใย 

           1) น ากาบกล้วยเข้าเครื่องตีเส้นใย 

            2) ล้างเส้นใยดว้ยน้ าสะอาด  

                      3) ตัดเส้นใยท่ีแหง้แลว้ ขนาด 2, 4 และ 6 เซนติเมตร  

                      4) สางเส้นใยให้แยกกัน  

             2. ศึกษากระบวนการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญา 

  1) การผลิตผ้าไมท่อจากเสน้ใยกล้วยนางพญา โดยกระบวนการผลิตแบบแห้ง 

  วธีิการทดลองท่ี 1 ใชเ้ส้นใยยาว 2 เซนติเมตร    

    • ตัวอยา่งที่ 1 ใชเ้ส้นใย 20 กรัม  

    • ตัวอยา่งที่ 2 ใชเ้ส้นใย 30 กรัม   

    • ตัวอยา่งที่ 3 ใชเ้ส้นใย 40 กรัม   

  วธีิการทดลองท่ี 2 ใชเ้ส้นใยยาว 4 เซนติเมตร 

    • ตัวอยา่งที่ 1 ใชเ้ส้นใย 20 กรัม   

   • ตัวอยา่งที่ 2 ใชเ้ส้นใย 30 กรัม   

    • ตัวอยา่งที่ 3 ใชเ้ส้นใย 40 กรัม   

  วธีิการทดลองท่ี 3 ใชเ้ส้นใยยาว 6 เซนติเมตร  

    • ตัวอยา่งที่ 1 ใชเ้ส้นใย 20 กรัม   

    • ตัวอยา่งที่ 2 ใชเ้ส้นใย 30 กรัม   

    • ตัวอยา่งที่ 3 ใชเ้ส้นใย 40 กรัม   

              2) ผสมกาวและน้ า โดยใชก้าว 150 มลิลลิิตร ต่อน้ า 400 มลิลลิิตร 

   3) ท าบล็อกขนาด 12×12 นิ้ว ส าหรับวางแผ่นเส้นใย  

   4) น าเส้นใยท่ีช่ังไว ้กระจายลงในบล็อกให้เสมอกัน 

     5) พน่น้ ากาวบนเส้นใยให้ท่ัวและสม่ าเสมอกัน พ่นให้พอชุ่ม  

                        6) รีดอัดเส้นใย ท่ีอุณหภูมิ 180 องศา โดยเส้นใยหนัก 20 กรัมใช้เวลา 5 นาที 30 กรัมใช้เวลา  

7 นาที 40 กรัมใชเ้วลา 9 นาที  

                        7) ได้เป็นแผ่นเส้นใยขนาด 12×12 นิ้ว ตามที่ตอ้งการ  

              3. วธิีการวัดผล  

                 1)  การทดสอบความคงทนของผ้าทอต่อแรงดึง (Tensile Strength) ส าหรับ Nonwoven ด้วยวิธี 

แกรบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16       

              2) การทดสอบหาค่าความหนาของแผ่นเส้นใยดว้ยเครื่องวัดความหนา (Thickness)  

                 3) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการทดลอง  
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ผลการศึกษา 
ผลการด าเนนิการกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอจากเสน้ใยกล้วยนางพญาและวิเคราะห์ผล มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การเตรียมเส้นใยกล้วยนางพญา 

แยกกาบกล้วยออกเป็นชิ้น ๆ เพื่อท่ีจะน าไปเข้าเคร่ืองตีเส้นใย น าเส้นใยกล้วยท่ีได้ไปล้างน้ าให้สะอาด 

แลว้ตากใหแ้ห้งสนทิท่ีอุณหภูมิหอ้ง (ดังภาพท่ี 1)  

 

 
 

 
                                       

                                             ภาพที่  1  ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยกลว้ยนางพญา 
 

จากภาพท่ี 1 ขั้นตอนการตีเส้นใยกลว้ยนางพญาด้วยเครื่องตีเส้นใย พบวา่เส้นใยท่ีได้นัน้มคีวามยาวเส้นใยตาม

ขนาดท่ีตัดกาบกล้วย และแยกส่วนท่ีเป็นเนื้อของต้นกล้วยออกจากเสน้ใยได้หมด เส้นใยมีความแข็งแรง 

 2. ผลการสางเส้นใยกล้วยนางพญา 

 เส้นใยท่ีตากแห้งแล้วน ามาวัดตัดขนาด 2 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ 6  เซนติเมตร ตามก าหนดใช้หวีสาง

เส้นใยให้เส้นใยกระจายตัวสม่ าเสมอ น าเส้นใยท่ีสางแล้วใส่ลงในบล็อกขนาด 12x12 นิ้ว ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม  

30 กรัม และ 40 กรัมตามล าดับ (ดังภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการสางเส้นใย 
 

 จากภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสางเส้นใยกล้วยนางพญาโดยใช้หวีสางเส้นใย พบว่าลักษณะของเส้นใยมีความ

ละเอยีด นุม่ และง่ายต่อการกระจายตวัของเส้นใย 

3. ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาแบบแห้ง 

1) ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาขนาด 2 เซนติเมตร ที่ปริมาณเส้นใย 20 กรัม 30 กรัม 

และ 40 กรัม ตามล าดับ ด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งโดยใชก้าวลาเท็กซ์ 150 มลิลลิิตรตอ่น้ า 400 มลิลลิิตรเป็นสาร

ช่วยยึดติดเส้นใย พ่นสารช่วยยึดติดให้ท่ัวแผ่นเส้นใย รีดอัดความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส พบว่า เส้นใยมี

ลักษณะผิวเรียบท้ังสองหน้า เนื้อผ้ามีความแข็ง โครงสร้างของผ้ามีความแข็งแรงและกระจายตัวของเส้นใยสม่ าเสมอ 

ดังภาพท่ี 3 ผ้าไม่ทอจากเสน้ใยกล้วยนางพญาขนาดเส้นใย 2 เซนตเิมตร 

 

 

ภาพที่ 3 ผ้าไมท่อจากเสน้ใยกล้วยนางพญาขนาดเส้นใย 2 เซนติเมตร 
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                   2) ผลจากการผลิตผ้าไมท่อจากเสน้ใยกลว้ยนางพญาขนาด 4 เซนติเมตร ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 30 

กรัม และ 40 กรัม ตามล าดับ ด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งโดยใช้กาวลาเท็กซ์ 150 มิลลิลิตรต่อน้ า 400 มิลลิลิตร

เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย รีดอัดความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ผลท่ีพบว่าเส้นใยมีลักษณะผิวเรียบท้ังสอง

หน้า เนื้อผ้ามีความแข็ง โครงสร้างของผ้ามีความแข็งแรงและความหนาของแผ่นเส้นใยมคีวามหนาแตกต่างกันไปตาม

ปริมาณของเส้นใยกลว้ยนางพญา ดังภาพท่ี 4 ผ้าไม่จากเส้นใยกลว้ยนางพญาขนาดเส้นใย 4 เซนตเิมตร 

 

ภาพที่ 4  ผ้าไมท่อจากเสนใยกล้วยนางพญาขนาดเส้นใย 4 เซนติเมตร 
 

3) ผลจากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาขนาด 6 เซนติเมตร ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 

30 กรัม และ 40 กรัม ตามล าดับ กระบวนการผลิตแบบแห้งโดยใช้กาวลาเท็กซ์ 150 มิลลิลิตรต่อน้ า 400 มิลลิลิตร

เป็นสารช่วยยึดติดเส้นใย รีดอัดความร้อนท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ผลท่ีได้ พบว่าเส้นใยมีลักษณะผิวเรียบ 

ท้ังสองหนา้ เนื้อผ้ามคีวามแข็ง โครงสร้างมคีวามแข็งแรงและกระจายตัวของเส้นใยสม่ าเสมอความหนาของแผ่นเส้นใย

แตกตา่งกันตามปริมาณของเส้นใยกลว้ย ดังภาพท่ี 5 ผ้าไม่ทอจากเสน้ใยกล้วยนางพญาขนาดเส้นใย 6 เซนตเิมตร  
 

 

ภาพที่ 5 ผ้าไมท่อจากเสน้ใยกล้วยนางพญาขนาดเส้นใย 6 เซนติเมตร 

 

4. การทดสอบหาความหนาของผ้าไม่ทอด้วยเครื่องวัดความหนา (Thickness)  

 การทดสอบหาค่าความหนาของผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาท่ีได้จากกระบวนการผลิตแบบแห้ง  

ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 30 กรัม และ 40 กรัม ขนาดของเส้นใยท่ี 2 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ 6  เซนติเมตร 

พบวา่ ท่ีปริมาณเส้นใย 40 กรัม ความยาว 4 เซนติเมตร มคี่าความหนามากที่สุด 1.547 มลิลเิมตร และขนาดความยาว

ของเส้นใยท่ี 4 เซนติเมตร จะมีความความหนามากกว่าขนาดความยาว 2 และ 6 เซนติเมตร ท้ังหมด ยกเว้นท่ีความ

ยาว 4 เซนติเมตร เสน้ใย 30 กรัม ความยาวเส้นใย 6 เซนติเมตร มีความหนามากกว่า (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  การทดสอบหาค่าความหนาของผ้าไมท่อ (Thickness) 

ผลทดสอบหาคา่ความหนาผา้ไมท่อ (มลิลเิมตร) 

ตัวอย่างชิ นทดสอบ 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 

ความยาวเส้นใย 2 CM 0.244 1.070 1.3631 

ความยาวเส้นใย 4 CM 0.860 1.144 1.547 

ความยาวเส้นใย 6 CM 0.638 1.185 1.469 

 

5. ผลการทดสอบความคงทนของผ้าไม่ทอต่อแรงดึง  

การทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาท่ีได้จากกระบวนการผลิตแบบแห้ง 

ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 30 กรัม และ 40 กรัม และมีขนาดความยาวของเส้นใยท่ี 2 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ  

6  เซนติเมตร จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าความคงทนต่อแรงดึงท้ัง 3 ขนาดมีค่ามากท่ีสุดท่ีเส้นใย 4 เซนติเมตร ซึ่งมี 

ค่าความคงทนตอ่แรงดึงมากที่สุดท้ังแนวนอนและแนวตัง้ ดังนี ้

• ค่าความคงทนต่อแรงดึงที่ปริมาณ 20 กรัม ของขนาด 4 เซนติเมตร มีค่า 492.50 นิวตัน และ 

637.50 นวิตัน ตามแนวนอนและแนวต้ังตามล าดับ ซึ่งมีคา่มากกว่าขนาด 2 และ 6 เซนติเมตร 

• ค่าความคงทนต่อแรงดึงที่ปริมาณ 30 กรัม ของขนาด 4 เซนติเมตร มีค่า 482.25 นิวตัน และ 

577.0 นวิตัน ตามแนวนอนและแนวต้ังตามล าดับ ซึ่งมีคา่มากกว่าขนาด 2 และ 6 เซนติเมตร 

• ค่าความคงทนต่อแรงดึงที่ปริมาณ 40 กรัม ของขนาด 4 เซนติเมตร มีค่า 815.0 นิวตัน และ 

1032.0 นวิตัน ตามแนวนอนและแนวต้ังตามล าดับ ซึ่งมีคา่มากกว่าขนาด 2 และ 6 เซนติเมตร (ดังตารางที่ 2) 
 

 ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความคงทนของผ้าไมท่อต่อแรงดึง 

ตัวอย่างชิ นทดสอบ 
ค่าความแข็งแรงต่อแรงดงึ (นวิตัน) 

แนวนอน แนวตั ง 

20 กรัม 

2 ซม. 230.40 336.56 

4 ซม. 492.50 637.50 

6 ซม. 111.50 91.20 

30 กรัม 

2 ซม. 457.26 547.50 

4 ซม. 482.25 577.0 

6 ซม. 330.90 565.80 

40 กรัม 

2 ซม. 546.10 673.50 

4 ซม. 815.0 1032.0 

6 ซม. 781.50 660.50 
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6. วิเคราะห์ผล และวิจารณ์ผล 

การวิจัยคร้ังนี้ เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษามาจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องผู้ท าวิจัยได้สรุปผลการทดลองซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผล 

1) การเตรียมเส้นใยกลว้ยนางพญา 

จากการตเีส้นใยกลว้ยนางพญาด้วยเครื่องตีเส้นใย ท าให้เส้นใยท่ีได้นัน้มคีวามยาวแยกส่วนท่ีเป็นเนื้อ

ของต้นกล้วยออกจากเส้นใยได้หมด และเส้นใยกล้วยมีความแข็งแรงไม่ขาดง่าย เมื่อท าการสางเส้นใยด้วยหวีสางเส้น

ใย พบวา่เส้นใยมีความละเอยีด และนุม่ขึ้น 

2) การผลิตผ้าไมท่อจากเสน้ใยกล้วยนางพญา 

จากการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งโดยใช้กาวลาเท็กซ์

เป็นสารชว่ยยดึตดิเส้นใยพบวา่ผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบแห้ง ขนาดแผ่นเส้นใย 

12×12 นิ้ว ท่ีขนาดเส้นใย 2, 4 และ 6 เซนติเมตร และท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม เส้นใย 30 กรัม และท่ีปริมาณเส้นใย 

40 กรัม ลักษณะของเนื้อผ้า มลีักษณะแข็งและความแขง็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณเส้นใยท่ีเพิ่มขึ้น โครงสร้างผ้าจะมีความ

แข็งแรงท่ีต่างกันตามล าดับความหนาของผ้า  

3) การทดสอบความหนาของผ้าไมท่อ 

ผลการทดสอบหาค่าความหนาของผ้าไมท่อ พบวา่ ปริมาณเส้นใยท่ี 40 กรัมจะมคีวามหนามากที่สดุ

และความหนาจะลดลงตามปริมาณเส้นใย และความหนาท่ีเส้นใยยาว 4 เซนติเมตร จะมีค่ามากกว่าเส้นใยท่ี 2 และ 6 

เซนติเมตร ท่ีน้ าหนัก 20 กรัม และ 40 กรัม ส่วนท่ีปริมาณ 30 กรัม เส้นใยท่ี 6 เซนติเมตร มีค่าความหนามากกว่า 4 

เซนติเมตร เล็กนอ้ยอาจจะเป็นเพราะการเรียงตัวของเส้นใยไม่สม่ าเสมอ (ดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6) 
 

ตารางที่ 3  การทดสอบหาค่าความหนาของผ้าไมท่อ (Thickness) 

ผลทดสอบหาคา่ความหนาผา้ไมท่อ (มลิลเิมตร) 

ตัวอย่างชิ นทดสอบ 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 

ความยาวเส้นใย 2 CM 0.244 1.070 1.3631 

ความยาวเส้นใย 4 CM 0.860 1.144 1.547 

ความยาวเส้นใย 6 CM 0.638 1.185 1.469 
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รูปที่  4.3  ผลการทดสอบหาคา่ความหนาของผ้าไมท่อ 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าความหนาแผ่นผา้ไมท่อ 
 

4) การทดสอบความคงทนตอ่แรงดึงและการยดืตัวออกของผ้าไมท่อจากเสน้ใยกล้วยนางพญา  

   1) การทดสอบความคงทนตอ่แรงดึงของผ้าไมท่อแนวนอน พบวา่ความแข็งแรงของแผ่นผ้าไม่ทอท่ี

แปรผันตรงกับปริมาณของเส้นใย ถ้าปริมาณเส้นใยมากความแข็งแรงต่อแรงดึงก็มากด้วย แต่ท่ีปริมาณ 30 กรัม เส้น

ใยความยาวท่ี 4 เซนติเมตร มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงน้อยกว่า ปริมาณเส้นใยท่ี 20 กรัม อาจจะเป็นเพราะ 

การวางเส้นใยและการพน่กาวไมส่ม่ าเสมอ (ดังตารางที่ 4 และภาพท่ี 7) 
 

ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบความคงทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาตาม

แนวนอน  

ตัวอย่างทดสอบแนวนอน 
ค่าความแข็งแรงต่อแรงดงึ (นวิตัน) 

2 cm 4 cm 6 cm 

20 กรัม 230.4 492.5 111.5 

30 กรัม 457.26 482.25 660.9 

40 กรัม 546.1 815 781.5 
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ภาพที่ 7  ผลการทดสอบความคงทนตอ่แรงดึงของผ้าไมท่อตามแนวนอน 
 

  2) การทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไม่ทอแนวตั้ง พบว่าความแข็งแรงของแผ่นผ้าไม่ทอท่ี

แปรผันตรงกับปริมาณของเส้นใย ถ้าปริมาณเส้นใยมากความแข็งแรงต่อแรงดึงก็มากด้วย แต่ท่ีปริมาณ 30 กรัม เส้น

ใยความยาวท่ี 4 เซนติเมตร มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงน้อยกวา่ ปริมาณเส้นใยท่ี 20 กรัม อาจจะเป็นเพราะการวาง

เส้นใยและการพน่กาวไมส่ม่ าเสมอ (ดังตารางที่ 5 และภาพท่ี 8) 
 

ตารางที่ 5  สรุปผลการทดสอบความคงทนตอ่แรงดึง (Tensile Strength) ของผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาตาม

แนวตัง้ 

ตัวอย่างทดสอบแนวตั ง 
ค่าความแข็งแรงต่อแรงดงึ (นวิตัน) 

2 cm 4 cm 6 cm 

20 กรัม 336.55 637.5 91.2 

30 กรัม 547.5 577 565.8 

40 กรัม 673.5 1032 660.5 
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ภาพที่ 8  ผลการทดสอบความคงทนตอ่แรงดึงของผ้าไมท่อแนวตัง้ 

 

  3) การทดสอบระยะการยืดตัวออกของผ้าไม่ทอแนวนอน พบวา่ระยะการยดืตัวออกของแผ่นผ้าไม่

ทอมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณและขนาดของเส้นใย ยกเว้นเส้นใยขนาด 6 เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม ท่ีมีค่ามากกว่า

ปริมาณ 30 และ 40 กรัม อาจเป็นเพราะการวางเส้นใยและการพน่กาวไมส่ม่ าเสมอ (ดังตารางท่ี 6 และภาพท่ี 9) 
 

ตารางที่ 6  สรุปผลการทดสอบการยืดตัวออกของผ้าไม่ทอจากเสน้ใยกล้วยนางพญาในแนวนอน  

ตัวอย่างทดสอบแนวนอน 
ระยะการยดืตัวออก (%) 

2 cm 4 cm 6 cm 

20 กรัม 1.49 1.76 2.63 

30 กรัม 1.98 1.86 2.35 

40 กรัม 1.75 2.34 2.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  ผลการทดสอบการยืดตัวของผ้าไม่ทอแนวนอน 
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  4) การทดสอบระยะการยดืตัวออกของผ้าไมท่อแนวตัง้ พบวา่ค่าการระยะยดืตัวออกของแผ่นผ้าไม่

ทอขนาด 2 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณเส้นใย แต่ขนาด 4 เซนติเมตร และ 6 เซนติเมตร ค่ามีความแปรผัน 

อาจเป็นเพราะการวางเส้นใยและการพน่กาวไมส่ม่ าเสมอ (ดังตารางที่ 7 และภาพท่ี 10) 
 

ตารางที่ 7  สรุปผลการทดสอบการยืดตัวออกของผ้าไม่ทอจากเสน้ใยกล้วยนางพญาในแนวตัง้  

ตัวอย่างทดสอบแนวตั ง 
ระยะการยดืตัวออก (%) 

2 cm 4 cm 6 cm 

20 กรัม 1.91 2.03 1.96 

30 กรัม 2.46 1.86 2.76 

40 กรัม 3.64 2.68 2.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ผลการทดสอบการยืดตัวของผ้าไม่ทอแนวตัง้ 

วิจารณ์ผล 
ผลท่ีได้จากการศึกษาการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญาด้วยกระบวนการผลิตแบบแห้งโดยใช้  

กาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติด ขนาดเส้นใยท่ี 2 เซนติเมตร 4 เซนติเมตร และ 6 เซนติเมตร ในปริมาณท่ี 20 กรัม  

30 กรัม  และ 40 กรัม ความยาวของเส้นใยมีผลต่อความคงทนต่อแรงดึงของแผ่นเส้นใย โดยเส้นใยท่ีขนาด 4 เซนติเมตร 

จะมคี่าความคงทนมากกวา่ ขนาด 2 และ 6 เซนตเิมตร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1) การทดสอบหาค่าความหนาของผ้าไม่ทอจากเส้นใย (Thickness) ตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO 9073-2:1997  

จากกระบวนการผลิตแบบแห้ง ท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม 30 กรัม และ 40 กรัม ขนาดของเส้นใยท่ี 2 เซนติเมตร  

4 เซนติเมตร และ 6  เซนติเมตร พบว่า ท่ีปริมาณเส้นใย 40 กรัม มีค่าความหนามากที่สุด 1.547 มิลลิเมตร และขนาด

ความยาวของเส้นใยท่ี 4 เซนติเมตร จะมีความความหนามากกว่าขนาดความ 2 และ 6 เซนติเมตร ท้ังหมด ยกเว้น  

ท่ีความยาว 4 เซนตเิมตร เส้นใย 30 กรัม ความยาวเส้นใย 6 เซนตเิมตร มคีวามหนามากกวา่ 

2) การทดสอบความคงทนของผ้าทอต่อแรงดึง (Tensile Strength) มาตรฐานการทดสอบ ISO 9073-18: 

2008 พบวา่  

ค่าทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไม่ทอแนวนอน มีค่ามากสุดท่ีปริมาณเส้นใย 40 กรัม โดยท่ีความยาว

เส้นใย 2 เซนติเมตรมคี่า 546.1 นวิตัน ความยาว 4 เซนติเมตรมคี่า 815 นวิตัน และความยาวเส้นใย 6 เซนติเมตรมีค่า 
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781.5 นิวตัน (จากภาพท่ี 7) จะเห็นว่าปริมาณเส้นใยท่ีเปรียบเทียบกับ 20 30 และ 40 กรัม ปริมาณเส้นใยท่ี 40 กรัม 

จะมคี่าความคงทนตอ่แรงดึงมากที่สุด 

ค่าทดสอบความคงทนต่อแรงดึงของผ้าไม่ทอแนวตั้ง มีค่ามากสุดท่ีปริมาณเส้นใย 40 กรัม โดยท่ีความยาว

เส้นใย 2 เซนติเมตรมีค่า 673.5 นิวตัน ความยาว 4 เซนติเมตรมีค่า 1,032 นิวตัน และความยาวเส้นใย 6 เซนติเมตร 

มีค่า 660.5 นวิตัน ปริมาณเส้นใยท่ีเปรียบเทียบกับ 20 30 และ 40 กรัม ปริมาณเส้นใยท่ี 40 กรัม จะมคี่าความคงทน

ตอ่แรงดึงมากที่สุด 

ระยะการยืดตัวออกของผ้าไม่ทอแนวนอน มีค่าการยืดตัวมากสุดท่ีปริมาณเส้นใย 20 กรัม โดยท่ีความยาว

เส้นใย 6 เซนติเมตรมคี่า 2.63% ซึ่งมีคา่มากกว่าปริมาณ 30 และ 40 กรัม ท่ีความยาวเส้นใย 2 และ 4 เซนติเมตรด้วย

เชน่กัน  

ความยาวเส้นใยท่ี 6 เซนติเมตร จะมีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวมากท่ีสุด ระยะการยืดตัวออกของผ้าไม่ทอแนวต้ัง 

มีค่าการยืดตัวมากสุดท่ีความยาวเส้นใย 2 เซนติเมตร ปริมาณ 40 กรัม มีค่า 3.64% ซึ่งมีค่ามากกวา่ความยาวเส้นใย

ท่ี 4 และ 6 เซนติเมตร (จากรูปท่ี 9 ) ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวมคี่าใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมดยกเวน้ ค่าความยาวเส้นใย

ท่ี 2 เซนติเมตร ปริมาณเส้นใย 40 กรัม ที่มคีวามสูงกว่า 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสุทธ์ิ เพชรพันธ์ สุรศักดิ์ วรรณสุวรรณ และอรอนงค์ รัตนกูล (2558) ศึกษา

เร่ืองการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยลูกตาล พบว่าการผลิตผ้าไม่ทอแบบแห้งโดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นสารช่วยยึดติดท าให้

แผ่นผ้าไมท่อท่ีได้มคีวามแข็ง โครงสร้างของผ้ามคีวามเหนยีว และมีความคงทนต่อแรงดึงได้ดี 

และงานวิจัยของ พรรณี รัตนชัยสิทธ์ิและคณะ (2553) ศึกษาการแยกเส้นใยกล้วย เพื่อประโยชน์ทางด้านสิ่ง

ทอ จากการแยกเส้นใย และสางเส้นใยกล้วยนางพญา พบว่าเส้นใยท่ีได้มีความแข็งแรงและไม่ขาดง่าย เมื่อน าไป

ทดสอบหาค่าความคงทนของเส้นใยมีแรงดึงขาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกล้วยน้ าวา้มีค่าความเหนยีวของกลุ่มเส้นใยถึง 

1,418.1 กิโลกรัม ของแรงดึงตอ่กรัมของน้ าหนักเส้นใย และค่ารอ้ยละของการยืดตัว 21.6  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานได้คน้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย เส้นใยกล้วยนางพญา การผลิตผ้าไม่ทอ และการทดสอบ

ความแข็งแรงของเส้นใย ด าเนินการทดลองผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญา เพื่อศึกษาความแข็งแรงและ 

ความเหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอจากเส้นใยกล้วยนางพญา โดยเร่ิมจากการตีเส้นใยด้วยเคร่ืองจักร เพื่อแยกเส้นใยของ

กล้วยนางพญาออกมาจากกาบกล้วย น าเส้นใยท่ีได้ ท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาด ตากให้แห้งสนทิด้วยอุณหภูมิห้องปกติ 

น ามาตัดเส้นใยตามขนาดที่ก าหนดไว้คือ 2, 4 และ 6 เซนติเมตร แล้วจึงสางเส้นใยเพื่อให้เส้นใยกระจายเป็นอิสระ และ

ก าจัดเศษกล้วยท่ีไม่ต้องการออกจากเส้นใย น าเส้นใยท่ีได้กระจายลงบล็อกท่ีเตรียมไว้ขนาด 12×12 นิ้ว ตามน้ าหนักของ

เส้นใยท่ีท าการผลิต คือ 20, 30 และ 40 กรัม ท าการผสมกาวลาเท็กซ์กับน้ า โดยใช้กาว 150 มิลลิลิตร ต่อน้ า  

400 มิลลิลิตร แล้วฉีดลงบนเส้นใยท่ีกระจายไว้ให้ท่ัวสม่ าเสมอกัน ใช้เคร่ืองรีดร้อนท่ีอุณหภูมิ เวลา ตามความหนาเส้นใย 

อัดแผ่นเส้นใยให้เป็นแผ่น น าแผ่นผ้าไมท่อท่ีได้ไปท าการทดสอบหาค่าความหนาของแผ่นเส้นใย และความคงทนของผ้าต่อ

แรงดึง ซึ่งสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) การศึกษาการเตรียมเส้นใยกล้วยนางพญาส าหรับผลิตผ้าไม่ทอ พบว่า เมื่อน ากาบกล้วยเข้าตีด้วยเคร่ืองจักร

จะได้เส้นใยท่ีมีความยาว และเครื่องจักรสามารถตีเนื้อของต้นกล้วยออกจากเส้นใยได้ค่อนข้างดี เมื่อสางเส้นใยท าให้ 

นุม่ขึน้และเส้นใยยังคงความแข็งแรงและเหนยีวไมข่าดง่าย 
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2) การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไม่ทอแบบแห้ง พบว่าแผ่นเส้นใยท่ีได้จากการผลิตแบบแห้งจากเส้นใยกล้วย

นางพญา ลักษณะของผ้ามีความแข็งและมีผิวเรียบท้ังสองด้าน โครงสร้างของผ้ามีความแข็งแรงและความหนาของ  

แผ่นผ้าแตกตา่งกันไปตามปริมาณเส้นใย 

3) จากการผลิตผ้าไมท่อจากเส้นใยกล้วยนางพญา ได้เป็นแผ่นผ้าท่ีพร้อมน าไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะแผ่นผ้า โดยท าให้การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่แหล่งชุมชน 

ในการน าตน้กล้วยนางพญามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. เส้นใยกล้วยนางพญาท่ีน ามาใช้ในการทดลองจะต้องมีความสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรกหรือปลอมปนถ้ามี

สิ่งสกปรกอยู่ต้องคัดแยกออก เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปตดิในแผ่นเส้นใยผ้าไมท่อ 

2. กาบกล้วยท่ีน ามาใช้ในการท าเส้นใยต้องคัดแยกกาบกล้วยท่ีอ่อนออก ไม่สามารถน ามาใช้ได้ เพราะเส้นใย

มคีวามเหนยีวนอ้ยเมื่อผ่านเครื่องตีเส้นใยเส้นใยจะขาดง่าย 
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การพัฒนาเครื่องห่ันใบถั่วดาวอินคา 

Development of Sacha Inchi Bean Chipper 
 

พิบูลย์ เครือค าอา้ย1* และ ทศพร เงินเนตร1  

Phiboon Kruekumary1* and Tasaporn Ngernnate1 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคามีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ทดแทนคนงาน ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ต้นก าลัง

จากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 1 แรงมา้ ความเร็วรอบ 1,450 รอบตอ่นาที ส่งก าลังผ่านสายพานและโซ่ไปยัง

ชุดใบมดีหั่น แล้วน าเคร่ืองท่ีพัฒนาขึน้ไปศกึษาจ านวนรอบท่ีเหมาะสมและอัตราการหั่นใบถั่วดาวอินคา 

 ผลจากการทดลองพบว่าจ านวนรอบใบมีดหั่นท่ีเหมาะสมต่อการหั่นใบถัวดาวอินคา มีค่า 74 รอบต่อนาที อัตรา

การหั่นใบถั่วดาวอินคาโดยใช้เครื่องได้ 30.23 กิโลกรัม/ชั่วโมง และการหั่นด้วยแรงงานคนได้ 1.97 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่ง

เคร่ืองท่ีมีอัตราการผลิตมากกวา่คนงานร้อยละ 93.48 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

ค าส าคัญ:   เครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา, ถั่วดาวอนิคา  
 

Abstract 
 The Development of Sacha inchi bean chipper was intended to be used as a substitute for workers. The engine 

components are powered by a 1-phase AC electric motor of 1 horsepower at a speed of 1,450 rpm, transmitting power 

through belts and chains to the chopper blade set. Then the developed machine was used to study the optimum number  

of rounds and the rate of chopping the Inca star leaf. 

The result shows that the number of chopper blades suitable for chopping Inca stars is 74 rounds per minute.  

The rate of chopping Inca star beans by machine use is 30.23 kg / hour. And chopping by manual labor has 1.97 kg / 

hour. The machine has a production rate of 93.48% more than the workers at the significance level of 0.05, the level 

of confidence of 95%. 
 

Keywords:   Machine for shredded leaves Sacha inchi, Sacha inchi  
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บทน า 

 สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tambon One Product) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก

การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสนิค้าท่ีมีคุณภาพ มจีุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จนกลายเป็น

สินค้าท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวหรือกลุ่มชุมชนได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  

การประกอบอาชพีของคนไทยสว่นใหญ่ คือ อาชีพอสิระและ เกษตรกรรมภายในครอบครัว เชน่ การปลูกพชืเศรษฐกิจ 

การจัดกลุ่มสร้างงานเกี่ยวกับการเกษตรและ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi 

bean) เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ท่ีน่าสนใจ เพราะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด และท่ีส าคัญถั่วดาว  

อนิคามีสารโอเมก้า 3 ,6 และ 9 ในปริมาณสูง และเป็นความต้องการของประชากรท่ัวโลก 

กลุ่ม OTOP แห่งหนึ่งในจังหวัดตาก ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากถั่วดาวอินคา ได้แก่ ถั่วดาวอนิคาอบ น้ ามัน

ดาวอินคา ชาเปลือกถั่วดาวอินคา และชาใบถั่วดาวอินคา ซึ่งชาใบถั่วดาวอินคามีขั้นตอนการผลิตดังนี้ คัดเลือกใบท่ี

สมบูรณ์สีเขียวท่ีมีอายุประมาณ 2-3 เดือนล้างท าความสะอาดทีละใบและล้างท าความสะอาดด้วยน้ าไหล 3 รอบคัด

เลียงซ้อนใบท าการหั่นน าไปพึ่งลมหรือแดดให้พอหมาดน ามาอบกับหม้ออบลมร้อนน าไปบดและเตรียมบรรจุใส่ถุง

กระดาษส าหรับบรรจุชาเล็ก ๆ ตามขนาดท่ีต้องการและพบว่าปัญหาของการหั่นใบถั่วดาวอินคาในปัจจุบันใช้

แรงงานคน ซึ่งใช้เวลานานส่งผลให้คนงานเกิดความเมื่อยล้าและปริมาณท่ีผลิตได้ต่อวันจากการใช้คนงาน 4 คน 

สามารถผลิต 8-9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการศึกษาปัญหาของสถาน

ประกอบการรายนี้คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคามีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ทดแทนคนงาน  

โดยก าหนดอัตราการผลิตของเครื่องไม่น้อยกวา่ 15 กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ือง

หั่นใบถั่วดาวอินคา และหาประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคา โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างาน

ของเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคาและหลักการเลือกใช้วัสดุท่ีส าคัญ โดยรวบรวมจากเอกสารและต าราเรียนต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง การสอบถามจากผู้ใช้เคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคาท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด และการสอบถามข้อมูลและ

ปรึกษากับชุมชน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบให้สมบูรณ์ท่ีสุด (พิชิตรี ทองดี , อัครเดช  กาศวิบูลย์, 2550) 

(ณกุล ทองดี, 2552) (จักรพันธ์  กันทะวัง, 2549) (ศิวกุล อนิไผ่, กรกช กันทรักษา, ธีรพันธ์ เพิ่มเขตกิจ, 2558). 

2. ออกแบบและผลิตเครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา ในการออกแบบคณะผู้ด าเนนิงานได้อาศัยการออกแบบง่าย 

มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยสร้างเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคาขนาด 550 x 450 x 850 

มิลลิเมตร (กวี หวังนิเวศน์กุล, 2553) (กิตติ อินทรานนท์, 2529) (ณรงค์ ชอนตะวัน, 2538)  ในการท างานจะใช้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 1 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เป็นตัวส่งก าลังผ่านสายพานและ

โซ่ไปยังชุดใบมดีหั่นใบถั่วดาวอินคา ซึ่งประกอบด้วยใบมีด 74 ใบ วางสลับกัน ใบมีดท าด้วยจากเหล็กกล้าไร้สนมิเกรด 

304 (มนัส สถิรจินดา, 2539) เครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคาที่พัฒนาขึ้นมสี่วนประกอบ ดังภาพท่ี 1 

 



350 
 

 

-Proceeding- 

 
(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             (ข)                                                 (ค) 

 

ภาพที่ 1 (ก) ส่วนประกอบเครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา (ข) ชุดสง่ก าลัง และ (ค) ชุดหั่นใบถั่วดาวอนิคา 
 

3. ทดสอบการท างานของเครื่อง 

ในขัน้ตอนนี้เป็นการทดสอบการท างานของเครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา หลังจากท าการประกอบช้ินสว่นต่าง ๆ  

เพื่อหาข้อบกพร่องในการท างานของเคร่ืองและท าการแก้ไขเพื่อให้เคร่ืองพร้อมส าหรับการทดลองหั่นใบถั่วดาวอนิคา

ได ้

4. ทดลองเพื่อหาค่าประสิทธิภาพและความเชื่อม่ัน 

 ในการทดสอบหาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นจะท าการทดลองจ านวน 10 คร้ังในระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

โดยท าการศกึษาในด้านปริมาณการผลิตและเวลาท่ีใชใ้นการหั่นใบถั่วดาวอนิคา จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาการวเิคราะห์ 

5. วเิคราะห์ผลการทดลอง 

น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาท างานวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับการห่ันของคนงาน 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
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 2. วัสดุในทดลอง  

ใบถั่วดาวอินคา โดยใบถั่วดาวอินคาท่ีใช้ในการทดลองจะคัดเลือกใบท่ีสมบูรณ์ สะอาด มีสีเขียวและมีอายุ

ประมาณ 2-3 เดอืน  ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ใบถั่วดาวอนิคาที่ผ่านการท าความสะอาดก่อนน าเข้าเครื่องหั่น   
 

3. เครื่องมอืและอุปกรณ ์

3.1 เครื่องช่ังน้ าหนักขนาดพกิัด 60 กิโลกรัม 

 3.2 นาฬกิาจับเวลาแบบตัวเลข  
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการทดลองดา้นความเรว็รอบที่เหมาะสมในการสับใบถั่วดาวอินคา 

 จากการทดลองเพื่อหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสมของชุดใบมีดหั่นในการสับใบถั่วดาวอนิคา โดยท าการเปลี่ยน

อัตราทดชุดเฟืองโซ่ ท่ีความเร็วรอบ 55, 63 และ 74 รอบต่อนาที พบว่าจ านวนรอบใบมีดหั่นท่ีเหมาะสมต่อการหั่น 

ใบถัวดาวอนิคามีคา่ 74 รอบตอ่นาท ีได้ลักษณะใบถั่วดาวอนิคาที่ผ่านหั่นด้วยเครื่อง ดังในภาพท่ี 3 

  

 
 

ภาพที่ 3 ใบถั่วดาวอนิคาที่ผ่านหั่นดว้ยเครื่อง 
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2. ผลการทดลองดา้นอัตราการผลิต 

จากผลการด าเนนิการในการทดลองสับใบถั่วดาวอนิคาจ านวน 10 ครัง้ ในระยะเวลา ครัง้ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือหา

อัตราการสับใบถั่วดาวอินคา ว่าได้ตามขอบเขตท่ีวางไว้หรือไม่ คือ อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

และใชค้วามเร็วรอบชุดใบหั่นท่ี 74 รอบตอ่นาท ีผลท่ีได้จากการทดลองดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณการสับใบถัว่ดาวอินคาจากการใชแ้รงงานคนและเครื่องสับใบถั่วดาวอนิคา (กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง)   

ครัง้ท่ี  คนงาน  เครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา 

1 2.0 29.8 

2 2.1 30.2 

3 1.8 30.4 

4 1.9 30.1 

5 2.1 29.9 

6 2.0 30.6 

7 2.0 30.8 

8 1.9 30.6 

9 2.1 29.4 

10 1.8 30.5 

ค่าเฉลี่ย 1.97 30.23 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดลองหั่นใบถั่วดาวอินคาระหว่างแรงงานคนกับเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคา จ านวน  

10 คร้ัง ใชเ้วลาในการหั่นใบถั่วดาวอนิคาครัง้ละ 1 ชั่วโมง พบวา่อัตราการผลิตในการหั่นใบถั่วดาวอนิคาของเครื่องมีคา่

มากกว่าขอบเขตท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และยังมีค่าเฉลี่ยมากกว่าปริมาณการผลิตท่ีใช้

แรงงานคน คือ 28.26 กิโลกรัม  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการทดลองหั่นใบถั่วดาวอินคาโดยการป้อนอย่างต่อเนื่อง พบว่าจ านวนรอบใบมีดหั่นท่ีเหมาะสมต่อการ

หั่นใบถัวดาวอินคามีค่า 74 รอบต่อนาที ความเร็วรอบท่ีต่ ากว่านี้ชุดใบมีดหั่นจะไม่หมุน และเคร่ืองมีอัตราการผลิตใน

การหั่นใบถั่วดาวอินคามีค่าเฉลี่ยท่ี 30.23 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งมากกว่าขอบเขตท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม

ตอ่ช่ัวโมง 

 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพด้านปริมาณการผลิตระหว่างแรงงานคนกับเครื่องหั่นใบถั่วดาวอนิคา ผล

การทดลองสรุปได้ว่าเคร่ืองหั่นใบถั่วดาวอินคาท่ีสร้างขึ้นสามารถหั่นใบถั่วดาวอินคาได้ปริมาณการผลิตท่ีมากกว่า

แรงงานคนเท่ากับ 28.26 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 93.48  

 จากตารางท่ี 1 น าไปหาค่าทางสถิติได้ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ค่าทางสถิตขิองผลการทดลอง 

ค่าทางสถิต ิ MAX MIN STDVE (SD) VARIANCE (SD2) เฉลี่ย 

ปริมาณการผลิตท่ีได้ในการหั่น 30.8 29.4 0.435 0.1896 30.23 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองได้มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.1849 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และระดับความเชื่อม่ัน 95 ดังแสดงผลการค านวณหาค่าเช่ือม่ันใน 
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ศกึษาอัตราการเย็นตัวท่ีแตกต่างกันของอะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้

แบบหล่อถาวรโดยมีสารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติ

ทางกล 

Study the Cooling Rates of Aluminum Grade A356 and AA6061 Using Permanent 

Mold with Air Coolant Effect the Microstructure and Mechanical Properties   

 

ยุทธนา ม่ันมาก1* และ วุฒิชัย  หีบค า1   

Yuttana Manmak1* and Wutthichai Hebkham1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ ศึกษาอัตราการเย็นตัวท่ีแตกต่างกันของอะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้แบบหล่อถาวร 

โดยมีสารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกล ในการทดลองได้น าอะลูมิเนียมไปท า 

การหลอมด้วยเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า ท่ีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเท 720 องศา

เซลเซียส ลงในแบบหล่อถาวร โดยใช้สารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีอัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที 

ปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวในแบบหล่อเป็นเวลา 120 วินาที เมื่อท าการหาขนาดเกรนโดยวิธี Circular Intercept Method  

ตามมาตรฐาน ASTM E112-96 และน าชิ้นงานหล่อท่ีได้ไปท าการขึ้นรูป เป็นชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน DIN50125  

เพื่อทดสอบแรงดึง และทดสอบค่าความแข็งแบบร็อกเวลล์สเกลบี 

 ผลการทดลองพบว่าชิ้นงานหล่อท่ีได้จากอัตราการไหลของลม 80 ลิตรต่อนาที มีค่าขนาดเกรน , ค่าความ

แข็งแรงดึง และค่าความแข็ง ส าหรับอะลูมิเนียมเกรด A356 จะมีขนาดเกรนโดยเฉลี่ยเล็กที่สุดเท่ากับ 0.57 มิลลิเมตร 

 มคี่าแรงดึงโดยเฉลี่ย 155.663 นิวตันตอ่ตารางมลิลิเมตร และค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 103.55 ร็อกเวลล์สเกล

บี ส าหรับอะลูมิเนียม AA6061 จะมีขนาดเกรนโดยเฉลี่ยเล็กท่ีสุดเท่ากับ 0.23 มิลลิเมตร มีค่าแรงดึงโดยเฉลี่ย 109.571  

นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และค่าความแข็งโดยเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 98.8 ร็อกเวลล์สเกลบี ผลการทดลองท่ีได้อยู่ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
  
ค าส าคัญ:   ขนาดเกรน, A356, AA6061, อัตราการไหลของสารหลอ่เย็น 
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Abstract  
 This research studies the different cooling rates of aluminum grade A356 and AA6061 using permanent mold 

with air cooling. That effect of microstructure and mechanical properties, aluminum was melted by an induction electric 

furnace at a high temperature of 750 degrees Celsius and pouring used temperatures 720 degrees Celsius into a 

permanent mold casting.  The Experiment flow rates of 0, 20, 40, 60 and 80 liters per minute.  The Analysis grain size 

is determined by Circular Intercept Method according to ASTM E112-96 and the work piece The cast was molded Is a 

specimen in accordance with DIN50125 for tensile testing And test the hardness Rockwell scale B. 

 The results showed that the casting mold obtained from the air flow rate of 80 liters per minute result grain 

size, tensile strength.  And hardness for aluminum alloy A356, Values average grain size of 0.57 millimeters with an 

average tensile strength of 155.663 newton per square millimeter. And the highest average hardness is 103.55 Rockwell 

Scales B.  For aluminum, AA6061 will have the smallest average grain size of 0.23 millimeters, with an average pull 

force of 109.571 newton per square millimeter. And the highest average hardness is 98.8 Rockwell Scales B. The results 

of the experiment were at the 95 percent confidence level.  
 

Keywords:   Grain size, Aluminum A356, Aluminum AA6061, Flow rate of air cooling 
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บทน า 

ในโลกมีโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีนิยมการใช้งานมากที่สุด คือ อะลูมิเนียม มีการใช้ถึง 24 ล้านตัน หรือคิดเป็น

ร้อนละ 75 ของประมาณการใช้ท้ังหมด อุตสาหกรรมท่ีนิยมใช้ได้อย่างกว้างขว้าง เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

อุปกรณ์ด้านกีฬา อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

(ชาฐวุฒิ  ตั้งจิตวิทยา, สาโรช  ฐิติเกียรติพงศ์,2529) (อ าพล ซื่อตรง, อนงค์ ท่ีสงัด ,2535) (แม้น อมรสิทธ์ิ, ขจรศักดิ์  

ศิริมัย, 2557) ข้อได้เปรียบของอะลูมิเนียมมีน้ าหนักเบากว่าโลหะถึง 3 เท่าและคุณสมบัติของอะลูมิเนียมท่ีดีมีหลาย

ประการ เช่น น้ าหนักเบา มีความเหนียว ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีคุณสมบัติด้านการหล่อดี มีจุดหลอมละลายต่ า 

แต่ในทางตรงกันข้ามอะลูมิเนียมมีความบริสุทธ์ิ มีความแข็งแรงต่ า หากไปท าการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีโดยการเติม

ธาตุชนิดต่างๆ เช่น ซิลิกอน สังกะสี ทองแดง แมกนีเซียม ในประมาณท่ีพอเหมาะจะท าให้มีคุณสมบัติทางกลดีขึ้น และ 

มีโครงสร้างจุลภาคเปลี่ยนไปตามอย่างที่ต้องการ ในขบวนการปรับปรุง มีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ 1. ด้วยกรรมวิธีทางกล  

2. วธีิปรับปรุงส่วนผสมทางเคม ี3. วธีิการควบคุมการเย็นตัว (นุชธนา  พูลทอง, 2545). 

ในกลุ่มอะลูมิเนียม มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอะลูมิเนียมหล่อ และ กลุ่มอะลูมิเนียมรีด อะลูมิเนียม 2 กลุ่มนี้มีข้อดี

และข้อเสียท่ีแตกตา่งกันออกไปและในกระบวนการหล่อโลหะ นยิมน าเอาอะลูมิเนียมท้ังสองกลุ่มมาหล่อขึ้นรูป โดยท่ีนิยม

ใช้แบบหล่อถาวร เพราะข้อดีของแบบหล่อถาวร คืออะลูมิเนียมมีการแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง และมีเกรนท่ีละเอียดและ

คุณสมบัติความแข็งและความแข็งแรงท่ีดี แต่ถ้าแบบหล่อถาวรผลิตช้ินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้อุณหภูมิแบบหล่อถาวร

สะสมขึ้นเร่ือยๆ จะท าให้ชิ้นงานแข็งตัวช้าและเกิดข้อบกพร่องภายในช้ินงาน จะส่งผลกระทบความแข็งและความแข็งแรง

เป็นอย่างมาก ในแบบหล่อถาวร ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิแบบหล่อให้มีอุณหภูมิท่ีคงท่ี จะใช้ระบบหล่อเย็นเข้ามา

เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาอุณหภูมิแบบหล่อถาวร โดยสารหล่อเย็นท่ีนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมการหล่อ เช่น ลม (Air),  

น้ า (Water) และน้ ามัน (Oil) เป็นตน้ (ผ่องศรี  ศวิราศักดิ์, 2554) (S.Pietrowski, R.Wladysiak ,2007) 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการศึกษาการหล่ออะลูมิเนียมเกรด A356 กับ AA6061 โดยใช้ 

แบบหล่อถาวรโดยมสีารหล่อเย็นประเภทลม และมผีลตอ่โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัตทิางกล เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในภาคอุตสาหกรรม 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ในการศึกษาทฤษฎี คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของอะลูมิเนียมผสมเกรด 

A356 และ AA6061 เพื่อน ามาใชใ้นการทดลองครัง้นี้ เพื่อการศึกษาอัตราการไหลท่ีเหมาะสมของสารหล่อเย็นประเภท

ลมท่ีสง่ผลตอ่โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัตทิางกลของชิน้งานหล่อ 
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1.1 อะลูมิเนยีมผสม ดังภาพท่ี 1 เศษอะลูมเินยีม 

    
(ก)     (ข) 

ภาพที่ 1 รูปเศษอะลูมเินยีม                    
 (ก) เศษอะลูมเินยีม เกรด AA6061 

(ข) เศษอะลูมเินยีม เกรด A356 

 

 1.2 เตาหลอมโลหะด้วยกระแสไฟฟา้แบบเหนี่ยวน า ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 เตาหลอมกระแสไฟฟา้เหนี่ยวน า (Electric Induction Furnace) 

 

 1.3 แบบหลอ่ถาวร ท าจากวัสดุเหล็กกล้า ขนาด 85x200x65 มลิลเิมตร ดังภาพท่ี 3 

 
(ก)       (ข) 

ภาพที่ 3 แบบหลอ่ถาวร 

  (ก) ขนาดแบบหลอ่ถาวรภายนอก 

(ข) ขนาดแบบหลอ่ถาวรภายใน 

  

  

เตาหลอม 

ชุดควบคุมเตาหลอม 
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1.4 อุปกรณค์วบคุมอัตราการไหลของลม (Flow rate meter) ดงัภาพท่ี 4 

            
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 4 ชุดควบคุมอัตราการเย็นตัว 

           (ก)  ชุดโตะ๊ลม 

                    (ข)  เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow rate) 
 

 1.5 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Type K และสายเทอร์โม คัปเปิล ส าหรบัวัดอุณหภูมิน้ าอลูมเินยีมผสม 

 1.6 เครื่องทดสอบแรงดึงขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐาน DIN 50125 สามารถ

ทดสอบแรงดึงสูงสุดได้ 5 ตัน ดงัภาพท่ี 5 

  
ภาพที่ 5 เครื่องทดสอบแรงดึงด้วยระบบไฮดรอลิก 

 

 1.7 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล ์ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 เครื่องทดสอบความแข็งแบบอเนกประสงค์ 

 

 1.8 กระดาษทราย เบอร์ 150, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000 และ 1200 

 1.9 เคร่ืองขัดช้ินทดสอบแบบจานหมุน ส าหรับขัดผิวมันส าหรับชิ้นทดสอบ ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 เครื่องขัดช้ินทดสอบแบบจานหมุน ส าหรับขัดผิวมันส าหรับชิ้นทดสอบ 

 

 1.10 กล้องจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical Microscope) ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 8 กล้องจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical Microscope) 

 

 1.11 ชิ้นงานท่ีผ่านขบวนการหลอ่ ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 ชิ้นงานท่ีผา่นขบวนการหลอ่ 

 

2. ล าดับขัน้ตอนการทดลองในการหล่อขึน้รูปของอะลูมิเนยีมผสม AA6061 และ A356 

 2.1 ปรับเพิ่มกระแสไฟท่ีชุดควบคุมเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวน าท าให้เกิดความร้อน ปรับท่ีอุณหภูมิ 750 

องศาเซลเซียส ความถี่ 40 กิโลวัตต ์

 2.2 ใส่เศษอะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ลงในเบ้าหลอม โดยจัดวางในแนวตั้งเพื่อป้องกันการ

แตกร้าวของเบ้าในขณะที่ท าการหลอม เพราะถ้าหากวางในแนวนอน เมื่ออะลูมิเนยีมเร่ิมหลอมละลายจะเกดิความร้อน 

ท าให้เศษอะลูมเินยีมขยายตัวและเกิดการแตกรา้วของเบ้า 

 2.3 เตมิเศษอะลูมเินยีมจนได้น้ าอะลูมิเนยีมเต็มเบ้าหลอม 

 2.4 ปรับเพิ่มกระแสไฟให้น้ าอะลูมิเนียมมีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เพื่อให้อะลูมิเนียมหลอม

ละลายอย่างสมบูรณ ์
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 2.5 ปรับลดกระแสไฟแลว้ใส่ฟลักซ์ DEGESER เบอร์ 12 เพื่อท าความสะอาดและก าจัดก๊าซไฮโดรเจน

ออกจากน้ าอะลูมิเนียม โดยกดให้ฟลักซ์จมลงไปท่ีก้นเบ้าสลับกับยกขึ้นมา รอจนกว่าปฏิกิริยาฟองก๊าซเดือดจะหยุด 

และรออีก 2-3 นาที เพื่อให้สิ่งสกปรกและก๊าซไฮโดรเจนลอยขึ้นมาท่ีผิวน้ าอะลูมิเนียมหัวกดส่วนมากท าด้วยเหล็ก

เหนยีวรูประฆังคว่ าเจาะรู (พยูร เกตุกราย, 2523) (วจิิตร พงษบั์ณฑิต, 2542) 

 2.6 ปรับเพิ่มกระแสไฟให้น้ าอะลูมิเนียมมีอุณหภูมิ 740 องศาเซลเซียส เพื่อให้น้ าอะลูมิเนียม

หลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากการท าความสะอาด และเพื่อป้องกันการรวมตัวกันของก๊าซไฮโดรเจนกับน้ า

อะลูมิเนียมจึงต้องปรับให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าเดิม เนื่องจากอุณหภูมิยิ่งสูง ยิ่งท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนในน้ าอะลูมิเนียม

มากขึ้นตามไปดว้ย 

 2.7 ปรับลดกระแสไฟเพื่อตักสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวน้ าอะลูมเินยีมออกจนหมด 

 2.8 ท าความสะอาดของน้ าโลหะโดยการตักขีโ้ลหะ (Dross) ออกให้น้ าโลหะสะอาดเพื่อลดเศษตา่ง ๆ 

ท่ีจะส่งผลต่อจุดบกพร่องในเนื้อชิ้นงานหลอ่ 

 2.9 โรยฟลักซ์ปกคลุมผิว (Cover All) ปกคลุมผิวน้ าอะลูมเินยีม 

 2.10 ท าการอุ่นแบบหลอ่ถาวร ให้มีอุณหภูมิท่ี 120 องศาเซลเซียส เพื่อก าจัดความชื้นออกจากแบบ

หลอ่ถาวร ก่อนเทน้ าอะลูมเินยีม (สุทน พัฒนะศริิ, บัณฑิต ใจชื่น, 2526) 

 2.11 ปรับเพิ่มกระแสไฟให้น้ าอะลูมิเนียมมีอุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส และตักน้ าอะลูมิเนียมและ

เทลงไปในแบบหลอ่ถาวร  

 2.12 เปิดระบบลมระบายความร้อนของแบบหล่อถาวร ที่อัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 

ลิตรตอ่นาท ี(สมชอบ ไชยเวช, 2522). 

 2.13 ปล่อยให้เย็นตัว โดยใชร้ะยะเวลา 120 วนิาที จากนั้นท าการแกะชิน้งานออกจากแบบหลอ่ถาวร 

(Kuang-chin CHEN, Yu Jing CHIU and Shu-lung WANG, 2017) 

3. ขั้นตอนการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและคณุสมบัตทิางกล 

 3.1 การศึกษาโครงสร้างจุลภาค 

  1) น าชิ้นงานท่ีได้จากแบบหล่อถาวรท่ีเย็นตัวด้วยสารหล่อเย็นประเภทลม ท่ีมีอัตราการ

ไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที ท าการขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์ 150 , 220, 320, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1200 ตามล าดับ ในการขัดจะตอ้งมทิีศทางในการขัดทิศทางเดียว จากนั้นขัดด้วยผ้าสักหลาด

โดยฉีดผงอะลูมิน่าผสมน้ าบนเคร่ืองขัดผิวมันเงาจนมีผิวเงาคล้ายกระจกเงาและไม่มีรอยขีดเล็กๆเหลือบนชิ้นทดสอบ 

ดังภาพท่ี 9 

 
ภาพที่ 9 น าชิน้งานท่ีได้จากแบบหล่อถาวรท่ีเย็นตัวด้วยสารหล่อเย็นประเภทลม 
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2) กัดดว้ยกรดไฮโดรฟลูออริคประมาณ 15 วินาที 

  3) น าชิน้งานไปสอ่งดูโครงสร้างด้วยกลอ้งจุลทรรศน์ 

  4) บันทึกภาพขนาดเกรน 

  5) ท าการตรวจวัดขนาดความโตของเกรนตามมาตรฐาน ASTM E112-96 

  6) บันทึกผลการทดลอง 

 3.2 ท าการทดสอบคุณสมบัตทิางกล มวีธีิการทดสอบ 2 ด้าน คือ ความแข็งและความเคน้แรงดึง 

  3.2.1 ท าการทดสอบความแข็ง (มณฑล ฉายอรุณ, 2536)  

   3.2.1.1 น าชิน้งานท่ีได้จากแบบหลอ่ถาวรท่ีเย็นตัวด้วยสารหลอ่เย็นชนิดลม ที่มี

อัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ80 ลิตรตอ่นาท ี

   3.2.1.2 ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลลส์เกลบ ีเพื่อหาความแขง็ของช้ินงาน

ทดสอบ 

   3.2.1.3 บันทึกผลการทดลอง 

  3.2.2 ท าการทดสอบความเค้นแรงดึง (เสกศักดิ์  อัศวะวิสิทธ์ิชัย, 2550) 

   3.2.2.1 น าชิน้งานท่ีได้จากแบบหลอ่ถาวรท่ีเย็นตัวด้วยสารหลอ่เย็นชนิดลม ที่มี

อัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ80 ลิตรตอ่นาท ีเตรียมช้ินงานทดสอบความเค้นแรงดึงตามมาตรฐาน DIN 50125 

(กัลยา  วานชิย์ปัญญา, 2548) 

   3.2.2.2 ทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบ เพื่อศกึษาความเค้นแรงดึง 

   3.2.2.3 ท าการบันทึกผลการทดสอบแรงดึง 

ผลการศึกษา 
 จากการทดลองผู้ด าเนินโครงงานได้ท าการหลอมอลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 และ A356 ท่ีอุณหภูมิ 750 

องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเทในแบบหล่อถาวรท่ีอุณหภูมิ 710 องศาเซลเซียส โดยจะควบคุมอัตราการไหลของลมท่ี 

0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที ท่ีระยะเวลา 120 วินาที จากนั้นน าชิ้นงานท้ัง 5 ช่วงอัตราการไหลไปท าชิ้นงาน

หล่ออลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 และ A356 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างระดับจุลภาคได้ผลการ

ทดลอง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบของช้ินงานหล่ออลูมิเนยีมผสมเกรด AA6061 ด้วยอัตราการไหลของลม ท่ีแตกต่างกัน 

อัตราการ

ไหลของลม 
ลักษณะโครงสรา้งจลุภาค 

ขนาดเฉลี่ย

เกรน 

(มลิลิเมตร) 

ความเค้นแรงดึง

(นิวตนัต่อตาราง

มลิลเิมตร) 

ความแข็ง 

(ร็อคเวลล์สเกลบ)ี 

0 

 

0.48 98.556 

 

62.8 

 

20 

 

0.40 99.536 64.96 

40 

 

0.36 100.329 66.33 

60 

 

0.26 107.96 67.26 

80 

 

0.23 109.571 68.8 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของชิ้นงานหล่ออลูมิเนียมผสมเกรด A356 ด้วยอัตราการไหลของลมท่ีแตกต่างกัน  

ท่ีระยะเวลา 120 วินาท ี

อัตราการ

ไหลของลม 
ลักษณะโครงสรา้งจลุภาค 

ขนาดเฉลี่ย

เกรน 

(มลิลิเมตร) 

ความเค้นแรง

ดึง(นิวตันต่อ

ตาราง

มลิลเิมตร) 

ความแข็ง 

(ร็อคเวลล์สเกลบ)ี 

0 

 

0.7490 141.991 82 

20 

 

0.6993 142.369 82.10 

40 

 

0.6493 148.634 82.15 

60 

 

0.61 152.182 83.15 

80 

 

0.57 155.663 83.55 
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ภาพที่ 10 การเปรียบขนาดของเกรนของอะลูมิเนยีม AA6061 และ A356 

 

 
ภาพที่ 11 การเปรียบค่าความเค้นแรงดึงของอะลูมิเนยีม AA6061 และ A356 

 

 
ภาพที่ 12 การเปรียบค่าความแข็งของอะลูมิเนยีม AA6061 และ A356 

0.48 0.40 0.36 0.26 0.23

0.75 0.70 0.65 0.61 0.57

0.00

0.50

1.00

0 20 40 60 80

ขน
าด

เฉ
ลี่ย

เก
รน

(ม
ลิล

เิม
ตร

)

อัตราการไหลของลม (ลิตรตอ่นาท)ี

เปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยของเกรน
AA6061

98.56 99.54 100.33 107.96 109.57
141.99 142.37 148.63 152.18 155.66

0.00

100.00

200.00

0 20 40 60 80

คว
าม

เค
้นแ

รง
ดงึ

(น
วิต

ันต
อ่ต

าร
าง

มลิ
ลเิ
มต

ร)

อัตราการไหลของลม (ลิตรตอ่นาท)ี

เปรียบเทียบความเคน้แรงดงึ(นวิตันต่อตารางมลิลิเมตร)

AA6061 A356

62.8 64.96 66.33 67.26 68.882 82.1 82.15 83.15 83.55

0

50

100

0 20 40 60 80

คว
าม

แข
็ง

(ร็
อค

เว
ลล

ส์เ
กล

บ)ี

อัตราการไหลของลม (ลิตรตอ่นาท)ี

เปรียบเทียบความแข็ง

AA6061 A356
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วิจารณ์และสรุปผล 
1. วิจารณผ์ลการทดลอง 

การศึกษาโครงสร้างจุลภาค เมื่อน าชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 และ A356 ท่ีหล่อด้วยแบบ

หล่อถาวร โดยใช้สารหล่อเย็นประเภทลมท่ีมีอัตราการไหลท่ีแตกต่างกัน ท าการศึกษา 2 ส่วน คือ 1. ศึกษาโครงสร้าง

และ 2. วัดขนาดเกรนตามมาตรฐาน ASTM E112-96 ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลของสารหล่อเย็นประเภท 

ลม ที่แตกต่างกันของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ศึกษาโครงสร้างจุลภาคและขนาดเกรนเฉลี่ย จะเห็น

ได้ว่าชิ้นงานหล่อท่ีได้จากการเย็นตัวโดยใช้สารหล่อเย็นประเภทลมท่ีมีอัตราการไหล 0, 20, 40,60 และ 80 ลิตรต่อ

นาที ซึ่งขนาดเกรนเฉลี่ยท่ีต่างกันเกิดจากอัตราการเย็นตัวท่ีแตกต่างกัน พบว่าการเย็นตัวโดยใช้สารหล่อเย็นประเภท 

ลม ท่ีมีอัตราการไหล 80 ลิตรต่อนาที มีลักษณะเกรนเฉลี่ยท่ีเล็กท่ีสุดอยู่ท่ี 0.23  มิลลิเมตร ดังภาพในตารางท่ี 1  

เมื่อน าชิ้นงานหลอ่อลูมเินยีมผสมเกรด A356 ท่ีหล่อด้วยแบบหลอ่ถาวรและผ่านการเย็นตัวด้วยอัตราการไหลของลมท่ี 

0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรตอ่นาท ี ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลของลมท่ี 80 ลิตรตอ่นาท ีมลีักษณะขนาด

เกรนเฉลี่ยท่ีเล็กที่สุดอยูท่ี่ 0.5763 มิลลเิมตร ดังภาพในตารางที่ 2  

การทดสอบความเค้นแรงดึง  เมื่อน าชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ที่หล่อด้วยแบบหล่อถาวร 

โดยใช้สารหล่อเย็นประเภทลมท่ีมอีัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที มาท าการศึกษาการทดสอบแรง

ดึงตามมาตรฐาน DIN 50125 ผลจากการศึกษาพบวา่ชิ้นงานหล่อท่ีได้จากการเย็นตัวโดยใชส้ารหล่อเย็นประเภทลมท่ีมี

อัตราการไหล 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที มีค่าความเค้นแรงดึงเฉลี่ยอยู่ท่ี 98.6 , 99.5, 100.3, 108, และ 

109.6 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งความเค้นแรงดึงของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061  

ท่ีแตกต่างกัน เกิดจากอัตราการไหลของสารหล่อเย็นประเภทลมที่แตกตา่งกัน และความเค้นแรงดึงตามมาตรฐานของ

อะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 อยู่ท่ี 124 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อน าชิ้นงานหล่ออลูมิเนียมผสมเกรด A356  

ท่ีหล่อด้วยแบบหล่อถาวรและผ่านการเย็นตัวด้วยอัตราการไหลของลมท่ี 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที  

ท่ีระยะเวลา 120 วินาที มาท าการศึกษาการทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน DIN 50125 ผลจากการศึกษาพบว่าอัตรา

การไหลของลมท่ี 80 ลิตรตอ่นาท ีมีค่าความเค้นแรงดึงสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 155.663 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร  

การทดสอบความแข็ง  เมื่อท าการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์สเกลบี  ของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสม

เกรด AA6061 ท่ีหล่อด้วยแบบหล่อถาวร และเย็นตัวโดยใช้สารหล่อเย็นประเภท ลม ท่ีมีอัตราการไหล 0 , 20, 40, 60 

และ 80 ลิตรต่อนาที พบว่าชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมผสมเกรด AA6061 ท่ีเย็นตัวโดยใช้สารหล่อเย็นประเภทลมท่ีอัตรา

การไหล 80 ลิตรต่อนาที มีค่าความแข็งท่ีผิวชิ้นงานหล่อ เฉลี่ยอยู่ท่ี 68.8 ร็อคเวลล์สเกลบี ซึ่งแข็งท่ีสุดเมื่อเทียบกับ

อัตราการไหลอื่นๆ ชิ้นงานหลอ่อลูมเินยีมผสมเกรด A356 ที่หลอ่ดว้ยแบบหลอ่ถาวรและผ่านการเย็นตัวด้วยอัตราการ

ไหลของลมท่ี 0, 20, 40, 60 และ 80 ลิตรต่อนาที ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลของลมท่ี 80 ลิตรต่อนาที มี

ค่าความแข็งภายนอกเฉลี่ยอยู่ท่ี 83.55 ร็อคเวลลส์เกลบี  ซึ่งแข็งท่ีสุดเมื่อเทียบกับอัตราการไหลของลมอ่ืน ๆ   

2. สรุปผลการทดลอง 

เนื่องจากเมื่อน้ าอะลูมิเนยีมผสมเกรด AA6061 กับ A356 สัมผัสกับแบบหลอ่ถาวร พื้นท่ีผิวน้ าอะลูมิเนยีมกับ

ผนังแบบหล่อถาวรจะท าการดึงความร้อนออกจากน้ าอะลูมิเนยีม และท าการเปิดลมเข้าไปในแบบหล่อถาวร จะน าพา

ความร้อนออกจากแบบหล่อถาวรอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของน้ าอะลูมิเนียมอย่างรวดเร็ว ท าให้

ขนาดเกรนมขีนาดเล็กลง จะส่งผลต่อ ค่าความเค้นแรงดึงท่ีเพิ่มขึ้น และค่าความแข็งเพิ่ม ของอะลูมิเนยีมท้ังสองเกรด 
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ตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมิและความชื น 

Mushroom Cultivation Cabinet using Mon Bricks as the Supporter for 

Maintaining Temperature and Humidity 
 

สมนึก เครอืสอน1* และ ณัฐภัทร ดวงทิตย์1 

Somnuk Khruesorn1* and Nattaphat Duongthit1 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการสร้างตู้เพาะเห็ดใช้อิฐมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมิและความชื้น  โดยเคร่ืองต้นแบบ

แยกส่วนประกอบหลักออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ส่วนแรกตู้เพาะเห็ด ประกอบด้วย อิฐมอญจ านวน 26 ก้อน พัดลมฮีต

เตอร์ ขนาด 3 นิ้ว ฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ พัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิ้ว และป๊ัมน้ าอัตราการไหล 69 ลิตรต่อนาที  

ส่วนท่ีสองวงจรควบคุม ประกอบด้วยตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น รุ่น DHT22 ตัวขับโหลดใช้โมดูลรีเลย์แบบรีเลย์ 4 

ตัว ตัวแสดงผลเป็น LCD ขนาด 4x20 ตัวอักษร และมีอาดูโน่ UNO ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานเคร่ืองต้นแบบให้เป็นแบบ

อัตโนมัต ิ

 จากการทดสอบเครื่องต้นแบบท่ีสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ โดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฐาน 12 ก้อน เป็นเวลา 12 วัน 

พบว่าสามารถผลิตเห็ดได้ 430 กรัม โดยเห็ดบางดอกมีลักษณะเหี่ยวซึ่งเกิดจากลมพัดผ่านเป็นเวลานาน แนวทางใน 

การพัฒนาจะตอ้งปรับทิศทางลมในกระบวนการลดอุณหภูมิและการบวนการลดความชื้นไมใ่ห้ลมพัดผ่านดอกเห็ด 
 

ค าส าคัญ:   ตูเ้พาะเห็ดใชอ้ฐิมอญเป็นตัวช่วยในคงค่าอุณหภูมแิละความชื้น 
 

Abstract  
 This article presents the construction of a mushroom cultivation cabinet using Mon bricks as the supporter for 

maintaining temperature and humidity. The prototype consists of 2 main parts , as follows: the first part, the mushroom 

cultivation cabinet consists of 26 Mon bricks, 3- inch heater fan , 800-watt heater, 12- inch ventilation fan and a 

water  pump that has flow rate 69 liters per minute.  The final part is control circuit.  It comprises of a DHT22 

temperature and humidity sensor, a relay module, which includes 4 relays, is used as load driver, the display is a 

4x20 characters LCD and an Arduino UNO is used for control of the prototype to be automatic control. 

  From testing the prototype in the natural environment by using 12 bags of Bhutanese mushrooms for 12 days 

found that it could produce 430 grams of mushroom.  Some of them have withered, which was caused by a long time 

wind blowing through.  The development guidelines can be performed by adjusting the wind direction in the process of 

reducing the temperature and reducing the humidity to prevent the wind blowing through the mushrooms. 
 

Keywords:   Mushroom cultivation cabinet using Mon bricks as the supporter for maintaining temperature and humidity 
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บทน า 
  ปัจจุบันนีเ้ห็ดโดยเฉพาะเห็ดนางฟา้ได้รับความนยิมในการบริโภคมาก เนื่องด้วยมีคุณค่าและเส้นใยอาหารสูงซึ่งดี

ต่อสุขภาพ ดังนั้นเกษตรกรจ านวนมากจึงหันมาเพาะเห็ดมากขึ้น ส าหรับประเทศไทยการเพาะเห็ดตามธรรมชาติจะ

ให้ผลผลิตท่ีไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมในแต่ฤดูจะเอื้ออ านวย โดยเห็ดนางฟ้าจะเจริญเติบโตได้ดีท่ีอุณหภูมิและ

ความชื้นของโรงเพาะเห็ดให้อยู่ในช่วง 25-35 องศาเซลเซียส และ 80-85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นจึงมีผู้วิจัย

สนใจสร้างโรงเรือนท่ีสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดโดยการรักษาอุณหภูมิ

และความชื้น [1],[2],[3] ซึ่งจะส่งผลท าให้การเพาะเห็ดนางฟ้าในประเทศไทยท าได้ทุกฤดู โดยในงานวิจัยนี้จะน าเสนอ 

ตู้เพาะเห็ดนางฟา้ท่ีควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นคล้ายๆกัน โดยเพิ่มอิฐมอญเข้าในตู้เพาะเห็ดโดยสันนิฐานว่าอิฐมอญ

จะชว่ยท้ังลดอุณหภูมแิละรักษาความชืน้ในตูเ้พาะเห็ดให้ดีขึ้น  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ตู้เพาะเห็ดนางฟ้าที่ใช้อฐิมอญเป็นตัวช่วยในการคงค่าอุณหภูมแิละความชื นที่น าเสนอ 

 การออกแบบขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ของตู้เพาะเห็ดนางฟ้าท่ีออกแบบมาเพื่อเป็นแบบใน  

การจัดท าโครงสร้างตูเ้พาะเห็ดนางฟา้จ านวน 10 ก้อน โดยมีขนาดความกว้าง 45 เซนตเิมตร ความยาว 45 เซนติเมตร 

และความสูง 100 เซนติเมตร และบรรจุอิฐมอญ จ านวน 26 ก้อน ดังในภาพท่ี 1 

 

       ก. ตู้เพาะเห็ดนางฟา้ที่ออกแบบ     ข. ตูเ้พาะเห็ดนางฟา้เครื่องต้นแบบ        ค. การเรียงอฐิในตู้เพาะเห็ด 
 

ภาพที่ 1 ตูเ้พาะเห็ดนางฟา้ที่ใชอ้ฐิมอญเป็นตัวช่วยในการคงค่าอุณหภูมแิละความชื้น 

 
2. ส่วนประกอบต่างๆภายในตู้เพาะเห็ด  

 ส่วนประกอบหลักภายในตู้เพาะเห็ดประกอบด้วย อิฐมอญแดงขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว  

ซึ่งเป็นอิฐท่ีผลิตในต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ป๊ัมน้ าไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ 36 วัตต์ แรงดัน  

0.4 บาร์ อัตราการไหลสูงสุด 69 ลิตรต่อนาที  ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ แบบแท่งรูปตัวยู ขนาด  

800 วัตต์  พัดลมฮีตเตอร์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.14 แอมป์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ

พัดลมระบายอากาศ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1/8 แร้งม้า ความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที ต่อกับ

ใบพัดลมแบบ 4 ใบเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว  โดยอุปกรณท้ั์งหมดดังแสดงในรูปท่ี 2 
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ก. อฐิมอญแดง                                     ข. ป้ัมน้ า  

         

              ค. ฮีตเตอร์แท่ง                             ง. พัดลมฮีตเตอร์ 

 

                                                           จ. พัดลมระบายอากาศ 

ภาพที่ 2 อุปกรณห์ลักตูเ้พาะเหด็นางฟา้ที่ใชอ้ฐิมอญเป็นตัวช่วยในการคงคา่อุณหภูมแิละความชื้น 

3. คุณสมบัติอิฐมอญต่อการรักษาความชื นและลดอุณหภูมิ 

 อิฐมอญ คือ วัสดุท่ีสร้างจากการน าดินเหนียวมาขึน้รูปแล้วน าไปเผาไฟเพื่อให้คงรูปและแข็งแรง ส่วนใหญ่จะ

น าไปใช้ในงานก่อสร้าง อิฐมอญมีคุณสมบัติบางประการท่ีสามารถน ามาลดอุณหภูมิและรักษาความชื้นได้ เช่น อัตรา

การซึมน้ าท่ี 30-40 เปอร์เซ็นต์ ค่าความต้านทานความร้อน 0.15 m2K/W ค่าถ่ายเทความร้อน 30-45 Watt/m2 จาก

คุณสมบัตขิ้างตน้ในสว่นของอัตราการซึมน้ าแสดงวา่ก้อนอฐิมอญสามารถเก็บน้ าไวใ้นก้อนอฐิได้ ดังนัน้จึงท าให้บริเวณ

ก้อนอิฐมอญท่ีซับน้ าแล้วจะมีความชื้นสูงตราบเท่าท่ีก้อนอิฐนั้นยังคายน้ าหรือน้ าระเหยไม่หมด อีกท้ังขณะท่ีก้อนอิฐ

ก าลังคายน้ าตามธรรมชาติ หรือมีลดพัดผ่านจะท าให้น้ าระเหยซึ่งจะต้องใช้ความร้อนในกระบวนการดังกล่าวจึงมีผล

ท าให้บริเวณรอบๆกอ้นอฐิมอญเย็นลงด้วย นอกจากนี้อิฐมอญยังมคีุณสมบัตใินการต้านความร้อนดว้ยซึ่งจะมผีลท าให้

ความร้อนภายนอกตู้เพาะเห็ดผ่านเข้ามาได้น้อยลง จากสมมุติฐานนี้หากเราน าก้อนอิฐมอญท่ีซับน้ าแล้วไปวางในตู้

เพาะเห็ดจะสงผลท าให้ความชื้นในตู้เพาะเห็ดมคีวามชื้นสูงและนานขึน้อกีท้ังอุณหภูมติ่ าลงด้วย เพื่อยืนยันสมมุติฐานนี้

จึงท าการทดสอบความสามารถในการระเหยน้ าของอิฐมอญดังนี้ 
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 3.1 การทดสอบความสามารถระเหยน  าของอฐิมอญในห้องทดลอง 

 ส าหรับการทดสอบความสามารถในการระเหยน้ าของอิฐในห้องทดลองโดยการน าอิฐมอญ 1 ก้อน 

น้ าหนัก 1520 กรัม แช่น้ า 30 นาที จากนั้นน ามาวางในห้องทดลองท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี 25-26 องศาเซลเซียส และ

ความชื้นไว้ท่ี 18-21 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นชั่งน้ าหนักของอิฐทุก ๆ 1 นาที ตั้งแต่น าขึ้นมาจากการแช่น้ าจนถึง 60 นาที  

ผลการทดสอบแสดงในภาพท่ี 3  

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงน้ าหนักอิฐมอญในหอ้งทดลอง 

 

 จากภาพท่ี 3 จะพบว่าหลังจากแช่น้ า 30 นาที น้ าหนักอิฐมอญเพิ่มขึ้นจากเดิม 188 กรัม และใน 60 นาที 

หลังจากทิ้งไว้ในห้องทดลองน้ าท่ีอยู่ในอิฐมอญลดลง 11 กรัม หรือ 0.014 ลิตร(หักลบปริมาณน้ าท่ีไม่ระเหยแล้ว) คิด

เป็นปริมาณความรอ้นท่ีใชใ้นการระเหยน้ า 11 กรัม เท่ากับ 24.83 จูล (ความร้อนแฝงของการระเหยของน้ า 2.25 J/g)  

 3.2 การทดสอบความสามารถระเหยน  าของอฐิมอญในสภาวะแวดล้อมธรรมชาต ิ 

 ส าหรับการทดสอบความสามารถในการระเหยน้ าของอิฐในห้องทดลองโดยการน าอิฐมอญ 1 ก้อน 

น้ าหนัก 1524 กรัม แช่น้ า 30 นาที จากนั้นน ามาวางในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ วัดอุณหภูมิช่วงทดสอบได้ระหว่าง 

30-31 องศาเซลเซียส และความชื้นวัดได้ 9-10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นชั่งน้ าหนักของอิฐทุก ๆ 1 นาที ตั้งแต่น าขึ้นมาจาก

การแช่น้ าจนถึง 60 นาท ีผลการทดสอบแสดงในภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงน้ าหนักอฐิมอญในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ 
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 จากภาพท่ี 4 จะพบว่าหลังจากแช่น้ า 30 นาที น้ าหนักอิฐมอญเพิ่มขึ้นจากเดิม 200 กรัม และใน 60 นาที 

หลังจากทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติน้ าท่ีอยู่ในอิฐมอญลดลง 13 กรัม หรือ 0.016 ลิตร(หักลบปริมาณน้ าท่ีไม่

ระเหยแล้ว) คิดเป็นปริมาณความรอ้นท่ีใชใ้นการระเหยน้ า 13 กรัม เท่ากับ 29.34 จูล  

 2.4 การทดสอบสมรรถนะกระบวนการต่างๆในตู้เพาะเห็ดต้นแบบ 

 ส าหรับกระบวนการท างานท้ังหมดของเคร่ืองต้บแบบจะแยกได้ 4 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการลด

อุณหภูม ิกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิ กระบวนการลดความชืน้ และกระบวนการเพิ่มความชืน้ 

 2.4.1 กระบวนการลดอุณหภูมิ 

 การทดสอบสมรรถนะของกระบวนการลดอุณหภูมิจะท าโดยการฉีดน้ าลงบนก้อนอิฐมอญและ

เปิดพัดลมพร้อมกัน จากนั้นจะท าการวัดอุณหภูมิท้ังภายในและภายนอกตู้เพาะเห็ด ทุก ๆ นาทีตั้งแต่เร่ิมเปิดน้ ากับพัด

ลมจนถึง 30 นาท ีผลการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงสมรรถนะการลดอุณหภูมิ 

 

      จากภาพท่ี 5 จะพบวา่สามารถลดอุณหภูมิภายในห้องทดลองได้ 3 ถึง 5 องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มจะ

ลดลงได้อีก 

 2.4.2 กระบวนการเพิ่มอุณหภูมิ 

     การทดสอบสมรรถนะการเพิ่มอุณหภูมิจะท าโดยการเปิดฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ 220 โวลต์ 

และเปิดพัดลมฮีตเตอร์พร้อมกัน จากนั้นจะท าการวัดอุณหภูมิท้ังภายในและภายนอกตู้เพาะเห็ด ทุก ๆ นาทีตั้งแต่เร่ิม

เปิดฮีตเตอร์จนถึง 30 นาท ีจะเห็นวา่สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้มากกว่า 10 องศาเซลเซียส แสดงในรูปท่ี 6 



372 
 

 

-Proceeding- 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงสมรรถนะการเพิ่มอุณหภูมิ 

 

 2.4.3 กระบวนการลดความชื น 

การทดสอบสมรรถนะกระบวนการลดความชื้น ในขบวนการนี้จะใช้เมื่อความชื้นในตู้เพาะเห็ดสูง

กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสมมุติฐานว่าความชื้นภายนอกตู้เพาะเห็ดต่ ากวา่ 90 เปอร์เซ็นต์  ในขบวนการนี้จะใช้พัดลม

ดูดอากาศจากภายนอกท่ีมีความชื้นต่ ากว่าเข้ามาแทนท่ีอากาศภายในตู้ โดยจะใช้พัดลมตัวเดียวกับการลดอุณหภูมิ 

การทดสอบจะเร่ิมจากการเปิดพัดลมระบายอากาศจากนั้นจะวัดความชืน้ท้ังภายในและภายนอกตูเ้พาะเห็ด ทุก ๆ นาที

ตัง้แตเ่ร่ิมเปิดพัดลมจนถึง 30 นาท ีผลการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงสมรรถนะการลดความช้ืน 
 

     จากภาพท่ี 7 จะพบวา่ในเวลา 30 นาทีขบวนการลดความชืน้สามารถลดความชื้นภายในหอ้งเพาะเหด็

ได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  
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2.4.4 กระบวนการเพิ่มความชื น 

 การทดสอบสมรรถนะการเพิ่มความชื้นจะท าโดยการเปิดป๊ัมน้ าเพื่อฉีดน้ าลงบนอฐิมอญ จากนั้น

จะวัดความชื้นท้ังภายในและภายนอกตู้เพาะเห็ด ทุก ๆ นาทีตั้งแต่เร่ิมฉีดน้ าจนถึง 30 นาที ผลการทดสอบแสดงใน 

ภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8 กราฟแสดงสมรรถนะการเพิ่มความชืน้ 

 

จากภาพท่ี 8 จะพบวา่สามารถเพิ่มความชื้นภายในห้องเพาะเห็ดได้มากกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์ในชว่งเวลา 4 นาที 
 

2.5 วงจรควบคุม 

วงจรควบคุมท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของตู้เพาะเห็ดต้นแบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่  ๆ คือ 

ส่วนแรกส่วนอนิพุตจะใชโ้มดูลตัวตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น รุ่น DHT 22 เพื่อตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นภายใน

ตู้เพาะเห็ด ส่วนท่ีสองส่วนเอาต์พุตจะมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ จอแสดงผล LCD ท าหน้าท่ีแสดงค่าอุณหภูมิและ

ความชื้น ป๊ัมน้ า ฮีตเตอร์ พัดลมฮีตเตอร์ และพัดลมระบายอากาศ โดยอุปกรณ์ท้ัง 4 ส่วนนี้จะถูกควบคุมการท างาน

ผ่านวงจรโมดูลรีเลย์ ส่วนสุดท้ายตัวควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ARDUINO UNO ท าหน้าท่ีควบคุมการท างาน

เครื่องต้นแบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ท้ังหมดจะต่อดังวงจรควบคุมในภาพท่ี 9 
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ตวัตรวจจบัอุณหภูมิและความช้ืน
DHT 22

ตวัแสดงผลอุณหภูมิ และความช้ืน
LCD 4x20

โมดูล รีเลย์

ป๊ัมน ้า

ฮีตเตอร์

พดัลมฮีตเตอร์

พดัลม

ตวัประมวลผล  Arduino UNO  
 

ภาพที่ 9 วงจรควบคุมตูเ้พาะเห็ดนางฟา้ที่ใชอ้ฐิมอญเป็นตัวช่วยในการคงคา่อุณหภูมแิละความชื้น 
 

 ส าหรับการประมวลผลจะแบง่ออกได้ 4 ขบวนการ ดังนี ้ขบวนการแรกเมื่ออุณหภูมิภายในตู้เพาะเห็ดต่ ากว่า 

25 องศาเซลเซียส ตัวควบคุมจะท างานในขบวนการเพิ่มอุณหภูมิ ขบวนการท่ีสองเมื่ออุณหภูมิภายในตู้เพาะเห็ดสูงกว่า 

35 องศาเซลเซียส ตัวควบคุมจะท างานในขบวนการลดอุณหภูมิ ขบวนการท่ีสามเมื่อความช้ืนภายในตู้เพาะเห็ดต่ ากว่า 

70 เปอร์เซ็นต์ ตัวควบคุมจะท างานในขบวนการเพิ่มความชื้น ขบวนการสุดท้ายเมื่อความชื้นภายในตู้เพาะเห็ดสูงกว่า 

90 เปอร์เซ็นต์ ตัวควบคุมจะท างานในขบวนการลดความชืน้ 
  

3. ผลการทดสอบตู้เพาะเห็ดเครื่องต้นแบบ 

 3.1 ผลการทดสอบตู้เพาะเห็ดเครื่องต้นแบบ 

การทดสอบการรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นในกระบวนการเพาะเห็ดด้วยอิฐมอญเคร่ืองต้นแบบ 

ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ณ. บริเวณดาดฟ้า มทร. ล้านนา ตาก โดยใช้เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน 12 ก้อน ก าหนด 

ชว่งอุณหภูมิอยูท่ี่ 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส และชว่งความชื้นอยูท่ี่ 70 ถึง 90 เปอร์เซ็นต ์โดยจะท าการทดสอบ 12 วัน เร่ิม

ตั้งแต่ วันท่ี 2 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 14 เมษายน 2562 แต่จะแสดงผลการทดสอบในวันท่ี 1, 5, 10 ของการทดสอบหรือ

ตรงกับวันท่ี 2, 7, 12 ของเดือนเมษายน 2562 โดยเก็บผลทดสอบทุก ๆ 1 ชั่วโมง เร่ิมตั้งแต่ 01:00 ถึง 24:00 นาฬิกา 

ท้ังหมด 24 ชั่วโมงหรือตลอดท้ังวัน ผลการทดสอบแสดงในภาพท่ี 10 
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    ก. ผลการควบคุมอุณหภูมิในวันท่ี 2 เมษายน 2562        ข. ผลการควบคุมความชืน้ในวันท่ี 2 เมษายน 2562 

 

    
       ค. ผลการควบคุมอุณหภูมิในวันท่ี 7 เมษายน 2562       ง. ผลการควบคุมความชื้นในวันท่ี 7 เมษายน 2562 

 

     
    จ. ผลการควบคุมอุณหภูมิในวันท่ี 12 เมษายน 2562           ฉ. ผลการควบคุมความชื้นในวันท่ี 12 เมษายน 2562 

ภาพที่ 10 ผลการทดสอบตูเ้พาะเห็ดเครื่องต้นแบบ 
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3.2 ผลผลิตเห็ดที่ได้จากการเพาะด้วยเครื่องต้นแบบ 

ส าหรับการเพาะเห็ดจะใชเ้ห็ดนางฟ้าภูฐาน จ านวน 12 ก้อน ซึง่จะมีผลการผลิตเห็ดดังแสดงในภาพท่ี 11 

 

                                                        
            ก. ผลผลิตเห็ดรุ่นท่ี 1 (6 วันนับจากหลังเปิดเชื้อเห็ด)  ข. ผลผลิตเห็ดรุ่นท่ี 1 (8 วันนับจากหลังเปิดเชื้อเห็ด) 
 

 

                                                      
         ค. ผลผลิตเห็ดรุ่นท่ี 2 (10 วันนับจากหลังเปิดเชื้อเห็ด)      ง.ผลผลิตเห็ดรุ่นท่ี 2 (12 วันนับจากหลังเปิดเชื้อเห็ด) 
 

ภาพที่ 11 เห็ดท่ีไดจ้ากการเพาะในตู้เพาะเห็ดตน้แบบ 
 

ผลการศึกษา 
 ส าหรับผลการศกึษาท่ีได้จากการทดสอบเคร่ืองตน้แบบจะแยกออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  

ผลการทดสอบประเด็นแรกการความสามารถระเหยน้ าของอิฐมอญ จากการทดสอบท้ังในห้องทดลองและท่ี

สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ อิฐมอญจะมีน้ าหนักมากขึ้นเมื่อน าไปแช่น้ าแสดงว่าอิฐสามารถเก็บน้ าไว้ในก้อนอิฐมอญได้

และเมื่อน าอิฐมอญมาผึ่งอากาศพบว่าน้ าหนักของอิฐมอญลดลงท้ังท่ีได้หักน้ าหนักของน้ าที่ไหลออกมาโดยยังไม่ระเหย

แสดงวา่อฐิมอญสามารถระเหยน้ าได้ ขบวนการระเหยของน้ านี้จะตอ้งใชค้วามร้อนในการท าระเหยดังนัน้จะส่งผลให้ก้อน

อฐิมอญหรือบริเวณใกล้เคียงเย็นลง  
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ผลการทดสอบประเด็นท่ีสองการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองต้นแบบ โดยจะแยกย่อยได้ 4 ประเด็นดังนี้ การ

ทดสอบสมรรถนะของกระบวนการลดอุณหภูมิดังแสดงในรูปท่ี 5 เคร่ืองต้นแบบสามารถลดอุณหภูมิได้เกือบ 4 องศา

เซลเซียสภายใน 5 นาทีแรก โดยลดจากอุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียสลงมาท่ี 37.1 องศาเซลเซียสและมีความสามารถ

โดยรวมอยู่ ท่ี 3-5 องศาเซลเซียส การทดสอบสมรรถนะของกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิดังแสดงในรูปท่ี 6 

เคร่ืองต้นแบบสามารถเพิ่มอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสได้ต้ังแต ่5 นาทีแรก โดยเพิ่มจากอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียสไป

ถึง 29 องศาเซลเซียส ขบวนการเพิ่มอุณหภูมินี้จะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆท่ีประมาณ 20 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง การทดสอบ

สมรรถนะกระบวนการลดความชื้นดังแสดงในรูปท่ี 7 เคร่ืองต้นแบบสามารถลดชื้นได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ การ

ทดสอบสมรรถนะการเพิ่มความชืน้ดังแสดงในรูปท่ี 8 เครื่องต้นแบบสามารถเพิ่มชืน้ได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 

4 นาทีแรก โดยเพิ่มจากความชื้น 70 เปอร์เซ็นต์ เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าการเพิ่มความชื้นด้วยกระบวนการท่ี

น าเสนอนี้มีความสามารถสูงมาก  

ผลการทดสอบประเด็นท่ีสามการทดสอบเคร่ืองต้นแบบท่ีสภาวะแวดล้อมธรรมชาติเป็นการน าตู้เพาะเห็ด

ตน้แบบไปเพาะเห็ดนางฟา้ ณ. บริเวณดาดฟา้ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ล้านนา ตาก ในวันท่ี 2 เมษายน 2562 ถึง

วันท่ี 12 เมษายน 2562 ดังแสดงผลการทดสอบในรูปท่ี 10 โดยควบคุมช่วงของอุณหภูมิ ไวท่ี้ 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส 

พบวา่ชว่งท่ีอุณหภูมิภายนอกเกนิ 40 องศาเซลเซียส เครื่องไม่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดได้ ในสว่น

ของการควบคุมความชื้นโดยควบคุมช่วงความชื้น ไว้ท่ี 70 ถึง 90 พบว่าการเพิ่มความชื้นสามารถควบคุมความชื้นให้

อยู่สูงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ได้ตลอดการทดสอบ โดยบางช่วงเวลาความชื้นภายในตู้แตกต่างจากภายในมากกว่า 80 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนการลดความชื้นพบว่าจะไม่สามารถลดความชื้นภายในตู้เพาะเห็ดได้ช่วงท่ีความชื้นภายนอกตู้เพราะ

เห็ดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์   

 ผลการทดสอบประเด็นท่ีสี่ผลผลิตเห็ดนางไฟฟา้ท่ีได้จากตู้เพาะเห็ดตน้แบบคร้ังท่ี 1 ได้เห็ดน้ าหนัก 236 กรัม 

และครัง้ท่ี 2 ได้เห็ดน้ าหนัก 194 กรัม รวมท้ังสองครัง้จะได้เห็ดรวม 340 กรัม โดยเห็ดนางฟ้าท่ีได้บางดอกจะมีลักษณะ

เหี่ยวเล็กน้อย ส าหรับปริมาณเห็ดท่ีได้ผลผลิตน้อยน่าจะมีผลจากปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อายุก้อนเห็ด  คุณภาพก้อน

เห็ด เป็นต้น 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการทดสอบเคร่ืองต้นแบบ โดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฐานจ านวน 12  ก้อน ตั้งช่วงอุณหภูมิไว้ท่ี 25 ถึง  

35 องศาเซลเซียส ตั้งช่วงความชื้นไว้ท่ี 70 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 12 วัน ณ. ดาดฟ้า ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.

ล้านนา ตาก พบว่าเคร่ืองต้นแบบสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดได้เฉพาะอุณหภูมิภายนอกต่ ากว่า  

40 องศาเซลเซียส ส่วนการควบคุมความชื้นจะท าได้ดีในขบวนการเพิ่มความชื้น แต่ขบวนการลดความชื้นจะไม่

สามารถลดความช้ืนให้อยู่ในช่วงท่ีก าหนดได้เมื่อความช้ืนภายนอกสูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากกระบวนการน้ีจะเปิด

พัดลมระบายอากาศดูดอากาศภายนอกซึ่งมีความชื้นต่ ากว่าภายในตู้เข้ามาภายในตู้แต่อากาศท่ีดูดเข้ามาจะผ่านอิฐ

มอญด้วยจึงท าให้อิฐมอญคายน้ าออกมาด้วยเป็นผลท าให้ความชื้นลดลงได้นอ้ย แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลด

ความชื้น เช่น เปิดฝาตู้เพื่อให้อากาศถ่ายเทเองตามธรรมชาติ ส าหรับผลผลิตเห็ดนางฟ้าท่ีได้ในเวลา 12 วันจะเก็บได้

ประมาณ 430 กรัม แต่มีเห็ดบางดอกเหี่ยว แสดงว่ามลีมผ่านดอกเห็ดเป็นเวลานาน เมื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุพบวา่มี

กระบวนการท่ีท าให้พัดลมท างาน คือ กระบวนการลดความชืน้ และกระบวนการลดอุณหภูมิ แนวทางแก้ไขควรเปลี่ยน

ทิศทางของลมให้ผ่านเฉพาะอิฐมอญเท่านั้น โดยรวมแล้วหลักการของเคร่ืองต้นแบบท่ีใช้อิฐมอญมาช่วยในการคงค่า

ความชื้นและลดอุณหภูมิสามารถน าไปใช้ในการเพาะเห็ดนางไฟฟ้าได้แต่ต้องปรับปรุงการกระบวนการลดความชื้น 

และการลดอุณหภูมิเพิ่มเตมิเพื่อลดผลกระทบผลท่ีเกิดในดอกเห็ด   
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เทคนิคการวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์รายงานผล 

ด้วยคลาว ์

Dust Measurement Techniques and Air Quality Environment Wireless Report by Cloud 
 

ศริิชัย ลาภาสระน้อย1*, เกรียงกมล มงคลเมอืง1 และ รุ่งเพชร ก่องนอก1 

Sirichai Lapasanoi1*, Kreangkamol Mongkolmuang1 and Rungphet Kongnok1 
 

บทคัดย่อ  

 ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในปริมาณท่ีสูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอท่ีจะท าให้เกิดอันตรายแก่

มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เป็นผล

ท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ วิธีการตรวจสอบสภาวะความเป็นพิษของอากาศได้ทันท่วงทีด้วยเทคนิคการวัด

ปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน ์ท่ีน าเสนอนี้แบ่งเป็นภาคส่งสัญญาณการตรวจวัดแบบพกพา

ขนาดเล็กส าหรับภาคครัวเรือน ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO เชื่อมต่อจอแสดงผล โมดูลสื่อสาร nRF24L01 

เซนเซอร์ก๊าซชนิดสารกึ่งตัวน าโลหะอกไซค์ MQ-2  MQ-3 ความชื้น อุณหภูมิ (DHT22) และโมดูลวัดขนาดฝุ่นละออง 

PMS5003 ประมวลผลส่งข้อมูลมายังภาครับสัญญาณ NodeMCU ESP8266 พร้อมจอแสดงผล ติดต่อสื่อสารระบบ 

Cloud Blynk ผลการทดสอบพบว่า สามารถตรวจวัดค่าก๊าซไวไฟ ประเภทก๊าซแอลพีจี คาร์บอนไดออก ไซด์  

แอลกอฮอล์ ควัน อุณหภูมิ ความชื้น ละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 1.0,  2.5  และ 10 ไมครอน  ส่งข้อมูลไร้สายแบบ

ใกล้เคียงเวลาจรงิ รัศมี 1 ตารางกิโลเมตร บันทึกข้อมูลรายงานผลระบบคลาว์คอมพวิติ้งได้ทุกที่ทีมีอินเตอร์เน็ต เข้าถึง

ถิ่นทุรกันดารพื้นท่ีอันตรายมคีวามปลอดภัยไมต่อ้งสัมผัสอยูใ่กล้จุดเสี่ยง 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบออนไลน์  
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Abstract  
 Weather conditions that are contaminated in quantities that are higher than normal levels for a long time 

enough to cause harm to humans, animals, plants or property may occur naturally or In the case of human actions 

resulting in diseases in the respiratory system How to check the air toxicity in a timely manner with online dust 

measurement and air quality measurement techniques. This presentation is divided into a small portable measurement 

signal sector for the household sector. Uses Arduino UNO microcontroller, display connector, communication module 

nRF24L01, semiconductor gas sensor, metal probe, MQ-2 MQ-3, temperature humidity (DHT22) and particle size 

measurement module PMS5003. Processing data sent to the NodeMCU ESP8266 receiver with display Cloud Blynk 

communications. The results showed that can measure flammable gas LPG   carbon dioxide, alcohol, smoke, temperature, 

humidity, small dust particles  PM 1.0, 2.5 and 10 microns. Send wireless data near real time, radius of 1 square 

kilometer. Record data on the results of the cloud computing system anywhere with internet access. Access to the 

wilderness is difficult to access risky area. Wireless control system is safe, no need to touch or near a risk point. 
 

Keyword:   Online air quality meter 
 

บทน า 
สภาพอากาศโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ 

ในบรรยากาศมากเกินไป เกิดจากการเผาไหมใ้นท่ีโล่ง ยานพาหนะ การบด การโม ่ไฟป่า การท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง 

และเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงกระบวนการอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไปสะสม

ในระบบทางเดินหายใจ [2] หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอดท าให้การท างานของ 

ปอดเสื่อมประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังด้วยวิธีการตรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมตรวจจับก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม 

อาคารท่ีพัก หรือสถานประกอบการ มีความจ าเป็นต่อระบบการแจ้งเตือนป้องกันคุณภาพอากาศในแบบมีส่วนร่วมท่ี 

ง่ายต่อความเข้าใจ ทันท่วงที เข้าถึงพื้นท่ีเสียงภัยได้อย่างรวดเร็ว การจัดเก็บผลการตรวจวัดฐานข้อมูล รายงาน 

การประมวลผลด้วยเทคโนโลยแีบบคลาวด์ (Cloud) [7] ซอฟตแ์วร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันระบบบน

สมาร์โฟนได้งา่ยและรวดเร็ว 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ดัชนีคุณภาพทางอากาศ 

โลกมีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบ ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละออง ไอน้ า และ 

เชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในจ านวนนี้ก๊าซออกซิเจนปกติจะมีส่วนประกอบค่อนข้างคงท่ีคือ ไนโตรเจน 78.09 ออกซิเจน 

20.94 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเฉื่อย 0.97 เปอร์เซ็น  [2]  ดัชนีคุณภาพอากาศหนึ่งค่า ใช้เป็นตัวแทนค่า

ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญญลักษณ์

เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย (ตารางท่ี 1) [3] หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 

แสดงวา่ค่าความเข้มข้นของมลพษิทางอากาศมีคา่เกนิมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนคีุณภาพอากาศของประเทศไทย 

 
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php 

 

ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia :NH3) ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติสารเคมีท่ีประกอบด้วยธาตุไนโตเจน และไฮโดรเจนท่ีมี

ประโยชน์อย่างมากท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  น าไปใช้ในการผลิตปุ๋ย  ใช้เป็นสารท าความเย็น ใน

ขณะเดียวกันแอมโมเนียก็เป็นก๊าซพิษต่อร่างกายของมนุษย์ ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุท่ีจะ

เกิดขึ้น โดยพระราชบัญญัติก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบท าความเย็นท่ีใชส้ารแอมโมเนยีเป็นสารท าความเย็นใน

โรงงาน พ.ศ.2554 ในหมวดท่ี 7 ข้อท่ี 13 [4] ได้กล่าวลักษณะอาคารโรงงานท่ีใช้ระบบท าความเย็นโดยใช้สารแอมโมเนียว่า

ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนียบริเวณห้องเคร่ืองและห้องปฏบัิตงิานท่ีมีการตดิตัง้ระบบท าความเย็น   
 

2. อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ 

2.1 เซนเซอร์กา๊ซชนิดสารกึง่ตัวน าโลหะออกไซด์   

หัววัดก๊าซอาศัยการเปลี่ยนแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าได้แก่ความต้านทานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า [6] 

ประดิษฐ์จากสารกึ่งตัวน าโลหะออกไซด์ (Metal oxide Semiconductor) [10]  MQ-2 วงจรพื้นฐานรูปท่ี 1 พลังงานให้ 

ท่ีขา H ท าให้เกิดความร้อนขึ้นท่ีขดลวดค่าความตา้นทานท่ีเกิดขึ้นระหว่าง ขา A และ B  รอยตอ่ขัว้วัดไฟฟา้มีสมบัตเิป็น

แบบโอห์ม (Resistance sensor : Rs) แปรผกผันกับปริมาณของก๊าซไวไฟ เมื่อตรวจจับปริมาณก๊าซได้มากจะท าให้ค่า

ความต้านทาน Rs ลดลง Rs = (Vc/Vout-1)×RL เทียบกับแรงดันไฟฟ้าท าความร้อน (VH) และแรงดันทดสอบ (Vc)  

ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า (VRL) ท่ีความต้านทานการโหลด (RL) โดยพลังงานความไวในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลง  

Ps =Vc2 ×Rs/(Rs+RL)2  หนว่ยเป็นวัตต์ 

                 
ก) หัววัดก๊าซ MQ-2              ข) วงจรสมมูล 

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนค่าก๊าซตามความตา้นทานภายในเซนเซอร์ 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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ก) ก๊าซหลายชนดิ                         ข) ผลของสภาพแวดลอ้ม 

ภาพที่ 2  MQ-2 ลกัษณะความไว อุณหภูมปิกติและความชื้น [10] 
 

 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความต้านทานเซนเซอร์ Rs กับ Ro แสดงในภาพท่ี 2 ก) 

ความต้านทานก๊าซตรวจวัดหนึ่งในล้านส่วน (ppm) ภายใต้อุณหภูมิท่ีแตกต่างกันพบว่าความต้านทานไฟฟ้าของหัววัด

แก๊สจะเปลี่ยนแปลงค่าลดลงหรือมีค่าเพิ่มขึน้ซึ่งขึ้นกับชนิดของแก๊สและชนิดของสารกึ่งตัวน าโลหะออกไซด์ อย่างไรก็

ตามกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและสัดส่วนความต้านทาน Rs/Ro ท่ีตรวจวัดได้อาจจะไมเ่ป็นเส้นตรงท้ังน้ี

เป็นผลมาจากรอยต่อของหัววัดแก๊สกับขั้วไฟฟ้าท่ีประดิษฐ์หัววัดแก๊สซิงค์ออกไซด์  ผลการทดสอบรูปท่ี 2 ข) ภายใต้

มาตรฐานความตา้นทานภายใน 1,000 ppm ก็าซบิวเทน (Methane)  ท่ีอุณหภูมิท่ี 20 องศา และความชื้น 65 เปอร์เซ็น 

ความเข้มข้นของก๊าซชนิดต่าง ๆ ในหนว่ย ppm ใชจุ้ดสองจุดจากเส้นโค้งของก๊าซโดยเฉพาะจากกราฟภาพท่ี 2 ค านวณ

ความลาดชันของเส้นนัน้ เช่น ใช้จุดสองจุดจากจุดโค้งท่ี 1 ของแอลพีจี (LPG)  ท่ี log 200, log 1.6 และจุดท่ี 2 คือ (log 

1000, log 0.26) จุดเหล่านี้อยูใ่นระดับลอการทึิมเพื่อบันทึกจุดและค านวณคา่ความชัน  

 

m=
y2-y1

x2-x1
    (1) 

 ก าหนดให้จุดท่ีหนึ่งจากด้านบนและความลาดเอียงในรูปแบบ (x,y, ความชัน m ) ในกราฟแกน x คือ

อัตราส่วน Rs/Ro  และแกน  y คือความเข้มข้นของก๊าซในหน่วย ppm ในอากาศบริสุทธ์ิจะได้อัตราส่วน ขณะท่ีความชัน

เหนอือัตราส่วน Rs/Ro   และจุดแรกท่ีกลา่วข้างตน้สามารถค านวณได้ดังน้ี 

 
ฃ 

x2 =
(y2-y1)

m
+ x1   (2) 

 ความเข้มข้นก๊าซโดยใชล้อการิทึมยกก าลัง 10  ถูกน ามาแปลงดังน้ันสมการหาก๊าซ LPG เท่ากับ   

 

LPG = 10
log(

Rs

Ro
−y1)/m+x1

  (3) 

เมื่ อน าสมการท่ี  3 ไปเขียนโปรแกรมจ าแนกเฉพาะ LPG จะได้ เ ป็น  pow(10,(  ( ( log( rs_ro_ratio)-

pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])) ดังท่ีเห็นในกราฟจะแสดงก๊าซหลายชนิดค่าท่ีได้ สแกลเซมิล็อกระบุ  100  1000  

10000 ppm  ค่าเหล่านี้เมื่อวางแผนลงบนกราฟปกติจะเป็นตัวแทนของเส้นโค้งเช่นเลขยกก าลังของก๊าซชนิดแอลพีจี  

CO2  และควัน (Smoke) ได้ 
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2.2  เซนเซอร์วัดขนาดฝุน่ 

เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นวัดขนาดและปริมาณของฝุ่นละอองหรืออนุภาคในอากาศโดยใช้เทคนคิการกระเจิง

แสงเลเซอร์ [8]  ดังภาพท่ี 3  พัดลมดูดอากาศไหลผ่านท่อท่ีก าหนดปริมาณอากาศจากปลายอีกด้านแล้วยิงแสง

เลเซอร์ในแนวตัง้ฉากจากนั้น  โพโตมิเตอร์(Photometer) จะตรวจจับการกระเจิงแสง มาเชื่อมโยงกับจ านวนอนุภาคฝุ่น

ละออง Particulate Metter (PM)  2.5 ในอากาศ ไม่ได้นับปริมาณ PM2.5 โดยตรงท่ัวไปจะใช้หลักการตัวตรวจจับแสง 

(ซึ่งตั้งอยู่ท่ีมุมต่างจากตัวส่ง) จะได้รับแสงท่ีมีความเข้มน้อยลงหากมี อนุภาคในอากาศมาท าให้แสงกระเจิงน้อย นับ

อนุภาคท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ เลือกใช้เซนเซอร์รุ่น PMS5003[11] [1] ความสามารถ

ท่ีย่านการวัด 0-500 µg/m³ ส าหรับอนุภาคฝุ่นในช่วง 0.3 -1.0   1.0-2.5  และ 2.5-10 ไมโครมเิตอร์ (µm) ด้วยความ

แมน่ย า  1 µg/m³   

 
รูปท่ี 3 หลักการท างานเทคนิคการกระเจิงแสงเลเซอร์ 

 

2.3  โมดูลเซนเซอร์อณุหภูมิและความชื น  

อุณหภูมิเซนเซอร์แบบความตา้นทานลดลงเมื่ออุณหภูมเิพิ่มขึ้น ดูดซับไอน้ าและไอออนท่ีแตกตัวเป็นผล

ให้คา่ความน าไฟฟา้ของตัวกลางเพ่ิมขึน้ โดยช่วงเวลาการตอบสนองอยู่ในช่วง 10-30วนิาที เซนเซอร์ระบบสมองกลฝัง

ตัว DHT22/AM2302[9] สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์  อัตราส่วนของปริมาณไอน้ าในอากาศต่อปริมาณไอน้ าท่ีท าให้

อากาศอิ่มตัว ให้ค่าเอาต์พุตเป็นแบบดิจิทัล ใช้ขาสัญญาณดิจิทัลเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อแบบบิตอนุกรม

สองทิศทาง  วัดอุณหภูมิได้ในช่วง: -40 to 80 °C ความละเอียด ±0.5 °C วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง: 0-100 RH% 

ความละเอียด 2-5% อัตราการวัดสูงสุด: 0.5Hz 
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3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 

3.1 ภาคส่งสญัญาณ Arduino และ Sensor 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino [5] สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทางกายภาพ

ซอร์ฟแวร์ระบบเปิดใช้ภาษา C++ โปรแกรมควบคุมการท างาน Arduino IDE [12]  อุปกรณ์ภาคส่งสัญญาณแสดงใน

ภาพท่ี 4 ประกอบด้วย จอแสดงผล Organic light-emitting diode (OLED)  โมดูลสื่อสาร nRF24L01 อุณหภูม-ิความชื้น 

ตรวจจับก๊าซ MQ-2 MQ-3 และเซนเซอร์ PMS5003 [13] สื่อสารกับ Arduino UNO แบบ UART อนุกรมอะซิงโคนัสใช้

สายสัญญาณ  Tx และ Rx ในการรับ – ส่งข้อมูล ก าหนดความเร็วในการสื่อสาร 9600 kbps โมดูล OLED การสื่อสาร

ผ่านบัส I2C  ใช้สายสัญญาณ SCL (สายสัญญาณ Serial Clock) และ SDA (สายสัญญาณข้อมูล Serial Data) แสดง

ผลได้แบบสีเดียวมีขนาดจอภาพ 0.96" ความละเอียด 128x64 พิกเซล ภายในโมดูลมีชิป SSD1306 และ SSH1106 

ส าหรับจอขนาด 1.3 นิ้ว เป็นตัวควบคุมการท างานถ้าต้องการแสดงขอ้ความ  

 

 
 

 
ภาพที่ 4 ระบบภาคส่งสัญญาณอุปกรณต์รวจจับฝุ่นและกา๊ซหลายชนดิ 

 

3.2 โมดลูการสื่อสารไรส้าย 

โมดูลสื่อสารไร้สาย nRF24L01[4] ท างานบนความถี่สัญญาณวทิยุ 2.4–2.4835GHz ชอ่งสัญญาณได้ถงึ 

125 ช่อง เขียนโปรแกรมให้เป็นได้  Transceiver สามารถท าหน้าทีท้ังตัวรับ (Receiver) และส่ง (Transmitter) มีขนาด

เล็กกินพลังงานต่ าสามารถรับ/ส่ง ข้อมูลได้สูงสุดถึง 2Mbps ส าหรับการส่งข้อมูลแบบ 2 ทิศทาง การใช้งานเนื่องจาก

การเชื่อมโยงโมดูลกับบอร์ด Arduino แบบซิงโคนัสก าหนดจังหวะการรับข้อมูล SPI สายสัญญาณขา CE กับ CSE  

ท่ีก าหนดในโปรแกรมไลบรารี่ (Library) 

  

https://www.arduino.cc/
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3.2  ภาครับสัญญาณ Arduino และ NodeMCU 

ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino UNO เชื่อมตอ่โมดูลรับ-ส่งสัญญาณ nRF24L01 บนโปโตคอล SPI  ส่งข้อมูล

แสดงผล และเชื่อมต่อโมดูล ESP8266 ดังแสดงในรูปท่ี 5  โหนด (Node) MCU ESP8266 ต่อขา Tx/Rx แบบอนุกรม 

เพื่อสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และเชื่อมตอ่ไปสู่อินเทอร์เน็ตได้โมดูลใช้ชปิประเภท SoC  (System-on-Chip) 

ซึ่ งมี โปรเซสเซอร์ขนาด 32 บิต "Xtensa LX3" ของบริษัท Tensilica เป็นตัวประมวลผลหลัก  เหมาะส าหรับ 

งานประเภท IoT (Internet of Things) เคร่ืองมือท่ีส าคัญในการพัฒนาจากบริษัท Espressif Systems โค้ดภาษา C และ

คอมไพล์ให้เป็นเฟิร์มแวร์ (Firmware) ส าหรับน าไปโปรแกรมลงในชิป ESP8266 พัฒนา Arduino IDE NodeMCU และมี 

การพัฒนา Library ให้รองรับการใชง้านชปิ ESP8266 เพื่อเชื่อมตอ่กับอุปกรณ์อ่ืน 

 

 

 
ภาพที ่5 ภาครับสัญญาณ Arduino และ NodeMCU ESP8266 

 

4. ระบบคลาว์คอมพวิติ ง Blynk 

ระบบเครือข่ายคลาวก์ารจัดเก็บข้อมูลเชื่อมตอ่กับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือ Cloud Server 

ภายใต้ระบบท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัยท่ีสามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบได้ผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้การท างาน

ไม่ถูกจ ากัดอยู่ในสถานท่ีหนึ่งสถานท่ีใดท างานได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่นโน้ตบุ้ก สมาร์ทโฟน หรือ

แท็บเล็ต ซึ่งท าให้อุปกรณ์ปลายทางติดต่อไปยัง  Cloud Server แล้วรายงานตัวเองทันทีท่ีต่ออินเตอร์เน็ตได้ จากนั้นก็

สร้างการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติระบบ Blynk Server [7] เป็น Open Source  แบบ GNU (General Public License) ด้วย

ไลบราร่ี Blynk หรือเช็คอุปกรณ์ท่ีรองรับ ถูกพัฒนามาจากภาษา JAVA สามารถท างานรอรับการติดตอ่จาก IoT Node 

หลังจากเชื่อมต่อผู้ใช้สามารถใช้ Blynk แอปพลิเคชัน  แสดงดังภาพท่ี 6 โดยเร่ิมจาก Arduino และ NodeMCU 

ESP8266  ไปยังปลายทาง ท่ีเชื่อมตอ่อินเตอร์เนตผ่าน WIFI / 3G / 4G หรือสายแลน  
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ภาพที่ 6 การเชื่อมตอ่คลาว ์Blynk กับภาครับ-ส่ง รายงานสภาพอากาศและตรวจจับก๊าซหลายชนดิ 

 

Blynk Server จะใช้รหัส Token ในการแยกแยะอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อรหัสนี้จะได้มาจากการลงทะเบียนใน Blynk 

แอปพลเิคชันเปรียบเสมอืนรหัสประจ าตัวประชาชน ส าหรับยนืยันตัวตนวา่เป็นอุปกรณ์ตัวไหน รหัส Token แตล่ะตัวจะ

ไม่ซ้ ากัน น ารหัส Token นี้ไว้ในโค๊ด Arduino Sketch แล้วแก้ไขชื่อ SSID กับรหัสผ่าน WiFi อัพโหลดโปรแกรมเข้า 

NodeMCU การเปิด Blynk แอปพลเิคชันท่ีติดต้ังไว้บนมอืถอื เพิ่ม WIDGET ปุ่มตา่ง ๆ ท่ีต้องการแลว้ระบุขาใช้งานให้ตรง

กับเขียนโปรแกรมไว้การพล๊อตกราฟเลือก WIDGET SuperChart แล้วเลือกประเภทของกราฟท่ีต้องการแสดง เช่น  

Bar /Column / Line เป็นต้น  

 

ผลการด าเนินงาน 
สิ่งประดิษฐ์การวัดคุณภาพอากาศแบบออนไลน์ บรรจุภายในกล่องพลาสติกออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตัว ปรากฏผลการทดสอบดังตอ่ไปน้ี 

3.1 ภาคส่ง-เซนเซอร ์

ภาคส่ง-เซนเซอร์ ท างานอิสระหรือเลือกเชื่อมต่อไร้สาย ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยจอแสดงผล OLED  บอกค่า

จากการตรวจวัดดังภาพท่ี 7 และ 8 
 

  
ภาพที่ 7 แสดงสถานะ  ค่าอุณหภูมิ ความชืน้ ก๊าซ  

 

  
ภาพที่ 8 เมนูแสดงผล LPG Co2 Smoke และ ปริมาณฝุ่นละออง 
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การตรวจวัดปริมาณละอองฝุ่น PM1.0 2.5 และ PM 10  วัดก๊าซหลายชนิด อาทิเช่น แอมโมเนีย บิวเทน 

แอลกอฮอล์คาร์บอนไดออกไซค์  ตั้งแต่ 10 -1000 ppm  เซนเซอร์ส าหรับวัดความชื้น (0-100%) และอุณหภูมิ  

(0-100 องศาเซลเซียส)   

3.2 ภาครับสัญญาณ และ NodeMCU  

ภาครับเชื่อมต่อภาคส่ง-เซนเซอร์ได้อัตโนมัติ หลอดไฟแอลอีดี (LED) สถานะ Wireless กระพริบเป็น

จังหวะในกรณีขาดการเชื่อมต่อจะดับ หลอดท่ีเหลือบอกระดับค่าความเข้มข้นของก๊าซท่ีตรวจพบท่ีก าหนด 3 ระดับ 

(เขียว เหลอืง แดง) จอ OLED 1.3 นิ้ว เมนูรายงานผลการตรวจวัดเช่นเดียวกับภาคส่ง-เซนเซอร์ ดังภาพท่ี 9   

 

 
ภาพที่ 9 ภาครับสัญญาณ และ NodeMCU 

 

3.3 แอปพลเิคชัน Blynk 

สมาร์โฟนเชื่อมต่อกับภาครับสัญญาณ-NodeMCU ผู้ให้บริการคลาว์ Blynk แสดงในภาพท่ี 10 เพิ่ม

กราฟ WIDGET ท่ีต้องการแล้วระบุขาใช้งานให้ตรงกับโปรแกรมพล๊อตกราฟ WIDGET SuperChar เลือกประเภทของ

กราฟท่ีต้องการแสดง เชน่ Bar /Column / Line เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 10 สมาร์ทโฟนแอบพเิคชั่น Blynk 
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3.4 ผลการทดสอบเซนเซอร ์

 การตรวจจับก๊าซด้วย MQ-2 MQ-3  อุปกรณ์การทดสอบขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย แอมโมเนียไบคาร์

บอร์เนต (Ammonium Bicarbonate) 100 ml  2.50 g. Ammonia 7.00 ml Ethyl Alcohol 90 % 75 ml. แอลกอฮอล์เช็ด

แผล เอทานอล (Ethyl Alcohol) 70%  ก๊าซ LPG  จากไฟเช็ก  ควันจากธูป น้ ามันเบนซินออกเทน 95 น ามาว่างใกล้

เซนเซอร์ ผลการทดลองดังภาพท่ี 11 และ 12 แสดงบนแอปพลเิคชัน Blynk 

 

  
ภาพที่ 11  ตรวจวัดก๊าซ CO2  แอลกอฮอล ์LPG และควัน 

 

 
ภาพที่ 12 บันทึกกราฟก๊าซหลายชนดิช่วงเวลา 1- 70 นาท ี 

 

 
ภาพที่ 13 เปลี่ยนก๊าซทดสอบหลายชนดิช่วงเวลา 1- 70 นาที 

 

ผลการตรวจจับด้วย MQ-2 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซจากไฟเช็กในช่วงเวลาท่ี 42-55 ดังแสดงในภาพท่ี 13 

และเซนเซอร์ MQ-3 ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ 160-725 ppmขณะท่ีท าการทดลองตรวจวัดควันธูปพบวา่ ค่า PM 2.5 

สูงถึง 1,208  1,687  1,755  1,295 ไมครอน ตามล าดับ และลดลงอยา่งรวดเร็ว เมื่อน าควันออกจากจุดตรวจวัด 
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ภาพที ่14 ผลของควันธูปปรากฏ ฝุ่นละออง PM 2.5 

 

3.5 สถานีตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม 

การทดลองสถานีตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมช่วงปลายเดือนมีนาคม อ้างถึงกรมอุตุนิยมวิทยาพายากรณ์

อากาศในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นท่ี อุณหภูมิต่ าสุด 18-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 

35-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ผลการทดสอบข้อมูลของเซนเซอร์ในแตล่ะจุดท่ี

ตดิตัง้น าข้อมูลท่ีเก็บไว้ออกมาแสดงในรูปแบบ CSV (Comma Separated Value)  ไฟลเ์ก็บขอ้มูลแบบตาราง ได้สามารถ

แสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ส าหรับผลแบบ Real-time ในช่วง 12 ชั่วโมงตอ่เนื่อง ดังภาพท่ี 15 และ 16  

 

 
ภาพที่ 15 อุณหภูม ิและความชื้นรายช่ัวโมง 

 

 
ภาพที่ 16 ขนาดฝุ่นละออง PM 1.0  2.5  และ 10 ไมครอน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
ตรวจจับก๊าซหลายชนิดและละอองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในเคร่ืองเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์

อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีไร้สาย ตรวจจับแจ้งเตือนป้องกันการร่ัวไหลของก๊าซ (ในบ้านและอุตสาหกรรม) ประเภท

แอลกอฮอล์  แอมโมเนีย  เบนซีน  มีเทน (CH4)  แอลพีจี  มีความไวสูงและเวลาตอบสนองท่ีรวดเร็วในช่วง  

10 - 1000 ppm มีประโยชน์การเข้าถึงถิ่นทุรกันดารพื้นท่ีท่ีเข้าถึงได้ยากพื้นท่ีเสี่ยงภัย ปลายปล่องไฟโรงงานอุตสาหกรรม  

ติดตั้งสะดวก  ระบบควบคุมแบบไร้สายมีความปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสหรืออยู่ใกล้จุดเสี่ยง รายงานสภาพสิ่งแวดล้อม 

แบบเร่งด่วนหรือใช้เป็นเคร่ืองมอืตรวจการส่วนหนา้งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ระบบการตรวจจับก๊าซเพื่อให้ง่ายต่อ

การใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดย
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สามารถเลือกก าลังการประมวลผล เลอืกจ านวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการใช้งานเข้าถึงข้อมูลบนคลาวจ์ากท่ีใดก็ได้ 

ซึ่งผู้ใช้บริการเพียงแค่เชื่อมต่อเข้าไปใช้ผ่านเครือข่ายด้วยเว็บบราวเซอร์ หรือ Client แอปพลิเคชัน บริหารทรัพยากรของ

ระบบ ผ่านเครือข่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ด้วย เก็บข้อมูลไว้ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เป็นฐานข้อมูล  สามารถ

เรียกดูข้อมูลผ่านเว็บไซตเ์พื่อแสดงผลแบบเรียลไทม ์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตได้บนคอมพวิเตอร์พกพาและมอืถือ 
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การประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเก่าส าหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

The Application of Old Air Conditioner for Agricultural Product Drying 
 

ศวิกร ถาลายค า1, วีรวัฒน์ วงค์ชัย1, อนุวัฒน์ อิ่นค า1, พงศธร ไชยวงศ1์ และ นพรัตน ์เกตุขาว1* 

Siwakorn Talaikam1, Weerawat Wongchai1, Anuwat Ainkam1, Pongsathorn Chaiwong1 and  

Nopparat Katkhaw1*  
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานของเคร่ืองปรับอากาศเก่าท่ีน ามาใช้เป็นเคร่ืองอบแห้ง  

โดยน าเคร่ืองปรับอากาศเก่าชนิดติดผนังขนาดตามพิกัด 18,000 บีทียูต่อชั่วโมงมาดัดแปลง และในการทดสอบได้ใช้ตู้อบ

ขนาดกวา้ง 70 เซนตเิมตร ยาว 70 เซนตเิมตร และสูง 85 เซนตเิมตร มาใชใ้นการทดสอบ จากการทดสอบการท างานของ

เครื่องท่ีสร้างขึ้นพบว่าเคร่ืองปรับอากาศเก่าสามารถท างานได้โดยมีเงื่อนไขคืออุณหภูมิท่ีไหลเข้าเครื่องจะต้องไม่เกิน  

60 oC และปริมาณลมท่ีไหลผ่านคอยล์เย็นไม่ควรจะต่ ากวา่ 10% ของปริมาณลมท้ังหมดท่ีผ่านเคร่ือง และจากการทดสอบ

อบแตงกวาฝานปริมาณ 5 กิโลกรัม เป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการน าลมกลับจากตู้อบมาผ่านเคร่ืองหรือจะใช้อากาศ

ภายนอกท้ังหมดมาผ่านเครื่อง พบว่าแบบท่ีใช้ลมกลับจากตู้อบและไม่ใช้ลมกลับจากตู้อบพบว่าแบบท่ีไม่ใช้ลมกลับจาก

ตูอ้บหรือใชอ้ากาศภายนอกท้ังหมดมาใชใ้นการอบ จะท าให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้แห้งกวา่แบบใชล้มกลับจากตูอ้บ 
 

ค าส าคัญ:   เครื่องปรับอากาศ, แอร์เก่า, เครื่องอบแห้ง, ป้ัมความร้อน 
 

Abstract  
This project aims to study the application of air conditioner to agricultural product dryer. The wall type air 

conditioners of 18,000 btu/hr is used to invent. The drying cabinet is 70 cm in width, 70 cm in length and 85 cm 

in height. From the experiment, it is found that the old air conditioner can operate with the condition that the inlet 

temperature must not exceed 60oC and the air flow through the cooling coil should not be less than 10% of the 

total amount of air passing through the dryer.  And from the drying of cucumber slices for 5 kilograms for 5 hours 

in order to study how to bring the air back from the dryer cabinet or use all the outside air to pass through the 

dryer.  The results is that models that use all external air for drying will be able to dry the product faster than using 

the air return from the dryer cabinet. 
 

Keywords:   Conditioner, Old Air, Drying machine, heat pump system 
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บทน า 
ในปัจจุบันอาหารแปรรูปเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความสะดวกในการรับประทานและเหมาะสม

กับวิถีชีวิตของคนท างานท่ีถูกจ ากัดด้วยเวลา จากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าความนิยมบริโภคอาหารกึ่ง

ส าเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พร้อมๆกับความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Positioning magazine, 2561) และอาหาร

อบแห้งเป็นทางเลือกหนึ่ง ส าหรับการเพิ่มคุณค่าทางอาหารและ เพิ่มสีสันให้กับอาหาร จากข้อมูล พบว่าปัจจัยด้าน

คุณภาพท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกซือ้อาหารอบแห้ง คือ สีสันสดใสสวยงาม ความปลอดภัยต่อการบริโภค  
 เครื่องอบแห้งอาหารสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทโดยใชห้ลักการท่ีต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเชน่ เครื่อง

อบแห้งแบบลมร้อน (ใช้เชื้อเพลิง) ท าหน้าท่ีอบแห้งไล่ความชื้นออกจากวัตถุดิบ (เช่น อบแห้ง แทนการจากแดด หรือ

การไล่น้ ามัน และเครื่องอบแห้งอกีประเภทคือเครื่องอบแห้งแบบ Heat Pump Dryer เป็นนวัตกรรมการอบแห้งแนวใหม่

โดยใช้ระบบปิด ซึ่งใช้วิธีการคายน้ าด้วยลมร้อน โดยลมร้อนจะพัดเข้าไประเหยเอาของเหลวและความชื้นท่ีอยู่ด้านใน

ของวัตถุดิบนัน้ออกมา และระเหยไปท่ีแผ่นท าความเย็น ความชื้นจะถูกควบแนน่ผ่านลงไปท่ีน้ า และพัดระเหยออกจาก

ห้องอบไปเอง วิธีนี้จะไม่มีไอร้อนสูญเสียระหว่างขั้นตอนการอบ ประหยัดพลังงาน ซึ่งเหมาะส าหรับผลิตผลทาง

การเกษตร, เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิตต่างๆ โดยท าหน้าท่ีเหมือนกับเราน าของไปตากแดด ไม่สามารถน าไปใช้แทน

เตาอบเบเกอร่ีได้ เนื่องจากเคร่ืองอบนี้ไม่สามารถท าอุณหภูมิสูงได้มาก โดยอุณหภูมิจะอยู่ท่ี ประมาณ 60 ถึง  

80 องศาเซลเซียส  ซึ่งเคร่ืองปรับอากาศก็เป็น Heat pump อย่างหนึ่ง เพราะมีระบบการท างานคล้ายกัน แต่ Heat 

pump จะใชป้ระโยชนด์้าน คอยล์ร้อน ตา่งจากเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชป้ระโยชนด์้านคอยลเ์ย็น 

ในปัจจุบันยอดขายของเคร่ืองปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มียอดขายเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง เมื่อดูจากสัดส่วน

ยอดขายระหว่างเคร่ืองปรับอากาศระบบธรรมดาและระบบอินเวอร์เตอร์ ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอินเวอร์เตอร์  

ท่ีเป็นอย่างนั้นเพราะผู้บริโภคเร่ิมมองเห็นว่า ถึงแม้อินเวอร์เตอร์จะแพงกว่ารุ่นธรรมดาราว 10-15% แต่ราคาท่ี

มากกวา่ก็แลกกับค่าไฟท่ีใชน้อ้ยกว่าถึง 40% จึงท าให้เกิดการท้ิงเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าเหลา่นี้ 

ท้ังนี้คณะวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว หากเราน ามาปรับปรุงใช้งานก็จะสามารถใช้ประโยชน์และเพิ่ม

มูลค่าได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงน าเคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่ามาท างานเป็นเคร่ืองอบแห้งระบบป้ัมความร้อน (Heat Pump) 

โดยจะใชท้ั้งสว่นคอยลเ์ย็นและคอยล์ร้อนมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในการอบแห้ง 
 

สัญลักษณ์ 
COPHP คือ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของฮีตป๊ัม 

hout คือ Enthalpy ของน้ าสารท าความเย็นขาออก (kJ/kg) 

hin คือ Enthalpy ของน้ าสารท าความเย็นขาเข้า  (kJ/kg) 

m คือ อัตราการไหลของสารท าความเย็น (kg/s) 

Q1-2 คือ ปริมาณความรอ้นท่ีอากาศได้รับจากจุด 1 ไปจุด 2 (kJ/kg) 

Q4-5 คือ ปริมาณความรอ้นท่ีอากาศได้รับจากจุด 4 ไปจุด 5 (kJ/kg) 

QCond คือ ปริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเทออกจาก Condenser (Watt) 

QEvap คือ ปริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเทออกจาก Evaporator (Watt) 

W คือ ก าลังไฟฟา้ของเครื่องอบแห้ง (Watt) 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

  ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้น าเคร่ืองปรับอากาศเก่า ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 Btu/hr ชนิดสารท าความเย็น 

R22 มาประกอบใหมเ่ป็นชุดเคร่ืองผลิตลมร้อน และได้สร้างตูอ้บลมร้อนขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร 

และสูง 85 เซนตเิมตร  ดังแสดงในภาพท่ี 1 มาใชใ้นการทดสอบ 
 

            

                 ก) เครื่องปรับอากาศเก่า                      ข) ชุดเครื่องผลิตลมร้อน              ค) ตู้อบลมร้อน 

ภาพท่ี 1 ชุดเคร่ืองอบลมร้อน 

ชุดเคร่ืองผลิตลมร้อนดังกล่าว ได้ถูกออกแบบให้อากาศไหลผ่านเข้าเคร่ืองได้ 2 ช่องทางคือท่ีจุดท่ี 1 และ 3  

โดยในระหว่างการทดลองจะเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ดูดอากาศจากจุด 1 ผ่าน Evaporator ออกมาเป็นจุด 2 และ

อากาศท่ีจุด 3 จะมาผสมกับจุดที่ 2 กลายเป็นจุดท่ี 4 จากนั้นอากาศจะไหลผ่าน Condenser ออกมาเป็นจุดท่ี 5 ส่งเข้า

ตู้อบ ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งในระหว่างการทดสอบจะมกีารเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความ

ดันสารท าความเย็น ก าลังไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณ 

               

      ก) แผนผังการท างานของเครื่องผลิตลมร้อน                                 ข) เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ภาพที่ 2 แผนผังการท างานของเครื่องผลิตลมร้อนและเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ในการทดสอบเครื่องอบลมร้อนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการทดสอบการท างานของเครื่องผลิตลม

ร้อน และส่วนท่ีสองเป็นการทดสอบแบบใชล้มกลับจากตู้อบและไมใ่ชล้มกลับจากตู้อบ 
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 การทดสอบการท างานของเครื่องผลิตลมร้อน 

 ในการทดสอบการท างานของเครื่องผลิตลมร้อนในชว่งตน้จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการท างานของ

เครื่องอบลมร้อนเพื่อหาจุดท างานท่ีเหมาะสมของเครื่อง โดยมีผลการท างานของเครื่องดังนี ้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการท างานของเครื่อง 

รูปแบบการทดสอบ ผลการทดสอบ 

การ Setup การทดสอบ (Qcond-Q4-5)/ Qcond และ (QEvap-Q1-2)/ QEvap <10% 

ปริมาณลมเลี่ยงท่ีจุดท่ี 3 ระหวา่ง 0%-90% ท่ีปริมาณลมเลี่ยงตั้งแต ่90% มีน้ าแข็งเกาะคอยล์เย็น 

ปริมาณลมเลี่ยงท่ีจุดท่ี 3 เท่ากบั 50% 

อุณหภูมลิมเข้า > 50 oC 

ท่ีอุณหภูมิลมเข้ามากกว่า 60oC กระแสไฟฟา้ของ

คอมเพรสเซอร์สูงกวา่พิกัดของเครื่องและเคร่ืองหยุดท างาน 

หมายเหตุ: ปริมาณน้ ายาสารท าความเย็นในระบบเป็นไปตามเกณฑ์น้ าหนักมาตรฐาน (INCH CALCULATOR, 2018) 

จากการทดสอบพบว่าท่ีปริมาณลมเลี่ยงตั้งแต่ 90% จะเร่ิมน้ าแข็งเกาะท่ีคอยล์เย็น เนื่องจากปริมาณลมท่ีผ่าน

คอยล์เย็นมีประมาณน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี อุณหภูมิน้ ายาสารท าความเย็นและอุณหภูมิ  

ผิวคอยล์ลดลงต่ ากว่าอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของหยดน้ าท่ีผิวคอยล์ จึงท าให้น้ าแข็งเกาะท่ีผิวคอยล์ ส่วนท่ีปริมาณลมเลี่ยง

อื่น ๆ พบวา่เคร่ืองสามารถท างานได้ปกติ 

 นอกจากนี้ยังพบวา่ท่ีปริมาณลมเลี่ยงท่ีจุดท่ี 3 เท่ากับ 50% อุณหภูมิลมเข้ามากกวา่ 60oC จะท าให้กระแสไฟฟ้า

ของคอมเพรสเซอร์สูงกวา่พกิัดของเคร่ือง เนื่องจากความดันของน้ ายาสารท าความเย็นด้านสูง มคี่าสูงเกินพกิัดของเคร่ือง 

 ในการปรับแต่ง (Setup) การทดสอบ จะหาปริมาณการถ่ายเทความร้อนในฝั่งของอากาศโดยการ plot ข้อมูลลง

ในโปรแกรม Psychometric chart เพื่อค านวณหาค่าการถ่ายเทความร้อน และในส่วนของการค านวณการถ่ายเทความร้อน

ท่ีออกจาก Evaporator และ Condenser จากสมการดังตอ่ไปนี้ (Cengel et al, 2018)  

 

   Q = m(hout – hin)        (1) 

 

โดย  Q คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนท่ีออกจาก Evaporator หรือ Condenser (kW) 

m คือ อัตราการไหลของสารท าความเย็น (kg/s)  

     (Emerson Climate Technologies, Inc, 2018) 

   hout คือ Enthalpy ของน้ าสารท าความเย็นขาออก  

   hin คือ Enthalpy ของน้ าสารท าความเย็นขาเข้า  

 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของฮีตป๊ัมหาได้ดังสมการท่ี 2 

   COPHP = (Q1-2+ Q4-5)/W 
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 ส่วนที่ 2 การศกึษารูปแบบการอบแบบใชล้มกลับและไม่ใชล้มกลับจากตู้อบ 

 ในการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบกับโหลดจริง โดยใช้แตงกวาฝานท้ังหมด 5 กิโลกรัมในการทดสอบ โดยมี

เงื่อนไขในการทดสอบท้ังหมดดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 เงื่อนไขในการทดสอบ 

เงื่อนไขในการทดสอบ แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

ปริมาณลมกลับเข้าเครื่องผลิตลมร้อน ใชล้มกลับจากตู้อบท้ังหมด ใชล้มภายนอกทัง้หมด 

อุณหภูมใินตู้อบ (ควบคุมโดยพัดลมดูดอากาศ) <50 oC <50 oC 

วัสดุทดสอบ แตงกวาฝาน 5 กิโลกรัม แตงกวาฝาน 5 กิโลกรัม 

ระยะเวลาทดสอบ 5 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 

 

แบบที่ 1 ใช้ลมกลับจากตู้อบทั งหมด 

ในการทดสอบนี้จะหมุนแผ่นปรับปริมาณลมโดยใช้อากาศร้อนภายในตู้อบให้ไหลผ่าน Evaporator ท้ังหมด 

100 เปอร์เซ็นต์ โดยในระหว่างการทดสอบได้มีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ และ

ความดันสารท าความเย็น เพื่อน ามาศึกษาการท างานของเครื่อง  

จาการทดสอบได้น าค่าอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ท่ีชั่วโมงท่ี 1 มา Plot ลงบน Psychometric chart  

ได้ดังแสดงในภาพท่ี 3 และค านวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนได้ดังตารางท่ี 3 
 

          
                  ก) สภาวะการท างานที่จุดตา่งๆ                ข) สภาวะการท างานบน Psychometric chart 

ภาพที่ 3 แสดงผลการทดลองแบบท่ี 1 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบแบบท่ี 1 

ค่า ผลการทดสอบ 

Q1-2 5,002 W (17,080 Btu/h) 

Q4-5 6,396 W (21,824 Btu/h) 

W 1.9 kW 

COPHP 6.0 
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จากการทดสอบจะเห็นว่าเคร่ืองปรับอากาศสามารถท างานได้ โดยมีความสามารถในการท าความเย็น

ใกล้เคียงกับสมรรถนะของเคร่ือง และจากการทดสอบครบ 5 ชั่วโมงพบว่าแตงกวาฝานมีน้ าหนักลดลงเหลือ 0.44 

กิโลกรัม 
 

แบบที่ 2 ใช้ลมภายนอกทั งหมด 

ในการทดสอบนี้จะหมุนแผ่นปรับปริมาณลมโดยใช้อากาศภายนอกตู้อบให้ไหลผ่าน Evaporator ท้ังหมด 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยในระหวา่งการทดสอบได้มกีารเก็บข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ และความ

ดันสารท าความเย็น เชน่เดียวกับการทดลองแบบท่ี 1  

จาการทดสอบได้น าค่าอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ท่ีชั่วโมงท่ี 1 มา Plot ลงบน Psychometric chart ได้

ดังแสดงในภาพท่ี 4 และค านวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนได้ดังตารางท่ี 4 

 

 
                  ก) สภาวะการท างานที่จุดตา่งๆ                ข) สภาวะการท างานบน Psychometric chart 

ภาพที่ 4 แสดงผลการทดลองแบบท่ี 2 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบแบบท่ี 2 

ค่า ผลการทดสอบ 

Q1-2 5,250 W (17,914 Btu/h) 

Q4-5 6,804 W (23,216 Btu/h) 

W 1.55 kW 

COPHP 7.77 
 

จากการทดสอบจะเห็นว่าเคร่ืองปรับอากาศสามารถท างานได้ และความสามารถในการท าความเย็น

ใกล้เคียงกับสมรรถนะของเคร่ือง โดยเคร่ืองสามารถท าความเย็น และมีค่า COPHP สูงกว่าการทดลองแบบท่ี 1 ท้ังนี้ก็

เนื่องมาจากอากาศท่ีไหลผ่านคอยล์ร้อนมอีุณหภูมติ่ ากว่าค่ามาตรฐานในห้องทดสอบของเคร่ือง (ค่ามาตรฐานในหอ้ง

ทดสอบคือ 35oC)  

จากการทดสอบครบ 5 ชั่วโมงพบว่าแตงกวาฝานมีน้ าหนักลดลงเหลือ 0.355 กิโลกรัม ซึ่งมีค่าน้อยกว่า  

การทดลองแบบท่ี 1 ท้ังน้ีเนื่องมาจากอากาศท่ีไหลเข้าตูอ้บมปีริมาณน้ าต่ ากว่าแบบท่ี 1 ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ค่า Humidity ratio ของอากาศท่ีจุดท่ี 5 

ค่า แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 

Humidity ratio (gram moisture 

per kilogram dry air) 

22.4 11.4 

 

       
ก) ก่อนอบแห้ง                    ข) หลังอบแห้ง 

ภาพที่ 5 รูปแตงกวาก่อนและหลังอบแห้ง 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการน าเคร่ืองปรับอากาศเก่ามาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองอบลมร้อนส าหรับอบแห้งผลิตผลทางเกษตร 

โดยการน าเคร่ืองปรับอากาศเก่า ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 Btu/hr มาประกอบใหม่ พบว่าเคร่ืองปรับอากาศเก่า

สามารถท างานได้โดยมีเงื่อนไขคืออุณหภูมท่ีิไหลเข้าเครื่องจะต้องไมเ่กิน 60 oC และประมาณลมท่ีไหลผ่านคอยล์เย็นไม่

ควรจะต่ ากว่า 10% ของปริมาณลมท้ังหมดท่ีผ่านเคร่ือง และจากการทดสอบการอบแตงกวาฝาน 5 กิโลกรัม  

แบบใชล้มกลับจากตู้อบและไมใ่ชล้มกลับจากตู้อบพบวา่แบบท่ีไม่ใชล้มกลับจากตู้อบหรือใชอ้ากาศภายนอกท้ังหมดมา

ใชใ้นการอบ จะท าให้สามารถอบผลิตภัณฑไ์ด้แห้งกวา่แบบใชล้มกลับจากตู้อบ 
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การพัฒนาเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัต ิภายใต้แนวความคิดอนิเทอร์เน็ต

ในทุกสรรพสิ่ง (IoT) 

Development of Automatic Air Conditioning Control Under the Concept of the 

Internet of Things (IoT) 
 

จ ารูญ จันทร์กุญชร1* และ สุริยา สรีะสา1 

Jumroon Chankulchorn1* and Suriya Sirasa1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบเคร่ืองควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการ

ส าเนาสัญญาณที่ส่งออกมาจากรีโมทคอนโทรลในแตล่ะฟังก์ชันของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชง้าน จากนั้นจะน าสัญญาณ

ท่ีได้ท าการจัดท าเป็นชุดข้อมูลโปรแกรมไว้เป็นชุดค าสั่งลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อน าส่งสัญญาณควบคุมผ่าน

หลอดอินฟราเรดอีกทีหนึ่ง โดยสามารถรองรับค าสั่งควบคุมเคร่ืองปรับอากาศท่ีส่งมจีากโทรศัพท์มือถือได้ ท้ังการตั้ง

เวลาเปิด-ปิด การควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือช่วงอุณหภูมิ 25 องศา หรือปรับอุณหภูมิตามความต้องการของ

ผู้ใชง้านได้ 

ผลจากการทดลองการใช้งานเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ ภายใต้แนวความคิดอินเทอร์เน็ตใน

ทุกสรรพสิ่ง พบว่าการท างานของอุปกรณ์เป็นไปตามฟังก์ชันการท างานลักษณะเดียวกับรีโมทคอนโทรล สามารถ

ควบคุมอุณภูมแิละควบคุมการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัต ิได้เป็นอยา่งดี 

ค าส าคัญ:   ควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องปรับอากาศ, อนิเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, รีโมทคอนโทรล 
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Abstract 

The objective of this research is to study and design the air conditioner control system.  By copying the 

signal output from the remote control in each function of the air conditioner that is used. From then, the signal that 

has been made into a program data set is a set of instructions recorded on the microcontroller, to send control 

signals through infrared transmitters.  Able to support air conditioning control commands sent from mobile phones, 

both on-off timer. The optimum temperature control is the 25 degree temperature range, or adjust the temperature 

according to the needs of users. 

The result of the experiment using the automatic air conditioning control, under the concept of the internet 

in everything. Found that the operation of the device is in the same function as the remote control. Can control the 

temperature and control the on-off automatically It very good. 

Keywords:   Temperature control, Air conditioner, Internet of things, Infrared remote controls 
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บทน า 

ประเทศไทยตัง้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้สภาพอากาศมีสภาพร้อนช้ืน มอีุณภูมเิฉลี่ยอยู่ในช่วง 26-28 องศา

เซลเซียส ในบางฤดูกาลอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียสในบางพื้นท่ี ท าให้จ าเป็นตอ้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน

บริเวณอาคาร ห้องพัก บ้านเรือน ท่ีอยูอ่าศัย เพื่อลดอุณหภูมใิห้อยูใ่นความรู้สกึท่ีเย็นสบาย อุณภูมท่ีิเหมาะสมจะอยู่ท่ี 

25 องศาเซลเซียส ในทางปฏิบัติแล้วหากอุณหภูมิภายนอกอาคารกับอุณหภูมิภายในอาคารบ้านเรือนท่ีแตกต่างกัน

มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุภาพเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้การเร่งลดอุณหภูมิ ทันทีทันใด 

หรือการลมืเปิดเครื่องปรับอากาศท้ิงไว ้อาจเป็นสาเหตุท าให้สิน้เปลอืงพลังงานโดยเปล่าประโยชนไ์ด้ 

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ ภายใต้แนวความคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง  

(ดร.กอบเกียรติ สระอุบล, 2561) (ทีปกร วุฒพิทิยามงคล, 2560) เพื่อใชใ้นการควบคุมอากาศภายในห้องให้เหมาะสม 

โดยไม่มีสว่นไปดัดแปลงแก้ไขเครื่องปรับอากาศแมแ้ต่นอ้ย ผู้ใชง้านสามารถก าหนดอุณหภูมท่ีิตอ้งการได้ โดยอุณหภูมิ

จะค่อย ๆ ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้อัตโนมัติ จนถึงอุณหภูมิท่ีต้องการ ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ แม้นไม่อยูบ่ริเวณเดียวกับเครื่องปรับอากาศ ท าให้ผู้ใช้รู้สกึสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา การวจิัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ออกแบบอุปกรณ์อ่านสัญญาณรีโมทคอลโทรลเคร่ืองปรับอากาศ และส่วนควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศ บนไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU (ESP8266) (ธีรวุธ จิตพรมมา และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล, 

2561) 

ส่วนท่ี 2 พัฒนาโปรแกรมอา่นสัญญาณรีโมทคอนโทรล และควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 

โดยใช ้โดยใช ้Arduino IDE 

ส่วนท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมในส่วนของโทรศัพท์มือถือ ด้วย Android Studio 

(พร้อมเลิศ หลอ่วิจิตร, 2560) 

ส่วนท่ี 4 เปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดลองกับรีโมทคอนโทรลจรงิ 

ความสามารถของอุปกรณ ์มีดังนี ้

(1) อุปกรณส์ามารถสง่สัญญาณควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ 

(2) อุปกรณส์ามารถตัง้เวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาได้ 

กรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 

เคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ ภายใต้แนวความคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งนั้น มีขอบเขต

ด าเนินการโดยท าการออกแบบอุปกรณ์ และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี (C Programming Language) ซึ่งท างาน

ภายใตเ้ครื่องมือท่ีเรียกว่า Arduino IDE (ประภาส สุวรรณเพชร, 2514) เพื่อควบคุมการท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 

NodeMCU เพื่อให้อุปกรณ์สามารถอ่านสัญญาณรีโมทควบคุมได้ พร้อมท้ังควบคุมการท างานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

และท าการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีวัดได้จากการใชอุ้ปกรณท่ี์ผู้วจิัยได้สร้างขึน้ กับรีโมทเดิมได้ ในพื้นท่ีทดลอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิัยนี้เป็นการวจิัยประเภท การวจิัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมวีธีิด าเนนิการวจิัย ดังนี้ 

1. งานวจิัยนีม้ขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1.  ศกึษาการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 

1.2.  ศกึษาการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 

1.3.  ศึกษาตัวอุปกรณ์อ่านสัญญาณรีโมท การส่งสัญญาณรีโมท เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ และ

ความชื้น ที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ได้ 

1.4.  ออกแบบส่วนส าเนาข้อมูลจากรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ 

การส าเนาข้อมูลจากรีโมทคอนโทรลของเคร่ืองปรับอากาศจะใช้อินฟราเรดเซ็นเซอร์ ( IR Sensor)  

ท าการอ่านสัญญาณท่ีได้จากรีโมท แล้วแปลงเป็นข้อมูลเก็บไวที้ละค าสั่ง จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปโปรแกรมลงชุดค าสั่ง

ควบคุมเครื่องปรับอากาศตอ่ไป 

1.5.  ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอ่านค่าเวลาจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (NTP)  

(ศุภกิจ อรรณพพรชัย, 2561) มาปรับเป็นเวลาของไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมกับน าข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ และ

ความชื้นท่ีอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ ส่งเข้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU จากนั้นจะน าส่งขึ้นฐานข้อมูล Firebase 

เพื่อสง่ไปแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อมีค าสั่งควบคุม เชน่ค าสั่งตัง้เวลาเปิด-ปิด ค าสั่งควบคุมอุณหภูมิจากโทรศัพท์มือถือ ก็จะส่งผ่านเข้า 

Firebase จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU จะรับค่าจาก Firebase แล้วท าการตรวจสอบค่าท่ีได้ไปควบคุมการ

ท างานท าเงื่อนไขตอ่ไป 

ในการควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศกรณีท่ีผู้ใช้งานสั่งลดลงจากอุณภูมิท่ีแตกต่างกับท่ีอ่าน

ได้ในปัจจุบันระบบจะค่อย ๆ ท าการสั่งลดอุณหภูมิอยา่งตอ่เนื่องคร้ังละ 1 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนกระท่ังถึงอุณหภูมิ

ท่ีต้องการ ส่วนในการเพิ่มอุณหภูมิอุปกรณจ์ะส่งคา่อุณหภูมท่ีิสั่งมาทันที 

1.6.  ออกแบบทางด้านซอฟต์แวร์สว่นท่ีฝังในไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ก าหนดโครงสร้างของซอฟท์แวร์ ล าดับการท างานต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นระบบ การติดต่อกับระบบ

เครือข่ายทาง WIFI การอ่านค่าจากเซนเซอร์ ค่านาฬิกาจากระบบเครือข่าย  การส่งข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบันขึ้นไปยัง

ฐานข้อมูล Firebase พร้อมกันนั้นก็จะท าการอ่านค่าอุณหภูมิควบคุม หรือค าสั่งควบคุมอื่น ๆ จากฐานข้อมูล Firebase 

(เป็นขอ้มูลท่ีสง่มาจากโทรศัพท์มือถือ) เพื่อมาสั่งการท างานที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไป 

1.7. จัดหาอุปกรณ ์ประกอบอุปกรณ ์และทดลองตดิตัง้ 

น าอุปกรณต์า่ง ๆ ตอ่ร่วมกันเป็นวงจร โดยใชข้าสัญญาณตา่ง ๆ ของเซนเซอร์เข้ากับอินพุต/เอาตพ์ุต ลง

บนบอร์ดอเนกประสงค์ (Breadboard) โดยให้มีไฟเลี้ยงวงจรจากแหล่งจ่ายไฟตามท่ีระบบต้องการ จากนั้นเมื่อระบบ

ท างานได้อยา่งถูกตอ้งแล้ว จึงน าไปประกอบลงแผงวงจรจรงิ (PCB) 

1.8. พัฒนาโปรแกรม 

เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการติดต่อระบบ

เครือข่ายผ่าน WIFI การอ่านค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ การรับค่าเวลาจากระบบเครือข่าย ค่าอุณหภูมิควบคุม และ

ค าสั่งควบคุมอ่ืน ๆ (สนธยา นุงนุช, 2558) แลว้น าค่าท่ีได้น ามาประมวลจึงน าไปควบคุมการท างานตามฟังก์ชัน โดยใช้

ภาษาซีในการสั่งการ จากนัน้ท าการน าโปรแกรมเข้าสูไ่มโครคอนโทรลเลอร์ (Flash Program) 

1.9. ทดลองการท างานของอุปกรณ ์/ เก็บและวิเคราะห์ผลการทดลอง / สรุปผล 
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2. การออกแบบการท างานของอุปกรณส์่วนการอ่านสัญญาณรีโมท 

ในการออกแบบการท างานของอุปกรณ์ส่วนการอ่านสัญญาณรีโมท ได้ก าหนดให้มีส่วนประกอบหลัก ๆ 

ท้ังหมด 2 ส่วน แสดงดังภาพท่ี 1 ดังนี้ (1) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (2) ตัวรับสัญญาณรโีมท  

 
ภาพที่ 1 การออกแบบการท างานของอุปกรณส์่วนการอ่านสัญญาณรโีมท 

 

3. การออกแบบการท างานของอุปกรณส์่วนควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 

ในการออกแบบการท างานของอุปกรณ์ ได้ก าหนดให้มสี่วนประกอบหลัก ๆ ท้ังหมด 5 ส่วน แสดงดังภาพท่ี 2 

ดังนี้ (1) เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (2) ตัวส่งสัญญาณรีโมท (3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU (4) ส่วนติดต่อกับ Firebase 

(5) นาฬกิาระบบเครอืขา่ย (6) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) 

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบการท างานของอุปกรณ์ส่วนควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
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4. ผังวงจรอา่นค่าสัญญาณรโีมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศ แสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 วงจรอ่านสัญญาณรีโมท 

5. ผังวงจรเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัต ิแสดงในภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 วงจรเครื่องควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ 

6. ตัวอยา่งชุดค าสั่งควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศ แสดงในภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยา่งชุดค าสั่งเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอ่านสัญญาณรีโมท ผลจากการออกแบบและพัฒนา ได้เคร่ืองอ่าน

สัญญาณรีโมทจากเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งจะท าหน้าท่ีส าเนาสัญญาณรีโมท ไปใช้ในเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ

อัตโนมัติ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 เครื่องอ่านสัญญาณรีโมทเครื่องปรับอากาศ 

2. ผลการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ บนไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU 

ผลจากการออกแบบและพัฒนา ได้เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพท่ี 7  

 

ภาพที่ 7 เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ 

3. ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอืถือบนระบบปฏิบัตกิารแอนด์ดรอย ดังในภาพท่ี 8

เป็นหน้าจอใช้งานจรงิ 

 

ภาพที่ 8 หนา้จอโทรศัพท์มือถือส่วนการควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ 
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4. การทดลองวัดประสิทธิภาพด้านฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ 

จากการทดลองวัดประสิทธิภาพด้านของฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ในด้านต่าง ๆ สามารถ

แสดงได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพด้านฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ 

     ฟังก์ชันการท างาน ท างานได ้ ท างานไม่ได ้

(1) สามารถเชื่อมตอ่กับ WIFI   

(2) สามารถอ่านคา่อุณหภูมจิากเซนเซอร์   

(3) สามารถอ่านคา่นาฬิกาจากเครือข่าย (NTP)   

(4) สามารถสง่การท างานไปยังเครื่องปรับอากาศ   

(5) สามารถส่งค่าอุณหภูมขิึน้ Firebase ได้   

(6) สามารถแสดงค่าอุณหภูมปัิจจุบันบนโทรศัพท์มือถือ   

(7) สามารถสั่งควบคุมอุณหภูมิจากโทรศัพท์มือถือ   

(8) สามารถเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาได้   

 จากตารางท่ี 1 พบวา่เคร่ืองควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติสามารถท างานได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน 

5. การวัดผลใชง้านของเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติตามฟังก์ชันการท างาน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบของเครื่องอ่านสัญญาณรีโมทกับรีโมทเครื่องปรับอากาศย่ีหอ้ต่าง ๆ 

ล าดับที ่ เครื่องปรับอากาศ จ านวนครั งทีท่ดสอบ ผดิพลาด แม่นย า (ร้อยละ) 

1 Samsung 10 - 100 

2 LG 10 - 100 

3 Polytron 10 - 100 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่การอา่นค่าของเครื่องอา่นสัญญาณรโีมทกับรีโมทเครื่องปรับอากาศย่ีห้อต่าง ๆ ท างาน

ได้ถูกตอ้ง จากการเทียบการอา่นค่าสัญญาณจ านวน 10 ครัง้ ไมพ่บความผิดพลาดเลย 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบการสง่สัญญาณรโีมทเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลเิคชันบนสมารท์โฟน 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผลการทดสอบการส่งสัญญาณรีโมทเคร่ืองปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ท

โฟนไปยังเคร่ืองปรับกาศมีคาวมผิดพลาดจากการส่งสัญญาณ เปิด/ปิด เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อย

ละ 10 และความผิดพลาดท่ีเกิดจาการสั่งให้พัดลมท างาน มคีวามผิดพลาด 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 10 เชน่กัน 

ล าดับที ่ ปุ่ม จ านวนครั งทีท่ดสอบ ผดิพลาด แม่นย า (ร้อยละ) 

1 เปิด/ปิด 10 1 90 

2 เพิ่มอุณหภูมิ 10 0 100 

3 ลดอุณหภูมิ 10 0 100 

4 พัดลม 10 1 90 

5 เย็น 10 0 100 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ภายใตแ้นวความคิดอินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพสิ่งนั้น มีส่วนการใช้งานแยกเป็น 2 ส่วน โดยอิสระจากกัน กล่าวคือ ส่วนท่ี 1 เคร่ืองอ่านสัญญาณรีโมท

เคร่ืองปรับอากาศ ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนการส่งสัญญาณเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ โดยท้ัง 2 ส่วนนี้ ไม่มี

การแก้ไข/ดัดแปลงสภาพเครื่องปรับอากาศท่ีใชง้านปกติแต่อยา่งใด 

ส่วนท่ี  1 เ ป็นส่วนของการอ่านค่าสัญญาณรีโมท จะท าหน้า ท่ีส าหรับเลียนสัญญาณรีโมทของ

เคร่ืองปรับอากาศเพื่อเก็บเป็นรหัสค าสั่ง น าไปโปรแกรมเป็นค าสั่งควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอีกทีหนึ่ง จากการใช้งาน

พบว่า การอ่านสัญญาณรีโมทของเคร่ืองปรับอากาศท้ัง 3 ยี่ห้อ คือ Samsung, LG, Polytron จ านวน 10 คร้ัง ดังแสดง

ในตารางท่ี 2 ซึ่งได้ผลลัพธ์การอ่านคา่สัญญาณที่ส่งออกมาจากรีโมทเหมอืนกัน 100% 

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนการส่งสัญญาณเคร่ืองควบคุมเคร่ืองปรับอากาศอัตโนมัติ พบว่าอุปกรณ์ท่ีผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชัน และมีความถูกต้องแม่นย าสูง ในการทดสอบการส่งค าสั่งต่าง ๆ เป็น

จ านวน 10 ครัง้พบวา่ มกีารสง่ค าสั่งไปยังเครื่องปรับอากาศมสี่วนผิดพลาดในเร่ืองของค าสั่งเปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ 

1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10 และค าสั่งปรับระดับความแรงของพัดลมก็มีความผิดพลาดอยู่ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10 

เช่นกัน ดังแสดงในตารางท่ี 3 ในส่วนของอุปกรณ์ยังมีฟังก์ชันของการควบคุมการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ให้เกิด

ความเสถียรภาพการใช้งานในระยะยาวกล่าวคือ การควบคุมการท างานแบบท่ีไม่เร่งการท าความเย็นให้เป็นไปตามท่ี

ผู้ใช้ต้องการอย่างทันท่ีทันใด จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ ท้ังยังไม่เร่งการใช้กระแสไฟฟ้ามาก

เกินไป ตัวระบบถูกออกแบบให้การลดความเย็นลงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพื้นฐานก าหนดอัตราส่วนไว้ 1 องศา

เซลเซียสต่อนาที ในทางปฏิบัตผิู้ใช้อาจก าหนดชว่งเวลาท่ีเหมาะสมของตนเองได้ อีกท้ังการออกแบบยังเนน้วา่ จะต้อง

ไม่ไปท าการดัดแปลงแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศเดิม ๆ อีก ท าให้ยังสามารถใชร้ะบบเดิมได้โดยไมม่ีปัญหา เพราะใน

การควบคุมการท างานเคร่ืองปรับอากาศจะท างานในลักษณะเดียวกับการใช้รีโมทควบคุมแบบเดิม แต่พิเศษขึ้นมา

ตรงท่ีสามารถควบคุมผ่านสมารท์โฟนได้ และท างานอัตโนมัติตามท่ีได้ตัง้โปรแกรมไวว้า่จะท าการเปิดหรือปิดในเวลาใด 

แต่ด้วยการท างานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการท างานอาจมีผลต่อการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ ค าสั่ง

ควบคุมอาจจะไปถึงเคร่ืองปรับอากาศช้าไป 0.5 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับการสั่งโดยตรงจากรีโมทปกติ โดยเฉพาะ

หากระบบเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตขัดข้องอาจจะให้ควบคุมไมไ่ด้ ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกตขิองอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) 

นอกจากนี้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมสัญญาณรีโมทก็คือเร่ืองระยะห่างจากรีโมทจนถึงเคร่ืองปรับอากาศ ในการ

ทดลองได้ท าในระยะ 5 เมตร และทิศทางของแสงท่ีส่งออกจากหลอดอินฟราเรดของเคร่ืองส่งสัญญาณ ผู้วิจัยได้

แก้ปัญหาโดยการทดลองติดตั้งหลอดอินฟราเรดเพิ่มเติมไปถึง 4 หลอดด้วยกัน เพื่อให้ครอบคลุมทิศทางการส่ง

สัญญาณแสงอนิฟราเรดให้มากขึ้น 

ซึ่งถือได้ว่าอุปกรณ์ท่ีผู้วจิัยพัฒนาขึ้น สามารถท างานให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ และยังสามารถพัฒนาฟังก์ชัน

อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เคร่ืองควบคุมการท างานของเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามความต้องการใน

อนาคต 
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มิก เพื่ออนุรักษ์พลังงาน 

Development of Thermal Insulator Decorative Wall from Recycle Bio-Plastic 

Blend Ceramics Composites for Energy Saving 
 

จักรินทร์ น่วมทิม1*, ร าพึง เจริญยศ1, วิชัย มาแสง1 และ อนุชา ขวัญสุข1 

Jakarin Nuamtim1*, Rampueng Jaroenyos1, Wichai Masang1 and Anucha Kwansuk1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมท่ีได้จากการผสมระหว่าง

พลาสติกชีวภาพรีไซเคิลชนิด PLA กับเซรามิก ประเภทเส้นใยเซรามิก ท่ีใช้ท าเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความ

ร้อน ซึ่งสามารถน าไปใช้งานทางวิศวกรรมได้และเป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษพ์ลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 ในการทดลองส่วนผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและเส้นใยเซรามิก ท าการทดลองท้ังหมด  5 อัตรา

ส่วนผสมคือ 90:10, 80:20, 75:25, 70:30 และ 65:35 โดยน้ าหนัก ท าการขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุผสมด้วยวิธีการอบ

หลอมผสมด้วยความร้อน น าไปบดเป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) จากนั้นน าไปอบให้ความร้อนแล้วอัดขึ้นรูปเป็น

แผ่นวัสดุเชงิประกอบ (Composite) ส าหรับขึน้รูปเป็นช้ินทดสอบทางกลและทางกายภาพเพื่อทดสอบหาสมบัตขิองวัสดุ

ผสมท่ีดไีปขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

 จากการทดลองพบว่า อัตราส่วน 75:25 มีคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพเหมาะสมท่ีสุด คือ มีค่าการ

ต้านทานแรงดึงเท่ากับ 9.656 MPa., ค่าการต้านทานแรงดัดงอเท่ากับ 18.496 MPa. , ค่าการต้านทานแรงกระแทก

เท่ากับ 1895.188 J/m2, ค่าความหนาแนน่เท่ากับ 1.0228 g/cm3, ไม่มีการดูดซึมน้ า, และมีค่าการน าความร้อนเท่ากับ 

0.089 W/mk เนื่องการเพิ่มปริมาณเส้นใยเซรามิกไปจนถึงอัตราส่วน 75:25 วัสดุเสริมองค์ประกอบมีการยึดเกาะ

ระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ท่ีดี เพิ่มสมบัติทางกลและทางกายภาพ สามารถปรับปรุงเสถียรภาพทางความร้อนและ

ปริมาณผลึกเพิ่มขึ้น จึงเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปจัดท าเป็นแผ่นผลิตภัณฑผ์นังตกแต่งกันความร้อน 
 

ค าส าคัญ:   พลาสติกชีวภาพรีไซเคิล, เส้นใยเซรามิก, วัสดุเชงิประกอบ  
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Abstract  
 The purpose of this research was to study the mechanical and physical properties of mixed material from 

PLA recycled bio-plastic with ceramic fiber that used for Heat-Resistant decorative wall panel product which could 

use in engineering works and used as one of a choice in energy conservation and environment preservation. 

 In this research of mixtures between recycled bio-plastic and ceramic fiber, the experiment was conducted 

with 5 ratios of mixture as follows; 90: 10, 80:20, 75:25, 70:30, and 65 : 3 5  by weight then formed into the 

mixed-material panel with forging heat treatment; and then grinded into Compound; then normalizing and forging 

into Composite to form the mechanical and physical test pieces in order to test the properties of good mixed-

material for product forming. 

 From the research, it was found that the ratio of 75:25 has the most appropriate mechanical and physical 

properties which had Tensile Strength value of 9.656 MPa, Flexural Strength value of 18. 496 MPa , Impact 

Toughness value of 1895.188 J/m2, 1.0228 g/cm3 Density , no Water Absorption, and the Heat-transferring value 

of 0.089 W/mk because when the ceramic fiber was added until it reached the ratio of 75:25, the composite 

would have good adhesion between fibers and matrixes with addition of  mechanical and physical properties that 

could improve the heat stability and the quantity of Crystallinity which was most appropriated for providing as the 

Heat-Resistant decorative wall panel product. 
 

Keywords:   Bio plastic, Ceramic fibers, Composite 
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บทน า 
  สภาพภูมิอากาศประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น สภาวะอากาศท่ีมีความร้อน และ 

ชื้นสูงตลอดท้ังปี ดั้งนั้น วัสดุท่ีจะเลือกใช้ส าหรับลดความร้อนภายในท่ีพักอาศัยอย่างแท้จริง จะต้องพิจารณาถึงปัจจัย

ทางด้านความชื้นเข้าไปด้วย เพราะความชื้นจะส่งผลกรกะทบต่อค่าความต้านทานความร้อน(R-Value) ส าหรับผนังกัน

ความร้อนท่ีผลิตด้วยโฟม, ใยแก้ว, หรือใยหิน ความชื้นจะเข้าแทรกซึมได้ง่ายและส่งผลท าให้ค่าการต้านทานความร้อน

ลดลงสูงถึง 35-40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากองค์ประกอบและฟังก์ชั่นการท างานของช่องอากาศเล็ก ระหว่างชั้ นเสียไป 

นอกจากนี้ยังส่งผลท าให้อายุการใช้งานของวัสดุลดต่ าลง รวมท้ังเป็นแหล่งเพราะเชื้อรา แบคทีเรียและเชื้อโรคต่าง ๆ

ตามมาอกิมากมาย 

  จากการวจิัยสภาพภูมิอากาศในประภูมิประเทศเขตร้อนชื้น พบวา่กวา่ 90 % จากกราฟของพลังงานความร้อนท่ี

เกิดขึน้จากพลังงานแสงอาทิตย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบการแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat) ที่เป็นเชน่นี้เพราะระยะทางท่ี

พลังแสงอาทิตย์ส่องมายังโลกใกล้กว่าภูมิประเทศในเขตหนาว ประกอบกับระยะเวลาท่ีได้รับพลังงานแสงอาทิตย์  

ก็ยาวนานกวา่นั่นเอง 

  ดังนั้นปริมาณความร้อนท่ีส่งผลท าให้ภูมิอากาศภายในห้องสูงขึ้นส่วนใหญ่จึงมาจากรูปแบบการแพร่รังสีความ

ร้อน มากกวา่ในรูปแบบการพาความร้อน (Convection Heat) และการน าความร้อน (Convection Heat) ซึงจะตรงกันข้ามกับ

ประเทศในเขตหนาว ท่ีพลังงานความร้อนส่วนใหญ่เกิดในรูปแบบของการพาความร้อน 
 

ตารางที ่1  ลกัษณะความตอ้งการและป้องกันความร้อนของภมูปิระเทศ 

รูปแบบ ประเทศเขตหนาว ประเทศเขตร้อนและร้อนช้ืน 

พลังงานความร้อน เกิดจากการพาความร้อน เกิดการแผ่รังสีความร้อน ในรูปแบบของคลื่น

แมเ่หล็กไฟฟา้(Infrared) 

ความตอ้งการ ให้ภายในบา้นอบอุน่ ให้ภายในบา้นเย็นสบาย 

การป้องกันความร้อน ฉนวนท่ีทีสามารถสกัดกั้นและหนว่ง

ความร้อนไว้นานท่ีสุด 

ฉนวนท่ีสะท้อนความร้อนมใิห้เข้าสูต่ัวบ้านและ

ไมห่นว่งความร้อนไวใ้นตัววัสดุ 

คุณสมบัตขิองวัสดุท่ี

เหมาะสม 

อาศัยความหนาของฉนวนยิ่งมคีวาม

หนามากยิ่งด ี

อาศัยคา่การคายความร้อนท่ีต่ ายิ่งมคี่าต่ ามาก

ยิ่งด ี

ประสิทธิภาพการ

ป้องกันความร้อน 

ใชค้วามหนา(K-Value)ในการค านวณ

ค่าความตา้นทานความร้อน(R-Value) 

ใชค่่าการคายความร้อน(Emissivity)ในการ

ค านวณค่าความตา้นทานความร้อน(R-Value) 

วัสดุท่ีเหมาะสม ฉนวนใยแก้ว,ใยหนิหรือแผ่นโฟม โลหะบริสุทธ์ิคอื ทองค า,เงินและอลูมิเนยีม 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 
1. พลาสตกิชวีภาพชนิดรีไซเคิล  Polylactic acid (PLA)   

2. เส้นใยเซรามกิ     

3. เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Test) ตามมาตรฐาน ASTM D638-02a     

4. เครื่องทดสอบแรงดัดงอ (Flexural Test) ตามมาตรฐาน ASTM D790-03 

5. เครื่องทดสอบความแข็งแรงกระแทก (Impact Test) ตามมาตรฐาน ASTM D256-04 

6. เครื่องทดสอบความหนาแนน่ (Density Test) ตามมาตรฐาน ASTM D792-00 

7. เครื่องทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption Test) ตามมาตรฐาน ASTM D570-98 

8. เครื่องทดสอบการน าความร้อน (Thermal Conductivity Test) ตามมาตรฐาน ASTM C518-17 

          
 วิธีการศกึษา 

 1.  การวางแผนงาน 

 การด าเนินการวิจัยจะเป็นการก าหนดล าดับขั้นตอนการท าและพิจารณาขั้นตอนการท างาน ตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีต้องการ มีระยะเวลาการด าเนินงานท่ี เหมาะสม โดยได้วางแผนการด าเนินงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อ 

การด าเนนิการโดยมขีั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 วางแผนการท างานจัดเตรียมพลาสตกิชวีภาพชนิด PLA เหลือใช ้และเซรามิก ประเภทเส้น                     

ใยเซรามิกกก 

1.2 ศกึษาคุณสมบัตขิองพลาสตกิชวีภาพและเซรามิก เพื่อน าไปใชใ้นการท าโครงการ 

1.3 รวมวัสดุขยะพลาสตกิชวีภาพและเซรามิก เพื่อน ามาหลอมรวมกนัเป็นเม็ดพลาสตกิผสม 

1.4 ขึน้รูปเม็ดพลาสตกิผสม โดยการอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุเชงิประกอบ 

1.5 น าแผ่นวัสดุเชิงประกอบ มาขึน้รูปเป็นชิ้นทดสอบ 

1.6 น าชิน้ทดสอบ มาท าการทดสอบคุณสมบัตทิางกลและทางกายภาพ 

1.7 วเิคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 

1.8 สร้างเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นตกแตง่ผนังกันความร้อน 

 2.  การออกแบบการทดลอง 

      การออกแบบการทดลองตอ้งค านงึถึงการรับแรงทางกลและกายภาพของวัสดุผสมเพื่อวิเคราะห์สมบัตทิางกล

และกายภาพของวัสดุ การจะท าให้การทดลองออกมามีคุณภาพและตรงจุดมุ่งหมาย ในส่วนของการออกแบบนี้  

จะใช้พลาสติกชีวภาพรีไซเคิล ชนิด PLA ผสมเซรามิกประเภทเส้นใยเซรามิก ท้ังหมด 5 สัดส่วนผสม เหตุผลท่ีเลือก  

5 ส่วนผสมนี้เพราะจะหาส่วนผสมท่ีแข็งแรงท่ีสุดมาผลิตเป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ ไปสร้างชิ้นงานทดสอบท้ังหมด 5  

การทดสอบ การทดสอบละ 5 ชิ้น คือ ชิ้นงานทดสอบแรงดึง, ทดสอบแรงดัดงอ, ทดสอบความแข็งแรงกระแทก, 

ทดสอบความหนาแน่น, ทดสอบการดูดซึมน้ า, และทดสอบการน าความร้อน ให้ได้ตามมาตรฐานชิ้นงานทดสอบ  

น าชิน้งานไปทดสอบหาค่าและท าการวเิคราะห์และบันทึกผล 
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ตารางที่ 2  การออกแบบการทดลอง 

รายการ 

อัตรา

ส่วนผสม

90:10 

อัตรา

ส่วนผสม

80:20 

อัตรา

ส่วนผสม

70:30 

อัตรา

ส่วนผสม

60:40 

อัตรา

ส่วนผสม

50:50 

การทดสอบแรงดึง 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

การทดสอบแรงดัด 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

ความแข็งแรงกระแทก 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

ความหนาแนน่ 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

การดูดซึมน้ า 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

การน าความร้อน 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 5 ชิ้น 

 

3. การด าเนินงาน 

      ในการสร้างชิ้นทดสอบเป็นการผลิตตัวอย่างจาก 5 อัตราส่วนผสมโดยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนอย่าง

ละเอียดเร่ิมจากขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานการสร้างกระบวนการหล่อช้ินงานจากวัสดุให้ได้ตามขนาดตามมาตรฐาน

ของชิน้ทดสอบ 

  3.1  การเตรียมวัตถุดิบพลาสตกิชวีภาพ รไีซเคิล ชนดิพอลิแลคติคแอซิด (PLA) 

การเตรียมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ รีไซเคิล เร่ิมจากน าพลาสติกชีวภาพท่ีจะน ามารีไซเคิล น ามาล้างแล้ว

น าไปตากแดดให้แห้งก่อนท่ีจะน าพลาสตกิชวีภาพ ไปใส่เคร่ืองบดยอ่ยพลาสตกิ ให้พลาสตกิชีวภาพ ยอ่ยเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดย

มขีั้นตอนดังนี้ 

 

                                   
             

             ภาพที่ 1  พลาสตกิชวีภาพ                    ภาพที่ 2  ใส่พลาสติกชีวภาพเข้าในเคร่ืองบดยอ่ย 

 

                                               
ภาพที่ 3  พลาสตกิชวีภาพ ที่บดยอ่ยพลาสตกิ       ภาพที่ 4  วัตถุดบิเซรามิกเส้นใยเซรามิกพอลิคริสตัลไลน ์
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3.2  ขั้นตอนการท าแผ่นสารประกอบ (Compound) มขีั้นตอนดังนี้ 

   1) น าเศษพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและเส้นใยเซรามิก มาชั่งตามอัตราส่วนผสมเทลงในแม่แบบ ขนาด 

300×300×10 มม. ปริมาตรหรือจ านวน 500 กรัม ดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3  อัตราส่วนการตวงสว่นผสมตามการออกแบบการทดลอง 

อัตราส่วนผสม 
จ านวนวัตถุดบิ 

เศษพลาสตกิชวีภาพ (g) เส้นใยเซรามิก (g) 

90:10 450 50 

80:20 400 100 

70:30 350 150 

60:40 300 200 

50:50 250 250 

 

 

 
ภาพที่ 5  ชั่งส่วนผสมตามอัตราส่วน 

 

   2)  ท าการผสมเศษพลาสตกิชวีภาพและเส้นใยเซรามิกเข้าดว้ยกันและเทใสแมแ่บบเพื่อน าเขา้เตาอบ 

 
ภาพที่ 6  น าส่วนผสมมาผสมตามอัตราส่วนก าหนด 

 

   3)  น ามาหลอมด้วยเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าออกมา

จากเตาแล้วท าการคลุกเคล้าด้วยไม้พายและลูกกลิ้งให้เศษพลาสติกชีวภาพท่ีหลอมแล้วให้เข้ากันกับเส้นใยเซรามิก 

มากขึ้น ท าขั้นตอนนีป้ระมาณ 2-3 รอบ เพื่อความเข้ากันของวัสดุท้ัง 2 ชนิด 
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ภาพที่ 7  การอบวัสดุผสม 

 

 
ภาพที่ 8  ท าการคลุกผสมกัน 

 

   4)  จากนั้น น าพลาสติกชีวภาพท่ีคลุกเคล้ากับเส้นใยเซรามิกเรียบร้อยแล้ว เข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 200 

องศา ท่ีเวลา 10 นาที อกีครัง้แลว้น าออกจากเตาอบ ท าให้เย็นตัวก็จะได้เป็นแผ่นคอมพาวด์ 
 

 
ภาพที่ 9  แผ่นสารประกอบ (Compound) 

 

เนื่องจากอัตราส่วนท่ี 60:40 และ 50:50 วัสดุท้ัง 2 ชนิดไม่สามารถหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ตาม 

การออกแบบการทดลองเนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวมปีริมาณเส้นใยเซรามิกมมีากกวา่เศษพลาสตกิชวีภาพ ดังภาพท่ี 

3.25 ทางคณะผู้จัดท าโครงการจึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนอัตราส่วนใหม่ดังนี้ 90:10, 80:20, 75:25, 70:30 และ 

65:35  ดังตารางที่ 4 

 
ภาพที่ 10  อัตราส่วนผสมท่ีไมส่ามารถหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได ้
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ตารางที่ 4  อัตราส่วนการตวงส่วนผสมท่ีใชไ้ด ้

อัตราส่วนผสม 
จ านวนวัตถุดบิ 

เศษพลาสตกิชวีภาพ (g) เส้นใยเซรามิก (g) 

90:10 450 50 

80:20 400 100 

75:25 375 125 

70:30 350 150 

65:35 325 175 

  

3.3  การท าเม็ดสารประกอบ น าแผ่นวัสดุเชิงประกอบมาบดด้วยเคร่ืองบดพลาสติกเพื่อจะท าให้

ส่วนผสมคลุกเคล้ากันได้อย่างท่ัวถึง จากนั้นน าเม็ดสารประกอบ ไปอบด้วยเตาอบและอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุเชิง

ประกอบเพื่อน าไปขึน้รูปเป็นช้ินทดสอบตอ่ไป ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ 
 

   1)  น าแผ่นวัสดุผสม ไปทุบด้วยค้อนเพื่อให้เป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อให้งา่ยแก่การบด 

 

 
 

ภาพที่ 5  เศษแผ่นวัสดุเชงิประกอบท่ีจะน าไปบด 

 

 
 

ภาพที่ 6  บดเศษแผ่นวัสดุเชงิประกอบด้วยเครื่องบด 
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ภาพที่ 7  เม็ดสารประกอบท่ีผา่นการบดดว้ยเครื่องบด 
 

3.4  การขึน้รูปชิ้นทดสอบ 
 

ตารางที่ 5  ขนาดชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน 

ล าดับ การทดสอบ จ านวนชิ้น ขนาด(มม.) ลักษณะช้ินทดสอบ 

1 แรงดึง 

 

25 19×165×3.25 

 

 
2 แรงดัดงอ 25 12.7×125×5 

 

 

3 กระแทก 25 12.7×62.5×5 

 

4 ความหนาแนน่  25 5 × 5 × 5 

 

 

5 ดูดซึมน้ า 25 50×50× 5 

 

6 การน าความร้อน 25 300×300×20 
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3.5  การทดสอบชิ้นงาน 

การทดสอบในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการศกึษาสมบัติของวัสดุคอมโพสติ

ของงานวิจัยเล่มนี้เพราะเป็นขั้นตอนท่ีมีความละเอียดมาก ค่าท่ีได้จากการทดสอบจะมีความผิดพลาดไม่ได้หรือ  

มีความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด ผู้ด าเนินโครงการจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษโดยการศึกษาทฤษฎีการทดสอบและ

วิธีการทดสอบอุปกรณ์ในการทดสอบรวมไปถึงขั้นตอนการทดสอบและวิธีการวัดผลอย่างละเอียดโดยมีการทดสอบ

ดังตอ่ไปนี ้

1)  การทดสอบแรงดึง ( Tensile Testing ) เป็นการทดสอบด้วยการดึงเป็นการทดสอบแบบสถิติ ชิ้นงาน

จะถูกยืดออกอย่างสม่ าเสมอจนช้ินงานเกิดการขาด ความเร็วในการยืด จะต่ าลง ความยาวในชิ้นงานจะยืดออกจะถูก

วัดค่าออกมาเป็นกราฟให้ทราบโดยน าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมตามมาตาฐาน ASTM D368Type 1 ท่ีเตรียมไว้ 

ท้ังหมด  ชิ้น มาทดสอบสมบัตกิารทน ตอ่แรงดึง 

2)  การทดสอบแรงดัดงอ (Flexural Test) โดยน าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมตามมาตรฐาน ASTM 790 

จ านวน 5 ชิ้นท่ีเตรียมไว้คือมีความหนาไม่ต่ ากว่า 3 มม. และความกว้างอย่างน้อยสุด 12 มม.  และจากมาตรฐาน 

จะใช้แท่นรองรับ (Support Span) ท่ีระยะ 106.24 มม. ความเร็วในการกดคือ 2.83 มม./นาที น ามาทดสอบสมบัต ิ

การทดสอบตอ่แรงดัด ซึ่งเครื่องจะท าการกดท่ีต าแหนง่กลางชิ้นทดสอบท าให้เกิดการโค้งงอเนื่องจากจุดกด 3 จุด 

3)  การทดสอบความแข็งแรงกระแทก ( Izod Impact Test) น าชิ้นทดสอบจาก 5 อัตราส่วนไปท า 

การทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทก โดยทดสอบอัตราส่วนละ 5 ชิ้น   

4)  การทดสอบความหนาแน่น (Density Test) น าชิ้นทดสอบท้ัง 5 อัตราส่วนไปท าการทดสอบด้วย

เครื่องทดสอบความหนาแนน่ เครื่องช่ัง Analytical Balance AB204-S  

5)  การทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption Test) โดยน าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมจ านวน 5 ชิ้น

ท่ีเตรียมไว้น าไปทดสอบการวเิคราะห์ความชื้น  

6)  การทดสอบการน าความร้อน (Thermal Conductivity Test) ใช้หลักการ Heat Flow Meter ตาม

มาตรฐาน ASTM C518 โดยน าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมจ านวน 5 ชิ้นท่ีเตรียมไว้น าไปทดสอบการน าความร้อน  
 

ผลการวิจัย 
        ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุระหว่างพลาสติกชีวภาพรีไซเคิล ชนิด PLA ผสม

กับเซรามิก ประเภทเส้นใยเซรามิก ในอัตราส่วนผสม 90:10, 80:20, 75:25, 70:30 และ 65:35 น ามาเปรียบเทียบ

คุณสมบัติความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงดัดงอ ความต้านทานแรงกระแทก ความหนาแน่น การวิเคราะห์

การดูดซึมน้ า และการวิเคราะห์การน าความร้อนของวัสดุแต่ละชนิด  ด้วยเคร่ืองทดสอบจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ยและสรุปผลดังต่อไปนี้ 
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1. การเปรียบเทียบความตา้นทานแรงดึงและแรงดัดงอ (Tensile and Flexural Test)  
 

 
 

แผนภูมทิี่ 1  ความสามารถในการรับแรงดึงและแรงดัดงอ ของวัสดุพลาสตกิชวีภาพผสมเซรามกิ 
 

2. การเปรียบเทียบความแข็งแรงกระแทก (Izod Impact test) 

 

 
 

แผนภูมทิี่ 2  ความสามารถในการรับแรงกระแทก ของวัสดุพลาสตกิชวีภาพผสมเซรามกิ 
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3. การเปรียบเทียบความหนาแนน่ (Density Test) 

 

 

แผนภูมทิี่ 3  ความหนาแนน่ ของวัสดุพลาสตกิชวีภาพผสมเซรามิก 
 

4. การเปรียบเทียบการดูดซึมน้ า (Water Absorption Test) 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 4  ความสามารถในการดูดซึมน้ า ของวัสดุพลาสตกิชวีภาพผสมเซรามิก 
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5.  การเปรียบเทียบการน าความร้อน (Thermal Conductivity Test) 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 5  ความสามารถในการน าความร้อน ของวัสดุพลาสตกิชวีภาพผสมเซรามิก 
 

สรุปผล 
จากผลการทดสอบวัสดุพลาสตกิชวีภาพรีไซเคิล ผสมเซรามกิ ท้ัง 5 อัตราส่วน คือ 90:10, 80:20, 75:25, 70:30 

และ 65:35 ตามล าดับ พบว่าพลาสติกชีวภาพรีไซเคิล PLA ผสมเซรามิก ประเภทเส้นใย อัตราส่วนผสม 75:25 สามารถ

ยึดเกาะกันได้ดีท่ีสุด ท าให้มีสมบัติทางกลและทางกายภาพท่ีดีกว่าอัตราส่วนอ่ืน ๆ คือ มีค่าการต้านทานแรงดึงเท่ากับ 

9.656 MPa, การต้านทานแรงดัดงอเท่ากับ 18.496 MPa, การต้านทานแรงกระแทกเท่ากับ 1895.188 J/m2,  ความ

หนาแน่นเท่ากับ 1.0228 g/cm3, ไม่มีการดูดซึมน้ า, และมีการน าความร้อนเท่ากับ 0.089 W/mk จากการเปรียบเทียบผล

การทดลองของท้ัง 5 อัตราส่วน จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนผสมพลาสติกชีวภาพกับเส้นใยเซรามิกท่ีอัตราส่วน 75:25  

มีสมบัติทางกลและทางกายภาพท่ีดีท่ีสุด เพราะฉะนั้นจึงเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมจะน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่ง

กันความร้อนได ้

นางสาวจิรัชญา ปรีดาสกุล การศึกษาสมบัติเชิงความร้อน เชิงกล และทางกายภาพของวัสดุเสริมองค์ประกอบ

พอลิแลกตกิแอซิด เสริมแรงด้วยเส้นใยธูปฤาษี การเตรียมวัสดุเสริมองค์ประกอบพอลิแลกติกแอซิดท่ีมกีารเสริมแรงด้วย

เส้นใยธูปฤาษีท่ีอัตราส่วนเส้นใย 20wt% พบว่า PLA/NaSi20 ไม่เห็นรอยแยกระหว่างเฟสแสดงถึงการยึดติด (Interface 

adhesion) ท่ีดีมีความเข้ากันได้ดีระหว่างเส้นใยและเมทริกซ์ส่งผลให้สมบัติเชิงกลทางด้าน Young’s modulus และ Tensile 

strength มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธ์ิ แต่ค่าร้อยละ Elongation at break ลดลง ส่วนค่า Flexural modulus 

และค่า Flexuralstrength มคี่าเพิ่มมากขึน้ ส่วนค่าร้อยละ Flexural strain และค่า Impact strength มคี่าลดลง  

           ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังตกแต่งกันความร้อนจากพลาสติกชีวภาพ รีไซเคิลผสมเซรามิก จะมีการแปรผัน

ในผสมตามอัตราส่วนผสมของวัสดุ เพราะจากอัตราส่วนผสมประเภทเส้นใย อัตราส่วนผสม 75:25 สามารถยดึเกาะกันได้

ดีท่ีสุด ท าให้มีสมบัตทิางกลและทางกายภาพท่ีดเีหมาะสมจะน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ผนังตกแตง่กันความร้อนได้ 
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การเตรียมฟิล์มแป้งแอคทีฟท่ีประกอบด้วยอนุภาคซิลเวอร์ขนาดนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบขั นตอนเดียว 

One-Step Preparation of Active Starch Films Containing Green Synthesized 

Silver Nanoparticles 
 

ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์1*, รูสนี  ยีดาแม1 และ อุไรวรรณ ขุนจันทร์1 

Preecha Kasikamphaiboon1*, Rusnee Yeedamae1 and Uraiwan Khunjan1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ขนาดนาโน (AgNPs) ร่วมกับการเตรียมสารละลาย

ฟิล์มจากแป้งมันส าปะหลัง ศกึษาลักษณะของ AgNPs และสมบัตติา่ง ๆ ของฟิลม์ รวมท้ังศึกษาการประยุกตใ์ชฟ้ิล์มเชงิ

ประกอบในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลการศึกษาลักษณะของอนุภาค AgNPs โดยใชเ้ทคนิค Spectrophotometry 

และ Scanning electron microscopy สามารถยืนยันการเกิดขึ้นของอนุภาค AgNPs และพบว่า AgNPs มีรูปร่างเป็นทรง

กลมท่ีมีขนาดอนุภาคอยู่ในระดับนาโนเมตร การเติม AgNPs ท่ีมีความเข้มข้น 143 ppm มีผลท าให้การละลายน้ าของ

ฟิล์มลดลงเป็น 6 เท่า เมื่อเทียบกับฟิล์มท่ีไม่มีการเติม AgNPs ในขณะท่ีความแข็งแรงเชิงกลของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น 

เนื่องจาก AgNPs เป็นตัวเสริมแรงและเสริมความทนทานให้กับฟิล์ม นอกจากนี้การเติม AgNPs ลงไปในฟิล์มท าให้

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินรีย์ได้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาและศึกษาลักษณะของฟิล์มวัสดุเชิงประกอบ

นาโนท่ีท าจากแปง้มันส าปะหลังและ AgNPs ท่ีมีความสามารถในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ 
 

ค าส าคัญ:   ฟิล์มเชงิประกอบ, อนุภาคซิลเวอร์นาโน, ฟิล์มจากแปง้มันส าปะหลัง 
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Abstract  
 The aims of this work were to couple both the silver nanoparticles (AgNPs)  synthesis and filmogenic 

suspensions preparation and to characterize the obtained AgNPs and active starch films properties. The application of 

active films for food conservation was also studied.  The results of the characterization of AgNPs using 

Spectrophotometry and Scanning electron microscopy confirm the occurrence of AgNPs and show that the AsNPs are 

spherical with nanometer size. The addition of AgNPs at a concentration of 143 ppm affects the water solubility with 

6  times lower than that of the control film.  Mechanical properties of the films increase with increasing AgNPs 

concentration because AgNPs allow the matrix reinforcement and more resistant.  In addition, nanocomposite films 

containing AgNPs inhibited the growth of microorganisms.  Thus, it is possible to develop and characterize 

nanocomposite films based on cassava starch containing AgNPs, which confers them antimicrobial properties. 
 

Keywords:   Composite films, Silver nanoparticles (AgNPs), Starch films 
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บทน า 

ในปัจจุบันโลกก าลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากขยะที่ผลิตจากวัสดุท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นเพื่อท่ีจะแก้ปัญหานี้ ในปัจจุบันจึงหันมาใช้วัสดุท่ีผลิตจากธรรมชาติ (เอกพิ

สิษฐ์, 2557; Imprapai et al., 2010) และปัจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารได้พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภค 

หันมาให้ความส าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึน้ เชน่ อาหารมคีวามสดใหม่และมีอายุการเก็บรักษา

ยาวนาน ดังนั้นฟิล์มท่ีน ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้จึงได้รับความนิยมและได้รับความ

สนใจเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งฟิล์มย่อยสลายได้สามารถเตรียมได้แป้งซึ่งเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ท่ีพบมากในธรรมชาติและ  

มรีาคาถูก เชน่ แป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวสาลี เป็นตน้ (Ren et al., 2017) โดยแป้งมอีงค์ประกอบ

หลัก คือ อะไมโลส และอะไมโลเพคติน โดยเกิดเป็นโครงร่างตาข่ายเชื่อมโมเลกุลแป้งเข้าด้วยกัน ฟิล์มท่ีได้จะมีความ

แข็งแรง อย่างไรก็ตามโครงสร้างของแป้งประกอบไปด้วยหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้แป้งมีความสามารถใน

การตา้นความชื้นและไอน้ าต่ า ซึ่งถ้าผลิตฟิล์มจากแป้งเพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้ฟิล์มมสีมบัติทีแข็ง เปราะ และวอ่งไวต่อ

ความชื้น (เอกพิสิษฐ์, 2557) ดังนั้นการในการเตรียมฟิล์มจากแป้งจึงต้องมีการเติม พลาสติไซเซอร์ลงไปเพื่อลดความ

เปราะของฟิล์มเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลท่ีสูง (Fujun et al., 2009) ซึ่งส่วนใหญ่พลาสติกไซเซอร์จะเป็นสาร

โมเลกุลขนาดเล็กซึ่งเข้าไปแทรกระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ท าให้พันธะไฮโดรเจนลดลงจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของฟิล์ม 

(Fujun et al., 2009) พลาสตไิซเซอร์ท่ีน ามาใชก้ับฟิล์มบริโภคได้มีหลายประเภท ได้แก่ โมโนแซคคาไรด์ ไดแซคคาไรด์ และ

โอลิโกแซคคาไรด์  เชน่ น้ าตาลกลูโคส ฟรุกโตส น้ าผึง้  ไขมันและอนุพันธ์ุของไขมัน ได้แก่ กรดไขมัน  น้ าตาลแอลกอฮอล์ 

ได้แก่ ซอร์บิทอล กลีเซอรอล และโพลีเอททิลีนไกลคอล (รัตนา และ วิไลลักษณ์, 2549) อย่างไรก็ตามการใช้ฟิล์มแป้ง

ห่อหุ้มอาหารอาจจะไม่ยืดอายุของอาหารได้นานเทียบเท่ากับฟิล์มพลาสติก จึงจ าเป็นต้องเติมสารท่ีสามารถควบคุมหรือ

ท าลายเชื้อท่ีเข้าปนเป้ือนอาหาร และต้องเป็นสารท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) 

อนุภาคนาโนเป็นอนุภาคท่ีมขีนาดเล็กอยูใ่นชว่ง 1-100 นาโนเมตร ส่งผลให้มีพืน้ท่ีผิวสัมผัสสูง จึงสามารถเกิดปฏกิิริยาเคมี

บริ เวณพื้นผิวได้ดี  โดยการสั ง เคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs)  เพื่ อน าไปใช้ประโยชน์ ในปัจจุ บั น 

มหีลายวธีิ เชน่ การสังเคราะห์โดยวธีิทางเคม ีทางกายภาพ และทางชวีภาพ ซึ่งการสังเคราะห์โดยวธีิทางเคมีเป็นวิธีท่ีได้รับ

ความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถสังเคราะห์ได้ในปริมาณมาก ควบคุมขนาดและรูปร่างได้ง่ายโดยประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ 1) เกลือของซิลเวอร์ (Silver salt) ท่ีนิยมใช้คือซิลเวอร์ไนเตรต 2) ตัวรีดิวซ์ (Reducing agent) 

และ 3) สารให้ความคงตัว (Stabilizer) หรือ capping agent โดยส่วนมากนิยมใช้สารพอลิเมอร์ เช่น poly vinyl alcohol, poly 

ethylene glycol เป็นต้น (กานต์พิมล และ รินา, 2560) กระบวนการสังเคราะห์ท าได้โดยการรีดักชันซิลเวอร์ไนเตรต 

(AgNO3) ด้วยตัวรีดิวซ์ทางเคมี เช่น โซเดียมโบโรไฮไดรด์, Dimethyl formamide, และ Hydrazine เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

วิธีการรีดิวซ์โดยใช้สารเคมีเป็นท่ีทราบกันดีว่า สามารถเกิดปฏิกิริยาและก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพ เช่น สารสกัดจาก 

พืช, แบคทีเรีย, เชื้อรา และยีสต์ (Rhim et al., 2013)  เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการใช้คาร์โบไฮเดรตส าหรับการสังเคราะห์

อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เช่น กลูโคส, ซูโครส, แป้ง, ไคโตซาน และพอลิแซคคาไรด์จากทะเล เป็นต้น ซึ่งพอลิเมอร์

ทางชีวภาพดังกล่าวสามารถเป็นได้ท้ังตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว (Rhim et al., 2014) งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์ขนาดนาโนร่วมกับการเตรียมสารละลายฟิล์มจากแป้ง ศึกษาคุณสมบัตของฟิล์มแป้งท่ี

เตรียมได้ รวมถึงการประยุกตใ์ชฟ้ิล์มในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ร่วมกับการเตรยีมฟิล์มจากแป้ง 

1.1 การเตรียมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) 

เตรียมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ให้มีความเข้มข้นของซิลเวอร์สุดท้ายเท่ากับ 5, 10, 25 และ 50 

ไมโครโมลาร์ ตามล าดับ 

1.2 การเตรียมสารละลายแป้งมันส าปะหลัง (3% w/v) 

ละลายแป้งมันส าปะหลัง 3 กรัม ในน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร และให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส 

จนเกิดการเจลาทิไนเซชั่นเป็นเวลา 20 นาที 

1.3 การเตรียมสารละลายแป้งผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 

เติมสารละลายซิลเวอร์ท่ีมีความเข้มข้นตา่ง ๆ  ท่ีเตรียมได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในสารละลายแป้ง และ

เติมสารละลายกลูโคสปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในสารละลายผสม กวนท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส เพื่อให้

สารละลายท าปฏกิิริยากันเป็นเวลา 20 นาที แล้วท าให้เย็นจนถึงอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนัน้เตมิกลีเซอรอล 30% 

w/w ของน้ าหนักแป้งมันส าปะหลัง สารละลายแป้งท่ีเตรียมได้ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนจะน าไปเตรียมฟิล์มนา

โนคอมโพสิตตอ่ไป 

1.4 การเตรียมฟิล์มเชงิประกอบ 

การเตรียมฟิล์มแป้งเชิงประกอบ ท าได้โดยการเทสารละลายท่ีเตรียมได้ในข้อ 1.3 ปริมาณ 20 กรัม  

ลงใน petri dish แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นลอกออกจาก petri dish เก็บไว้ท่ีสภาวะความชื้น

สัมพัทธ์ 75% ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน ฟิล์มท่ีได้ประกอบด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ท่ีมีความเข้มข้น 14.3, 

28.6, 71.5 และ 143 ppm ตามล าดับ และน าไปศกึษาลักษณะและสมบัตติา่ง ๆ ตอ่ไป 
 

2. การศึกษาการเกดิของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในฟิล์มแป้ง 

เตรียมสารละลายแป้งมันส าปะหลังความเข้มข้น 1% (w/v) ท าการเจลาติไนซ์ท่ีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 20 นาที จากนัน้เตมิสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 10 มลิลิลิตร และ

สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 1.3 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร แล้วท าปฏิกิริยาต่อท่ีอุณหภูมิ 78 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 20 นาที พร้อมให้การกวนตลอดเวลา จากนั้นน าสารละลายท่ีได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวกลืน  

300-800 นาโนเมตร เพื่อศกึษาการเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ด้วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer  
 

3. การศึกษาลักษณะและสมบัติของฟิล์มที่เตรยีมได้ 

3.1 การศึกษาสมบัตทิางเคม ี

การศึกษาสมบัติทางเคมีของฟิล์ม ท าการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยวิธี Fourier transform infrared 

analysis ท่ีช่วงเลขคลื่นต้ังแต่ 4,000-600 cm-1  

3.2 การศึกษาสมบัตใินการละลายน้ า 

การศกึษาสมบัตใินการละลายน้ าของฟิล์มท าได้โดยการตัดฟิล์มขนาด 2 เซนตเิมตร x 2 เซนตเิมตร และชั่ง

น้ าหนัก เพื่อทราบน้ าหนักเร่ิมต้น จากนั้นน าไปวางไว้ในบีกเกอร์ท่ีมีน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตร แล้วท าการกวนท่ีความเร็ว 200 

รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาท่ีก าหนด เก็บส่วนท่ีไม่ละลายน้ า น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศา-เซลเซียส 

จนมนี้ าหนักคงท่ี จากนัน้ชั่งน้ าหนัก แล้วค านวณเปอร์เซ็นตก์ารละลายน้ า (%Water Solubility) ตามสมการ  

เปอร์เซ็นต์การละลายน้ า = (น้ าหนักเร่ิมตน้ – น้ าหนักสุดท้าย) x 100 / น้ าหนักเร่ิมตน้ 
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3.3 การศึกษาสมบัตเิชงิกลด้วยเทคนิค Tensile testing 

ตัดตัวอยา่งฟิลม์ท่ีเตรียมได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกวา้ง 0.7 ซม. ยาว 6 ซม. จ านวน 5 ตัวอยา่ง มา

ทดสอบค่า Tensile strength   

4. การศึกษาการประยุกต์ใช้ฟิล์มในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 การศึกษาการประยุกต์ใช้ฟิล์มในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ขนมเค้ก ท าได้โดยการตัดขนมเค้ก

ขนาด 2 ซม. x 2 ซม. แล้วน าไปห่อด้วยฟิลม์เชงิประกอบท่ีเตรียมได้ โดยท าการทดลองท้ังหมด 7 ตัวอยา่ง ดังนี้  

 ตัวอยา่งที่ 1 : ขนมเค้กท่ีไม่หอ่ดว้ยฟิล์ม 

 ตัวอยา่งที่ 2 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มจากทอ้งตลาด 

 ตัวอยา่งที่ 3 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มเชงิประกอบท่ีไม่ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) 

 ตัวอยา่งที่ 4 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มเชงิประกอบท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เข้มข้น 14.3 ppm 

 ตัวอยา่งที่ 5 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มเชงิประกอบท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เข้มข้น 28.6 ppm 

 ตัวอยา่งที่ 6 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มเชงิประกอบท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เข้มข้น 71.5 ppm  

 ตัวอยา่งที่ 7 : ขนมเค้กท่ีหอ่ดว้ยฟิล์มเชงิประกอบท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เข้มข้น 143 ppm  

 จากนั้นน าขนมเค้กท่ีเตรียมได้ไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง เพื่อสังเกตการณเ์จรญิของเชื้อจุลินทรีย์  

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มที่เตรยีมได้ 

จากการศึกษาการเตรียมฟิล์มจากแป้งมันส าปะหลัง โดยใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ร่วมกับ 

การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งฟิล์มท่ีเตรียมได้จะผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 

(AgNPs) ท่ีมีความเข้มข้น 0, 14.3, 28.6, 71.5 และ 143 ppm ตามล าดับ เมื่อสังเกตลักษณะของฟิล์มด้วย ตาเปล่า 

พบว่า ฟิล์มท่ีไม่ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) มีลักษณะใส ไม่มีสี ในขณะท่ีฟิล์มท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน 

(AgNPs) มีลักษณะใส และมีสีเหลืองอ่อน ซึ่งสีของฟิล์มจะมีสีเหลืองเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน 

(AgNPs) ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของฟิล์มแป้งท่ีความเข้มข้นอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่าง ๆ 
 

2. การศึกษาการเกดิของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในฟิล์มแป้ง 

จากการศึกษาค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค UV-Vis absorption spectroscopy ของสารละลายอนุภาคซิลเวอร์

นาโนท่ีช่วงความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตร เพื่อศึกษาการเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) โดยการรีดิวซ์ซิลเวอร์

ไอออน (Ag+) ของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ให้กลายเป็น Ag ด้วยสารละลายกลูโคสพบว่า มีพีคของสเปคตรัม

      0                        14.3                       28.6                       71.5                        143 

ความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (ppm) 
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การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นในช่วง 400-440 นาโนเมตร ดังรูปท่ี 2 ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Ortega et al. (2017) จึงสามารถยนืยันการเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในฟลิ์มท่ีสังเคราะห์ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟิล์มท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) 

3. ลักษณะและสมบัติของฟิลม์ที่เตรยีมได้ 

3.1 สมบัตทิางเคม ี

เมื่อน าฟิล์มเชิงประกอบมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR พบว่ามี FTIR spectra ดังรูปท่ี 3 โดยเส้น a 

แสดงสเปกตรัมของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ส่วนเส้น b และ c แสดงสเปกตรัมของฟิล์มท่ีไม่ผสมและผสม

อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ตามล าดับ และสามารถวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 ซึ่งเป็นผลมาจาก

หมู่ฟังก์ชันในองค์ประกอบของแป้ง จะเห็นได้ว่าสเปกตรัมของฟิล์มท้ังสองไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากอนุภาค    

ซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ท่ีเตมิลงไปมีปริมาณน้อย ท าให้ไม่ไปรบกวนหมูฟ่ังก์ชันเดิมของแป้ง 

                 
 

ภาพที่ 3 FTIR spectra ของฟิลม์ 

       ตารางที่ 1 ลกัษณะของหมูฟ่ังก์ชัน (functional group) ท่ีปรากฏใน Infrared spectra ของฟิล์ม 

Wavenumber (cm-1) Functional group 

1014 C-O 

2930 C-H 

3285 O-H 

a b 

a = Starch 

b = AgNPs 

a 

b 

c 
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3.2 สมบัตใินการละลายน้ า 

ภาพท่ี 4 แสดงค่าการละลายน้ าของฟิล์มท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 

พบว่า การละลายน้ าของฟิล์มมีค่าลดลงตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) จากรูปจะเห็นได้

ว่า ฟิล์มท่ีมีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) 0, 14.3, 28.6, 71.5 และ 143 ppm มีค่าการละลายน้ าเท่ากับ 42.03, 

26.38, 17.83, 10.95 และ 7.02% ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 4 การละลายน้ าของฟิลม์ 

3.3 สมบัตเิชงิกล 

การศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยเทคนิค Tensile testing ของฟิล์มเชิงประกอบที่ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนท่ีมีความ

เข้มข้นต่าง ๆ กัน แสดงผลดังรูปท่ี 5 จากผลการศึกษา พบว่า การเพิ่มความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs)  

มีผลท าให้ค่า Tensile strength ของฟิล์มเชิงประกอบมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่า Tensile strength เท่ากับ 34.88, 37.74, 52.04, 

61.74 และ 65.73 เมกะปาสคาล ที่ความเข้มข้นอนุภาคซิลเวอร์นาโนเท่ากับ 0, 14.3, 28.6, 71.5 และ 143 ppm ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5 สมบัตเิชงิกลของฟิลม์ 
 

4. การประยุกตใ์ช้ฟลิ์มกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

จากการประยุกต์ใช้ฟิล์มในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเปรียบเทียบกรณีท่ีไม่มีการห่อหุ้มฟิล์ม ห่อหุ้ม

ด้วยฟิล์มทางการค้า และห่อหุ้มด้วยฟิล์มท่ีมีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 8 วัน โดย

ผลการทดลองแสดงดังรูปท่ี 6 พบวา่ ตัวอยา่งท่ีไมห่่อด้วยฟิล์มและท่ีห่อด้วยฟิล์มทางการค้า มกีารเจริญของเชื้อราเกิดขึ้น 

และตัวอย่างท่ีห่อด้วยฟิล์มท่ีไม่ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) มีการเจริญของเชื้อราเกิดขึ้นเล็กน้อย ส่วนตัวอย่างที่

ห่อด้วยฟิล์มท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ความเข้มข้น 14.3-143 ppm ไมพ่บการเจริญของ   เชื้อรา  

 

เวลา (วัน) No film Commercial  

film 

0 ppm 14.3 ppm 28.6 ppm 71.5 ppm 143 ppm 

 

0 

       

 

8 

       

ภาพที่ 6 การประยุกตใ์ชฟ้ิล์มในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาการเตรียมฟิล์มเชงิประกอบจากแป้งมันส าปะหลังผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ท่ีได้จากการ

รีดิวซ์ด้วยกลูโคส พบว่าฟิล์มท่ีสังเคราะห์ได้มีสีเหลืองอ่อนและมีสีเข้มขึ้นตามความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน 

(AgNPs)  

จากการศึกษาสเปคตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายท่ีมีอนุภาคซิลเวอร์ดังรูปท่ี 2 พบว่า มีพีคเกิดขึ้นในช่วง

ความยาวคลื่น 400-440 นาโนเมตร เกิดจากปรากฏการณ์เชิงแสง Surface plasmon resonance (SPR) ซึ่งเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เกิดจากอันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กตรอนท่ีอยูใ่นโลหะระดับ

นาโน กล่าวคือเมื่อมคีลื่นแม่เหล็กไฟฟา้จากภายนอกมาตกกระทบโลหะ กลุ่มอเิล็กตรอนท่ีถูกจ ากัดอยูใ่นอนุภาคระดับนา

โนจะเกิดการสั่นรวม (Collective oscillation) และเมื่อคลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้จากภายนอก มคีวามยาวคลื่นเดียวกันกับความยาว

คลื่นท่ีอิเล็กตรอนสั่นในอนุภาคนาโน จะท าให้เกิดการก าทอนขึ้น (อภิวัฒน์, 2556) โดยความยาวคลื่นท่ีถูกดูดกลืนจะเป็น

ช่วงความยาวคลื่นท่ีสั้นลงกว่าเดิม ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ortega et al. (2017) ท่ีได้ศึกษา 

การเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) โดยใช้สารละลายมอลโทสเป็นตัวรีดิวซ์พบว่า ปรากฏพีคท่ีความยาวคลื่น  

400-450 nm และงานวจิัยของ Yakout and Mostafa (2015) ซึ่งได้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช ้soluble 

starch โดยพบว่า สารละลายของการสังเคราะห์มีพีคเกิดขึ้นท่ีความยาวคลื่น 410-430 nm ดังนั้น จึงสามารถยืนยัน 

การเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ในฟิล์มท่ีสังเคราะห์ได ้

จากผลการศึกษาผลของความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ท่ีมีต่อค่าการละลายน้ าของฟิล์ม  

(ภาพท่ี 4) พบว่า ฟิล์มท่ีไม่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) มีค่าการละลายน้ าเท่ากับ 42.03% และฟิล์มท่ีมีความเข้มข้น

ของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เพิ่มขึ้นสูงสุด 143 ppm มีค่าการละลายน้ าเท่ากับ 7.02% ซึ่งมีค่าลดลงเป็น 6 เท่า 

เมื่อเทียบกับฟิล์มท่ีไม่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) แสดงให้เห็นว่า อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) สามารถเพิ่มความ

แข็งแรงให้กับฟิล์ม ท าให้ฟิลม์มคีวามคงตัวและละลายน้ าได้ยากขึน้  

เมื่อพิจารณาค่า Tensile strength ของฟิล์ม (รูปท่ี 5) พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นท่ีเพิ่มขึ้นของอนุภาคซิล

เวอร์นาโน (AgNPs) โดยจะเห็นได้ว่าฟิล์มท่ีไมม่ีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) มคี่า Tensile strength เท่ากับ 34.88 MPa และ

เมื่อฟิล์มมีความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) สูงสุดถึง 143 ppm  Tensile strength มีค่าเพิ่มขึ้นถึง 65.73 MPa 

ซึ่งผลการทดลองเกิดจากการเกิดปฏิกิริยากันระหว่างแป้งกับอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) เกิดเป็นแรงยึดเหนี่ยวขึ้น  

โดยเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ส่งผลให้แป้งและอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) มีโอกาสสัมผัส

กันได้มากขึน้ จึงท าให้ Tensile strength มคี่าเพิ่มขึน้  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cano et al.(2016) ซึ่งได้เตรียมฟิล์มแป้ง

แอคทีฟท่ีประกอบด้วยแป้งถั่ว Polyvinyl alcohol (PVA) และอนุภาคซิลเวอร์นาโนความเข้มข้น 0.6 - 16% โดยพบว่า Tensile 

strength ของฟิล์มท่ีไม่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนมีค่าเท่ากับ 26.8 MPa และมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 29.0 และ 30.7 MPa เมื่อความ

เข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโนมีค่าเท่ากับ 0.6 และ 1.6% ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์ 

นาโนมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 8 และ 16% ค่า Tensile strength กลับลดลงเป็น 25.3 และ 18.3 MPa ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า  

การเตมิอนุภาคซิลเวอร์นาโนในแผ่นฟิล์มท่ีช่วงค่าความเข้มข้นระดับหนึ่งจะมีผลช่วยเสริมความแข็งแรงให้แผ่นฟิล์ม แต่เมื่อ

มกีารเตมิอนุภาคซิลเวอร์นาโนในปริมาณท่ีสูงเกินไปจะท าให้ความแข็งแรงของฟิล์มลดลง 
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จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ฟิล์มท่ีเตรียมได้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีระยะเวลา 8 วัน (ภาพท่ี 6) 

พบวา่ ตัวอยา่งอาหารท่ีหอ่ด้วยฟิล์มท่ีผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) ความเข้มข้น 14.3-143 ppm ไมพ่บการเจริญของ

เชื้อรา แสดงให้เห็นว่า อนุภาคซิลเวอร์นาโน (AgNPs) สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และช่วยยืดอายุ 

การเก็บรักษาของอาหารท่ีทดสอบได้ จากงานวิจัยของ Braga et al.(2018) ซึ่งได้ศึกษาการเตรียมฟิล์มแป้งแอคทีฟท่ี

ประกอบด้วย Polyvinyl chloride (PVC) และอนุภาคซิลเวอร์นาโนความเข้มข้น 1 - 8% แล้วทดสอบการยับยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย์โดยน าไปห่อขนมปัง พบว่า ฟิล์มท่ีไม่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโน (ชุดควบคุม) มีเชื้อราเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 วัน 

ในขณะท่ีฟิลม์ท่ีมีอนุภาคซิลเวอร์นาโน 1-2% พบการเจริญของเชื้อราหลังจาก 15 วัน นอกจากนี้ยังพบวา่ ฟิล์มท่ีมีอนุภาค

ซลิเวอร์นาโนสูงขึ้นในช่วง 3-8% มกีารเจริญของเชื้อรามากกวา่ท่ี 1-2% แสดงให้เห็นวา่  ฟิล์มท่ีมีอนุภาคซิลเวอร์นาโนใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม (1-2%) สามารถยับยัง้การเจริญของเชื้อจุลินทรียไ์ด้ แตเ่มื่อความเข้มข้นของอนุภาคซิลเวอร์นาโนมีค่า

สูงเกินไปจะท าให้อนุภาคซิลเวอร์มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น (การกระจายตัวในฟิล์มลดลง) ส่งผลให้
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การวิเคราะห์ภาระขีดจ ากัดของทรงกระบอกผนังบางท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวง

รับภาระผสมระหว่างความดัน, โมเมนต์ดัดและแรงบิด 

Limit Load Analysis for Thin-Walled Cylinders with Circumferential Cracks 

Under Combined Pressure, Bending and Torsion 
 

จริาวุฒิ มปีระกอบ1*, นภัสวรรณ จักไม1, อรวี ลังกาวงค์1 และ สุธรรม อรุณ1 

Jirawut Meprakob1*, Naphatsawan Chakmai1, Orawee Lungkawong1 and Sutham Arun1 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาระขีดจากัดของท่อทรงกระบอกผนังบางท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้น 

รอบวงรับภาระผสมระหว่างความดันภายใน แรงบิด และโมเมนต์ดัด โดยใช้การวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิ

เมนต์ ในการด าเนินงานได้ท าการปรับเปลี่ยนขนาดความกว้างและความลึกของรอยแตก และท าการวิเคราะห์ค่าภาระ

ขีดจ ากัดท่ีสภาวะความดันค่าต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อความดันภายในมีค่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ี

รับได้จะมคี่านอ้ยลง และเมื่อรอยแตกมีขนาดความลึกและความกว้างมากขึ้นจะส่งผลให้ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมี

ค่าน้อยลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจ าลองได้ถูกนามาใช้ในการสร้างสมการเพื่อใช้ในการประเมินค่า

ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสม ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ โดยค่าภาระขีดจ ากัดท่ีถูก

ประเมนิจากสมการดังกล่าวมคีวามแตกตา่งจากค่าท่ีได้จากแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลิเมนต์เฉลี่ยท่ี 5.1 เปอร์เซ็นต ์ 
 

ค าส าคัญ:   ภาระขีดจ ากัด, ไฟไนตเ์อลเิมนต์, วธีิการถดถอยพหุคูณ  
 

Abstract  
 This project aims to analyze the limit load of the thin-walled cylinder with circumferential crack subjected 

combined load between internal pressure and torsional moment and bending moment.  The method used in the 

project is based on the 3D finite element ( FE)  analysis.  In this work, the finite element models were created by 

varying the crack width and depth.  The results show that when the internal pressure increase, the values of limit 

load that cylinder can be subjected decrease.  For the case of crack geometry, the value of limit load of cylinder 

reduce when cracks are deeper and wider. In addition, the results of the finite element simulations have been used 

to create an equation for estimating the limit load of circumferential cracked cylinder subjected to combined load. 

This equation was created by using multiple regression and can estimate the values of limit load within 5.1 percent 

of finite element results. 
 

Keywords:  Limit load, Finite element, Equation of multiple regression 
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บทน า 

เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม

ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า (power station) เป็นต้น โดยท่ัวไปภายในโรงงานอุตสาหกรรม

มักจะใช้ระบบท่อเป็นเส้นทางในการล าเลียงขนส่งของเหลวหรือแก๊ส ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของระบบในโรงงานดังแสดงใน

ภาพท่ี 1 
 

  
 

ภาพที ่1 การใช้งานของท่อทรงกระบอกในงานอุตสาหกรรมตา่ง ๆ 
 

ท่อท่ีใช้ในการล าเลียงนั้นจะต้องรับภาระหลายประเภท โดยภาระดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของความดัน 

(pressure),โมเมนต์ดัด (bending) และแรงบิด (torsion) เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 2 ปกติแล้วการติดตั้งระบบท่อภายในโรงงาน

ท่อทรงกระบอก (Cylinder) จะถูกน ามาเชื่อมตอ่กันด้วยวธีิการเชื่อม ซึ่งท าให้ท่อมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกิดรอยร้าว (Crack) บริเวณ

รอยเชื่อม โดยรอยร้าวดังกล่าวมักจะอยูใ่นแนวเส้นรอบวงของท่อ (circumferential crack) ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที ่2 รูปแบบของการรับภาระในลักษณะต่าง ๆ 
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   (a)       (b)  
ภาพที ่3 (a) ลักษณะของรอยร้าวเร่ิมตน้ (pre-existing crack) ท่ีเกิดขึ้นท่ีรอยเชื่อม 

และ (b) ตัวอย่างของรอยแตกตามแนวเส้นรอบวง 

 

เนื่องจากรอยร้าวท่ีเกิดขึ้นนี้มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุในการท างาน จึงต้องมี

การประเมินความเสียหาย (failure assessment) ของรอยร้าวดังกล่าวทันทีเมื่อถูกตรวจพบ เพื่อให้แนใ่จว่าท่อทรงกระบอก

ยังคงสามารถใชง้านได้อย่างปลอดภัย การประเมนิภาระขีดจากัด (limit load) ของโครงสร้างท่ีมีรอยร้าวนัน้ ถือเป็นขั้นตอน

ส าคัญในการประเมินความเสียหายของโครงสร้าง เพราะนอกจากภาระขีดจ ากัดจะท าให้ผู้ประเมินสามารถทราบถึงภาระ

สูงสุดท่ีโครงสร้างดังกล่าวสามารถรับได้แล้ว ยังสามารถน าไปใช้ในการหาค่าแรงท่ีใช้ในการขับเคลื่อนรอยร้าว (crack 

driving force) เชน่ J-integral ได้อีกด้วย  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภาระขีดจ ากัดของทรงกระบอกที่มีรอยแตก

ตามแนวเส้นรอบวง รับภาระผสมระหวา่งความดัน โมเมนตด์ัดและแรงบิด 
 

วิธีการวิจัย 

1.  การออกแบบโครงสร้าง  

การออกแบบแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มติ ิของทรงกระบอกท่ีมีรอยแตก ตามแนวเส้นรอบวง ในทุก

กรณีจะก าหนดให้ทรงกระบอกมีขนาดความยาวเท่ากับ 6 เมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 0.3 

เมตร และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เท่ากับ 0.2715 เมตร ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 การก าหนดขนาดแบบจ าลอง 
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2. การก าหนดวัสด ุ

วัสดุท่ีใชส้ าหรับทรงกระบอกเป็นแบบ elastic มคี่าโมดูลัสของ Young 200 GPa โดยมี อัตราส่วนของ Poisson 

ratio เท่ากับ 0.3 ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดจะถูก พิจารณาว่าเป็น Plastic ท่ีมีความยืดหยุ่นอย่าง

สมบูรณ์แบบ มีค่า Yield Stress เท่ากับ 372 MPa 

3. การออกแบบรอยแตก 

การออกแบบรอยแตกร้าวของทรงบอกกระบอก เป็นรอยแตกร้าวท่ีเกิดขึ้นบริเวณ พื้นผิวของทรงกระบอกท่ีมี

ความลึกแบบคงที่ โดยความลึกและขนาดความกว้างของรอยร้าวท่ีสนใจจะมีอยู ่3 ระดับ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

4. การก าหนดขนาดของเอลเิมนต์ 

ลักษณะรูปร่างเอลิเมนต์ท่ีก าหนดจะเป็นเอลิเมนต์แบบสี่เหลี่ยม 20 โหนด ดังแสดงในภาพท่ี 5 การก าหนด

ขนาดของเอลิเมนต์จะให้ผลท่ีออกมาแตกตา่งกัน ขึน้อยูก่ับการเลือกเอลิเมนต์ท่ีเหมาะสมกับรูปร่างของวัสดุท่ีต้องการ

ทดลอง ดังนั้นบริเวณของปัญหาในส่วนท่ีมีการ เปลี่ยนแปลงมาก ควรจะให้เอลิเมนต์บริเวณส่วนนั้นมีขนาดเล็ก

เพื่อท่ีจะให้ได้ค่าใกล้เคียงกับคา่จริง ซึ่งเอลเิมนต์สว่นอ่ืน ๆ ให้มีขนาดใหญ่ได้ เพื่อลดเวลาในการค านวณ 

 

  
 

ภาพที่ 5 ลักษณะรูปร่างเอลเิมนต์ 

 

 

 

 

  

t

a

 
  

0.50 0°,45° 

0.75 0°,45° 

1.00 0°,45°,90° 
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5. การก าหนดแรงและเงื่อนไข 

แบบจ าลองของทรงกระบอกจะก าหนดให้ปลายด้านหนึ่งถูกยึดติดไม่สามารถเคลื่อนท่ีได้ และอีกปลายด้าน

หนึ่งจะปล่อยไว้เพื่อท าการใส่ค่าโหลดท่ีต้องการ โดยจะใส่ค่าโหลดท่ีเป็นความดัน แรงบิดและโมเมนต์ดัด ตามล าดับ 

เพื่อดูความเสียหายของทรงกระบอก ทุกกรณีจะก าหนดให้ความดันมคี่า เท่ากับ 8 MPa จะเลอืกสว่นท่ีเป็นผิวผนังด้าน

ในของทรงกระบอกท้ังหมด ส่วนโหลดของแรงบิดและโมเมนต์ดัด จะเลือกบริเวณส่วนปลายของทรงกระบอกท่ีถูก

ปล่อยแบบอสิระดังแสดงในภาพท่ี 6 

 
ภาพที ่6 การก าหนดแรงและเงือ่นไข 

 

6. วธีิการวิเคราะห์และการหาลิมติโหลด 

แบบจ าลองได้ท าการวิเคราะห์แบบ Elastic-Plastic แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก ได้ท าการวิเคราะห์แบบ 

(TES) เป็นวธีิการท่ีต้องการหาค่าโมเมนดัดสูงสุดก่อนท่ีช้ินงานจะเกิดการเสียรูป โดยการน าค่าโมเมนตบิ์ดและโมเมนต์ดัดท่ี

ได้จากการเก็บผล มาท าเปรียบเทียบ เมื่อน าเส้นตรงท่ีได้จากกราฟมาท าการ Slope เป็น2เท่าแล้วน าไปหาจุดตัด 

บนกราฟ ดังแสดงในภาพ 7(a) กรณีท่ีสองได้ท าการวิเคราะห์โดยการเพิ่มโมเมนต์ดัดท าให้ทราบค่าโมเมนต์ดัดสูงสุด 

กอ่นชิ้นงานจะเสียรูป ดังแสดงในภาพ 7(b) 
 

 
(a)        (b) 

ภาพที ่7 วธีิการวิเคราะห์และการหาลมิติโหลด  

(a) แบบไมม่โีมเมนตด์ัด (b) แบบมโีมเมนต์ดัด 
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ผลการศึกษา 

1. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง 

เนื้อหาในหัวข้อนี้ จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง โดยจะท าการเปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ของภาระขีดจ ากัดท่ีได้จากแบบจ าลองกับสมการท่ี 3.1 และเปรียบกับงานวิจัยของ Kunio [9] โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

1.1 กรณท่ีีท่อไมม่รีอยแตก  

ภาพท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบของค าตอบภาระขีดจ ากัด ของท่อท่ีไม่มีรอยแตกรับภาระผสม

ระหว่างความดัน แรงบิด และโมเมนต์ดัด โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างค าตอบท่ีได้จากแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิ

เมนต์ และค าตอบท่ีได้จากการค านวณโดยใชส้มการท่ี 3.1 – 3.7 (ตัวอยา่งวิธีการค านวณได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก) 

  จากภาพท่ี 8 เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด จะเห็นว่าในกรณีท่ีท่อรับแรงบิด 

7.0uTT  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างช้า ๆ ท าให้ค่าความสัมพันธ์ของภาระขีดจ ากัดระหว่าง

โมเมนต์บิด และโมเมนต์ดัดท่ีได้จาก 2 วิธีมีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าความแตกต่างไม่เกิน 13 % แต่อย่างไรก็ตาม

เมื่อท่อรับแรงบิดมากขึ้น  7.0uTT  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ค่าความแตกต่าง

ระหว่างค าตอบท่ีได้จากท้ังสองวิธีจะมีคา่มากขึน้ตามไปด้วย 
 

 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัดท่ีสภาวะคราก  

ของท่อผนังบาง  10tRm
 รับความดันภายใน 8 MPa 

1.2 เปรียบเทียบกับงานของ Kunio [9] (กรณีท่ีมีรอยแตก) 

ภาพท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทียบของค าตอบภาระขีดจ ากัด ของท่อท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวง 

โดยท่อรับภาระผสมระหว่างความดัน แรงบิด และโมเมนต์ดัด โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างค าตอบท่ีได้จาก

แบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ และงานของ Kunio [9] โดยท าการเปรียบเทียบในกรณีของท่อท่ีมีขนาด 10/ tRm
 

และรอยแตก 75.0/ ta , 902   โดยท่อดังกล่าวรับความดันภายในเท่ากับ 8 MPa จากรูปจะเห็นว่าค าตอบที่ได้

จากแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์มีความสอดคล้องกับค าตอบจากแบบจ าลองของ Kunio [9] โดยจุดท่ีมีความ

แตกตา่งกันมากที่สุดของ 
BM  คือ จุดแรกท่ีอยูใ่นช่วงประมาณ 2,500-3,000 ท่ีมีคา่ความแตกต่างกันไม่เกิน 9% 
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงผลจากแบบจ าลองของ Kunio [9]  

กับการวิเคราะห์แบบวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์ 
 

จากข้อมูลท่ีได้ในหัวข้อท่ี 1.1 และหัวขอ้ท่ี 1.2 ท าให้สามารถสรุปได้ว่า แบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ของท่อ

ผนังบางที่มรีอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสม ท่ีถูกสร้างขึน้ในงานวจิัยนี้มีความน่าเชื่อถอื 
 

2. ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อภาระขดีจ ากัด 

เนื้อหาในหัวข้อท่ี 2 จะเกี่ยวข้องกับการศกึษาผลกระทบของตัวแปรตา่ง ๆ ท่ีมีผลต่อภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีมี

รอยแตกรับภาระผสม ซึ่งปัจจัยท่ีท าการศึกษาได้แก่ ความดันภายใน ความลึก และความกว้างของรอยแตก โดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

2.1 จะท าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความดันและรอยแตกแบบคงที่ 
2.1.1  ผลกระทบของความดัน    

ภาพท่ี 10 -12 แสดงผลกระทบของความดันภายในท่ีมีตอ่ค่าภาระขีดจ ากัดของท่อทรงกระบอก

ผนังบางรับภาระผสม โดยกราฟแสดงค่าภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรอยแตกมีความมีความกว้างเท่ากับ 
o45  และ

ความลึกของรอยแตกเท่ากับ ลึกเท่ากับ 75.0,50.0ta  และ 00.1  โดยท่ีแต่ละความลึกของรอยแตกได้ท าการ

ปรับเปลี่ยนค่าความดันภายใน 3 ค่า คือ 0 MPa, 4 MPa และ 8 MPa ตามล าดับ โดยรูป 10 -12 แสดงให้เห็นเห็นว่า

เมื่อความดันภายในมีค่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมีค่าน้อยลง ท้ังนี้เนื่องจากความดันภายในจะส่งผล

โดยตรงตอ่การเพิ่มขึ้นของความเค้นในแนวเส้นรอบวงและความเค้นในแนวรัศมี 
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด ท่ีความลกึ 50.0/ ta  

 
ภาพที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด ท่ีความลกึ 75.0/ ta  

 
ภาพที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด ที่ความลกึ 00.1/ ta  
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2.1.2 ผลกระทบของความลกึของรอยแตก 

ภาพท่ี 13 แสดงผลกระทบของความลกึของรอยแตกท่ีมีต่อค่าภาระขีดจ ากัดของท่อทรงกระบอก

ผนังบางรับภาระผสม โดยกราฟแสดงค่าภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรอยแตกมีความความกว้างเท่ากับ 
o45  และ

ความลึกของรอยแตกเท่ากับ 75.0,50.0,00.0ta  และ 00.1  ตามล าดับ โดยรับความดันภายในเท่ากับ 4 MPa 

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อความลึกของรอยแตกมีค่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อจะมีค่าน้อยลงเนื่องจากพื้นท่ีหน้าตัดใน

การรับแรงของท่อมคี่าลดลงตามขนาดความลึกของรอยแตก 

 
ภาพที่ 13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด  

ความดัน 4 MPa, 902   
 

2.1.3 กรณขีองผลกระทบของความกวา้งของรอยแตก 

ภาพท่ี 14 แสดงผลกระทบของความความกว้างของรอยแตกท่ีมีต่อค่าภาระขีดจ ากัดของท่อ

ทรงกระบอกผนังบางรับภาระผสม โดยกราฟแสดงค่าภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรอยแตกมีความความลึกเท่ากับ 

00.1ta  และความกว้างของรอยแตกเท่ากับ 
ooo 90,45,0  ตามล าดับ ในท านองเดียวกันกับกรณีของ

ความลึกของรอยแตกในหัวข้อ 2.1.2 เมื่อความกว้างของรอยแตกมีค่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อจะมีค่าน้อยลง

เนื่องจากพืน้ท่ีหน้าตัดในการรับแรงของท่อมคี่านอ้ยลงตามขนาดความกว้างของรอยแตก 
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ภาพที่ 14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์บิดและโมเมนต์ดัด 

ความดัน 8 MPa, 00.1/ ta  
 

3. สมการประมาณคา่ภาระขดีจ ากัดของทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวง 

จากผลลัพธ์ท่ีได้จากการสร้างแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์จ านวน 57 แบบจ าลอง (ตาราง ข.1 ภาคผนวก 

ข.) สามารถน าผลลัพธ์ท่ีมาใช้ในการสร้างสมการเพื่อใช้ในประมาณค่าภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้น

รอบวงรับภาระผสม โดยใชว้ธีิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ดังนี้  
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สมการข้างต้นสามารถใช้ประมาณค่าภาระขีดจ ากัดของท่อทรงกระบอกผนังบางที่มีรอยแตกตามแนวเส้นรอ

บวง รับภาระผสมระหว่างความดัน แรงบิด และโมเมนต์ดัด โดยสมการดังกล่าวมีค่า R-Square อยู่ท่ี 0.92 และให้

ความแตกตา่งจากค่าที่ได้จากแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์เฉลี่ยท่ี 5.1% (ตาราง ข.2 ภาคผนวก ข.) 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
โครงงานงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของท่อทรงกระบอกผนังบางรับภาระ

ผสมระหว่างความดัน แรงบิดและโมเมนต์ดัด โดยแบบจ าลองถูกสร้างขึ้นโดยใช้เอลิเมนต์ 3 มิติ แบบสี่เหลี่ยม 20 โหนด 

ภายใต้สมมุติฐานท่ีว่า วัสดุท่ีใช้ในการขึ้นรูปท่อเป็นแบบมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์แบบ มีค่า Yield Stress เท่ากับ  

372 MPa แบบจ าลองดังกล่าวถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาค่าภาระขีดจ ากัดของท่อทรงกระบอกท่ีมีรอยแตกตาม

แนวเส้นรอบวง รวมท้ังวิเคราะห์ผลกระทบของ ความดัน และขนาดของรอยแตกท่ีมีต่อภาระขีดจ ากัดท่ีท่อสามารถรับได้ 

จากการสร้างแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลิเมนตจ์ านวน 57 แบบจ าลอง สามารถน าสรุปผลการศกึษาได้ดังนี้  

1. เมื่อความดันภายในมคี่ามากขึ้นภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมคี่านอ้ยลง 

2. เมื่อความลกึของรอยแตกมคี่ามากขึ้น ภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีรับได้จะมีคา่น้อยลงเนื่องจากพื้นท่ีหน้าตัด

ในการรับแรงของท่อมคี่าลดลงตามขนาดความลกึของรอยแตก   

3. ในท านองเดียวกันกับกรณีของความลึกของรอยแตก เมื่อความกวา้งของรอยแตกมีค่ามากขึน้ ภาระขีดจ ากัด

ของท่อจะมคี่านอ้ยลงเนื่องจากพื้นท่ีหนา้ตัดในการรับแรงของท่อมคี่าน้อยลงตามขนาดความกวา้งของรอยแตก 

4. ผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจ าลอง ถกูน ามาใชใ้นการสร้างสมการเพื่อใชใ้นการประเมินค่าภาระขีดจ ากัดของท่อ

ท่ีมีรอยแตกตามแนวเส้นรอบวงรับภาระผสม ด้วยวิธีการ ถดถอยพหุคูณ โดยสมการดังกล่าวมคี่าให้คา่ภาระขดีจ ากัด

ท่ีมคีวามแตกตา่งจากค่าท่ีได้จากแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลเิมนต์เฉลี่ยท่ี 5.1% 
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ภาคผนวก ก. ตัวอยา่งวิธีการค านวณค าตอบภาระขีดจ ากัดของท่อท่ีไม่มรีอยแตกรับภาระผสมระหว่างความดัน 

แรงบิด และโมเมนต์ดัด 

 ตัวอยา่ง ท่อทรงกระบอกผนังบางรัศมภีายนอกเท่ากับ mR 3.00   รัศมีภายในเทา่กับ 

mRi 275.0  รับความดันภายในเท่ากับ MPaP 8  ท่อท าจากวัสดทุี่มีค่าความเค้นครากเท่ากับ 

MPay 372  ถ้าท่อรับแรงบดิ mkNT  815,1  สามารถประเมนิคา่โมเมนตด์ัดทีส่ภาวะครากได้

ดังนี  
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ภาคผนวก ข. ผลลัพธ์ของแบบจ าลองทางไฟไนต์เอลเิมนต์ 
ตารางที่ ข.1 ผลลัพธ์ท่ีได้จากแบบจ าลองทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ 

 
 

 

 

Ouput

x1 x2 x3 x4 x1*x2 x2*x3 x3*x4 x1*x3 x1*x4 x2*x4 x2^2*x3 y

P/P0 T/Tu a/t / P/P0*T/Tu T/Tu*a/t a/t*/ P/P0*a/t P/P0*/ T/Tu*/ (T/Tu)^2*a/t M/Mu

1 0.00 0.00 0.50 14.32 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 897.57 896.71 0.00

2 0.00 192.65 0.50 14.32 0.00 96.33 7.16 0.00 0.00 2759.55 18557.60 875.14 889.48 0.02 Regression Statistics

3 0.00 385.31 0.50 14.32 0.00 192.65 7.16 0.00 0.00 5519.10 74230.38 829.88 841.30 0.01

4 0.00 577.96 0.50 14.32 0.00 288.98 7.16 0.00 0.00 8278.65 167018.36 742.62 752.15 0.01

5 0.00 674.44 0.50 14.32 0.00 337.22 7.16 0.00 0.00 9660.71 227437.92 675.03 692.10 0.03

6 0.00 770.61 0.50 14.32 0.00 385.31 7.16 0.00 0.00 11038.21 296921.54 572.44 622.03 0.09

7 0.00 0.00 0.75 14.32 0.00 0.00 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 788.33 761.57 0.03

8 0.00 192.65 0.75 14.32 0.00 144.49 10.74 0.00 0.00 2759.55 27836.39 783.66 768.11 0.02

9 0.00 385.31 0.75 14.32 0.00 288.98 10.74 0.00 0.00 5519.10 111345.58 730.72 713.20 0.02

10 0.00 577.96 0.75 14.32 0.00 433.47 10.74 0.00 0.00 8278.65 250527.55 632.57 596.85 0.06

11 0.00 674.44 0.75 14.32 0.00 505.83 10.74 0.00 0.00 9660.71 341156.88 548.80 515.48 0.06

12 0.00 770.61 0.75 14.32 0.00 577.96 10.74 0.00 0.00 11038.21 445382.30 378.13 419.05 0.11

13 0.00 0.00 1.00 14.32 0.00 0.00 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 621.28 626.44 0.01

14 0.00 192.65 1.00 14.32 0.00 192.65 14.32 0.00 0.00 2759.55 37115.19 606.62 646.73 0.07

15 0.00 385.31 1.00 14.32 0.00 385.31 14.32 0.00 0.00 5519.10 148460.77 534.13 585.10 0.10

16 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 903.80 975.31 0.08

17 0.09 191.78 0.00 0.00 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.33 885.48 0.01

18 0.09 385.18 0.00 0.00 35.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834.61 794.90 0.05

19 0.09 578.70 0.00 0.00 53.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.50 704.26 0.06

20 0.09 675.56 0.00 0.00 63.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.31 658.90 0.04

21 0.09 772.54 0.00 0.00 72.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.79 613.47 0.07

22 0.09 0.00 0.50 14.32 0.00 0.00 7.16 0.05 1.34 0.00 0.00 890.73 900.34 0.01

23 0.09 191.78 0.50 14.32 17.89 95.89 7.16 0.05 1.34 2747.02 18389.46 865.43 881.40 0.02

24 0.09 385.18 0.50 14.32 35.93 192.59 7.16 0.05 1.34 5517.23 74180.09 826.55 821.19 0.01

25 0.09 578.70 0.50 14.32 53.99 289.35 7.16 0.05 1.34 8289.28 167447.46 744.61 719.62 0.03

26 0.09 675.56 0.50 14.32 63.02 337.78 7.16 0.05 1.34 9676.63 228188.07 669.60 653.26 0.02

27 0.09 772.54 0.50 14.32 72.07 386.27 7.16 0.05 1.34 11065.80 298408.00 534.11 576.45 0.08

28 0.09 0.00 0.75 14.32 0.00 0.00 10.74 0.07 1.34 0.00 0.00 782.61 756.03 0.03

29 0.09 191.78 0.75 14.32 17.89 143.83 10.74 0.07 1.34 2747.02 27584.19 787.86 750.83 0.05

30 0.09 385.18 0.75 14.32 35.93 288.88 10.74 0.07 1.34 5517.23 111270.13 735.28 683.93 0.07

Input

กรณี

จากสมการ

y-new Error (%)
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Ouput

x1 x2 x3 x4 x1*x2 x2*x3 x3*x4 x1*x3 x1*x4 x2*x4 x2^2*x3 y

P/P0 T/Tu a/t / P/P0*T/Tu T/Tu*a/t a/t*/ P/P0*a/t P/P0*/ T/Tu*/ (T/Tu)^2*a/t M/Mu

31 0.09 578.70 0.75 14.32 53.99 434.03 10.74 0.07 1.34 8289.28 251171.19 630.02 555.00 0.12

32 0.09 675.56 0.75 14.32 63.02 506.67 10.74 0.07 1.34 9676.63 342282.11 538.65 467.19 0.13

33 0.09 772.54 0.75 14.32 72.07 579.40 10.74 0.07 1.34 11065.80 447612.00 373.13 363.71 0.03

34 0.09 0.00 1.00 14.32 0.00 0.00 14.32 0.09 1.34 0.00 0.00 621.28 611.72 0.02

35 0.09 191.78 1.00 14.32 17.89 191.78 14.32 0.09 1.34 2747.02 36778.91 601.32 620.26 0.03

36 0.09 385.18 1.00 14.32 35.93 385.18 14.32 0.09 1.34 5517.23 148360.18 525.12 546.67 0.04

37 0.19 0.00 0.50 14.32 0.00 0.00 7.16 0.09 2.67 0.00 0.00 855.07 903.98 0.06

38 0.19 192.65 0.50 14.32 35.94 96.33 7.16 0.09 2.67 2759.55 18557.60 828.79 872.96 0.05

39 0.19 385.31 0.50 14.32 71.89 192.65 7.16 0.09 2.67 5519.10 74230.38 808.86 800.97 0.01

40 0.19 577.96 0.50 14.32 107.83 288.98 7.16 0.09 2.67 8278.65 167018.36 698.26 688.03 0.01

41 0.19 770.61 0.50 14.32 143.78 385.31 7.16 0.09 2.67 11038.21 296921.54 498.93 534.11 0.07

42 0.19 0.00 0.75 14.32 0.00 0.00 10.74 0.14 2.67 0.00 0.00 763.11 750.49 0.02

43 0.19 192.65 0.75 14.32 35.94 144.49 10.74 0.14 2.67 2759.55 27836.39 743.43 733.23 0.01

44 0.19 385.31 0.75 14.32 71.89 288.98 10.74 0.14 2.67 5519.10 111345.58 679.22 654.52 0.04

45 0.19 577.96 0.75 14.32 107.83 433.47 10.74 0.14 2.67 8278.65 250527.55 551.87 514.37 0.07

46 0.19 674.44 0.75 14.32 125.84 505.83 10.74 0.14 2.67 9660.71 341156.88 442.17 421.09 0.05

47 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.64 994.24 0.12

48 0.19 192.65 0.00 0.00 35.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1124.55 892.11 0.21

49 0.19 385.31 0.00 0.00 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758.11 789.97 0.04

50 0.19 577.96 0.00 0.00 107.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662.56 687.84 0.04

51 0.19 674.44 0.00 0.00 125.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.98 636.69 0.13

52 0.19 0.00 1.00 14.32 0.00 0.00 14.32 0.19 2.67 0.00 0.00 606.69 597.01 0.02

53 0.19 192.65 1.00 14.32 35.94 192.65 14.32 0.19 2.67 2759.55 37115.19 583.30 593.50 0.02

54 0.19 385.31 1.00 14.32 71.89 385.31 14.32 0.19 2.67 5519.10 148460.77 502.72 508.07 0.01

55 0.19 509.50 1.00 14.32 95.06 509.50 14.32 0.19 2.67 7297.99 259585.80 379.22 409.58 0.08

56 0.19 557.26 1.00 14.32 103.97 557.26 14.32 0.19 2.67 7982.17 310539.65 293.56 362.63 0.24

57 0.19 0.00 1.00 28.65 0.00 0.00 28.65 0.19 5.35 0.00 0.00 295.57 295.57 0.00

กรณี

Input จากสมการ

y-new Error (%)
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ตารางที่ ข.2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการการถดถอยพหุคูณ 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.9588157

R Square 0.9193275

Adjusted R Square 0.8996076

Standard Error 53.587426

Observations 57

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 11 1472594 133872.2 46.61918 6.80961E-21

Residual 45 129222.5 2871.612

Total 56 1601817

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95.0%Upper 95.0%

Intercept 956.379 62.540 15.292 0.000 830.417 1082.341 830.417 1082.341

P/P0 202.912 384.642 0.528 0.600 -571.797 977.620 -571.797 977.620

T/Tu -0.407 0.081 -5.001 0.000 -0.570 -0.243 -0.570 -0.243

a/t -22.385 114.346 -0.196 0.846 -252.690 207.920 -252.690 207.920

q/p 14.703 6.167 2.384 0.021 2.281 27.125 2.281 27.125

P/P0*T/Tu -0.662 0.401 -1.651 0.106 -1.470 0.146 -1.470 0.146

T/TU*a/t 0.498 0.197 2.532 0.015 0.102 0.895 0.102 0.895

a/t*q/p -36.174 6.074 -5.955 0.000 -48.409 -23.940 -48.409 -23.940

P/P0*a/t -393.450 550.771 -0.714 0.479 -1502.759 715.859 -1502.759 715.859

P/p0*q/p 2.290 37.650 0.061 0.952 -73.540 78.120 -73.540 78.120

T/Tu*q/p 0.016 0.010 1.559 0.126 -0.005 0.036 -0.005 0.036

(T/Tu)^2*a/t -0.001 0.000 -5.310 0.000 -0.002 -0.001 -0.002 -0.001
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ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่าในอ าเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 

Cost and Return on Rice Cultivation of Farmers in Ban Lhao Maejai District  

Phayao Province (2559-2560) 

 

สมชาติ ธนะ1, สุพรรณิการ์ พรหมสุรยิา1 และ บังอร สวัสดิ์สุข2*  

Somchart Tana1, Supanika Promsuriya1 and Bungon Sawatsuk2* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่า ใน

อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เคร่ืองมือเป็นแบบ

สัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบ้านเหล่า ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จ านวน 28 

ราย จากผลการวจิัย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 51-60 ปี เกษตรกรมีตน้ทุนในการปลูกข้าว

ในปีการเพาะปลูก 2559-2560 เฉลี่ยเท่ากับ 2,928.51 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ี โดยเฉลี่ย 586.92 บาท

ตอ่ไร ่คิดเป็นร้อยละ 20.04    ตน้ทุนผันแปร โดยเฉลี่ย 2,341.57 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.96 มกี าไรสุทธิจากการ

ปลูกข้าวเฉลี่ยไร่ละ 858 บาท อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุน ร้อยละ 32.70 อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย ร้อยละ 24.40 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) รอ้ยละ 9.54 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) รอ้ยละ 12.85   
 

ค าส าคัญ:   ตน้ทุนและผลตอบแทน, ข้าว, พะเยา 
 

Abstract  

 This research aims to study the Cost and Return of rice Cultivation of Farmers in Ban Lhao Maejai District  

Phayao Province (2559-2560) .  This research is a survey research and collected research data from 28 Farmers by 

interviewing   

The research results found that farmers are mostly males aged 51-60 years.   The farmers have the cost of 

planting rice in the cultivating year 2016-2017, the average amount is 2,928.51 baht per rai, consisting of the average 

fixed cost of 586.92 baht per rai, representing 20.04 percent.  The average variable cost is 2,341.57 baht per rai or 

79.96 percent.  Net profits from rice cultivation, an average of 858 baht per rai, Net profit per cost of 32.70 percent, 

Net profit margin per sales ratio of 24.40 percent, Return on investment (ROI) of 9.54 percent. Return on assets (ROA) 

of 12.85% 
 

Keywords:   Cost and Return, Rice, Phayao province  
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บทน า 

           ในจังหวัดพะเยาข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวจ านวน

ท้ังสิ้น 752,871 ไร่ ผลผลิตรวม 488,030 ตัน จังหวัดพะเยามีข้าวหอมมะลิท่ีดีมีคุณภาพมีคุณลักษณะพิเศษ เมล็ดเรียว

ยาว ขาว มีกลิ่นหอม นุ่มน่ารับประทาน พันธ์ุข้าวหอมมะลิท่ีนิยมปลูกกันมากในจังหวัดพะเยาได้แก่ พันธ์ุหอมมะลิ 105 

พันธ์ุ กข.15 และพันธ์ุขา้วเหนยีว กข.6 ข้าวหอมมะลิในจังหวัดพะเยาจัดอยูใ่นระดับสินค้าพรีเมี่ยมเกรด เพราะมเีพยีงฤดูนา

ปีเท่านั้น จังหวัดพะเยามีท่ีดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ท าให้ข้าวมีรวงแข็งแรง เมล็ดสมบูรณ์ เมื่อสีข้าวออกมาแล้ว  

จะได้ขา้วเมล็ดเรียวยาว ขาวเป็นมัน เมื่อหุงสุกแล้วจะเหนยีวนุม่กลิ่นหอมตามธรรมชาต ิ(ณัฐกานต ์พึ่งบุญ, 2554) 

เกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในต าบลบ้านเหล่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของท่ีว่าการอ าเภอแม่ใจห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

แมใ่จประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเมอืงจังหวัดพะเยาประมาณ 30 กิโลเมตร มเีนื้อท่ีประมาณ 99.154 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 61,971 ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของต าบลบ้านเหล่าเป็นท่ีราบระหว่างภูเขาพื้นท่ีลาดเอียง

จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกทิศเหนือติดต่อกับเขตอ าเภอพานจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกมีเทือกเขาอยู่ติดต่อ

เขตอ าเภอพานอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ทิศตะวันตกมีแหล่งน้ าจืดช่ือ “หนองเล็งทราย” ติดต่อเขตต าบลแม่ใจ 

อ าเภอแมใ่จ ทิศตะวันออกเฉียงใตม้คีลองส่งน้ าระบบชลประธานจากอา่งเก็บน้ าแม่ปืมติดต่อเขตต าบลแมใ่จและเขตต าบล

แม่ปืม อ าเภอเมืองพะเยา พื้นท่ีของต าบลเป็นพื้นท่ีป่าประมาณร้อยละ 60 ซึ่งอยู่ในเขตป่าชุมชนเวียงห้าวและเขตอุทยาน

แห่งชาติแม่ปืม ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าท่ีไหลลงสู่หนองเล็งทรายและไหลลงสู่กว๊านพะเยาอ าเภอเมืองพะเยา 

ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นท่ีมีแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ คือหนองเล็งทรายมพีื้นท่ีประมาณ 4,500 ไร่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีส าคัญท่ีเป็นแหล่งรวมพันธ์ุสัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ อ่างเก็บน้ าแม่ปืมตามพระราชด าริมีปริมาตรความจุ 37 ล้านลูกบาศก์

เมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ในฤดูฝน 42,000 ไร่ และในฤดูแล้ว 10,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นท่ีท าการประมงของชาวบ้านใน

พื้นท่ีมีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 8,481 คน แยกเป็นชาย 4,229 คน หญิง 4,252 คน มีครัวเรือนท้ังสิ้น 2,088 ครัวเรือน 

(ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1 กรกฎาคม 2552) อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม

ประมาณร้อยละ 98 ผลผลิตท่ีส าคัญได้แก่ ข้าวเป็นรายได้หลัก รายได้เสริมได้แก่ แตงโมข้าวโพด ถั่วลิสง และผักพื้นบ้าน 

ปัจจุบันเกษตรกรนยิมหันมาปลูกไมผ้ลกันมากขึน้ เชน่ ลิ้นจี่ ล าไยมะขาม เป็นตน้ ส าหรับอาชพีอื่น ๆ นอกจากเกษตรกรรม 

ได้แก่ การประมง การเลีย้งสัตว ์รับจ้างท่ัวไปค้าขาย และรับราชการ รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ครัวเรือน (ข้อมูลจปฐ. 

และ กชช. 2ค, 2551) 

สืบเนื่องจากการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1โมเดล ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในพื้นท่ี ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นได้แก่ โครงการ 

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเหนียว กข6 สายพันธ์ุต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ต้นเตี้ย เพื่อให้เมล็ดพันธ์ุข้าวสายพันธ์ุ

ปรับปรุงใหมเ่พยีงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี โดยความร่วมมอืกับเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ในอดีตท่ีผ่านมา

เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวมาปลูก  ไม่ค่อยนิยมเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ปลูกต่อ หรือจะเก็บไว้ปลูกต่อเพียงแค่

อีก 1 ปี เท่านั้น แล้วจะท าการซื้อเมล็ดพันธ์ุมาใหม่ เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุข้าวมีการปลอมปน ไม่ค่อยมีความบริสุทธ์ิทาง

พันธุกรรม จึงท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการท านาท่ีสูงขึ้น โดยแหล่งเมล็ดพันธ์ุมีหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา 

สหกรณ์การเกษตรในแต่ละอ าเภอ หรือร้านจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งในบางคร้ังพบว่าเมล็ดพันธ์ุมีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของเกษตรกร ท าให้เมื่อใกล้ถึงฤดูปลูกเกษตรกรจึงไม่สามารถหาเมล็ดพันธ์ุข้าวมาปลูกได้ จากความส าคัญของ

ปัญหาเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของเกษตรกร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบล

บ้านเหล่า ในอ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา โดยจะศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่า ในอ าเภอแม่ใจ 
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-Proceeding- 

จังหวัดพะเยา ว่าสามารถให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรบ้านเหล่าในการวาง

แผนการจัดการและเป็นประโยชนต์อ่บุคคลท่ัวไป และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปลูกข้าว  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่า ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

ปีการเพาะปลูก 2559-2560 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุ่งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรจ านวน 28 ราย ในต าบลบ้านเหล่า 

อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์  โดยใช้ประชากรท้ังหมดเป็น

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกรายจะตอบข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์

เหมือนกันหมดทุกข้อและทุกราย โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา แหล่งเงินทุน รายได้เฉลี่ย

ต่อปี การรวมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ วิธีการเพาะปลูก แหล่งน้ าท่ีใช้ในการปลูกข้าว ช่องทางจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 

สัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นท่ีการเพาะปลูกข้าว พันธ์ุข้าวท่ีใช้ในการปลูก จ านวนต้นทุน แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าว 

การลงทุนในเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร และรายได้จากการจ าหนา่ยข้าว  

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ น ามาท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์

ตามแตล่ะส่วนของแบบสัมภาษณ์ การวเิคราะห์ข้อมูล ในการวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel วเิคราะห์โดยใช้

ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบกับค าบรรยาย  ดังนี้ 

- ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาการประกอบ

อาชพีการเพาะปลูกข้าว วเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ข้อมูลการปลูกข้าวของเกษตรกร ได้แก่ พื้นท่ีในการปลูกข้าว พันธ์ุข้าวท่ีใช้ในการปลูก แรงงานท่ีใช้ ใน 

การปลูกข้าว และแหล่งน้ าท่ีใช้ในการปลูกข้าว วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) โดยการแสดงผลในรูปของตาราง

และภาพประกอบการวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ข้อมูลต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าว โดยวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของ

ต้นทุนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและภาพประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ส าหรับ

การค านวณตน้ทุนการผลิตตา่ง ๆ มรีายละเอยีดดังนี้ 

(1) ต้นทุนรวมตอ่ไร่ในการศกึษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึน้ท้ังท่ีเป็นตัวเงินสดและไม่เป็นตัวเงิน

สด จ าแนกเป็น 2 ชนดิ ได้แก่ ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผันแปร แสดงสมการได้ดังนี้ 

ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผันแปร 

(2) ต้นทุนคงท่ีต่อได้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน ค่าเสื่อมราคา เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการเพาะปลูก มรีายละเอียดดังนี้ 

(2.1) ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับท่ีดนิ ประกอบด้วยค าใชจ้่ายท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 

(จ านวนท่ีดนิ (ไร่) )/ค่าใชจ้่ายในการเชา่ท่ีดนิX จ านวนท่ีดนิท้ังหมด (ไร่) 

(2.2) ค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี ใชสู้ตรในการค านวณ ดังนี้ 

(จ านวนท่ีดนิ (ไร่) )/(ค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี (ไร่))X จ านวนท่ีดนิท้ังหมด 

(2.3) ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมือและเคร่ืองใชใ้นการเพาะปลูก โดยใชว้ธีิการค านวณค่าเสื่อมราคาแบบ

เส้นตรง (Straight-line) ใชสู้ตรในการค านวณ ดังนี้  
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-Proceeding- 

ค่าเสื่อมราคา = (ราคาทุนของสินทรัพย์-มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์)/(อายุการใชป้ระโยชน ์(ปี)) 

(3) ต้นทุนผันแปรท้ังหมดในการศกึษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธ์ุข้าว ค่าแรงงาน และ ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

มรีายละเอยีดดังนี ้

(3.1) ค่าเมล็ดพันธ์ุขา้วท่ีใชใ้นการเพาะปลูก 

(3.2) ค่าแรงงาน ประกอบด้วย ค่าแรงงานคนงานทุกประเภท เร่ิมตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน  

การเพาะปลูก จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  

ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว 

- การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าว รวมถึงผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวจนถึงกระบวนการจัดจ าหนา่ย วเิคราะห์

โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของผลตอบแทนต่อไร่ โดยการแสดงผลในรูปของตารางและ

ภาพประกอบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ส าหรับการค านวณผลตอบแทนตา่ง ๆ มรีายละเอยีดดังนี้ 

(1) ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) = ผลผลิตท้ังหมด / จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกขา้ว  

(2) ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) = ราคาขายท้ังหมด / ผลผลิตท้ังหมด  

(3) รายได้ท้ังหมด (บาท) = ผลผลิตเฉลี่ย X ราคาขายเฉลี่ย 

(4) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ = รายได้ท้ังหมด – ตน้ทุนรวม 
 

ผลการศึกษา 
จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้าน

เหลา่ ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

จากผลการศึกษา พบวา่ ผู้ให้สัมภาษณส์่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 24 รายคิดเป็นร้อยละ 85.71 มอีายุ 51 

– 60 ปี จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 สถานภาพทางครอบครัวสมรส จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 มี

ระดับการศกึษามัธยมศกึษา จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.43 มแีหลง่จ านวนเงินทุนมาจากเงินส่วนตัว จ านวน 20 

ราย คิดเป็นร้อยละ 48.78 รายได้เฉลี่ยตอ่ปี 60,001-100,000 จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 ประสบการณ์ใน

การปลูกข้าว 30-39 ปี จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 และส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายเดียว 

จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร 

จากผลการศึกษา พบว่า พื้นท่ีในการปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 

64.22 พันธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวพันธ์ุ กข 6 จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.30 วิธีการเพาะปลูก

ส่วนใหญ่เป็นแบบหว่าน จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.84 แรงงานท่ีใช้เป็นแรงงานในครอบครัว จ านวน 20 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 52.63 และส่วนใหญ่แหลง่น้ าที่ใชเ้ป็นชลประทาน จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.65 

3. ผลการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหลา่ ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยา ปกีารเพาะปลูก 2559-2560 ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกขา้ว 

ต้นทุนของการปลูกข้าว 
จ านวนเงินรวม  

(บาท) 

เฉลี่ยต่อไร่  

(บาทต่อไร)่ 
ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ 264,116.20 586.92 20.04 

- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 137,254.20 305.01 10.42 

- ค่าเชา่ที่ดิน     125,200 278.22 9.50 

- ค่าภาษีท่ีดนิ 1,662 3.69 0.13 

ต้นทุนผนัแปร 1,053,713 2,341.57 79.96 

    ค่าวัตถุดบิ 78,863 175.25 5.98 

  - ค่าพันธ์ุขา้ว 78,863 175.25 5.98 

    ค่าแรงงานทางตรง 217,500 483.33 16.50 

  - ค่าจ้างปลูกขา้ว 68,750 152.78 5.22 

  - ค่าจ้างหวา่นปุ๋ย 5,100 11.33 0.39 

  - ค่าจ้างฉดีพน่ยา 11,150 24.78 0.85 

  - ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 121,100 269.11 9.19 

  - ค่าแรงงานตนเอง 11,400 25.33 0.87 

    ค่าใชจ้่ายในการผลิต 757,350 1,682.99 57.47 

       - ค่าจา้งไถนา 192,700 428.22 14.62 

       - ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 43,100 95.78 3.27 

       - ค่าปุ๋ย 220,950 491.00 16.77 

 ปุ๋ยคอก 1,500 3.33 0.11 

  ปุ๋ยชวีภาพ 4,000 8.89 0.30 

             ปุ๋ยเคม ี 215,450 478.78 16.35 

  - ค่ายาปราบวัชพืช 50,600 112.44 3.84 

  - ค่ายาปราบศัตรูพชื 24,300 54.00 1.84 

  - ค่าฮอร์โมนบ ารุงขา้ว 34,400 76.44 2.61 

  - ค่าจ้างเก็บเกี่ยวข้าว 164,600 365.78 12.49 

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 24,700 54.89 1.87 

       - ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  2,000 4.44 0.15 

รวมต้นทนุการผลิต 1,317,829.20 2,928.51 100.00 
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-Proceeding- 

จากตารางท่ี 1 แสดงตน้ทุนการผลิตรวมจากการเพาะปลูกข้าวโดยเฉลี่ยราคา 2,928.51 บาทตอ่ไร่ ประกอบด้วย 

ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผันแปร ได้ดังนี้  

1. ต้นทุนคงท่ี โดยเฉลี่ยราคา 586.92 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.04 ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยราคา 305.01 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.42  ค่าเชา่ท่ีดนิ โดยเฉลี่ยราคา 278.22 บาท

ตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.50 และค่าภาษีท่ีดนิ โดยเฉลี่ยราคา 3.69 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.13  

2. ตน้ทุนผันแปร โดยเฉลี่ยราคา 2,341.57 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.96 ได้แก่ 

2.1 ค่าวัตถุดิบ โดยเฉลี่ยราคา 175.25 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.98 ได้แก่ ค่าพันธ์ุข้าว โดยเฉลี่ยราคา 

175.25 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.98 

2.2 ค่าแรงงาน โดยเฉลี่ยราคา 483.33 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.50 ได้แก่ ค่าจ้างปลูกข้าว โดยเฉลี่ย

ราคา 152.78 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.22 ค่าจ้างหวา่นปุ๋ย โดยเฉลี่ยราคา 11.33 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.39 ค่าจ้าง

ฉีดพ่นยา โดยเฉลี่ยราคา 24.78 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.85 ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว โดยเฉลี่ยราคา 269.11 บาทต่อไร่  

คิดเป็นร้อยละ 9.19 และค่าแรงงานตนเอง โดยเฉลี่ยราคา 25.33 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉลี่ยราคา 1,682.99 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.47 ได้แก่ ค่าจ้างไถนา  

โดยเฉลี่ยราคา 428.22 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.62 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โดยเฉลี่ยราคา 95.78 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 

3.27 ค่าปุ๋ย โดยเฉลี่ยราคา 491.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.77 แบ่งเป็น ค่าปุ๋ยคอก โดยเฉลี่ยราคา 3.33 บาทต่อไร่  

คิดเป็นร้อยละ 0.11 ค่าปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉลี่ยราคา 8.89 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.30 และค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉลี่ยราคา 

478.78 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.35 ค่ายาปราบวัชพืช โดยเฉลี่ยราคา 112.44 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.84  

ค่ายาปราบศัตรูพืช โดยเฉลี่ยราคา 54.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.84 ค่าฮอร์โมนบ ารุงข้าว โดยเฉลี่ยราคา 76.44  

บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.61 ค่าจ้างเก็บเกี่ยวข้าว โดยเฉลี่ยราคา 365.78 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.49 ค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่ม โดยเฉลี่ยราคา 54.89 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.87 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉลี่ยราคา 4.44  บาทต่อไร่  

คิดเป็นร้อยละ 0.15 

4. วเิคราะห์ผลตอบแทน 

การศึกษาผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากอัตราก าไรต่อต้นทุน อัตราก าไรต่อ

ยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  รายละเอียดแสดงตาม

ตารางที่ 2 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 2 แสดงการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าว เฉลี่ยต่อไร่ 

อัตราส่วน สูตรค านวณ แทนคา่ ผลการค านวณ 

1. อัตราก าไรตอ่ต้นทุน 

 

 

32.70 % 

2. อัตราก าไรตอ่ยอดขาย 

 

 

24.40 % 

3. อัตราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน (ROI) 

 

 

9.54 % 

4. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

  

12.85 % 

 จากการตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า  

มีอัตราก าไรต่อต้นทุน ร้อยละ 32.70  อัตราก าไรต่อยอดขาย ร้อยละ 24.40 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 

ร้อยละ 9.54 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) รอ้ยละ 12.85 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบล  

บ้านเหลา่ ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 ดังนี้ 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร   พื้นท่ีในการปลูกข้าวของเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นท่ีดนิของตัวเอง  

พันธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูกส่วนใหญ่เป็นขา้วเหนยีวพันธ์ุ กข 6 วธีิการเพาะปลูกสว่นใหญ่เป็นแบบหวา่น แรงงานท่ีใชเ้ป็นแรงงาน

ในครอบครัว จ านวน 20 ราย และส่วนใหญ่แหล่งน้ าท่ีใชเ้ป็นชลประทาน  

2.ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้ว 

ต้นทุนจากการเพาะปลูกข้าวส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนคงท่ีและ

ตน้ทุนผันแปร ส าหรับตน้ทุนผันแปร แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ้่ายในการผลิต ดังนี้ 

ต้นทุนของการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหล่า พื้นท่ีการเพาะปลูกมีท้ังหมด จ านวน 450 ไร่ 

พบว่า มีต้นทุนการผลิตรวม 2,928.51 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี จ านวน 586.93 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 

20.04 และตน้ทุนผันแปร จ านวน 2,341.58 บาทตอ่ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.96 ส าหรับต้นทุนผันแปรแยกเป็นค่าวัตถุดิบ 

จ านวน 175.25 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.98 ค่าแรงงาน จ านวน 483.33 คิดเป็นร้อยละ 16.50 และค่าใชจ้่ายในการ

ผลิต จ านวน 1,682.99 คิดเป็นร้อยละ 57.47 

ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้วส าหรับงานวจิัยเร่ืองนี้ ประกอบด้วยผลผลิตเฉลี่ย 0.35 ตันตอ่ไร ่ให้รายได้

เฉลี่ย 3,516 บาทต่อไร่ มกี าไรสุทธิเฉลี่ย 858 บาทต่อไร่  มอีัตราก าไรตอ่ต้นทุน ร้อยละ 32.70 อัตราก าไรตอ่ยอดขาย 

ร้อยละ 24.40 อัตราผลตอบแทนจากเงนิลงทุน (ROI) ร้อยละ 9.54 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 

12.85  
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-Proceeding- 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้านเหลา่ ในอ าเภอแม่

ใจ จังหวัดพะเยา ปกีารเพาะปลูก 2559-2560 สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนผันแปรในการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 7 ต้นทุน

ค่าแรงงานร้อยละ 18 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 75 เห็นได้ว่าในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรต าบลบ้าน

เหล่า มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากการผลิตข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมคีวามจ าเป็นตอ้ง

ใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของค่าใช้จ่ายในการผลิตใน

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีสัดส่วนของค่าปุ๋ย ร้อยละ 24.99 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตรายการ

อื่น ๆ ท้ังนี้เนื่องจากปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น ในขณะท่ีเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ค่าใช้จ่ายในการผลิตท่ี

ส าคัญที่มสีัดสว่นมากรองลงมา ได้แก่ ค่าจ้างไถนา ร้อยละ 21.79 ค่าจ้างเก็บเกี่ยวข้าว รอ้ยละ 18.62 ค่าฮอรโ์มนบ ารุง

ข้าว ร้อยละ 14.16 เนื่องจากปัจจุบันใช้การจ้างรถแทนแรงงานคนท้ังหมด ซึ่งราคาค่าจ้างแตล่ะปีจะเพิ่มสูงขึ้นตามการ

เพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนส่วนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการท านาใน

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมท านาปรัง ซึ่งท าให้มีตน้ทุนค่าน้ ามันท่ีตอ้งใช้เพื่อการสูบน้ าเข้าพื้นท่ีนา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้

จึงท าให้มีต้นทุนค่าใช้จา่ยการผลิตในปัจจุบันสูงขึน้ตามไปด้วย 

2. ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.35 ตันต่อไร่  

จะเห็นได้ว่า ผลผลิตต่อไร่ท่ีได้ยังต่ าอยู่เมื่อเทียบกับต้นทุนท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังไม่มี

ความรู้ท่ีจะน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประสบปัญหาภัย

ธรรมชาติ เชน่ ภัยแลง้ น้ าท่วม การเกิดโรคระบาด จึงท าให้ผลผลิตตอ่ไรท่ี่ได้ต่ า และเมื่อพิจารณารายได้ พบว่า รายได้

เฉลี่ย 3,516 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิเฉลี่ย 858 บาทไร่ อัตราก าไรต่อยอดขาย เท่ากับ ร้อยละ 24.40 เนื่องจากการปลูก

ข้าวของเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้หลังหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงท าให้มีอัตรา

ก าไรตอ่ต้นทุนเพยีง ร้อยละ 32.70 

3. อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) ร้อยละ 9.54 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 

12.85 จะเห็นได้ว่าการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรให้ผลตอบแทนต่ า เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของ ทรงศักดา ปาใจ 

และคณะ (2559) ซึ่งได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ของเกษตรกรหมู่ท่ี 6 

ต าบลคือเวียง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 56.87 

ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า ในขณะท่ีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น จึงท าให้

ก าไรสุทธิเฉลี่ยตอ่ไรต่่ า 
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การใช้สารสกัดจากผกากรองเพื่อการควบคุมประชากรของผักตบชวาในกว๊านพะเยา 

The use of Lantana camara Extracts to Control Water Hyacinth in Kwan Phayao Lake 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาผลทางการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอื่นของผกากรองท่ีมีต่อผักตบชวา การทดลองท่ีหนึ่งท าการ

สกัดแบบล าดับส่วนของผกากรองพบว่า ส่วนใบแห้งของผกากรอง 1 กิโลกรัม จะได้สารสกัดหยาบชั้นน้ า (AQ) 8.43 

กรัม และ สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกลาง (NE) 20.48 กรัม ท าฉีดพน่สารสกัดตอ่การเจรญิเตบิโตของผักตบชวา

ในระดับโรงเรือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า โดยท าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นเป็นการ

ทดลองควบคุม ท าการวเิคราะห์การเจรญิเตบิโตของผักตบชวาในวันท่ี 15 และ วันท่ี 30 หลังการฉีดพน่ พบวา่ การฉีด

พ่นด้วยสารสกัดความเข้มข้น 10% ของสารสกัดหยาบชั้นน้ า และของ สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลางนั้น  

สามารถลดอัตราการสร้างน้ าหนักแห้งของพืชต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ี (CGR) ของผักตบชวาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การทดลองท่ีสอง ศึกษาผลของการฉีดพ่นสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวาในกว๊านพะเยา วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) 3 กรรมวธีิ ได้แก่ การฉีดพน่ดว้ยน้ ากลั่นเป็นกลุ่มควบคุม การฉีดพน่ดว้ย 

10 เปอร์เซ็นต์ของสารสกัดจากผกากรองท่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็นกลาง และ การฉีดพ่นด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ของสารสกัด

หยาบชั้นน้ า พบว่า การฉีดพ่นสารสกัดให้ผลในการลดอัตราการสร้างน้ าหนักแห้งของพืชต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ี (CGR) 

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (NAR) และ ดัชนพีื้นท่ีใบ (LAI) ของผักตบชวาในกวา๊นพะเยาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เมื่อเทียบกับการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงแนวทางการแสวงหาการประโยชน์ของสารสกัดดังกล่าวใน

ลักษณะเป็นสารก าจัดวัชพชืท่ีได้จากธรรมชาติเป็นล าดับต่อไป  
 

ค าส าคัญ: ผลในการควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชือ่ืน, ผักตบชวา, การวเิคราะห์การเจรญิเตบิโต, ผกากรอง 
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Abstract  
The allelopathic effects of Lantana camara L.  leaves extracts on Eichornia crassipes (Martius)  Solms-

Laubach were investigated. The first experiment, allelochemicals of L. camara was extracted by solvent partitioning. 

The result showed that the L.  camara 1 kilogram dry weight had AQ fraction 8. 43 gram and NE fraction 20. 48 

gram. Then, the effect of crude extract spraying on E. crassipes was investigated.  The experiment was set up as 

a completely randomized design (CRD) with 6 treatments, i.e. distilled water (control), 1% of NE fraction, 1% of 

AQ fraction, 10% of NE fraction, 10% of AQ fraction from L.  camara.  The experiment had four replications in 

greenhouse condition.  The data were collected at 15 and 30 days after application.  The results showed that, 

treatment of 10% of NE fraction and 10% of AQ fraction could promote statistically significant differences in the 

crop growth rate (CGR) reduce of water hyacinth. The second experiment was set up as a Randomized Complete 

Block Design (RCBD) with three treatments, i.e. distilled water (control), 10% of NE fraction and 10% of AQ fraction 

from L.  camara on field condition.  The result showed that, the treatment of 10% of NE fraction and 10% of AQ 

fraction could significantly reduce crop growth rate (CGR) and net assimilation rate (NAR) of water hyacinth on field 

condition.  Allelopathic effects of L.  camara under field conditions also need further research in pursuit of a new 

effective natural herbicide. 
 

Keywords: allelopathic effect, Eichornia crassipes, growth analysis, Lantana camara  
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บทน า 
 กว๊านพะเยาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ าจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ 

เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การประปา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพะเยา  

มีเนื้อท่ีประมาณ 12,831 ไร่ ซึ่ง 1 ใน 3 ของพื้นท่ีท้ังหมด เป็นปริมาณผักตบชวาเกือบ 5,000 ไร่ [1] กว๊านพะเยามี

ปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวาอยา่งต่อเนื่องและมคีวามรุนแรงมากขึ้น วธีิการก าจัดผักตบชวาที่ได้ผลดีท่ีสุด คือ

การฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชกลุ่มท่ีออกฤทธ์ิดูดซึมและไม่เลือกท าลาย [2] แต่วิธีดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการก าจัด

ผักตบชวา เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า และคุณภาพน้ า วิธีการอื่น ๆ ท่ีควบคุมวัชพืชได้ คือ การใช้คุณสมบัติใน

การควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอื่น (Allelopathy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารประกอบทุติยภูมิ (Secondary metabolite)  

ท่ีพืช สาหร่าย แบคทเีรีย และเชื้อรา ผลิตขึน้แลว้ไปมอีทิธิพลตอ่การเจริญและการพัฒนาของของพชือื่น [3] มรีายงาน

ถึงผลการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอื่นของต้นผกากรองต่อผักตบชวา และจอกหูหนู โดยการน าต้นผกากรอง

ส่วนท่ีอยู่เหนือดินมาจุ่มในน้ าประปาในอัตราส่วนต้นผกากรอง 1 กรัม/น้ าประปา 100 มิลลิลิตร แช่ท้ิ งไว้เป็นเวลา  

48 ชั่วโมง ท่ีเตรียมเป็นสารละลาย 5 ความเข้มข้น ได้แก่  1%, 2%, 3% and 5% เมื่อน าผักตบชวา และจอกหูหนูมา

ปลูกในแต่ละความเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห ์พบวา่จ านวนใบของผักตบชวา และจอกหูหนูลดลงอยา่งมนีัยส าคัญทาง

สถิติท่ีความเข้มข้น 3% และ 5% และน้ าหนักแห้งลดลง 75% and 61% เมื่อปลูกในความเข้มข้น 5% และ 3% 

ตามล าดับ [4] นอกจากนี้ ผงบดจากใบผกากรองมผีลในทางการยับยั้งการงอกของเมล็ด ดัชนีการงอก ความยาวสว่น

ของล าต้น และราก ความหนาของล าต้น และมวลชีวภาพของข้าวสาล ีและข้าวโพด [5] การยับยัง้การเจรญิเตบิโตของ

พชือ่ืนของผกากรอง และเนยีมหูเสอืต่อผักตบชวาด้วยการฉีดพ่นสารสกัดดังกล่าว พบวา่การฉีดพน่ดว้ยสารสกัดหยาบ

ชั้นน้ า (AQ) ความเข้มข้น 1,000ppm ท่ีได้จากใบผกากรองให้ผลในการลดอัตราการสร้างน้ าหนักแห้งของพืชต่อหนึ่ง

หนว่ยพื้นท่ี (CGR) ของผักตบชวาลงได้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ[6]   

 การศึกษาในคร้ังนี้จึงต่อยอดการทดลองโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดจากผกากรองแล้วทดสอบ  

ผลต่อการควบคุมผักตบชวาท้ังในระดับโรงเรือน และในกว๊านพะเยา อันเป็นแนวทางการแสวงหาการประโยชน์ของ

สารสกัดในลักษณะเป็นสารก าจัดวัชพชืท่ีได้จากธรรมชาติต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ผลของการฉีดพ่นสารสกัดต่อการเจรญิของผักตบชวาในระดับโรงเรือน 

 ท าการสกัดและแยกชนิดของสารสกัดจากต้นผกากรอง ด้วยขั้นตอนในการสกัดและแยกสารสกัดหยาบช้ันน้ า 

(AQ) สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง (NE) และ สารสกัดหยาบท่ีมคีุณสมบัติเป็นกรด (AE) จากตน้ผกากรอง[6] วาง

แผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ า โดยกรรมวิธีทดลองได้แก่ (1) การฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น (2) 1% NE (3) 1% 

AQ (4) 10% NE และ (5) 10% AQ  ท าการทดลองโดยปลูกเลี้ยงผักตบชวาในวงบ่อปูนซีเมนต์ (ควบคุมความหนาแน่นของ

ผักตบชวาให้เท่ากันทุกหน่วยทดลอง) ท าการฉีดสารสกัดตามกรรมวิธีทดลองโดยฉีดพ่นให้ให้สารสกัดอาบท่ัวท้ังต้นจน

สารท่ีฉีดพน่ไหลหยดออกจากใบ ให้ปุ๋ยโดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตร Resh tropical dry summer ท าการวัดน้ าหนักสด/

ต้น น้ าหนักสด/ต้น พื้นท่ีใบ/ต้น ในวันท่ี 0, 15 และ 30 วัน หลังการฉีดพ่น และเก็บผักตบชวาเพื่อน ามาวิเคราะห์ 

การเจริญเติบโต (Growth analysis) ของผักตบชวา ท าการวัด Crop growth rate (CGR), Relative growth rate (RGR) และ 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในวันท่ี 30 วัน หลังการฉีดพ่นสารสกัด น าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ และ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
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-Proceeding- 

 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผกากรองในการควบคุมประชากรของผักตบชวาในพื นที่

กว๊านพะเยา  

 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้ า โดยกรรมวิธีทดลองได้แก่ (1) การฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น 

(2) 10% NE และ (3) 10% AQ ท าการทดลองในกว๊านพะเยาบริเวณหน้าโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา โดยการกั้นบริเวณผักตบชวาด้วยแพไมไ้ผ่ท่ีมีขนาด 2 x 12 เมตร (ควบคุมความหนาแน่นของผักตบชวา

ให้เท่ากันทุกหน่วยทดลอง) แลว้จึงท าการฉีดพน่สารสกัดตามแผนการทดลองโดยฉดีพน่ให้ให้สารสกัดอาบท่ัวท้ังต้นจน

สารท่ีฉีดพ่นไหลหยดออกจากใบ ท าการวัดน้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักสด/ต้น พื้นท่ีใบ/ต้น และเก็บผักตบชวาเพื่อน ามา

วเิคราะห์การเจรญิเตบิโต (Growth analysis) ของผักตบชวา ท าการวัด Crop growth rate (CGR), Net assimilation rate 

(NAR) และ ดัชนพีื้นท่ีใบ (LAI) ในวันท่ี 0, 15 และ 30 วัน หลังการฉีดพน่ น าข้อมูลไปวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
 

ผลการศึกษา 

ผลของการฉีดพ่นสารสกัดต่อการเจรญิของผักตบชวาในระดับโรงเรือน 

เมื่อท าการแยกชนิดของสารสกัดหยาบจากผกากรอง พบว่า สามารถแยกสารสกัดจากผกากรอง ได้ 2 ส่วน 

ได้แก่ สารสกัดหยาบช้ันน้ า (AQ) และสารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกลาง (NE) ส่วนสารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็น

กรด (AE) ไมส่ามารถสกัดออกมาได้ (ตารางที่ 1) โดยสารสกัดท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกลาง (NE) มีลักษณะเป็นสารเหนยีว สี

เขียวเข้ม ส่วนสารสกัดหยาบชัน้น้ า (AQ) มีลักษณะเป็นสารเหนียว สีเขียวอ่อน ซึ่งสารสกัดท่ีได้ให้กลิ่นฉุนตามลักษณะ

เฉพาะตัวของพืช 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณของสารสกัดหยาบชนิดต่างท่ีได้จากตน้ผกากรอง 

พชื สารสกัด ปริมาณสารสกัด (กรัม)1/ 

ตน้ผกากรอง สารสกัดหยาบชัน้น้ า (AQ)  8.43 

  สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกลาง (NE) 20.48 

 สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัตเิป็นกรด (AE) n/a 

หมายเหตุ: 1/ คือปริมาณสารสกัดท่ีได้จากน้ าหนักแห้งของพชื 1 กิโลกรัม 
 

ผลการทดสอบสารสกัดต่อการเจริญของผักตบชวาด้วยวธีิการฉีดพ่นสารสกัด พบว่ากรรมวิธีการฉีดพ่นด้วยน้ า

กลั่น การฉีดพน่ด้วย 1% NE และ 1% AQ ไมท่ าให้การเจริญเตบิโตของผักตบชวามนี้ าหนักสด (ตารางท่ี 2) น้ าหนักแห้ง/ต้น 

(ตารางท่ี 3) พื้นท่ีใบ/ต้น (ตารางท่ี 4) การเจริญเติบโตต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ีดิน (CGR) อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (RGR) 

และปริมาณคลอโรฟิลล์ท่ีไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 5) ขณะท่ีการฉีดพ่นด้วยสารสกัด 10% NE และ 10% AQ นั้น  

มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวาอย่างชัดเจน โดยท าให้น้ าหนักสด/ต้น (ตารางที่ 2) น้ าหนักแห้ง/ต้น (ตารางที่ 3) 

พื้นท่ีใบ/ต้น (ตารางท่ี 4) การเจริญเติบโตต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ีดิน อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

(ตารางที่ 5) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความแตกต่างนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในการบันทึกข้อมูลของวันท่ี  

15 และ 30 วัน หลังการฉีดพน่   
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ตารางที่ 2 น้ าหนักสด/ตน้ของผักตบชวาที่ทดสอบการให้สารสกัดด้วยวธีิการฉดีพน่  

กรรมวธีิ 
น้ าหนักสด/ตน้ (กรัม) 

วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 

ชุดควบคุม (ให้น้ ากลั่น) 10.4 26.7a 53.4a 

1% NE  9.7 24.1a 52.8a 

1% AQ 9.9 25.6 50.5a 

10% NE 9.9 17.6b 25.1b 

10% AQ 10.5 16.4b 26.8b 

F-test ns * * 

CV 19.5 19.3 20.7 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

ตารางที่ 3 น้ าหนักแห้ง/ตน้ของผักตบชวาที่ทดสอบการให้สารสกัดด้วยวธีิการฉดีพน่ 

กรรมวธีิ 
น้ าหนักแห้ง/ตน้ (กรัม) 

วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 

ชุดควบคุม (ให้น้ ากลั่น) 4.5 9.7a 19.3a 

1% NE  4.3 8.2a 18.4a 

1% AQ 4.4 9.1a 17.0a 

10% NE 4.5 5.2b 10.7b 

10% AQ 4.2 5.1b 11.4b 

F-test ns * * 

CV 16.4 16.2 19.1 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

ตารางที่ 4 พื้นท่ีใบ/ตน้ของผักตบชวาที่ทดสอบการให้สารสกัดด้วยวธีิการฉดีพน่ 

กรรมวธีิ 
พื้นท่ีใบ/ตน้ (ตารางเซนติเมตร) 

วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 

ชุดควบคุม (ให้น้ ากลั่น) 89.0 213.4a 418.6a 

1% NE  96.2 211.4a 405.0a 

1% AQ 88.6 210.6a 409.4a 

10% NE 96.2 129.0b 315.1b 

10% AQ 88.6 123.1b 313.4b 

F-test ns * * 

CV 18.4 19.6 18.7 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์การเจริญเติบโต (Growth analysis) ในวันท่ี 30 ของการทดลองของผักตบชวาท่ีทดสอบ 

การให้สารสกัดด้วยวธีิการฉดีพน่  

กรรมวธีิ 
การวเิคราะห์การเจรญิเตบิโต  

RGR (กรัม/ตร.ม./วัน) CGR (x10-5) (กรัม/ตร.ม./วัน) คลอโรฟิลลเ์อ 

ชุดควบคุม (ให้น้ ากลั่น) 0.04 1.69a 0.35a 

1% NE  0.04 1.52a 0.39a 

1% AQ 0.04 1.62a 0.36a 

10% NE 0.02 0.65b 0.19b 

10% AQ 0.01 0.61b 0.17b 

F-test ns * * 

CV 19.4 19.6 10.7 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผกากรองในการควบคุมประชากรของผักตบชวาและ

ผลกระทบต่อคุณภาพน  าในพื นที่กว๊านพะเยา  

การท าการทดสอบในพื้นท่ีกว๊านพะเยานั้น พบว่า การฉีดพ่นด้วยสารสกัด 10% NE และ 10% AQ มีผลลด 

การเจริญเติบโตของผักตบชวาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น ท้ังในด้านการลด

น้ าหนักสด/ตน้ และ น้ าหนักแห้ง/ตน้ (ตารางท่ี 6) และพื้นท่ีใบ/ตน้ (ตารางท่ี 7) โดยความแตกตา่งนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจน

ในการบันทึกข้อมูลของวันท่ี 15 และ 30 วัน หลังการฉีดพน่ 
 

ตารางที่ 6  น้ าหนักสด/ตน้ และน้ าหนักแห้งต่อตน้ของผักตบชวาในวันตา่ง ๆ ภายหลังการฉีดพน่สารสกัด 

สารสกัด 
น  าหนักสด/ตน้ (กรัม) น  าหนักแห้ง/ต้น (กรัม) 

วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 

ชุดควบคุม (น้ ากลั่น) 10.38 29.92 a 54.92 a 4.41 9.12 a 19.51 a 

10% NE 10.16 20.23 b 35.82 b 4.34 7.54 b 15.80 b 

10% AQ 9.95 20.33 b 34.41 b 4.27 7.61 b 15.13 b 

F-test ns * * ns * * 

CV (%) 19.7 22.8 20.8 19.2 18.7 20.1 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

*   คือมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 7  พื้นท่ีใบ/ตน้ ของผักตบชวาในวันตา่งๆ ภายหลังการฉีดพ่นสารสกัด 

สารสกัด 
พื นที่ใบ/ตน้ (ตารางเซนติเมตร) 

วันท่ี 0 วันท่ี 15 วันท่ี 30 

ชุดควบคุม (น้ ากลั่น) 89.11 217.51 a 398.71 a 

10% NE 93.21 118.31 b  307.31 b 

10% AQ 86.11 129.11 b 315.21 b 

F-test ns * * 

CV (%) 26.9 25.2 26.4 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

*   คือมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ท่ีส าคัญยังพบว่าการฉีดพ่นสารสกัดมีผลต่อ อัตราการเจริญเติบโตต่อหนึ่งหน่วยพื้นท่ี (ตารางท่ี 8) และท าให้ 

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (ตารางที่ 9) และค่าดัชนีพื้นท่ีใบ (ตารางที่ 10) ของผักตบชวาต่ ากว่าการเมื่อฉีดพ่นด้วย 

น้ ากลั่นอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิโดยความแตกตา่งนี้จะปรากฏให้เห็นชัดเจนในการบันทึกข้อมูลของวันท่ี 15 และ 30 วัน 

หลังการฉีดพน่ 
 

ตารางที่ 8  ค่า Crop growth rate (CGR) ของผักตบชวาในวันตา่งๆ ภายหลังการฉีดพ่นสารสกัด 

สารสกัด วันที่ 0  

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

วันที่ 15  

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

วันที่ 30  

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

ชุดควบคุม (น้ ากลั่น) - 3.23 a 2.94 a 

10% NE - 2.20 b 2.06 b 

10% AQ - 2.10 b 2.06 b  

F-test  * * 

CV (%)  17.7 19.4 

หมายเหตุ: *   คือมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 9 ค่า Net assimilation rate (NAR) ของผักตบชวาในวันตา่งๆ ภายหลังการฉีดพ่นสารสกัด 

สารสกัด วันที่ 0 

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

วันที่ 15 

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

วันที่ 30 

(กรัม/ตร.ม/วัน) 

ชุดควบคุม (น้ ากลั่น) - 2.83 a 1.82 a 

10% NE - 1.61 b 1.02 b 

10% AQ - 1.58 b 1.17 b 

F-test  * * 

CV (%)  15.7 16.3 

หมายเหตุ: *   คือมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 10  ค่าดัชนพีื้นท่ีใบ (LAI) ของผักตบชวาในวันตา่งๆ ภายหลังการฉีดพน่สารสกัด 

สารสกัด วันที่ 0 วันที่ 15 วันที่ 30 

ชุดควบคุม (น้ ากลั่น) 1.70 4.72 a 7.08 a 

10% NE 1.76 3.03 b 5.21 b 

10% AQ 1.66 3.08 b 5.32 b 

F-test ns * * 

CV (%) 21.3 23.2 22.4 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

*   คือมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

การทดลองในคร้ังนี้ พบว่าสารสกัดจากต้นผกากรองท่ีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ของท้ังสารสกัดชนิด  

สารสกัดหยาบชั้นน้ า (AQ) และ สารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง (NE) มีผลต่อการเจริญของผักตบชวาอย่าง

ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นผลจากสารทุติยภูมิท่ีสะสมในต้นผกากรองมีหลายชนิดจึงควรศึกษาให้รอบด้านก่อนน าไปใช้

ประโยชน์ อย่างไรก็ตามผลท่ีได้สอดคล้องกับรายงานด้านผลกระทบท่ีมีต้อพืชชนิดอื่นของผกากรอง โดยสารอัลลีโล

พาธีของผกากรอง มีผลต่อการงอก และความแข็งแรงของต้นกล้าของพืชผลทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น  

ข้าว [7, 8] และถั่วเหลือง [9] สกัดจากผกากรองมีผลต่อการเจริญเติบโตของแตงกวา ถั่วด า และแรดิช เป็นต้น  [10] 

อีกท้ังท าให้จ านวนใบของผักตบชวา และจอกหูหนูลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อปลูกในสารละลายจากต้น

ผกากรองความเข้มข้น 3% และ 5% และน้ าหนักแห้งลดลง 75% and 61% เมื่อปลูกในความเข้มข้น 5% และ 3% [4] 

อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นท่ีได้ผลในการควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวานั้น ยังเป็นความเข้มข้นในระดับท่ีสูง

มาก จึงอาจมีความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากผกากรองมีสารแลนทานิน (Lantanin) ท่ีเป็น

อันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และสัตว์บางประเภท เช่น แพะ แกะ หากกินใบผกากรองเข้าไปในปริมาณท่ีมากสามารถท าให้

ตายได้ ส่วนสารพิษท่ีพบในผลของผกากรองเป็นสารกลุ่ม triterpenoids ได้แก่ Lantadene A และ Lantadene B [11] 

ดังนัน้ จึงควรศกึษาถึงผลกระทบตอ่สัตวน์้ าเพ่ิมเตมิก่อนน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป  

การแยกชนิดของสารอัลลีโลพาธีของต้นผกากรอง 1 กิโลกรัม ได้สารสกัดหยาบชั้นน้ า 8.43 กรัม และสารสกัด

หยาบท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง 20.48 กรัม ซึ่งการน ามาทดสอบกับผักตบชวาท่ีระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อ

การควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวาในระดับโรงเรือนได้ ขณะท่ีการทดสอบประสิทธิภาพสารท่ีสกัดได้ต่อ 

การควบคุมการเจริญเติบโตของผักตบชวาในกว๊านพะเยานั้นให้ผลท่ีแสดงให้เห็นว่าสารสกัดท่ีใช้มีแนวโน้มท าให้  

การเจริญเติบโตของผักตบชวาลดลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในลักษณะการเติบโตท่ีช้าลง แต่ไม่สามารถท าให้ 

ต้นผักตบชวาแสดงอาการตายได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีต้องการใช้สารสกัดใน  

เชิงควบคุมการเจริญเติบโตมากกว่าการท่ีจะท าให้ผักตบชวาตายและเน่าเป่ือยจนก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ าในกวา๊นพะเยา

ได้ อยา่งไรก็ตามควรมกีารศกึษาเพิ่มเตมิถึงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารสกัดตอ่การควบคุมประชากรของผักตบชวาใน

กว๊านพะเยาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีดีขึ้นและควรศึกษาถึงผลกระทบของสารสกัดต่อคุณภาพน้ าและ 

สัตวน์้ าเพิ่มเตมิตอ่ไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 ท าการวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลผลิต และคุณค่าทางโภชนการของผักกาดหอม ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

คุณค่าทางโภชนาการ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณของแอนโทไซยานินในผักกาดหอมพันธ์ุเบบ้ีเรดโอ๊ค เรดโอ๊ค 

และเรดคลอรอล ท่ีได้รับการฉีดพ่นกรดโฟลิค กรดซาลิไซลิก และสารเมทิลจัสโมเนตท่ีระดับความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 

40 มิลลิโมลาห์ ท าการทดลองโดยปลูกผักในระบบไฮโดรโพนกิ และวางแผนทดลองแบบสปริตพล็อต พบว่า ผักกาดหอม

พันธ์ุเรดโอ๊ค ท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ มีปริมาณสารฟีนอลลิก ฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ และปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุด เท่ากับ 987.34 ไมโครกรัม GAE/กรัมน้ าหนักสด เปอร์เซ็นต์การก าจัด

อนุมูลอสิระ 64.27 เปอร์เซ็นต ์และ 19.63 ไมโคร/กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ อยา่งไรก็ตาม พันธ์ุของผักกาดหอม ชนดิของ

สารชักน า และ ความเข้มข้นของสารชักน าไม่ท าให้ของปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมัน และใยอาหารของผักกาดหอม

มผีลความแตกตา่งกันทางสถิต ิ
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Abstract  
Experiments were established for improve yield and nutritional values of red leaf lettuce.   The first 

experiments, the study was to evaluate nutritional values, antioxidant activity and anthocyanin content in 3 lettuce 

varieties such as baby red cos, red oak and red cloral.  All lettuce varieties were sprayed with 4 chemical inducers 

( folic acid, salicylic acid and methyl jasmonate)  in various concentrations spray (0, 10, 20 and 40 mM) .  The 

experiments in the hydroponic system were set up as split plot design and 3 replications.  The results showed that 

red oak variety was sprayed with 40 mM methyl jasmonate had significant effects on total phenolic compound, 

antioxidant activity and anthocyanin content as 987.34 µgGAE/g FW, 64.27 % radical scavenging and 19.63 µg/g 

FW, respectively.  While, lettuce varieties, chemical inducers and concentration spray had no effect on carbohydrate, 

protein, fat and dietary fiber of the lettuce. 
 

Keywords:    Red Leaf Lettuce, Nutritional values, Antioxidant, Hydroponics  
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บทน า 
ผักกาดหอมใบแดง (red leaf lettuce) เป็นผักท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ

โดยเฉพาะเมนูสลัดต่าง ๆ [1] คุณค่าทางโภชนาการของผักกาดหอมขึ้นอยู่กับใยอาหาร และสารประกอบอินทรีย์ท่ีมี

คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินอี แคโรทีนอยด์ และสารประกอบฟีนอล [2] แอนโทไซยา

นนิ และคลอโรฟิลล ์[3] ผักกาดหอมใบแดงพันธ์ุเรดโอ๊คมแีอนโทไซยานินประมาณ 25.9 มลิลกิรัมตอ่ 100 กรัมน้ าหนัก

สด (mg/100g FW) [2] ขณะท่ีงานวิจัยในประเทศไทยพบแอนโทไซยานินประมาณ 6.8 - 9.9 mg/100g FW [4] ซึ่งเป็น

ปริมาณท่ีต่ ากว่าที่มรีายงานในตา่งประเทศเกือบสองเท่าตัว ขณะท่ี กรดซาลิไซลิก กรดโฟลิก และสารเมทิลจัสโมเนต

เป็นสารท่ีมีความปลอดภัยสูง (GRAS) โดยสารเคมีกลุ่มนี้ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา (FAD)  

ว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย [5] ท่ีส าคัญสารดังกล่าวมีผลต่อระบบการป้องกันตัวของพืช 

เมื่อต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเข้าท าลายของศัตรูพชื การป้องกันตัวจากรังสียูว ีการป้องกันตัว

จากความไมส่มดุลของธาตุอาหารได้ มรีายงานวา่ เมทิลจัสโมเนตสามารถกระตุน้ให้พืชสร้างสารตา้นอนุมูลอสิระและ 

สารป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของพืช เชน่ สารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอล (phenol) ได้ [6] เมื่อพิจารณาถึง

ผลท่ีมีต่อพืชแล้ว สารเมทิลจัสโมเนท เมทิลซาลิไซเลท ไคโตซาน รวมถึงสารชนิดอื่น ๆ ท่ีมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

ของพืชนัน้ จัดเป็นสารในกลุ่ม exogenous chemical elicitors ท่ีสามารถกระตุน้สารทุตยิภูมิท่ีมีส่วนในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ให้แกพ่ชืเมื่อพืชตอ้งอยูใ่นสภาวะเครียดได้ [7] จึงศึกษาถึงผลของสารดังกล่าวท่ีมีต่อผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของ

ผักกาดหอมใบแดงท่ีปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ร่วมกับผลของสายพันธ์ุของผักกาดหอมใบแดง (ผักสลัดใบแดง)   

ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่ท้ังผู้ปลูกและผู้บริโภคผักชนิดดังกล่าว ต่อไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 โดยการวางแผนการทดลองแบบ split split plot design ก าหนดให้ main plot คือ พันธ์ุของผักกาดหอมใบแดง 

(V) ได้แก่ พันธ์ุเรดครอส พันธ์ุเรดโอ๊ค และพันธ์ุเรดคลอรอล ก าหนดให้ sub plot คือ ชนิดของสารชักน า (I) ได้แก่  

กรดโฟลิก กรดซาลิไซลิก และ เมทิลจัสโมเนต ก าหนดให้ sub-sub plot คือความเข้มข้นของสารชักน าท่ีท าการฉีดพน่ 

(C) ได้แก่ 0, 10, 20 และ 40mM ท าการปลูก และดูแลผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกสจ์นกระทั่งตน้ได้มอีายุ 35 วัน 

(10 วนัก่อนการเก็บเกี่ยว) จึงเร่ิมท าชักน าตามแผนการทดลอง โดยการฉีดพน่สารชักน าให้ท่ัวท้ังต้น จนกระทั่งครบอายุ

เก็บเกี่ยว (45 วัน) บันทึกข้อมูลผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการ (nutritional value) ได้แก่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 

โปรตนี ไขมัน เยื่อใยอาหาร ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ วเิคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล 

(Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช้

โปรแกรมวเิคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป 
 

ผลการศึกษา 
ผลของปัจจัยท่ีท าการศกึษาท่ีมีต่อผักกาดหอม พบวา่ ปัจจัยดา้นพันธ์ุของผัก ชนิดของฮอร์โมนสพ์ชืท่ีน ามาใช้

เป็นสารชักน าการเจริญเติบโต และ ระดับความเข้มข้นของสารชักน า นั้น ไม่ท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ปริมาณ

โปรตนี และปริมาณของไขมันของผักกาดหอมมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) รวมถึงไม่มีผล

ต่อปริมาณไยอาหาร และวิตามินซี (ตาราง 2) ในทางตรงกันข้าม พันธ์ุผักกาดหอมกลับมีผลต่อความแตกต่างของ

ปริมาณสารฟีนอลลิกรวม โดยพันธ์ุเรดโอ๊คมีปริมาณของสารฟินิลิกรวมสูงท่ีสุดเท่ากับ 987.34 ไมโครกรัม GAE/กรัม

น้ าหนักสด รองลงมาคือ พันธ์ุเรดคลอรอล ยิ่งไปกว่านัน้ ชนิดของสารชักน ามผีลตอ่ปริมาณของสารฟีนอลกิรวมรวมใน

ผักกาดหอมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยการฉีดพน่ดว้ยสารเมทิลจัสโมเนตท าให้ผักกาดหอมท้ังสามพันธ์ุสร้างสารฟี
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นอลิกรวมได้สูงท่ีสุดเท่ากับ 990.14 ไมโครกรัม GAE/กรัมน้ าหนักสด โดยการฉีดพน่สารชักน าที่มคีวามเข้มข้น 20 และ 

40 มลิลโิมลาร ์จะกระตุน้ให้ผักกาดหอมสร้างสารฟีนอลกิรวมไดสู้งท่ีสุดเท่ากับ 946.73 และ 940.46 ไมโครกรัม GAE/

กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) ผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คมีฤทธ์ิก าจัดสารอนุมูลอิสระได้สูงท่ีสุดเท่ากับ 

64.27% รองลงมาคือพันธ์ุเรดคลอรอล และพันธ์ุเบบ้ีเรดคอส ตามล าดับ ส่วนการฉดีพน่ดว้ยเมทิลจัสโมเนตจะกระตุ้น

ให้ผักกาดหอมมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด และ การฉีดพ่นท่ีความเข้มข้น 20 และ 40 มิลลิโมลาร์ จะท าให้

ผักกาดหอมมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอสิระสูงท่ีสุด (ตารางท่ี 3) ผลท่ีมีต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินน้ันพบว่า พันธ์ุเรดโอค๊มี

ปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุด เท่ากับ 19.63 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด รองลงมาคือ พันธ์ุเรดคลอรอล และเบบ้ี

เรดคอส รวมถึงการฉีดพ่นด้วยเมทิลจัสโมเนตยังท าให้ผักกาดหอมสร้างสารแอนโทไซยานินได้สูงกว่าการฉัดพ่น  

กรดซาลิไซลิก และกรดโฟลิก ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) ความแตกต่างทางสถิติในด้านความสูงของต้น ความกว้างของ

ทรงพุม่ จ านวนใบของผักกาดหอมท่ีท าการทดลองนัน้ เกิดจากความแตกตา่งของพันธ์ุท่ีท าการศกึษา โดยพันธ์ุเบบ้ีเรด

คอสนั้นมีความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม และจ านวนใบท่ีต่ ากว่าพันเรดโอ๊ค และ เรดคลอรอล ส่วนปัจจัยด้านชนิด

ของสารชักน า และความเข้มข้นท่ีใช้ในการทดลองนั้นพบว่าไม่มีผลต่อความแตกทางสถิติต่างในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ  

การเจริญเติบโตของผักกาดหอม (ตารางท่ี 4) ผลของพันธ์ุผักชนิดของสารชักน า และ ความเข้มข้นของสารชักน า  

ต่อน้ าหนักสดต่อต้น และน้ าหนักแห้งต่อต้นของผักกาดหอม พบว่า พันธ์ุผักมีผลต่อน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของ

ผักกาดหอมโดย พันธ์ุเรดโอ๊คให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 79.08 กรัม/ต้น พันธ์ุท่ีให้ผลผลิตรองลงมาคือพันธ์ุเรดคลอรัล  

ให้ผลผลิต 76.58 กรัม/ตน้ ส่วนพันธ์ุเบบ้ีเรดคอส ให้ผลผลิต 71.78 กรัม/ตน้ (ตารางที่ 5) ขณะท่ีผลต่อน้ าหนักแห้งของ

ผักกาดหอมนัน้พบวา่พันธ์ุเรดโอ๊คให้น้ าหนักแห้งสูงสุดเท่ากับ 5.74 กรัม/ตน้ พันธ์ุท่ีให้น้ าหนักแห้งรองลงมาคือพันธ์ุเรด

คลอรัล เท่ากับ 4.94 กรัม/ต้น ส่วนพันธ์ุเบบ้ีเรดคอส ให้น้ าหนักแห้งเท่ากับ 4.29 กรัม/ต้น  ขณะท่ีชนิดของสารชักน า 

และความเข้มข้นท่ีใช้นั้นไม่ส่งผลต่อความแตกต่างทางสถิติของท้ังน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของผักกาดหอมท่ีท า 

การทดลอง (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณของคารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมันของผักกาดหอมใบแดง 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 

  

source carbohydrate (g/100g DW) protein (g/100g DW) Fat (g/100g DW) 

Variety (V)    

baby red coss 3.01 2.95 0.77 

red oak 3.02 2.99 0.78 

red cloral 3.04 2.98 0.77 

Inducer (I)    

folic acid 3.01 2.95 0.77 

salicylic acid 3.02 2.95 0.77 

methyl jasmonate 3.04 2.99 0.78 

Concentration (C)    

0 mM 3.01 2.97 0.77 

10 mM 3.02 2.97 0.77 

20 mM 3.07 3.00 0.78 

40 mM 2.99 2.95 0.77 

V ns ns ns 

I ns ns ns 

C ns ns ns 
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ตารางที่ 2 ปริมาณของไยอาหาร สารฟีนอลิกรวม และ ตามินซีของผักกาดหอมใบแดง 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 

 

  

source Dietary fiber (g/100g DW) Total phenolic (µgGAE/g FW) Vitamin C (mg/100g FW) 

Variety (V)    

baby red coss 0.77 894.86 a 73.98 

red oak 0.76 987.34 b 74.03 

red cloral 0.73 908.32 ab 74.02 

Inducer (I)    

folic acid 0.76 893.18 a 73.98 

salicylic acid 0.74 907.19 a 74.02 

methyl jasmonate 0.72 990.14 b 74.04 

Concentration (C)    

0 mM 0.71 909.97 a 74.01 

10 mM 0.72 923.53 ab 74.01 

20 mM 0.72 946.73 b 74.05 

40 mM 0.71 940.46 b  73.99 

V ns * ns 

I ns * ns 

C ns * ns 
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ตารางที่ 3 ปริมาณฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และสารแอนโทไซยานนิของผักกาดหอมท่ีได้รับกรรมวธีิท่ีท าการทดลอง 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 

source DPPH radical scavenging (%) Anthocyanin (µg/100g FW) 

Variety (V)   

baby red coss 57.60 a 18.69 a 

red oak 64.27 b 19.63 b 

red cloral 58.14 a 18.76 a 

Inducer (I)   

folic acid 57.57 a 18.68 a 

salicylic acid 58.17 a 18.79 a 

methyl jasmonate 64.28 b 19.63 b 

Concentration (C)   

0 mM 58.99 a 18.83 a 

10 mM 59.67 a 18.98 a 

20 mM 60.94 b 19.17 ab 

40 mM 60.41 b 19.95 b 

V * * 

I * * 

C * * 
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ตารางที่ 4 ความสูง ความกวา้งทรงพุม่ จ านวนใบ ของผักกาดหอมใบแดงพันธ์ุเรดโอ๊คท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วยสาร 

เมทิลซาลิไซเลตท่ีอายุและความเข้มข้นตา่งกัน 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 

 

  

source Plant height (cm) canopy width (cm) Leaf numbers  

Variety (V)    

baby red coss 21.45 a 20.92 a 18.45 a 

red oak 24.65 b 23.32 b 21.79 ab 

red cloral 24.59 b 24.10 b 23.64 b 

Inducer (I)    

folic acid 23.38 20.98 20.44 

salicylic acid 23.61 21.16 20.64 

methyl jasmonate 23.68 21.17 20.70 

Concentration (C)    

0 mM 23.59 21.02 20.56 

10 mM 23.56 21.06 20.59 

20 mM 23.75 21.27 20.78 

40 mM 23.46 20.94 20.46 

V * * * 

I ns ns ns 

C ns ns ns 
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ตารางที่ 5 น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของผักกาดหอมเรดโอ๊คท่ีได้รับการชักน า 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊ค ท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ มีปริมาณ

สารฟีนอลลิกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุด เท่ากับ 987.34 ไมโครกรัม GAE/กรัมน้ าหนัก

สด เปอร์เซ็นต์การก าจัดอนุมูลอิสระ 64.27 เปอร์เซ็นต์ และ 19.63 ไมโคร/กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ โดยท่ีพันธ์ุของ

ผักกาดหอม ชนิดของสารชักน า และ ความเข้มข้นของสารชักน านั้นไม่ท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และ

ใยอาหารของผักกาดหอมมีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ [2] ท่ีรายงานว่าผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊ค

เป็นผักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลลิกรวม เท่ากับ 25.90 และ 

322.10 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด คุณค่าทางโภชนาการของผักกาดหอมท่ีได้จากการทดลองนั้นยังต่ ากว่าที่เคยมี

รายงานในตา่งประเทศแตอ่ยา่งน้อยท่ีสุดการฉีดพน่สารเมทิลซาลิไซเลตด้วยความเข้มข้น 20 มลิลโิมลาร์ สามารถเพิ่ม

ปริมาณแอนโทไซยานินได้สูงกว่าการไม่ฉีดพน่สารถึง 2.72 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักสด หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 

36 สอดคล้องกับ [8] ท่ีรายงานวา่การฉีดพ่นกรดซาลิไซลิกกับเชอร์ร่ีสามารถเพิ่มแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอล

ลิก และแคโรทีนอยด์ [9] รายงานว่าการฉีดพ่นกรดซาลิไซลิกให้แก่ผลเชอร์ร่ีในระยะหลังการเก็บเกี่ยวสามารถเพิ่ม

ระดับของสารประกอบอินทรีย์และแอนโทไซยานินให้สูงขึ้นกว่าการไม่ฉีดพ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ขณะท่ี [10]  

ได้อธิบายถึงกลไกของกรดซาลิไซลิกต่อการสังเคราะห์สารประกอบต่าง ๆ ในกลุ่มฟีนอลลิกในพืชว่าเกิดจาก 

source Fresh weight (g/plant) Dry weight (g/plant) 

Variety (V)   

baby red coss 71.78 c 4.29 c 

red oak 79.08 a  5.74 a 

red cloral 76.58 b 4.94 b 

Inducer (I)   

folic acid 85.22 4.96 

salicylic acid 86.05 5.02 

methyl jasmonate 86.18 5.01 

Concentration (C)   

0 mM 85.69 4.98 

10 mM 85.78 4.99 

20 mM 86.53 5.03 

40 mM 85.25 4.96 

V * * 

I ns ns 

C ns ns 
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การกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอะลานนีแอมโมเนียไลเอส (phenylalanine ammonia lyase; PAL) นอกจากนี้ [11] 

พบวา่การใชเ้มทิลจัสโมเนตกับสตรอเบอร่ีนัน้สามารถเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม ์PAL และปริมาณสารประกอบฟีนอลิค

มากกวา่ชุดควบคุม เชน่กัน การเพิ่มขึ้นของสารฟีนอลลกิ สารแอนโทไซยานิน และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระอาจเป็นผลมา

จาก กลไกของเมทิลจัสโมเนตไปกระตุ้นให้พืชสร้างกลไกการป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติ [12] เช่น การสร้างสารแอน

โทไซยานิน สารประกอบฟีนอล [6] 
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ผลของการใช้สารยับยั งการเจริญเตบิโตของพืช และแคลเซียมโบรอนต่อการชักน า 

การออกดอกของมะกอกโอลฟีพันธุ์อาร์บิควินา/อาเอสพจีี  

Effect of Some Growth Retardants and Calcium-Boron to Flowering Induction of 

Olive Variety Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 

 ท าการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้มะกอกโอลีฟพันธ์ุอาร์บิควินา สายพันธ์ุอาร์เอสพีจี จ านวน 80 ต้น  

มาศึกษาการเจริญเติบโต และท าการชักน าให้ออกดอก โดยใช้การฉีดพ่นน้ ากลั่น การฉีดพ่นสารแอสพาราจีน (10-5 M) 

การฉีดพน่กรดคลอโรจีนิค (10-5 M) และการฉีดพ่นแคลเซียมโบรอน เป็นสารชักน า วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

4 กรรมวิธี พบว่า ทุกกรรมวิธีมีผลต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ  

ไม่มีผลต่อการการเกิดตาดอกของมะกอกโอลีฟท่ีปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างไรก็ตาม พบว่าการฉีดพ่นด้วย 

กรดคลอโรจีนิคมีผลต่อปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน

ของต้นมะกอกโอลีฟแตกต่างกับการฉีดพ่นด้วยกรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าท าให้มะกอกโอลีฟ  

สะสมน้ าตาลชนิดท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน สูงท่ีสุดเท่ากับ 40.1 

และ28.24 ตามล าดับ ขณะท่ีการฉีดพ่นทุกกรรมวิธีไม่ท าให้มีผลต่อการออกดอก การติดผล และ การเกิดตาดอกของ

มะกอกโอลีฟในระยะทดลอง 
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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Abstract  
This research work at University of Phayao.  Eighty plants of Olea europaea var. Arbequina/RSPG were 

monitored in vegetative growth and flowering induction.   Four treatments as distilled water ( control group) , 

asparagine ( 10-5 M) , chlorogenic acid ( 10-5 M)  and commercial calcium-boron (Phomax®)  were used to induce 

flowering of olive trees.  The experiment was set up as complete randomized designs with 4 treatments.   The 

results showed that all treatment application had nonsignificant effects on flowering and fruit setting of olive.  While, 

the application of asparagine, chlorogenic acid and commercial calcium-boron had statistically significant effects on 

total non-structural carbon (TNC) and carbon : nitrogen ration (C:N ration) when compared with control group. 
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
 

บทน า 
มะกอกโอลีฟจะเร่ิมให้ผลผลิตเมื่อต้นมะกอกโอลีฟมีอายุได้ประมาณ 1-7 ปี เมื่อมะกอกโอลีฟมีอายุระหว่าง  

7-35 ปีจึงจะเร่ิมให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น การเจริญของมะกอกโอลีฟในเขตเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็น

มะกอกโอลีฟจะมีการพักตัว และเมื่ออุณหภูมิเร่ิมสูงขึ้นก็จะเร่ิมแตกยอด และตาดอก มะกอกโอลีฟจะมีการสร้างช่อดอก

ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงเดอืนพฤษภาคม ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตาดอกจะพัฒนามาจากตาข้างบนกิ่ง แต่ใน

บางสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมช่อดอกอาจพัฒนามาจากตาที่ปลายยอดก็ได้ ดอกของมะกอกโอลีฟจะเร่ิมบานและ 

มีการผสมเกสรประมาณเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน [1] มะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina/RSPG จ านวน 120 ต้น  

ท่ีปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามสูงเฉลี่ย 140.3 เซนติเมตร มีจ านวนกิ่งต่อต้น 42.5 กิ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าตน้

เฉลี่ย 3.1 เซนติเมตร และมีขนาดของทรงพุ่ม 88.8 เซนติเมตร [2] ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2559 นั้น มีอายุย่างเข้าปีท่ี 6  

จึงมีโอกาสท่ีจะออกดอกและให้ผลผลิตได้ โดยท่ัวไปแล้ว การพัฒนาของดอกมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น หาก

สภาพแวดล้อมเหมาะสมในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจะเร่ิมเกิดการพัฒนาการของตาดอก ซึ่งเป็นช่วงท่ีพบว่าใบของมะกอก 

โอลีฟจะสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตชนิด chlorogenic acid, cinnamic และ salicylic acid ในปริมาณท่ีสูงขึ้น และ 

สารเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายไปสะสมท่ีบริเวณตาท าให้เกิดการพักตัวของตา (bud dormancy) และเมื่อได้รับอุณหภูมิต่ าท่ี

ยาวนานเพยีงพอจะเกิดการสลายตัวของสารยับยัง้การเจริญเติบโตพร้อมกับกระตุ้นการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโต

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารคล้ายจิบเบอเรลลินขึ้นเพื่อท าลายการพักตัวของตา [3] มะกอกโอลีฟจะเกิดการพัฒนาตาดอกขึ้น

ตลอดชว่งเดอืนมกราคม – มนีาคม แตถ่้าหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะเกิดเป็นตาใบแทนการแทงช่อดอกหรือแตกตา

ดอก ระดับคาร์โบไฮเดรต เช่น น้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของพืช ปริมาณของแป้งในใบและตาท่ีสูงขึน้

จะท าให้ต้นมะกอกโอลีฟท่ีอออกดอกและให้ผลผลิตได้ [4] ในขณะเดียวกัน กรดคลอโรเจนนิคที่พืชสังเคราะห์ขึ้นจะท า

หน้าท่ียับยั้งการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบของพืชโดยการลดความไวของตาจากการกระตุ้นของสภาพแวดล้อม  

การชะลอการเจริญเตบิของพืชจะท าใหเกิดการสะสมของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะชักน าให้เกิดการแทงช่อดอกได้ ซึ่งจะเห็นได้

จากตน้มะกอกโอลีฟท่ีให้ผลผลิตจะมกีารสะสมกรดคลอโรเจนคิในปริมาณท่ีสูงมาก ขณะท่ีในปีท่ีไมใ่ห้ผลผลิตจะมปีริมาณ

กรดคลอโรเจนิคท่ีต่ ามากเช่นกัน [5] การศึกษาในคร้ังนี้จึงต่อยอดการทดลองโดยการติดตามการเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง และศึกษาแนวทางการชักน าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกของมะกอกโอลีฟโดยการเพิ่มสารยับยั้ง 

การเจริญเตบิโต และธาตุอาหารท่ีสง่เสริมการสร้างดอกให้แก่ต้นมะกอกโอลีฟท่ีปลูกในพื้นท่ี ตอ่ไป  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
เตรียมการทดลองโดยดูแลมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina ท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 6 ท่ีปลูกในพื้นท่ีของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีปลูกด้วยระยะปลูก 6 x 6 เมตร ให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด โดยให้น้ าอาทิตย์ละ 2 คร้ัง ใส่ปุ๋ยคอก

อัตรา 1 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เดือนละ 1 คร้ัง โดยการดูแลต้นมะกอกโอลฟีใน

แปลงทดลอง โดยการให้ปุ๋ย ให้น้ า และป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามการระบาด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(CRD) 4 กรรมวธีิ ๆ ละ 10 ซ้ า โดยกรรมวธีิทดลองคือ การฉีดพ่นสารชักน า 4 ชนดิ ได้แก่ น้ ากลั่น  กรดอะมโินแอสพา

ราจีน (10-5 M) กรดคลอโรเจนิค (10-5 M) และแคลเซียม-โบรอน (Phomax®) โดยคัดเลือกต้นมะกอกโอลีฟท่ีมี

ขนาดและความสมบูรณ์ของต้นใกล้เคียงกัน จ านวน 40 ต้น ท าการชักน า จ านวน 3 คร้ัง ทุก 3 วัน จากนั้น ส ารวจ 

และเก็บขอ้มูลเปอร์เซ็นต์การแตกใบ การออกดอก การตดิผลของมะกอกโอลฟี โดยการประเมินด้วยสายตา การศึกษา

การเกิดตาดอกภายไต้กล้องจุลทรรศน์ ข้อมูลการเจริญเติบโตในด้านเส้นผ้าศูนย์กลางล าต้น ขนาดของใบ และ

เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน และเก็บตัวอย่างดิน และพืชเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม วิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง ( total non-structure carbon; TNC) และ 

C/N ratio น าข้อมูลมาวเิคราะห์ความแปรปรวนของของขอ้มูล (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
 

ผลการศึกษา 

หลังจากท าการพ่นสารชักน าในเดือนมิถุนายน 2560 แล้วจึงบันทึกผลการเกิดใบ การออกดอก รวมถึง  

การติดผล และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต้นมะกอกโอสีฟท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ออกดอก เช่น ปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนท้ังหมด ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด รวมถึงปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็น

ส่วนประกอบของโครงสร้าง (TNC) และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ในใบมะกอกโอลีฟ ผลการทดลองพบวา่ 

การชักน าด้วยสารชักน าทุกทรีตเมนต์ไม่ท าให้เกิดการออกดอก ท้ังในลักษณะท่ีปรากฏให้เห็นด้วยตาจากเปอร์เซ็นต์

การออกดอก และการติดผล รวมถึงการลอกตายอดเพื่อส่องดูไต้กล้องจุลทรรศน์ (ตาราง ท่ี 1) และยังพบว่าต้นท่ีท า

การชักน าด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ นัน้ มกีารเจรญิเตบิโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ขนาดของใบ และการแตกใบอ่อน

ท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางที่ 2) ภายไต้สภาวะที่ดินมคีุณสมบัตเิดียวกัน (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางที่ 1 การประเมินการออกดอก การติดผล และ การเกิดตาดอก 

Treatments  Flowering (%) Fruit setting (%) Flowering bud (%) 

Distilled water 0 0 0 

asparagine (10-5 M)  0 0 0 

chlorogenic acid (10-5 M) 0 0 0 

Calcium-Boron (Phomax®) 0 0 0 

F-test - - - 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
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ตารางที ่2 การเจรญิเตบิโตหลังสิน้สุดการทดลอง 

Treatments  Stem diameter (mm) Leaf blade size (cm2) Leaf flushing (%) 

Distilled water 70.3  5.2 10 

asparagine (10-5 M)  71.1 5.4 10 

chlorogenic acid (10-5 M) 70.6 5.3 10 

Calcium-Boron (Phomax®) 71.2 5.9 10 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพชืในดนิขณะท าการทดลอง  

Treatments  Total nitrogen 

(%) 

Available phosphorus 

(mg/kg) 

Exchangeable potassium 

(mg/kg) 

Distilled water 0.43 2.41 31.7 

asparagine (10-5 M)  0.47 2.63 32.9 

chlorogenic acid (10-5 M) 0.45 2.58 31.3 

Calcium-Boron (Phomax®) 0.46 2.73 32.5 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่ากิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อการสะสมน้ าตาล TNC และ อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

โดยพบวา่ chlorogenic acid (10-5 M) มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าตาลท่ีไมไ่ด้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง (TNC) 

ชึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้พืชน าไปสะสมธาตุคาร์บอนเพื่อให้มีอาหารสะสมมากพอต่อการออกดอก  

โดยการบังคับออกดอกท่ีให้คา่ TNC สูงท่ีสุดคือ (ตารางท่ี 4 และ 5) อยา่งไรก็ตามแมจ้ะม ีTNC และ อัตราส่วนของคาร์บอน

ตอ่ไนโตรเจนสูงท่ีสุดแตก่็ยังพบวา่ไมส่ามารถกระตุน้ให้มะกอกโอลีฟออกดอก หรือพบวา่เกิดตาดอกขึน้ได้ 
 

ตารางที ่4 ปริมาณธาตุอาหารพชืในใบของมะกอกโอลฟีท่ีท าการพน่สารชักน า 

Treatments  Total N (%) Total P (%) Total K (%) 

น้ ากลั่น 1.47 0.22 1.69 

asparagine (10-5 M)  1.52 0.24 1.73 

chlorogenic acid (10-5 M) 1.42 0.26 1.68 

แคลเซียม-โบรอน (Phomax®) 1.48 0.21 1.62 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 ปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในใบของ

มะกอกโอลฟีท่ีท าการพน่สารชักน า 

Treatments  TNC (mg.g-1dry wt.) C/N ratio 

น้ ากลั่น 32.6 a 22.17 a 

asparagine (10-5 M)  33.5 b 22.03 b 

chlorogenic acid (10-5 M) 40.1 a 28.24 a 

แคลเซียม-โบรอน (Phomax®) 35.7 b 24.12 ab 

F-test * * 

หมายเหตุ: * คือมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การชักน าด้วยสารชักน าทุกทรีตเมนต์ไม่ท าให้ เกิดการออกดอก รวมถึงมีการเจ ริญเติบโตทางด้าน

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ขนาดของใบ และการแตกใบอ่อนท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย [6] รายงานว่าพันธ์ุ Arbequina  

มีแนวโน้มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี และ [7] รายงานว่าช่วงปีแรกมะกอกโอลีฟมีแนวโน้ม  

การเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรหัส Arbequina/OLIV มีความสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ Arbequina/RSPG และ 

FRANTIO/FRAN ตามล าดับ แตใ่นระยะปีท่ี 2 กลับพบวา่ รหัสพันธ์ุ Arbequina/RSPG มกีารพัฒนาท่ีช้าท่ีสุด ในด้านการออก

ดอกนั้น มีรายงานว่า คลอโรจีนิกแอสิดซึ่งเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชมีผลชักน าให้ตาดอกแทงช่อดอกได้ โดย

ต้นมะกอกโอลีฟท่ีให้ผลผลิตน้ันจะมีการสะสมคลอโรจีนิกแอสิดมากกว่าต้นท่ีไม่ให้ผลผลิต [10] ในด้านธาตุอาหารใน 

ใบของมะกอกโอลีฟนั้นมีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดอยู่ระหว่าง 1.82-1.97% มี ฟอสฟอรัสท้ังหมดอยู่ในช่วง 0.32-0.36 

และมีโพแทสเซียมท้ังหมดอยู่ระหว่าง 1.42-1.52% นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของ [13] ท่ีรายงานว่าใบมะกอกที่มี

ปริมาณธาตุอาหารในระดับท่ีพอเพียงนั้นต้องมีไนโตรเจนอยู่ระดับท่ีระหว่าง 1.50-2.00% ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึง

ปริมาณของธาตุดังกล่าวท่ีมีอยูใ่นใบของตน้ท่ีท าการทดลองอยูใ่นระดับท่ีต่ ากว่าปริมาณท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ

มะกอกโอลีฟ โดยสรุปแล้ว มะกอกโอลีฟท่ีปลูกในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพะเยานั้นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุท่ีสามารถออก

ดอกและให้ผลผลิตได้ แต่จากการศึกษานั้นยังไม่พบการออกดอก ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ท่ีรายงานว่า ประเทศไทย พบว่า

มะกอกโอลีฟท่ีสามารถออกดอกได้ในทุกพื้นท่ีมีเพียงพันธ์ุเดียวคือ ‘Arbequina’ ท่ีสวนอาภากร อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี ออก

ดอกติดผลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2543-2546 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2546 สามารถติดผลท่ีมีเมล็ด 

(aborted seed) โดยผลมขีนาดใหญ่ท่ีสุดประมาณ 1 ซม. แต่ร่วงหล่นก่อนท่ีจะพัฒนาจนสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว ท่ีก าแพงแสน

มีการออกดอกติดผลปีแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2545 มีการออกดอกมากที่สุด

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 แต่เมื่อติดผลแล้ว ผลนั้นจะหลุดร่วงไป มีแห่งเดียวท่ีออกดอกติดผลทุกปีคือศูนย์วิจัย

หมอ่นไหมนครราชสีมา (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) จ.นครราชสีมา โดยในปี พ.ศ. 2547 มกีารออกดอกในช่วงเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และตดิผลขนาดเล็กจ านวนมากในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยพันธ์ุท่ีออกดอกได้ท่ัว

ทุกภาคของประเทศมีสายพันธ์ุเดียว คือ พันธ์ุ ‘Arbequina’ ซึ่งเป็นพันธ์ุเบาท่ีสามารถออกดอกตดิผลได้ง่าย โดยท่ัวไปแล้ว 

การพัฒนาของดอกมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจะเร่ิมเกิด 

การพัฒนาการของตาดอก ในด้านปัจจัยชักน าการออกดอกนั้น [3] รายงานว่าใบของมะกอกโอลีฟจะสร้างสารยับยั้ง 
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การเจริญเติบโตชนิด chlorogenic acid, cinnamic และ salicylic acid ในปริมาณท่ีสูงขึ้น และสารเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายไป

สะสมท่ีบริเวณตาท าให้เกิดการพักตัวของตา (bud dormancy) และเมื่อได้รับอุณหภูมิต่ าท่ียาวนานเพียงพอจะเกิด 

การสลายตัวของสารยับยั้งการเจริญเติบโตพร้อมกับกระตุ้นการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

สารคล้ายจิบเบอเรลลินขึน้เพื่อท าลายการพักตัวของตา อยา่งไรก็ตาม ผลจากการเพิ่มสารยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยการ

ฉีดพ่นนั้นพบว่าต้นมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และ ท าให้ 

ค่าอัตราส่วนของไนดตรเจนเพิ่มสูงขึ้นแตก่็ยังไม่เพยีงพอท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการออกดอกได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของสารคงตัวต่อการแปรรูปผลติภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

Effects of Stabilizing Agents on Dried Dessert Plate Production from  

Ma-Kiang  
 

สุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา1*, คุณากร ขัติศร2ี, ไผ่แดง ขวัญใจ2 และ วาสนา พิทักษ์พล3           

Sumana Leaungthitikanchana1*, Kunakorn Katsri2, Paidaeng Khwanchai2 and Wasna Pitakpol3  
 

บทคัดย่อ    

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารคงตัวท่ีเหมาะสมในการผลิตมะเกี๋ยงแผ่น โดยเติม

สารคงตัว 3 ชนิด ได้แก่ เพกติน 2, 4, 6 และ 8 กรัม; กัวว์กัม 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 กรัม และมอลโทเดกซ์ทริน 0.25, 

0.45 และ 0.65 กรัม พบว่า การเติมเพกตินสามารถขึ้นรูปมะเกี๋ยงแผ่นได้และส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นแผ่นได้ดีกว่า 

การเติมกัวว์กัมและมอลโทเดกซ์ทริน โดยการเติมเพกติน 6 กรัม มีคะแนนเฉลี่ยความชอบและคุณภาพโดยรวมสูงท่ีสุด

เท่ากับ 6.43±1.33 มีค่าลักษณะสี L*, a* และ b* เท่ากับ 29.16±0.78, 13.07±0.30 และ 3.12±0.14 ตามล าดับ และมีค่า

เนื้อสัมผัส เท่ากับ 445.49±52.61 กรัม ในขณะท่ีคุณภาพทางเคมีพบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณกรดท่ี

ไทเทรตได้ เท่ากับ 3.31±0.09 และ 0.133±0.007 ตามล าดับ ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ เท่ากับ 6 ˚Brix  

ค่าความชื้นท่ีวิเคราะห์ได้ เท่ากับ 18.15±0.05% และปริมาณน้ าอสิระในอาหาร (aw) เท่ากับ 0.6744±0.0104 
 

ค าส าคัญ: มะเกี๋ยง, การอบแห้ง, ผลไม้แผ่น 
 

Abstract                                                             

The aim of this study was to investigate the appropriate types and amounts of stabilizing agents for 

production of Ma-Kiang leather.  The stabilizing agents were studied as following:  pectin 2, 4, 6, 8 g; guar gum 

0.2, 0. 4, 0.6, 0.8 g; maltodextrin 0.25, 0. 45, 0.65 g.  The results showed that using pectin resulted in better 

forming and stick together product than using guar gum and maltodextrin.  The appropriate amount of pectin was 

6 g. The highest sensory score for overall acceptance was 6.43 ± 1.33. The color (L*, a*, b*) and texture were 

29.16±0.78, 13.07±0.30 and 3.12±0.14, respectively. The pH, titratable acidity, total soluble solid, moisture 

content, and water activity were 3.31±0.09 , 0.133±0.007 , 6 ˚Brix, 18.15±0.05% and 0.6744±0.0104 , 

respectively.   
 

Keywords:   Ma-kiang, drying, Dry fruit dessert plate 
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-Proceeding- 

บทน า 
 มะเกี๋ยง (Syzygium nervosum var. Paniala) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ท่ีพบมากในภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย และเป็นพืชพื้นเมืองท่ีอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีสามารถน ามาท าประโยชน์ได้อย่างมาก โดยผลมะเกี๋ยงนิยมน ามาบริโภคท้ัง

ในรูปของผลสดหรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ชามะเกี๋ยง น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เยลลีมะเกี๋ยง 

มะเกี๋ยงแช่อิ่มแห้ง โยเกิร์ตมะเกี๋ยง และแยมมะเกี๋ยง เป็นต้น ลักษณะผลของมะเกี๋ยงผลสดจะมีเนื้อนุม่ รูปกลม ผิวเปลือก

ผลบาง ผลอ่อนสีเหลืองปนเขียว เมื่อสุกแก่เต็มท่ีมีสีน้ าตาลแดงถึงด าเข้ม ผลรสเปร้ียวและฝาด มีกลิ่นหอมเฉพาะ [1] 

นอกจากนี้มะเกี๋ยงยังเป็นผลไม้ท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระสูง เป็นแหล่งของวิตามิน  

แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมีท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งบางชนิด [2] จะเห็นได้ว่า

มะเกี๋ยงมศีักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารท่ีมีประโยชนต์่อสุขภาพ แตก่็ยังมขี้อจ ากัดคือสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง

ปีละคร้ังในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเท่านั้น ซึ่งจากประโยชน์ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและข้อจ ากัดของ 

ผลมะเกี๋ยงดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะท าการแปรรูปผลมะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถหารับประทาน

ได้ตลอดท้ังปี 

การพัฒนาการแปรรูปผลไม้เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะเพิ่มความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้ได้ เนื่องจาก

ผลไม้โดยส่วนใหญ่จะบริโภคผลสดหรือการแปรรูปโดยการท าแห้ง ท าให้ผลไม้มีราคาไม่สูงมากนัก แต่ถ้าน ามาแปรรูป 

จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงสนใจท่ีจะน าผลมะเกี๋ยงมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ซึ่งใช้ทานเป็นของว่างหรือขนมขบ

เคี้ยว คือ มะเกี๋ยงแผ่น เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลไม้ท่ีหลากหลายมากขึ้น อีกท้ังสามารถส่งเสริมการปลูกให้กับเกษตรกรได้ เพื่อให้มะเกี๋ยงเป็นพืชท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจตอ่ไป 

 

วัสดุและวธิีการศกึษา                                            
 การวิเคราะห์คณุภาพทางกายภาพและเคมขีองผลมะเกี๋ยง    

 ท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของมะเกี๋ยง โดยการหั่นมะเกี๋ยงให้เป็นชิ้น

ขนาดเล็ก ชั่งน้ าหนัก 3 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลติร เติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลติร ตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน ามาโฮโมจีไนซ์ด้วยความเร็วรอบ 7 ,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที  

เทตัวอย่างลงในขวดส าหรับเซนตริฟิวส์ และกลั้วตัวอย่างท่ีติดบีกเกอร์ด้วยน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร พร้อมท้ังเทลงในขวด

ส าหรับเซนตริฟิวส์ท่ีมตีัวอยา่ง เขย่าเป็นเวลา 2 นาที น าตัวอย่างมาเซนตริฟิวส์ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็ว

รอบ 8,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที น าส่วนใสของตัวอย่างท่ีได้หลังการเซนตริฟิวส์มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

ได้แก่ สีและลักษณะเนือ้สัมผัสของมะเกี๋ยง และการวเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีได้แก่ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ

กรดท่ีไตเตรทได้, ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้,อัตราส่วนของปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ต่อ

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้, ปริมาณความชื้นและปริมาณน้ าอิสระในอาหาร 
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 ศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

ท าการผลิตมะเกี๋ยงแผ่นซึ่งมีส่วนผสมในการผลิตต่อน้ าหนักเพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม ดังนี้ น้ า 3 กรัม น้ าตาล

ซูโครส 20 กรัม กลีเซอรอล 10 กรัม กรดซิตริก 0.15 กรัม และโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.08 กรัม รวมท้ังสารเพิ่ม

ความคงตัว 3 ชนิด ได้แก่ เพกติน ปริมาณ 0, 2, 4, 6 และ 8 กรัม, กัวว์กัม ปริมาณ 0, 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 กรัม และ

มอลโทเดกซ์ทริน ปริมาณ 0, 0.25, 0.45 และ 0.65 กรัม ส าหรับสูตรท่ีมีการเติมเพกตินเป็นสารเพิ่มความคงตัวจะน า

ส่วนผสมท่ีได้ไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้เพกตินละลาย จากนั้นน าส่วนผสมท่ี

เตมิน้ าตาลและสารเพิ่มความคงตัวแต่ละชนดิมาเติมส่วนผสมท่ีเหลอื ได้แก่ น้ า กลีเซอรอล กรดซิตริก และโพแทสเซียมเม

ตาไบซัลไฟต์ ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที น าไปอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบถาดท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  

เป็นเวลา 18 ชั่วโมง น าผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นท่ีได้มาตัดให้มีขนาด 5x10 เซนติเมตร บรรจุถุงโพลีโพร-พิลีน และท า 

การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่าสี และลักษณะเนื้อสัมผัส วเิคราะห์คุณภาพทางเคม ีได้แก่ ค่าพเีอช ปริมาณ

กรดท่ีไตเตรทได้ ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้และปริมาณความชื้น และการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยการประเมิน

ความชอบแบบ Hedonic scaling preference test ในด้านสีลักษณะปรากฏเนื้อสัมผัสกลิ่นรส รสชาติและการยอมรับรวม  

ให้คะแนนความชอบระดับ 9 คะแนน ใชผู้้ทดสอบอยา่งนอ้ย 30 คน 

  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Ramdomized Design, CRD) ยกเว้นการทดสอบทางประสาท

สัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) วิเคราะห์ความ

แปรปรวนโดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’ s New Multiple Range Test 

(DMRT) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

    

ผลการศึกษา         
คุณภาพทางกายภาพและเคมขีองผลมะเกี๋ยง                                  
เมื่อน าตัวอย่างผลมะเกี๋ยงสดมาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีก่อนการแปรรูป พบว่า คุณภาพทาง

กายภาพของผลสดมะเกี๋ยงมีค่าลักษณะสี L* (ค่าความสว่าง), ค่า a* (ค่าความเป็นสีแดง) และ ค่า b* (ค่าความเป็นสี

เหลือง) เท่ากับ 233.94±0.81, 9.89±0.96 และ 1.88±0.38 ตามล าดับ และมีค่าเนื้อสัมผัส เท่ากับ 12.66±0.047 กรัม 

ในขณะท่ีคุณภาพทางเคม ีพบวา่ ผลมะเกี๋ยงมคี่าความเป็นกรดสูง โดยมคี่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมื่อวัดด้วยเคร่ือง pH 

meter และปริมาณกรดท่ีไตรเตรทได้ เท่ากับ 3.127±0.024 และ 2.812±0.154 ตามล าดับ ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลาย

น้ าได้เท่ากับ 9.167±0.983 ˚Brix และค่าความชื้นท่ีวิเคราะห์ได้จากวิธี Drying method [3] เท่ากับ 80.723±0.983% ซึ่งมี

ปริมาณความชื้นท่ีสูง เชน่เดียวกับปริมาณน้ าอสิระในอาหาร (Aw) คือ 0.983±0.002 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัตทิางกายภาพและเคมี ท่ีวัดได้จากผลมะเกี๋ยงสด 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ค่าเฉลี่ยที่วิเคราะห์ได้ 

ลักษณะส ี  L* 

               a*   

               b* 

23.94±0.81 

9.89±0.96 

1.88±0.38 

ลักษณะเนื้อสัมผัส (g) 1.266±0.047 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  3.127±0.024 

ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได้ (%) 2.812±0.154 

ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ (˚Brix) 9.167±0.983 

ปริมาณความชื้น (%) 80.723±0.468 

ปริมาณน้ าอิสระในอาหาร 0.983±0.002 

ชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความคงตัวที่เหมาะสมต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มะเกี๋ยงแผ่น โดยผสมสารเพิ่มความคงตัว 3 ชนิด ได้แก่ เพกติน กัวว์กัม และมอลโทเดกซ์ทริน ท่ีระดับปริมาณต่าง  ๆ 

ต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง100 กรัม พบว่า การเติมเพกตินสามารถขึ้นรูปมะเกี๋ยงแผ่นได้และส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นแผ่นได้

ดีกวา่การเตมิ กัวว์กัม และ มอลโทเดกซ์ทริน (ภาพท่ี 1)  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 การเตมิสารคงตัว 3 ชนดิ ได้แก่ กัวร์กัม (ก) มอลโทเดกซ์ทริน (ข) และ เพกตนิ (ค) ในผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง

แผ่นสูตรพื้นฐาน อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที 

  จากผลการศกึษาเบื้องต้นท่ีได้จึงเลือกใชสู้ตรพื้นฐาน ได้แก่ ผงมะเกี๋ยง 5 กรัม น้ าตาล 30 กรัม เกลอื 0.1 กรัม 

แป้ง 50 กรัม และ น้ า 10 กรัม และใชเ้พกตนิเป็นสารเพิ่มความคงตัว โดยท าการศกึษาท่ี 4 ระดับความเข้มข้น ดังนี้ 2, 4, 6 

และ 8 กรัมต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง100 กรัม เพื่อหาปริมาณเพกตินท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตมะเกี๋ยงแผ่น หลังจากนั้นน าไป

อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที ท าการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ทดสอบคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค   

จากผลการวิเคราะห์ทางกายภาพพบว่า ปริมาณเพกตินท่ีสูงขึ้นมีผลท าให้ค่าคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น

และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นท่ีมีการเติมเพกติน ปริมาณ 2, 4, 6 และ  

8 กรัม มีค่าคุณลักษณะเนื้อสัมผัสเท่ากับ 61.00, 297.01, 445.49 และ 586.02 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) ส าหรับค่าสี

พบวา่มะเกี๋ยงแผ่นสูตรท่ีเติมเพกติน 8 กรัม มคี่าของ L* มากท่ีสุดคือ 31.14±0.92 รองลงมาได้แก่การเติมเพกตนิ ปริมาณ 

4, 2 และ 6 กรัม มคี่า L* เท่ากับ 30.16±0.33, 30.05±0.37 และ 29.16±0.78 ตามล าดับ ส าหรับค่า a* และค่า b* พบวา่

ก ข ค 
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สูตรท่ีเตมิเพกตนิ 2 กรัม มคี่า a* และ b* สูงท่ีสุด เท่ากับ 15.52±0.05 และ 4.24±0.25 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) รองลงมา

ได้แก่ สูตรท่ีมีการเติมเพกติน 8, 4 และ 6 กรัม ซึ่งมีค่า a* อยู่ในช่วง 13.07±0.3 - 14.83±0.92 และมีค่า b* อยู่ในช่วง 

3.12±0.14 - 4.20±0.55 (ตารางท่ี 2) โดยทุกสูตรจะมีค่าสี L* a* และ b* ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสีของผลสด

มะเกี๋ยง (ตารางท่ี 1 และ 2) 

 ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น ท่ีมีการเติมสารคงตัวเพกติน ปริมาณ 2, 4, 6 

และ 8 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที 

ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรแตกตา่งกันในคอลัมนม์คีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

จากผลการวิเคราะห์ทางเคมขีองผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น พบวา่เปอร์เซ็นต์ความชื้นของมะเกี๋ยงแผ่นท่ีเติมเพกติน 

6 กรัม มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 18.1451±0.0479 % ในขณะท่ีสูตรอื่น ๆ มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

โดยมีค่าอยู่ในช่วง 16.45±0.58 - 16.76±0.40% (ตารางที่ 3) ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดด้วยเครื่อง pH meter และ

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกันทางสถิตใินทุกสูตร โดยมะเกี๋ยงแผ่นมคี่า pH อยูใ่นชว่ง 3.26±0.02 - 

3.32±0.02 (ตารางที่ 3) และมีปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ อยู่ในช่วง 0.133±0.007 - 0.140±0.007% (ตารางที่ 3) ค่าของ

ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้พบว่าสูตรท่ีเติมเพกติน 6 และ 8 กรัม มีค่าสูงกว่าสูตรท่ีใช้เพกติน 2 และ 4 กรัม 

เท่ากับ 6 และ 5˚Brix ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) ค่าอัตราส่วนของปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ (˚Brix ) ต่อปริมาณ

กรดท่ีไทเทรตได้ (acidity) พบว่าสูตรท่ีมีการเติมเพกติน 2 และ 4 กรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าอัตราส่วน 

˚Brix: acidity เท่ากับ 35.77±1.79 และ 37.66±1.99 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) ในขณะท่ีสูตรท่ีมีการเติมเพกติน 6 และ  

8 กรัม จะให้ค่าอัตราส่วน ˚Brix: acidity ท่ีสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 45.20±2.38 และ 44.36±1.30 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) ส าหรับปริมาณน้ าอิสระของมะเกี๋ยงแผ่นทุกสูตร มีค่าอยู่ ในช่วง 0.6344±0.0105 - 

0.6744±0.0104 (ตารางท่ี 3) 

  

ปริมาณเพกติน 

 (g) 

Texture  

(g) 

Color 

L* a* b* 

2 61.00±5.07a 30.05±0.37ab 15.52±0.05c 4.24±0.25b 

4 297.01±17.86b 30.16±0.33ab 13.96±0.68ab 3.50±0.31ab 

6 445.49±52.61c 29.16±0.78a 13.07±0.3a 3.12±0.14a 

8 586.02±52.80d 31.14±0.92c 14.83±0.92bc 4.20±0.55b 
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 ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น ท่ีมีการเติมสารคงตัวเพกติน ปริมาณ 2, 4, 6 และ 8 

กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที 

ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรแตกตา่งกันในคอลัมนม์คีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลติภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นท่ีมีการเตมิเพกตนิ ที่ระดับต่าง ๆ 

ด้วยวิธี 9-point hedonic scale 

ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรแตกตา่งกันในคอลัมนม์คีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

จากผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นท่ีมีการเติมเพกตินระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

2, 4, 6 และ 8 กรัม (ตารางท่ี 4) พบว่าคุณลักษณะ, สี, กลิ่น, รสชาติ และเนื้อสัมผัสขณะขบเคี้ยว ของมะเกี๋ยงแผ่นท้ัง  

4 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยทุกสูตรมีค่าคุณลักษณะอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.37±1.19  

- 6.83±1.62) คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี อยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (6.17±1.32 - 6.50±1.17) คะแนน

เฉลี่ยความชอบด้านกลิ่น ด้านรสชาติ และ ด้านเนื้อสัมผัสขณะขบเคี้ยว อยู่ในช่วงเฉย ๆ ถึงชอบเล็กน้อย (5.43±1.74  

- 5.77±1.48, 5.00±1.95 - 5.70±1.60 และ 5.10±1.69 - 5.63±1.63 ตามล าดับ) คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความกรอบ

พบว่า สูตรท่ีเติมเพกติน 4, 6 และ 8 กรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีคะแนนความชอบโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงเฉย ๆ  

ถึงชอบเล็กน้อย ในขณะท่ีสูตรท่ีมีการเติมเพกติน 2 กรัม มีคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านความกรอบต่ ากว่าสูตรอื่น  ๆ  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีคะแนนอยู่ในช่วงไม่ชอบเล็กน้อยถึงเฉย ๆ (4.63±2.14) ส าหรับคะแนนความชอบเฉลี่ยของ

คุณภาพโดยรวมของมะเกี๋ยงแผนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง (5.53±1.43-6.43±1.33) 

โดยมะเกี๋ยงแผ่นสูตรท่ีมีการเติมเพกตนิ 6 กรัม มคีะแนนเฉลี่ยคุณภาพโดยรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 6.43±1.33 อยูใ่นชว่งชอบ

เล็กนอ้ยถึงชอบปานกลาง 

 

ปริมาณ 

เพกตนิ (g) 

Moisture 
(%) 

pH Acidity 
(%) 

˚Brix ˚Brix: acidity aw 

2 16.72±0.26a 3.32±0.02a 0.140±0.007a 5±0 35.77±1.79a 0.6629±0.0081b 

4 16.45±0.58a 3.27±0.01a 0.133±0.007a 5±0 37.66±1.99a 0.6374±0.0069a 

6 18.15±0.05b 3.31±0.09a 0.133±0.007a 6±0 45.20±2.38b 0.6744±0.0104b 

8 16.76±0.40a 3.26±0.02a 0.135±0.004a 6±0 44.36±1.30b 0.6344±0.0105a 

ปริมาณ 

เพกตนิ (g) 

คุณลักษณะ สี กล่ิน รสชาต ิ เนื อสัมผัส

ขณะเคี ยว 

ความกรอบ คุณภาพ

โดยรวม 

2 6.37±1.19a 6.50±0.97a 5.47±1.48a 5.37±1.67a 5.10±1.69a 4.63±2.14a 5.53±1.43a 

4 6.60±1.33a 6.50±1.17a 5.77±1.48a 5.00±1.95a 5.20±1.40a 5.50±2.10b 5.90±1.63ab 

6 6.83±1.62a 6.50±1.11a 5.73±1.46a 5.70±1.60a 5.63±1.63a 5.63±2.19b 6.43±1.33b 

8 6.37±1.38a 6.17±1.32a 5.43±1.74a 5.57±1.65a 5.53±1.81a 5.43±2.21b 6.10±1.16b 
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ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผน่ท่ีมีการเตมิเพกตนิท่ีระดับต่าง ๆ ได้แก ่2 กรัม 

(ก) 4 กรัม (ข) 6 กรัม (ค) และ 8 กรัม (ง) อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที 

 

วิจารณ์และสรุปผล                                             
 มะเกี๋ยงเป็นพืชพื้นเมืองท่ีอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีศักยภาพในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 

และการใช้ประโยชน์จากพื้นท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถน าผลมะเกี๋ยงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นท่ี

พร้อมทานและยังได้ประโยชนจ์ากคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยงอกีด้วย  

           ในงานวจิัยนี้พบว่าสูตรพื้นฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตมะเกี๋ยงแผ่น ได้แก่ ผงมะเกี๋ยง 5 กรัม น้ าตาล 30 กรัม 

เกลือ 0.1 กรัม แป้ง 50 กรัม และ น้ า 10 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที ซึ่งในขั้นตอนการผลิต

ผลไม้แผ่นอบแห้งท่ัวไปนั้นมีสูตรพื้นฐานประกอบด้วย เพียวเร่ของผลไม้ท่ีถูกเติมด้วยสารละลายน้ าตาลซูโครส หรือ

กลูโคสไซรัป เพื่อเพิ่มความหวาน นอกจากให้รสหวานแล้วยังให้ความหนืด ความคงตัว เป็นสารยึดเกาะท าให้มีความเป็น

เนื้อ ลดการสูญเสียน้ า ป้องกันการตกผลึกของน้ าตาล จากนั้นน าไปอบแห้งจนมีความชื้นต่ าจนถึงปานกลาง [4, 5] 

นอกจากนี้อาจมีการเติมสารเพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวของผลไม้แผ่น เพื่อปรังปรุงให้มีเนื้อสัมผัสดีขึ้น เช่น เพกติน กัวว์กัม 

มอลโทเดกซ์ทริน คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เป็นตน้ [6] 

           จากการพัฒนาสูตรพื้นฐานการแปรรูปมะเกี๋ยงแผ่น โดยศึกษาผลของการเติมเพกตินท่ีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 

ได้แก่ 2, 4, 6 และ 8 กรัมต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม ลงในสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น วิเคราะห์คุณภาพทาง

กายภาพและทางเคมีพบว่า ปริมาณเพกตินท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส (แรงกด) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเพกตินเป็น 

สารท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีคุณสมบัติเป็นสารท่ีท าให้เกิดเจล สารเพิ่มความหนืดและความคงตัว และเป็นสารดูด 

ซับน้ า [4] เมื่อเพกตินอยู่ในสภาพท่ีมี pH ต่ า (3.26±0.02 - 3.32±0.02, ตารางท่ี 4) และมีความเข้มข้นของน้ าตาลสูงของ

ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น ท าให้โมเลกุลของเพกตินเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างกัน และเกิดลักษณะโครงสร้างของเจลท่ี

แข็งแรงท าให้มีความสามารถในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากการดึงและการกดของหัววัดมากขึ้น จึงส่งผลให้

ค่าความแน่นเนื้อ ค่าเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้น [5, 7, 8] ส าหรับผลของค่าสีนั้นพบว่าปริมาณเพกตินท่ีเพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของค่าสี L* a* และ b* จากผลของค่า aw พบว่าปริมาณเพกตินท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า aw ลดลง อาจเป็น

เพราะคุณสมบัติการดูดซับน้ าของเพกติน ท าให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างเพกตินกับปริมาณน้ าในผลิตภัณฑ์ ท าให้ปริมาณ

น้ าท่ีมีประโยชนใ์นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือค่า aw ลดลง โดยค่า aw ท่ีได้อยูใ่นชว่ง 0.6344 - 0.6744 (ตารางท่ี 4) 

เป็นระดับท่ีค่อนข้างปลอดภัย ไม่มีการเจริญของจุลินทรีย์ [9] และจากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย

วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับคะแนน พบว่าการเติมเพกตินปริมาณ 6 กรัม มีคะแนนความชอบทาง  



492 
 

 

-Proceeding- 

ด้านลักษณะสี รสชาติ เนื้อสัมผัสขณะเคี้ยว ความกรอบ และคะแนนความชอบโดยรวมมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ท่ีให้ค่าสี L* a* และ b* ต่ าท่ีสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชอบมะเกี๋ยง

แผ่นท่ีมีลักษณะสีเข้มเหมือนลักษณะสีของผลมะเกี๋ยงท่ีมีสีแดงเข้ม และมีค่าความชื้น ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้   

ค่าอัตราส่วนของปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ าได้ (˚Brix) ต่อปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้มากท่ีสุด 

จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าการเติมสารคงตัวเพกตินลงในสูตรพื้นฐานช่วยให้สามารถขึน้รูปมะเกี๋ยงแผ่นได้

และส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นแผ่นได้ดี และท าให้มะเกี๋ยงแผ่นมีลักษณะเนื้อสัมผัสท่ีดีขึ้น โดยการเติมเพกติน 6 กรัมต่อ

เพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ให้คะแนนเฉลี่ยความชอบและคุณภาพโดยรวมสูงท่ีสุดเท่ากับ 

6.43±1.33 อยูใ่นเกณฑ์ชอบเล็กนอ้ยถึงชอบปานกลาง 
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การแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ของข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) ในสภาวะ 

การขาดโบรอน           

The Expression of TaNIP3;1 in Wheat (Triticum aestivum L.) Under Boron 

Deficient Growth condition  
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บทคัดย่อ                                                          
จากการศึกษารูปแบบและเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในใบและรากของข้าวสาลีพันธ์ุ 

Fang60 (พันธ์ุทนต่อการขาดโบรอน) และข้าวสาลพีันธ์ุ Bonza (พันธ์ุอ่อนแอต่อการขาดโบรอน) ภายใตส้ภาพปกติและ

ขาดโบรอน ด้วยเทคนิค quantitative real-time PCR พบวา่ ข้าวสาลพีันธ์ุ Fang60 และ Bonza มกีารแสดงออกของยีน 

TaNIP3;1 ในรากสูงกวา่ใบ ท้ังในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน และเมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 

ระหว่างข้าวสาลีท้ัง 2 พันธ์ุ พบวา่ ข้าวสาลพีันธ์ุ Fang60 มคี่าการแสดงออกของยนี TaNIP3;1 ท่ีสูงกวา่พันธ์ุ Bonza ท้ัง

รากและใบ ในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน โดยยีน TaNIP3;1 อาจเกี่ยวข้องหรือมีการท างานร่วมกับยีนตัวอื่นใน

การควบคุมการชักน าในกระบวนการดูดซึมโบรอนของรากข้าวสาลี 
 

 

ค าส าคัญ:   TaNIP3;1, การขาดธาตุโบรอน, การแสดงออกของยนี, ข้าวสาล ี
 

Abstract  
The objective of this study aimed to determine the TaNIP3;1 gene expression pattern and the comparison of 

the TaNIP3;1 gene expression on leaves and roots of Fang60 (boron deficient tolerant variety) and Bonza (boron deficient 

sensitive variety). The TaNIP3;1 gene expression of Fang60 and Bonza was detected by the quantitative real-time PCR 

method. Plants were grown under boron sufficient and deficient condition. The results showed that TaNIP3;1 in Fang60 

and Bonza was expressed at relatively high levels in root compared to leaves under both condition. The mRNA expression 

levels of TaNIP3;1 in Fang60 were higher than that in Bonza on roots and leaves under both boron sufficient and deficient 

condition. It is possible that TaNIP3;1 may concern with facilitating boron uptake in soil to root or may cooperate with the 

other genes of the regulation to induce the boron on root. 
 

  

Keywords:   TaNIP3;1, boron deficiency, gene expression, wheat 
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บทน า                                                        
โบรอน (B) เป็นจุลธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การขาดธาตุโบรอนเป็น

ปัญหาการเกษตรท่ีพบมากกว่า 80 ประเทศท่ัวโลกรวมท้ังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น

พื้นท่ีท่ีมีการปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ [1] โดยส่วนใหญ่เมื่อพืชขาดโบรอนจะแสดงอาการ ท่ียอด

และตายอดจะบิดงอ ใบออ่นบางและโปร่งใสผิดปกต ิเส้นกลางใบหนากร้าน และตกกระ ผลมขีนาดเล็กและแข็งผิดปกต ิมี

เปลือกหนา บางทีผลแตกเป็นแผลได้ ส่วนพวกธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และพืชตระกูลหญ้า เมื่อขาดโบรอนจะ

ส่งผลให้มีผลผลิตลดลง ท าให้เกิดรวงท่ีมีลักษณะเป็นหมัน โดยท่ีเกสรตัวผู้เป็นหมันและประสิทธิภาพการงอกของละออง

เรณูลดลง เป็นสาเหตุท าให้ไมต่ดิเมล็ดเนื่องจากการผสมพันธ์ุลม้เหลว [2] 

ในสภาพปกตโิบรอนในดินจะพบอยู่ในรูปของกรดบอริก (H3BO3) ซึ่งจะถูกชะล้างจากดินได้งา่ย แตก่็เป็นรูปแบบท่ี

พชืสามารถดูดซึมน าไปใชไ้ด้โดยผ่านกระบวนการแพสซีฟ [3] หลังจากท่ีรากพชืดูดซึมโบรอนจากดิน โบรอนจะถูกขนส่งไป

ยังล าต้นผ่านทางไซเลม ในขณะท่ีในสภาวะที่มีโบรอนต่ านั้น Takano et al. [4-5] ได้ท าการศึกษาใน Arabidopsis thaliana 

พบว่า มีโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยดูดซึมและขนส่งโบรอนในพืช ได้แก่ NIP5;1 และ BOR1 โดย NIP5;1 ท าหน้าที่เป็น 

boric acid channel ช่วยในการดูดซึมกรดบอริกจากดินเข้าสู่ราก และ BOR1 ท าหน้าท่ีเป็น boron transporter ขนส่งโบรอน

จากรากพชืไปยังล าตน้โดยล าเลียงผ่านทางไซเลม [6] 

NIP5 ;1 (Nodulin 26- like Intrinsic Protein) เป็นโปรตีนท่ีจัดอยู่ ในกลุ่มของ MIPs (Major Instrinsic Proteins)  

ท าหน้าท่ีเป็นช่องทางผ่านของกรดบอริกซึ่งมีความส าคัญส าหรับการดูดซึมกรดบอริก และท าให้ต้นพืชสามารถ

เจริญเตบิโตได้ตามปกติเมื่อถูกปลูกในสภาพท่ีมคีวามเข้มข้นของโบรอนต่ า โดยการแสดงออกของยนี NIP5;1 จะเพิ่มสูงขึ้น 

10 เท่าเมื่ออยู่ในสภาวะขาดโบรอน เมื่อน าต้น A. thaliana ท่ีเกิดการกลายในส่วนของยีน NIP5:1 (NIP5;1 mutant line)  

มาเพาะเลี้ยงในสภาพขาดธาตุโบรอนพบว่าความสามารถในการดูดซึมโบรอนโดยรากลดลง และส่งผลยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งแสดงให้เห็นว่า NIP5;1 มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการช่วยดูดซึมกรดบอริกเข้าสู่พืชภายใต้

สภาพการขาดโบรอน [5-6]  

ท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาลักษณะความแปรปรวนทางพันธุกรรมในการตอบสนองต่อการขาดโบรอนในข้าวสาลี 

พบวา่ความรุนแรงของการเป็นหมันในข้าวสาลีเนื่องจากการขาดโบรอนขึ้นอยูก่ับพันธุกรรม และพบความแตกตา่งระหว่าง

พันธ์ุในการตอบสนองต่อการขาดโบรอน โดยสามารถแบ่งกลุ่มข้าวสาลีตามสมรรถภาพการดูดใชโ้บรอนได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก [1] ซึ่งเมื่อปลูกข้าวสาลีในสภาพท่ีมโีบรอนต่ า ๆ พันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพการดูดใช้ต่ าจะ

แสดงอาการเกสรตัวผู้เป็นหมันอย่างสมบูรณ์ และไมส่ามารถผสมพันธ์ุจนตดิเมล็ด ในขณะท่ีพันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพการดูดใช้

สูง เช่น พันธ์ุ Fang60 สามารถออกรวงและให้เมล็ดได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่ทราบเป็นท่ีแน่ชัดถึงกลไกใน

ระดับพันธุศาสตร์โมเลกุลท่ีท าให้เกิดความแตกตา่งของสมรรถภาพในการดูดใชโ้บรอนระหวา่งสายพันธ์ุ  

ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในการตอบสนองต่อการขาดโบรอนระหว่างพันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพการดูดใช้

โบรอนสูง (B-efficient variety) และพันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพการดูดใช้โบรอนต่ า (B-inefficient variety) ในระดับพันธุศาสตร์

โมเลกุล งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 (AtNIP5;1 like gene) ในเนื้อเยื่อต่างชนิดกัน 

เช่น ราก ใบ และรวง และเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ระหว่างสองสายพันธ์ุท่ีมีสมรรถภาพในการใช้

โบรอนต่างกันในข้าวสาลี โดยใช้วิธี quantitative real-time PCR เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุพืช 

ในอนาคตได้ เชน่ การประยุกตใ์ช ้NIP5;1 like gene ให้เป็น bio-marker ในงานปรับปรุงพันธ์ุ เป็นตน้ 
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วัสดุและวิธีการ                                            

 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยนีจากฐานข้อมูล 

 ค้นหาล าดับนวิคลีโอไทด์และโปรตนีของยนีท่ีมีความเหมือน AtNIP5;1 ของข้าวสาลี จากฐานข้อมูล เชน่ GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) และ NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) แล้วท าการตรวจสอบความถูกต้องของ

ล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้ด้วย BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) หลังจากนั้นจึงค้นหาข้อมูล EST ของยีนใน

เนื้อเยื่อตา่ง ๆ บนฐานข้อมูล UniGene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/unigene) 

 ขั นตอนการปลูกและเพาะเลี ยงพืช 

ในการทดลองนี้ใช้ข้าวสาลี 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ Fang60 (B-efficient variety) และ Bonza (B-inefficient variety) 

วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCB) แบ่งออกเป็น 2 ทรีทเมนต ์โดยปลูกพชืในสภาวะปกต ิและสภาวะท่ีขาด

โบรอน โดยจะปลูกเมล็ดพืชลงในกระถางท่ีเติมทรายแม่น้ า ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้ าๆ ละ 1 กระถางๆ ละ 2 ต้น  รดด้วย

สารละลายธาตุอาหารปริมาตร 1 ลิตร จ านวน 2 วันต่อคร้ัง สารละลายธาตุอาหารดัดแปลงมาจาก Broughton และ 

Dilworth (1997) และ Mozafar (1989) ประกอบด้วย: KNO3 15 mM, CaCl2 1 mM, Mg(SO4)2 2 mM, KH2PO4 1 mM, 

Fe-EDTA 100 µM, K2SO4 250 µM, MnSO4 9 µM, ZnSO4 0.76 µM, CuSO4 0.31 µM, CoSO4 0.1 µM และ Na2MoO4 

0.1 µM ส าหรับปริมาณธาตุโบรอนท่ีเติมลงในอาหารนั้น ในสภาวะปกติให้เติม H3BO3 10 µM ในขณะท่ีสภาวะการขาด

โบรอนไมต่อ้งเตมิ H3BO3 (0 µM) ลงในสารละลายอาหาร 

  หลังจากปลูกพชืเป็นเวลา 1 เดอืน ท าการเก็บตัวอยา่งราก และใบของพชืในระยะการเจริญเตบิโตทางล าต้นและ

ใบ (vegetative growth stage) และเก็บตัวอย่างราก ใบ และรวง หลังจากท่ีพืชมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโต

ทางการสืบพันธ์ุ (reproductive growth stage) จากนั้นเก็บตัวอย่างพืชไว้ท่ี -80 องศาเซลเซียสจนกว่าจะน ามาสกัด RNA 

ในขั้นตอนตอ่ไป 

 การสกัด RNA จากตัวอย่างพืช 

 สกัด RNA จากเนื้อเยื่อพืชท่ีได้ท าการเก็บตัวอย่างในขั้นตอน 13.1 ตามวิธีการของ Laksana (2011) ท าการบด

ตัวอย่างพืชด้วยไนโตรเจนเหลวให้เป็นผงละเอียด ย้ายลงใน eppendrof เติม RNA extraction buffer (ประกอบด้วย 2% 

CTAB, 2% PVP, 2M NaCl2, 25mM EDTA, 100 mM Tris-HCl pH 8.0 และ 2 % α-mercaptoethanol (v / v)) ปริมาตร 

600 µl ผสมให้เข้ากัน น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเติม phenol: chloroform: isoamyl (25: 24: 1) 

ปริมาตร 600 µl น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 12,000 xg ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ดูดส่วนใสใส่หลอดใหม่เติม 

chloroform: isoamyl (24: 1) ปริมาตร 1 เท่าของส่วนใส ผสมให้เข้ากัน น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 12,000 xg ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ดูดส่วนใสใส่หลอดใหม่เติม isopropanol ปริมาตร 400 µl และ NaCl2 ปริมาตร 100 µl บ่มท่ี

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าส่วนผสมไปป่ันเหวี่ยงท่ี  12 ,000 xg ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ดูดสารละลายท้ิง ล้างตะกอนด้วย 70% ethanol ปริมาตร 400 µl น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 12,000 

xg ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ท าให้ตะกอน RNA แห้งโดยวางทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมน้ า 

DEPC ปริมาตร 20 µl ก าจัด DNA ออกจากสารละลาย RNA ด้วยการเติมเอนไซม์ DNase I แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงท่ีความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร เพื่อค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย RNA จากนั้นเก็บสารละลาย 

RNA ไวท่ี้อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จนกระท่ังใชง้าน 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/)%20%20%20%20แล
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 ศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค quantitative real-time PCR 

 สังเคราะห์ cDNA จาก RNA โดยการท า reverse transcription (RT) ด้วยการท างานของเอนไซม์ reverse 

transcriptase โดยใช้ PrimeScript RT reagent kit และไพรเมอร์ Oligo (dT)16 ใช้ปริมาณ RNA 500 ng ในปฏิกิริยา

ปริมาตร 20 µl จากนั้นศึกษาการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค real-time PCR โดยใช้ cDNA เป็นต้นแบบในการท า

ปฏิกิริยาด้วยชุด SYBR Premix Ex Taq II (Takara) ท าการเพิ่มปริมาณโดยใช้ forward primer และ reverse primer  

ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกับยีน NIP5;1 ในข้าวสาลี โดยใช้ซอฟแวร์ Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3) ใน 

การออกแบบไพรเมอร์ ออกแบบโดยอาศัยข้อมูลล าดับเบส cDNA จากฐานข้อมูล GenBank ท าการทดลอง 3 ซ้ า  

โดยใช้ยีน VIP2 เป็นยีนควบคุม จากนั้นค านวณค่าการแสดงออกของยีน ( relative expression level) โดยใช้วิธี 

standard curve method และ standardized และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมนต์ด้วยวิธี 

Duncan's New Multiple Range Test 
 

ผลการศึกษา                                      
การวิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโน และการสร้าง phylogenetic tree 

จากการค้นหาล าดับนิวคลีโอไทด์และโปรตีนของยีน NIP3;1 ของข้าวสาลี จากฐานข้อมูล ได้แก่ GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) และNCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) แล้วท าการตรวจสอบความถูกต้องของ

ล าดับนิวคลีโอไทด์และโปรตีนท่ีได้ด้วยโปรแกรม BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) เพื่อหาความเหมือนหรือ

ความแตกต่าง (identity and similarity) ของล าดับนิวคลีโอไทด์ หรือโปรตนี ระหวา่ง AtNIP5;1 AtNIP6;1 AtNIP7;1 OsNIP3;1 

OsNIP3;2 OsNIP3;3 OsNIP4;1 TaNIP3;1 และ ZmNIP3;1 (ภาพท่ี 1) 

จากการศกึษา Multiple Sequences alignment ของล าดับกรดอะมโินของ NIP5;1 like proteins ใน A. thaliana ข้าว 

ข้าวสาลี และข้าวโพด โดยใช้โปรแกรม clustalw 2 จากนั้นน าล าดับกรดอะมิโนท้ังหมดมาสร้างความสัมพันธ์ 

เชิงวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ด้วย Phylodendron software พบว่า OsNIP3;1 และ TaNIP3;1 มีเปอร์เซ็นต์ความ

เหมือนกับ AtNIP5;1 เท่ากับ 76.15 และ 67.35% ตามล าดับ ในขณะท่ี OsNIP3;1 มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของล าดับ

กรดอะมโินเท่ากับ 80.91% (ตารางท่ี 1 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบล าดับกรดอะมโินของโปรตนี NIP5;1 ใน A. thaliana และโปรตนี NIP5;1-like proteins ในขา้ว ข้าว

สาลี และขา้วโพด ด้วยวิธีการ Multiple Sequences Alignment โดยใชโ้ปรแกรม Clustalw 2 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ (phylogenetic tree) ระหวา่งกรดอะมโินของโปรตนี NIP5;1 ใน A. thaliana  

และโปรตนี NIP5;1-like proteins ในขา้ว ขา้วสาล ีและข้าวโพด โดยใช ้Phylodendron software 
 

ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นตค์วามเหมือน (% similarity) ระหว่างล าดับกรดอะมโินของโปรตีน AtNIP5;1 OsNIP3;1 และ 

TaNIP3;1 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารูปแบบและเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1  ในข้าวสาลีพันธุ์ Fang60 และพันธุ์ 

Bonza ในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน  

จากการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1  ในตัวอย่างรากและตัวอย่างใบของข้าวสาลีพันธ์ุ 

Fang60 และพันธ์ุ Bonza ท่ีปลูกในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน เมื่อให้ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 ท่ีปลูกในสภาพปกติ 

เป็นค่ามาตรฐานของกราฟ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 พบว่า ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 และพันธ์ุ Bonza มีการแสดงออกของยีน 

TaNIP3;1 ในรากสูงกวา่ในใบท้ังสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน (ภาพท่ี 3)  

 

Gene name AtNIP5;1 OsNIP3;1 TaNIP3;1 

  (%) (%) (%) 

AtNIP5;1 - 76.15 67.35 

OsNIP3;1 76.15 - 80.91 

TaNIP3;1 67.35 80.91 - 
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ภาพที ่3 การแสดงออกของยนี TaNIP3;1 ในรากและใบข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 (พันธ์ุทนต่อการขาดโบรอน)  

และพันธ์ุ Bonza (พันธ์ุอ่อนแอตอ่การขาดโบรอน) เมื่อปลูกในสภาพปกติ (B10) และสภาพขาดโบรอน (B0)  

โดยให้ขา้วสาลีพันธ์ุ Fang60 ท่ีปลูกในสภาพปกติ เป็นค่ามาตรฐานของกราฟ ซึ่งมีคา่เท่ากับ 1 

 

เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในตัวอย่างรากระหว่างข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 และ Bonza 

พบว่า ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 สูงกว่าในข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza ท้ังในสภาพปกติและ

สภาพขาดโบรอน โดยข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีค่าการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 เท่ากับ 1.40 และ 0.78 ตามล าดับ 

ในขณะที่ข้าวสาลพีันธ์ุ Bonza มคี่าการแสดงออกของยนี TaNIP3;1  เท่ากับ 0.55 และ 0.28 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) 

เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในตัวอย่างใบระหว่างข้าวสาลีท้ังสองพันธ์ุ พบว่า ข้าวสาลี

พันธ์ุ Fang60 มีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 สูงกว่าในข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza ท้ังในสภาพปกติและสภาพขาดโบรอน  

โดยข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีค่าการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 เท่ากับ 1.01 และ 0.33 ตามล าดับ ในขณะท่ีข้าวสาลี

พันธ์ุ Bonza มคี่าการแสดงออกของยนี TaNIP3;1 เท่ากับ 0.24 และ 0.11 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) 

 แม้ว่าในการทดลองนี้ ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 จะมีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1  สูงกว่าพันธ์ุ Bonza ท้ังใน

ตัวอย่างรากและใบ แต่กับพบว่าการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในข้าวสาลีท้ัง 2 พันธ์ุ ท่ีปลูกในสภาพปกติมีการ

แสดงออกของยนี TaNIP3;1 ท่ีสูงกวา่ในสภาพขาดโบรอน (ภาพท่ี 3) 
 

วิจารณ์และสรุปผล                                      
 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า การดูดซึมและเคลื่อนย้ายโบรอนในพืชต้องอาศัยพลังงานเพื่อช่วยใน 

การเคลื่อนย้าย โดยมีโปรตีนในกลุ่ม transport เป็นปัจจัยส าคัญ [6] เช่น AtNIP5;1 และ AtBOR1 ท่ีจ าแนกได้จาก 

Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นยนีท่ีให้โปรตีนท่ีมีความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนยา้ยโบรอนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

ของพืช [4-5] โดยพบว่ายีน AtBOR1 มีการแสดงออกท้ังในส่วนยอดและราก มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เคลื่อนย้ายโบรอนในส่วนของ xylem เรียกว่า xylem loading ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีเพิ่มการสะสมโบรอนในส่วนยอดของ

Leaf Root 
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พืชในสภาพท่ีมีโบรอน [7] ส าหรับ NIP5;1 เป็นโปรตีนท่ีพบในเยื่อหุ้มเซลล์ มีการแสดงออกในรากมากกว่าใบ มีผลใน 

การควบคุมกระบวนการดูดซึมโบรอนจากผิวรากโดยมีบทบาทเป็น channel [7] จากการศึกษารูปแบบการแสดงออกของ

ยีน TaNIP3;1 ในข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 และพันธ์ุ Bonza ภายใต้สภาพปกติและสภาพขาดโบรอนในตัวอย่างรากและใบ 

พบว่า ให้ผลการแสดงออกของยีนท่ีสอดคล้องกับยีน NIP5;1 ท่ีรายงานท้ังใน Arabidopsis [5] และส้ม [8] โดย 

การแสดงออกดังกล่าวในส่วนของรากสูงกว่าในใบ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 และพันธ์ุ Bonza 

พบว่า พันธ์ุ Fang60 ในรากภายใต้สภาพขาดโบรอน มีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ท่ีสูงกว่าข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza 

ในขณะท่ีในใบมกีารแสดงออกท่ีไมแ่ตกตา่งกันท้ังในสภาพปกตแิละสภาพขาดโบรอน  

จากการศึกษาท่ีผ่านมายังไมพ่บการจ าแนกท่ีชัดเจนของยีน TaNIP3;1 ในข้าวสาลี ซึ่งจากฐานข้อมูล NCBI พบว่า 

ยีน TaNIP3;1 เป็นยีนท่ีมีล าดับเบสและกรดอะมิโนคล้ายคลึงกับยีน OsNIP3;1 ของข้าว และยีน AtNIP5;1 ของ A. thaliana 

ซึ่งท้ังสองยีนนี้ได้ถูกจ าแนกว่าเป็นยีนท่ีท าหน้าท่ีก าหนดโปรตีนท่ีดูดซึมโบรอนจากดินเข้าสู่รากพืช เมื่ออยู่ในสภาพขาด

โบรอน [4,9] จากการศึกษาของ Takano et al. [4] พบว่ายีน AtNIP5;1 ใน A. thaliana เกี่ยวข้องกับลักษณะการทนต่อ 

การขาดโบรอน โดยยีนนี้มีการแสดงออกท่ีเพิ่มสูงมาก 1.5 เท่า ในสภาพขาดโบรอน เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพปกติ  

จากการศึกษาการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในการทดลองนี้ พบว่า ข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีการแสดงออกของยีน 

TaNIP3;1 ท่ีสูงกวา่ข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza ท้ังสภาพปกตแิละสภาพขาดโบรอน ซึ่งข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 เป็นพันธ์ุท่ีทนต่อการ

ขาดโบรอนสามารถออกรวงและให้ผลได้ตามปกติ เมื่อปลูกในสภาพท่ีมีโบรอนต่ า ในขณะท่ีข้า วสาลีพันธ์ุ Bonza  

เป็นพันธ์ุท่ีอ่อนแอต่อการขาดโบรอน เมื่อปลูกในสภาพท่ีมีโบรอนต่ า จะแสดงอาการเป็นหมันอยา่งสมบูรณ์และไมส่ามารถ

ผสมพันธ์ุจนตดิเมล็ดได้ [1]  

นอกจากนี้ในการศึกษานี้ยังพบว่า การแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ระหว่างข้าวสาลีท้ังสองพันธ์ุท่ีปลูกใน

สภาพปกติ มีการแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ท่ีสูงกว่าในสภาพขาดโบรอน ในขณะท่ี A. thaliana (AtNIP5;1), ข้าว 

(OsNIP3;1), ส้ม (CiNIP5;1) และปาล์มน้ ามัน (EgNIP5;1) มีการแสดงออกของยีนในสภาพขาดโบรอนสูงกว่าสภาพปกติ 

การศึกษายีน TaNIP3;1  ในข้าวสาลีในคร้ังนี้เป็นการค้นพบคร้ังแรกว่ายีน TaNIP3;1 มีการแสดงออกของยีนในสภาพ

ขาดโบรอนต่ ากว่าสภาพปกติ อาจเป็นไปได้ว่ายีน TaNIP3;1 เกี่ยวข้องกับการดูดซึมโบรอนเข้าสู่รากพืช เนื่องจาก 

การแสดงออกของยีน TaNIP3;1 ในข้าวสาลีพันธ์ุ Fang60 มีการแสดงออกสูงกว่าข้าวสาลีพันธ์ุ Bonza นอกจากนี้ยีน 

TaNIP3;1 อาจมีการท างานร่วมกับยีนตัวอื่นท่ีมีหน้าท่ีในการท าให้สภาพปกติมีการแสดงออกของยีนสูงกว่าสภาพขาด

โบรอน ซึ่งควรมกีารศึกษาจ าแนกหนา้ที่ท่ีชัดเจนและกลุ่มยีนท่ีท างานรว่มกับยนี TaNIP3;1 ในข้าวสาลีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการคัดแยกและศึกษากิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย โดยเก็บดินสวน

ผลไม้จ านวน 10 ตัวอย่าง รอบทรงพุ่มต้นผลไม้ท่ีระดับความลึก 15 เซนติเมตร น ามาคัดแยกแบคทีเรีย PSB โดยใช้อาหาร 

Pikovskaya (PVK) ด้วยเทคนิคการเจือจางล าดับส่วน  แยกได้เชื้อจ านวน 13 ไอโซเลท ท่ีแสดงวงใสรอบโคโลนีบนอาหาร 

PVK และเป็นแบคทีเรียแกรมลบท่ีมีรูปร่างเซลล์แบบแท่ง เมื่อน าแต่ละไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการละลาย

ฟอสเฟตบนอาหาร PVK ท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต (5 กรัม/ลิตร) โดยใช้วิธี  Disk diffusion บ่มเพลทเป็นเวลา 5 วัน  

ท่ีอุณหภูมิห้อง จาก 13 ไอโซเลท พบเพียง 2 ไอโซเลท คือ I3-3 และ O1.2-1 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการละลายฟอสเฟต 

โดยมคี่าการละลาย 2.93 ± 0.01 และ 2.65 ± 0.18  ตามล าดับ ผลการทดสอบทางสัณฐานวทิยาและชวีเคมีเพื่อจัดจ าแนก

ชนิดของเชื้อพบว่า I3-3 และ O1.2-1 จัดอยู่ในจีนัส Alcaligenes และ Xantrobacter ตามล าดับ  หลังจากนั้นทดสอบ

ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว PVK ท่ีเตมิไตรแคลเซียมฟอสเฟตและเฟอร์ริกฟอสเฟต 0.5 และ 5 กรัม/

ลิตร เทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อ บ่มฟลาสก์โดยการเขย่า 150 รอบ/นาที อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน เฉพาะ 

Xantrobacter sp. O1.2-1 เท่านัน้ท่ีสามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตและเฟอร์ริกฟอสเฟตได้ 0.72 ± 0.12 และ 0.45 ± 

0.21 มลิลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   การคัดเลอืก, แบคทเีรียละลายฟอสเฟต, ดินสวนผลไม้, จันทบุรี 
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Abstract  
 This research aimed to isolate the phosphate solubilizing bacteria (PSB)  and characterized their solubilizing  

P abilities. Ten orchard soil samples were taken from the bush at a depth of 15 cm and was investigated for PSB using 

Pikovskaya (PVK)  medium by serial dilution technique.  Thirteen isolated strains showing clear halo zone around their 

colonies on PVK medium were all Gram-negative rod.  After that, all strains were tested for the efficacy in dissolving P 

from  PVK broth amended with 5 g/ l Ca3(PO4) 2 by disk diffusion method for 5 days at room temperature.  Out of 13 

isolates, 2 isolates were superior in dissolving P with solubilizing index of 2.93 ± 0.01 and 2.65 ± 0.18 for I3-3 and 

O1.2-1, respectively.  The morphological and biochemical method for identification of bacteria revealed that I3-3 and 

O1.2-1 were belonged to genus Alcaligenes and Xantrobacter, respectively.  After that, the P dissolving abilities of the 

selected strains were determined in PVK broth containing 0.5 and 5 g/l of tricalcium phosphate and ferric phosphate as 

compared to the uninoculated control. The treatments were incubated with shaking (150 rpm) at room temperature for 

7 days. Among these two potent isolates, the results showed that only Xantrobacter sp. O1.2-1 could solubilize P from 

tricalcium phosphate and ferric phosphate at 0.72 ± 0.12 and 0.45 ± 0.21 mg/l, respectively.  

Keywords:   Screening, Phosphate solubilizing bacteria, Orchard soils, Chanthaburi 
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บทน า 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักของพืชซึ่งพบในนิวเคลียสของเซลล์และโครโมโซม จึงมีบทบาทส าคัญ 

ในกระบวนการหายใจ การขนส่งสารพลังงานสูง การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์แสง การเกิดออกซิเดชันทางชีวภาพ  

เมแทบอลิซึมส าหรับการเจริญ การสืบพันธ์ุ และการดูดซึมธาตุอาหารของพืช (Sashidhar and Podile, 2010) นอกจากนี้

ฟอสฟอรัสยังมีความส าคัญในกระบวนการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแป้ง การถ่ายทอดพันธุกรรม การตรึงไนโตรเจน การออก

ดอก การออกผลและเมล็ด และการสุกของผล โดยท่ัวไปเกษตรกรมักเติมปุ๋ยเคมีฟอสเฟตลงไปในดินท่ีมกีารเพาะปลูกพชื 

ซึ่งเป็นปุ๋ยท่ีอยู่ในรูปของอนินทรีย์ฟอสเฟต  ท่ีมีบทบาทในการหมุนเวียนฟอสเฟตและสารอาหารของพืช แต่มีเพียง  

0.1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดในดินท่ีพืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยอนินทรีย์ฟอสเฟตใน  

รูปละลายน้ าที่เติมลงไปในดินมักจะถูกตรึงหรือดูดซับอย่างรวดเร็วเนื่องจากฟอสเฟตจะไปจับกับอะลูมิเนียม แคลเซียม 

เหล็ก แมกนเีซียม ท าให้เกิดการตกตะกอนในรูปท่ีไม่ละลายน้ าซึ่งไมถู่กดูดซึมไปใชโ้ดยพืช  (Ekin, 2010; Ingle and Padole, 

2017)  มีเพียงพืชชั้นสูงบางชนิดท่ีมีวิวัฒนาการโดยพัฒนากลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซึมฟอสเฟตได้จากสารละลาย

ฟอสฟอรัสเจือจาง  และเร่งให้พืชเกิดการเติบโตสูงสุดได้แม้ว่าในดินจะมีปริมาณฟอสเฟตเพียง 2  ไมโครโมล/ลิตร หรือ 

ต่ ากว่านั้น (Epstein, 1972 อ้างถึงใน Sashidhar and Podile, 2010) ในขณะท่ีพืชบางชนิดมีการปรับตัวในสภาวะท่ีมีปริมาณ

ฟอสเฟตเป็นปัจจัยจ ากัดโดยการหลั่งกรดอินทรีย์ซึ่งจะไปปลดปล่อยฟอสเฟตจากสารประกอบเชิงซ้อนฟอสฟอรัส 

อนินทรีย์ (Raghothama, 2000 อ้างถึงใน Sashidhar and Podile, 2010) อย่างไรก็ตามมีพืชบางกลุ่มเท่านั้นท่ีมีคุณสมบัติ

ดังกล่าว จึงไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  เกษตรกรนิยมแก้ปัญหากรณีท่ีพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

ฟอสเฟตท่ีถูกตรึงอยู่กับแร่ธาตุในดินได้  โดยการเติมปุ๋ยฟอสเฟตสูงกว่าปริมาณท่ีพืชต้องการถึง 4 เท่า การเติมปุ๋ยเคมี

ฟอสฟอรัสมากเกินไป มีผลในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินโดยท าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดินและ 

เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม (Shen et al., 2016) จากปัญหาดังกล่าวจึงน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อหาทางเลอืกใหมท่ดแทนการใช้ปุ๋ยเคมฟีอสเฟต  

จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกไมผ้ลคุณภาพดี  อย่างไรก็

ตามการเพาะปลูกไม้ผลในปัจจุบัน เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในปริมาณสูงกว่าความต้องการของพืช จากปริมาณ

ปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีใส่ลงไปในดินท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือจะสะสมอยู่ในดิน จากผลการศึกษาสมบัติของดินปลูกทุเรียนของ

เกษตรกรในภาคตะวันออก พบวา่ร้อยละ 91 ของตัวอยา่งดินมคี่าพเีอช <5.5 และ 75 เปอร์เซ็นตข์องตัวอย่างดินมปีริมาณ

อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (พรทิวา กัลยวงศ์หา และสุมิตรา ภู่วโรดม, 2548) แนวทางการแก้ปัญหา 

การตกตะกอนของฟอสเฟตในดินสวนผลไม ้มุง่เนน้การใช้วิธีทางชีวภาพ และการจัดการจุลินทรียใ์นดิน  เนื่องจากในดินมี

แบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชหรือพีจีพีอาร์ และแบคทีเรียบริเวณเขตรากพืช (rhizosphere bacteria) ซึ่งเป็นจุลชีพท่ี

ด ารงชีวิตแบบอิสระในดินและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญของพืชโดยกลไกต่าง ๆ ซึ่งความสามารถในการละลายฟอสเฟต

ของจุลินทรีย์ก็เป็นคุณสมบัตท่ีิส าคัญมากในการช่วยให้พืชได้รับธาตุฟอสฟอรัส  มแีบคทีเรียหลายชนิดบริเวณเขตรากพืช

ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสท่ีพืชน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตหรือโดย  

การผลิตกรดออกมาละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต (Ekin, 2010) ซึ่งแบคทีเรียท่ีละลายฟอสเฟต (Phosphate 

Solubilizing Bacteria, PSB) จะผลิตกรดหรือเอนไซม์ฟอสฟาเทส (Phosphatase) ท าให้เกิดการละลายธาตุฟอสฟอรัสท่ีมัก

ถูกตรึงอยูใ่นดินให้อยูใ่นรูปท่ีพืชน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ (Shamar et al., 2011) จึงเป็นการเพิ่มการใชป้ระโยชนข์องฟอสฟอรัส  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจแยกและคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากตัวอย่างดิน

สวนผลไม้บ้านโป่งแรด  ต าบลพลับพลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูง

กว่าจุลินทรีย์ทางการค้าท่ีคัดแยกจากต่างพื้นท่ี และนับเป็นงานวิจัยแรกท่ีมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวในพื้นท่ีจังหวัด
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จันทบุรี การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินสวนผลไม้ท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง อาจท าให้ได้สายพันธ์ุ

แบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตอาจสามารถพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์การเกษตรในรูปของหัวเชื้อแบคทีเรีย  

ละลายฟอสเฟตท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้งานในพื้นท่ี 

สวนผลไมต้อ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเก็บตัวอย่างดิน 

การเก็บตัวอยา่งดินในงานวิจัยน้ีท าตามวิธีท่ีรายงานโดยกรมพัฒนาท่ีดนิ (2557) ด้วยการเก็บดนิใต้ทรงพุม่ตน้

ละจุด จ านวน 15 ต้นในแต่ละแปลง เลือกเก็บดิน 1 ส่วนใส่ในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เขียนป้ายระบุแปลงท่ีเก็บตัวอยา่ง 

และเก็บดนิในกล่องน้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพตัวอยา่งก่อนน ามาคัดแยกเชื้อ 

2. การคดัแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

การทดสอบในขั้นนี้ดัดแปลงจากสุภาพร จันรุ่งเรือง และคณะ (2553) รวมท้ังรายงานวิจัยของ Keneni และ

คณะ (2010) โดยน าตัวอย่างดินปริมาณ 5 กรัม ใส่ลงในฟลาสก์ท่ีบรรจุอาหารเหลว Pikovskaya’s broth (PVK) (สูตร

กรัม/ลิตร :  yeast extract 0.5, glucose 10.0, Ca3(PO4) 2 5.0, (NH4) 2SO4, 0.5, MgSO4 0.1, MnSO4 0.002, FeSO4 

0.002, NaCl 0.2, KCl 0.2, Agar 15) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่มฟลาสก์บนเคร่ืองเขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที 

อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน เลีย้งเชื้อแบคทเีรียให้มีปริมาณมากขึน้โดยถ่ายเชื้อลงในอาหารใหม่ 3 

คร้ัง จนสังเกตพบว่าเชื้อมคีวามขุ่นเพิ่มมากขึน้ จึงแยกเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง PVK บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 

7-14 วัน สังเกตการเจริญของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตได้จากบริเวณโซนใสรอบ ๆ โคโลนีของเชื้อ คัดเลือกโคโลนี

เดี่ยวท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมาท าให้บริสุทธ์ิโดยการขีดเชื้อซ้ าบนอาหารแข็ง PVK เก็บรักษาเชื้อบริสุทธ์ิบนอาหารแข็ง 

PVK ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป 

3. การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟต 

น าเชื้ออายุ 24 ชั่วโมง ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง PVK มาเตรียมสารแขวนลอยเซลล์ (cell suspension)  

ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85 เปอร์เซ็นต์ ให้มีความขุ่นเท่ากับ 0.5 Mcfarland (มีปริมาณเชื้อ 1.5 x 108 เซลล์/

มลิลลิิตร) จากนั้นหยดสารแขวนลอยเซลล์ปรมิาตร 10 ไมโครลิตร ลงบนดสิก์มาตรฐาน น าแผ่นดสิก์ไปวางบนผิวหน้า

อาหารแข็ง PVK บ่มเพลทท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 วัน วัดความกว้างวงใสท่ีเกิดขึ้น แล้วค านวณค่าดัชนีการละลาย 

(Solubilization Index; SI) ซึ่งดัดแปลงมาจากวธีิของ Karpagam และ Nagalakshmi (2014)  ค านวณค่าดัชนกีารละลายดัง

สมการ SI = (Disk diameter + Clear zone)/ Disk diameter  หลังจากนัน้คัดเลอืกแบคทเีรีย PSB ท่ีมีคา่ดัชนีการละลาย

ไตรแคลเซียมฟอสเฟตสูงท่ีสุด 2 อันดับแรก ส าหรับการทดสอบขั้นตอนต่อไป 

4. การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความสามรถละลายฟอสเฟต 

น าแบคทีเรียไอโซเลทท่ีละลายฟอสเฟตได้ในปริมาณสูงจากข้อ 3 มาวิเคราะห์ผลทางชีวเคมีเบื้องต้นเพื่อ

จ าแนกชนดิในระดับจีนัส  

5. การศกึษาปริมาณการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตของแบคทีเรีย PSB 

  การทดสอบในขั้นนี้ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ Atekan และคณะ (2014) โดยหยดสารแขวนลอยเซลล์

ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ในอาหารเหลว PVK (ชุดท่ี 1 เติมแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร ชุดท่ี 2 เติมเฟอร์ริก

ฟอสเฟต 5 กรัม/ลิตร) ปริมาตร 100 มลิลลิิตร เขยา่ให้อากาศท่ีความเร็ว 150 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 7 วัน 

(ท า 3 ซ้ า) โดยมีชุดควบคุมท่ีไม่เตมิเชื้อ (uninoculated control) เก็บตัวอยา่งปริมาตร 10 มลิลลิิตร จ านวน 3 ซ้ า ทุกวัน 
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เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตโดยน าตัวอย่างมากรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 เพื่อกรองฟอสเฟตท่ีไม่

ละลายน้ าออก  และน าส่วนท่ีได้จากการกรองมาป่ันแยกตะกอนเซลล์ (13,000 รอบ/นาที 15 นาที 4 องศาเซลเซียส) 

วิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสโดยวิธีมาตรฐาน  Molybdenum blue method  โดยน าส่วนใสปริมาตร 10 มิลลิลิตร  

มาผสมกับฺ Barton’s reagent 2.5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรของสารด้วยน้ ากลั่นให้เป็น 50 มิลลิลิตร โดยใช้ขวดปรับ

ปริมาตร ตั้งทิ้งไว้ให้เกิดปฏกิิริยาระหวา่งสารนาน 10 นาที จึงน าสารทดสอบไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

430 นาโนเมตร พร้อมกันนี้วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยเคร่ืองวัดพีเอช  และนับปริมาณเซลล์ท่ีมีชีวิตโดยการ 

Pour plate ตัวอยา่งลงบนอาหารแข็ง PVK และนับจ านวนเซลล์แบคทเีรีย PSB ในหน่วยของ CFU/ml  ภายหลังการบ่มท่ี

อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
 

ผลการศึกษา 

1. การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากตัวอย่างดิน 

จากการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากตัวอย่างดินสวนผลไม้จ านวน 10 ตัวอย่าง สามารถคัดแยก

แบคทีเรีย PSB ท่ีให้วงใสบนอาหารแข็ง PVK ได้ท้ังหมด 13 ไอโซเลท ทุกไอโซเลทจัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ  

น าแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้มาทดสอบความสามารถในการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตโดยพิจารณาจากค่าดัชนี  

การละลาย (SI) จาก 13 ไอโซเลท พบว่ามี 7 ไอโซเลท ท่ีสามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตได้ โดยมีค่า SI อยู่ในช่วง 

1.65 ถึง 2.93  โดยไอโซเลท I3-3 มีค่าดัชนีการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตสูงท่ีสุดเท่ากับ 2.93 ± 0.10 รองลงมาคือ  

ไอโซเลท O1.2-1  (2.65 ± 0.18) (ภาพท่ี 1 และ 2) ดังนัน้จึงเลอืกแบคทีเรียท้ังสองไอโซเลทนี้ส าหรับการศกึษาในขั้นตอ่ไป 

 
ภาพที่ 1 ดัชนกีารละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตของแบคทเีรีย PSB 
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ภาพที่ 2 ตัวอยา่งแบคทีเรีย PSB ไอโซเลทท่ีแสดงกิจกรรมการละลายฟอสเฟต  

โดยเกิดวงใสรอบ   ดิสก์มาตรฐาน 

 

2. ผลการจ าแนกจีนัสของแบคทีเรียที่มีความสามารถละลายฟอสเฟต 

 จากการคัดเลอืกแบคทีเรียท้ังสองไอโซเลทจากข้อ 1 ท่ีมีคา่ดัชนกีารละลายฟอสเฟตได้ดีท่ีสุดบนอาหารแข็ง PVK 

น ามาจัดจ าแนกจีนัสโดยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนีและเซลล์ พบไอโซเลท I3-3 มีลักษณะโคโลนีสี

ขาว ขอบเรียบ กลมนูน จัดอยูใ่นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างท่อน การเรียงตัวของเซลล์ตอ่กันเป็นสายสั้น ไอโซเลท O1.2-1 

มีลักษณะโคโลนีสีขาวเหลือง ขอบเรียบ กลมนูน เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างกลม เรียงตัวต่อกันเป็นสายสั้น ส่วนผล

การทดสอบทางชีวเคมีเพื่อการจัดจ าแนกจีนัสของท้ัง 2 ไอโซเลท แสดงดังตารางที่ 1 จากข้อมูลท้ังหมดจึงสามารถจัด

จ าแนกจีนัสของแบคทีเรียได้เป็น  Alcaligense sp. I3-3 และ Xantrobacter sp. O1.2-1 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ผลทดสอบทางชวีเคมีเพื่อจัดจ าแนกจีนัสของแบคทเีรียไอโซเลท I3-3 และ O1.2-1      

        ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์                   

และปฏิกริิยาชวีเคม ี
I3-3 O1.2-1 

Gram stain Negative Negative 

Cell rod rod 

Nutrient broth + - 

Oxidase test + + 

Catalase test + + 

Indole Production test - - 

Motility test + + 

Nitrate and Nitrite test - + 

Lysine decarboxylase - - 

Citrate Utilization + - 

Urease test - - 

MacConkey agar pink white 

TSI A/A- N/N 

Oxidation-Fermentation fermentative oxidative 
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        ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์                   

และปฏิกริิยาชวีเคม ี
I3-3 O1.2-1 

Gelatin hydrolysis - - 

Acid from glucose + - 

Carbon sources for growth:* 

D – Glucose 

L – Arabinose 

D - Mannitol 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

ผลการจัดจ าแนก Alcaligenes  Xantrobacter  

หมายเหตุ :     + คือ เชื้อมเีอนไซม์ท่ีทดสอบ หรือเจรญิได้ในแหลง่สารตัง้ตน้ 

    - คือ เชื้อไมม่เีอนไซม์ท่ีทดสอบ หรอืเจรญิได้ในแหลง่สารตัง้ตน้ 

 A/A               คือ แบคทีเรียหมักย่อยน้ าตาลได้มากกว่า 1 ชนิด เกิดสีเหลือง

ท้ังหมด 

 N/N คือ แบคทเีรียไม่สามารถใช้น้ าตาลใด ๆ เลย 

 Fermentative คือ แบคทเีรียมกีารย่อยคาร์โบไฮเดรตแบบ Fermentative 

 Oxidative คือ แบคทเีรียมกีารย่อยคาร์โบไฮเดรตแบบ Oxidative 

 [*] คือ ผลการทดสอบ API 20 E 
 

3. ปริมาณการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตของ Alcaligenes sp. I3-3 และ Xantrobacter sp. O1.2-1 

จากการทดสอบประสิทธิภาพการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตของ Alcaligenes sp. I3-3 และ Xantrobacter sp. 

O1.2-1 โดยเพาะเลีย้งในอาหารท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อ ด้วยวิธี

มาตรฐานโมลิบดีนั่มบลู ผลการทดลองพบว่า ในชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 1.45 ± 0.10  

ถึง 2.07 ± 0.15 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนในชุดทดลองท่ีเติมเชื้อวันท่ี 0 มีปริมาณฟอสฟอรัสละลายอยู่ในอาหารเหลวมีค่า

เท่ากับ 1.43 ± 0.09 ถึง 1.44 ± 0.18 มิลลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 3)  และมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 6.51 ± 0.00 ถึง 6.55 ± 0.00 

(ภาพท่ี 4) ส าหรับชุดทดลองท่ีเติม Alcaliganes sp. I3-3 พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสลดลงจาก 1.49 ± 0.18 มิลลิกรัม/ลิตร 

ในวันท่ี 0 เป็น 0.00 ± 0.00 มิลลิกรัม/ลิตร ในวันท่ี 1 และมีค่าคงท่ีตลอดการทดลอง 7 วัน (ภาพท่ี 4) สอดคล้องกับ 

ค่าพีเอช ซึ่งลดลงจาก 6.51 ± 0.00 ในวันท่ี 0 เป็น 3.07 ± 0.00 ในวันท่ี 1 และมีค่าคงท่ีตลอดการทดลอง 7  วัน  

(ภาพท่ี  4)  ส่วนชุดทดลองท่ีเติม Xantrobacter sp. O1.2-1 พบว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสลดลงจาก 1.43 ± 0.09 มิลลิกรัม/

ลิตร ในวันท่ี 0 เป็น 0.02 ± 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ในวันท่ี 1 หลังจากนัน้มปีริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นตลอดการทดลองโดยใน

วันท่ี 7 มีปริมาณ 2.80 ± 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 3) ส่วนค่าพีเอชในอาหารมีค่าลดลงจาก 6.55 ± 0.00 ในวันท่ี 0 

เป็น 3.06 ± 0.01 ในวันท่ี 1 หลังจากนั้นมีค่าพีเอชเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด วันท่ี 3 วัดได้ 6.10 ± 0.00 แล้วคงท่ีตลอดการทดลอง 

(ภาพท่ี 4) ผลท่ีได้จากการทดลองนี้พบว่า Xantrobacter sp. O1.2-1 มีประสิทธิภาพการละลายได้ดีกว่าชุดควบคุม 0.72 ± 

0.12 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ภาพที่ 3 ปริมาณการละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟต ของแบคทีเรีย PSB เทียบกับชุดควบคุมท่ีไมเ่ตมิเชื้อเพาะเลีย้งในอาหาร

เหลว PVK ท่ีเตมิไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลท่ีแสดงเป็น Mean ± SD 

 

 

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงค่าพเีอชในชุดทดลองท่ีเตมิแบคทีเรีย PSB เทียบกับชุดควบคุมท่ีไมเ่ตมิเชื้อ  เพาะเลีย้งในอาหาร

เหลว PVK ท่ีเตมิไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลท่ีแสดงเป็น Mean ± SD 
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4. ปริมาณการละลายเฟอร์รกิฟอสเฟตของ Alcaliganes sp. I3-3 และ Xantrobacter sp.  

O1.2-1      

ในการทดลองนี้มีการเปลี่ยนจากการเตมิฟอสเฟตในรูปแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร เป็นเฟอร์ริกฟอสเฟต 5 

กรัม/ลิตร เพื่อเป็นการเลียนแบบการตกตะกอนของฟอสเฟตในธรรมชาติท่ีอาจพบการตกตะกอนของฟอสเฟต  

ในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากแคลเซียมฟอสเฟต ผลการทดลองพบว่า ชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อมีปริมาณฟอสฟอรัส  

อยู่ในช่วง 2.24 ± 0.06 ถึง 2.26 ± 0.15 มิลลิกรัม/ลิตร ตลอดการทดลอง (ภาพท่ี 5) เช่นเดียวกับค่าพีเอชในอาหารมี

ค่าคงที่ ในช่วง 5.69 ± 0.01  ถึง 5.77 ± 0.02 ตลอดการทดลอง 7 วัน (ภาพท่ี 6) ชุดการทดลองท่ีเติม Alcaliganes sp.  

I3-3 พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสลดลงจาก 2.34 ± 0.22 มิลลิกรัม/ลิตรในวันท่ี 0 เป็น 0.26 ± 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร ในวันท่ี  

1 และมีปริมาณท่ีไม่สามารถตรวจวัดได้ตลอดการทดลอง 7 วัน (ภาพท่ี 5) สอดคล้องกับค่าพีเอชซึ่งลดลงจาก  

5.74 ± 0.05 ในวันท่ี 0 เป็น 3.10 ± 0.05 ในวันท่ี 1 และมีค่าคงที่ตลอดการทดลอง 7 วัน (ภาพท่ี 6) ชุดทดลองท่ีเติม 

Xantrobacter sp. O1.2-1 พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสลดลงจาก 2.48 ± 0.08 มิลลิกรัม/ลิตร ในวันท่ี 0 เป็น 0.62 ± 0.05 

มิลลิกรัม/ลิตร ในวันท่ี 1 จากนั้นมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นตลอดการทดลองโดยวันท่ี 7 มีปริมาณสูงสุด 2.58 ± 0.01 

มลิลิกรัม/ลิตร (ภาพท่ี 5) ผลจากการทดลองนี้พบว่า Alcaliganes sp. I3-3 มปีระสิทธิภาพการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟตต่ า

กว่าชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อ  ในขณะท่ี Xantrobacter sp. O1.2-1 มีประสิทธิภาพการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟตได้สูงกว่า 

ชุดควบคุม 0.45 ± 0.21 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟต ของแบคทีเรีย PSB เทียบกับชุดควบคมุท่ีไมเ่ตมิเชื้อเพาะเลีย้ง 

ในอาหารเหลว PVK ท่ีเตมิเฟอร์ริกฟอสเฟต 5 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลท่ีแสดงเป็น Mean ± SD 
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค่าพเีอชในชุดทดลองท่ีเตมิแบคทีเรีย PSB เทียบกับชุดควบคุมท่ีไมเ่ตมิเชื้อเพาะเลีย้ง 

ในอาหารเหลว PVK ท่ีเตมิเฟอร์ริกฟอสเฟต 5 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 7 วัน ข้อมูลท่ีแสดงเป็น Mean ± SD 

วิจารณ์และสรุปผล 
ฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งในธาตุหลักท่ีส าคัญต่อการเจริญของพืชโดยเกี่ยวข้องกับพัฒนาการในขั้นต้นของการเจริญ

ของพชื และมบีทบาทส าคัญตอ่การเจริญของราก ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ การสร้างชอ่ดอกและผล นอกจากนี้ยังจ าเป็น

ตอ่การสังเคราะห์เนื้อเยื่อพืช การทนตอ่สภาวะความเย็นและโรคพืช ถึงแมว้า่จะมฟีอสฟอรัสปริมาณสูงในดิน แตส่่วนใหญ่

จะอยู่ในรูปท่ีรากพืชไม่สามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้  โดยมีรายงานว่าพืชสามารถดูดซึมฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ าได้ หรืออยู่

ในรูป orthophosphate ion เท่านัน้ ดังนัน้เพื่อป้องกันสภาวะขาดธาตุฟอสฟอรัสของพืช จึงมคี าแนะน าให้เติมปุ๋ยฟอสเฟตใน

ดิน อยา่งไรก็ตามปุ๋ยฟอสเฟตท่ีเติมลงไปส่วนใหญ่ (75-95 เปอร์เซ็นต)์ จะเกิดการตกตะกอนเนื่องจากไปจับกับโลหะในดิน  

นอกจากนี้การเติมปุ๋ยเคมปีริมาณมากท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อม (Ingle and Padole, 2017; Ouattara 

et al, 2019) ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงท าการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินสวนผลไม้บ้านโป่งแรด ต าบลพลับพลา 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปได้สูงในการตรวจสอบจุลินทรีย์ดินท่ีมีประโยชน์ เนื่องจากมี

รูปแบบการท าเกษตรท้ังแบบผสมผสานและลดการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังมีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดเป็นต้นแบบ

การท าเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในช่วง พ.ศ. 2555 - 2561 ท้ังในและ

ต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่เป็นการคัดแยกเชื้อจากดินบริเวณรากข้าวและพชืไร่ แต่ยังมีรายงานการวิจัยจ านวนน้อยท่ีท า

การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินท่ีเพาะปลูกมังคุดหรือทุเรียนโดยตรง มเีพยีงการคัดแยกแบคทีเรีย PSB จาก

สวนล าไยอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (จีราภรณ์ อินทสาร และคณะ , 2556) ในงานวิจัยนี้ใช้อาหารคัดเลือก PVK 

(Pikovskaya medium) ในการคัดแยก โดยมีองค์ประกอบหนึ่งของอาหารเป็นไตรแคลเซียมฟอสเฟตปริมาณ 5 กรัม/ลิตร 

ท าให้อาหารมีลักษณะสีขาวขุ่นภายหลังการเตรียม แบคทีเรียท่ีย่อยฟอสเฟตได้จะท าให้เกิดวงใสรอบโคโลนี  สามารถคัด

แยกได้แบคทีเรียท้ังหมด 13 ไอโซเลท  จัดเป็นการคัดเลอืกเบือ้งตน้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวจิัยอื่น ๆ ก็ใชแ้นวทางเดียวกัน

นี้ เชน่ Sarikhani และ Greiner (2019) แยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตทนร้อนจากตัวอยา่งดินในเมือง Tabriz ประทศอิหร่าน
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โดยใช้อาหาร Sperber medium ท่ีเติม TCP [Ca3(PO4)2] ปริมาณ 2.5 กรัม/ลิตร คัดเลือกได้ 5 ไอโซเลท ท่ีสร้างวงใสรอบ

โคโลนีบนอาหารดังกล่าว  Ouattara และคณะ (2019) รายงานการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ท่ีมีความสามารถใน 

การละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากตัวอย่างดินรอบต้นโกโก้ (Theobroma cacao Linn) สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ โดยใช้

อาหาร PVK ภายหลังบ่ม 7 วัน สามารถคัดแยกได้แบคทีเรียท่ีสร้างวงใสรอบโคโลนจี านวน 90 ไอโซเลท จาก 21 ไอโซเลท 

(คิดเป็น 41.28 เปอร์เซ็นต)์  

 จากนั้นน าแบคทีเรีย PSB ท้ัง 13 ไอโซเลท ท่ีคัดแยกได้ในงานวิจัยนี้มาทดสอบค่าดัชนีการละลายฟอสเฟต 

(Solubilization index; SI) โดยใช้วิธี Disk diffusion และวัดความกว้างวงใสรอบแผ่นดิสก์เชื้อบนอาหารแข็ง PVK ท่ีมีตะกอน

ขาวขุ่นของไตรแคลเซียมฟอสเฟต ภายหลังการบ่มนาน 5 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง  การใช้ค่า SI เป็นเกณฑ์คัดเลือกแบคทีเรีย 

PSB ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ท่ีนิยมคัดเลือกแบคทีเรีย PSB ซึ่งมีค่า SI สูง เพื่อใช้ในการทดสอบ

ในขั้นตอนต่อไป (จีราภรณ์ อินทสาร และคณะ, 2556; Sharma et al., 2011; Kapagam and Nagalakshmi, 2014; Atekan 

et al., 2014) ผลท่ีได้จากงานวิจัยน้ีพบว่า จาก 13 ไอโซเลท พบเพียง 2 ไอโซเลท คือ I3-3 และ O1.2-1 ท่ีมีค่าดัชนีการ

ละลายสูงเท่ากับ 2.93 ± 0.10 และ 2.65 ± 0.18 ซึ่งค่า SI ของแบคทีเรีย PSB ท้ังสองไอโซเลทนี้มีค่าใกล้เคียงกับงานวจิัย

ของ Karpagam และ Nagalakshmi (2014) ท่ีพบว่าไอโซเลท Psm1 มีค่าดัชนีการละลาย เท่ากับ 2.00 ภายหลังการบ่มเชื้อ

เป็นเวลา 7 วัน และใกล้เคียงกับงานวจิัยของ Atekan และคณะ (2014) ท่ีพบวา่ไอโซเลท T-K5 มคี่าดัชนกีารละลาย เท่ากับ 

1.75 ภายหลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 5 วัน แตม่คี่าต่ ากวา่งานวจิัยของ Sarkar และคณะ (2012) ท่ีพบวา่ไอโซเลท OS07 มคี่า

ดัชนกีารละลาย เท่ากับ 4.70 ภายหลังการบ่มเชื้อเป็นเวลา 14 วัน 

   แบคทีเรีย PSB ไอโซเลท I3-3 และ O1.2-1 ท่ีมีคา่ดัชนกีารละลายสูงนี้คัดแยกได้จากตัวอยา่งดินท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ดินร่วน มีสีด า ส าหรับข้อมูลการใช้ปุ๋ยพบว่ามีการใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยขี้ไก่ 

ปุ๋ยน้ าหมักชวีภาพในการบ ารุงใบและดอก (อรุณี สุกใส, สัมภาษณ์, 2561) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมท าให้สามารถคัดแยก

ได้แบคทีเรีย PSB ไอโซเลทท่ีมีประสิทธิภาพ  แบคทีเรียท้ังสองไอโซเลทถูกคัดแยกมาจากพื้นท่ีสวนซึ่งมอีุณหภูมิดินในช่วง 

26.50 - 28.50 องศาเซลเซียส และมีค่าพีเอชในช่วง 5.38 - 6.60 ซึ่งค่าดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของพนิดา  

ปรีเปรมโมทย์ และคณะ (2556) ท่ีกล่าวว่าแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์ทางการเกษตรสามารถเจริญได้ดีในสภาพแวดล้อมของ

ดินท่ีอุณหภูมิ 24.00 – 30.94 องศาเซลเซียสและมีค่าพีเอชในช่วง 3.85 – 7.22 แบคทีเรียไอโซเลท I3-3 และ O1.2-1 

สามารถจัดจ าแนกอยู่ในจีนัส Alcaligenes และ Xanthrobacter ตามล าดับ โดยอาศัยผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของโคโลนีและเซลล์ ร่วมกับผลทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้น ซึ่งมีหลายรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ท่ีจัดแบคทีเรียท้ังสอง

จีนัสนี้อยูใ่นกลุ่มแบคทีเรีย PSB (Shama et al., 2013; Shahid et al., 2015, Behera et al., 2017) 

 ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเกิดมิเนอรัลไลเซชั่นด้วย

เอนไซม์ (mineralization)  หรือการละลาย (solubilization) สารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟตด้วยกรดท่ีจุลินทรีย์สร้างและ

ปลดปล่อยออกมา เช่น กรดกลูโคนิก กรดซักซินัก และกรดซิตริก เป็นต้น และกระบวนการตรึงฟอสฟอรัสเข้าสู่เซลล์ 

(mmobilization) (Sharma et al., 2011; Behera et al., 2017) จากการทดสอบประสิทธิภาพการละลายสารประกอบฟอสเฟต

พบว่าในวันท่ี 0 ตรวจพบปริมาณฟอสฟอรัสมีค่าใกล้เคียงกันท้ังในชุดควบคุมและชุดทดลองท่ีเติมแบคทีเรีย PSB ซึ่งค่า

ดังกล่าวเป็นปริมาณของฟอสฟอรัสท่ีละลายอยู่ในอาหารเหลว โดยชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อมีปริมาณการละลาย

สารประกอบฟอสเฟตและค่าพีเอชค่อนข้างคงท่ีตลอดการทดลอง ในทางตรงกันข้ามพบว่าในวันท่ี 1 ของการทดลอง ทุก

ชุดทดสอบในแต่ละการทดลองท่ีเติมแบคทีเรีย PSB (ชุดทดลองท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร และชุดทดลอง

ท่ีเติมเฟอร์ริกฟอสเฟต 5 กรัม/ลิตร) กลับมีปริมาณฟอสฟอรัสลดต่ าลงจนถึงระดับท่ีไม่สามารถตรวจวัดได้ สภาวะ

ดังกล่าวอาจเกิดเนื่องจากการลดลงของค่าพเีอชในอาหารเหลว (จากค่าพีเอช ~6 ในวันท่ี 0 เป็นค่าพีเอช ~3 - 4) ซึ่งเป็น
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สภาวะท่ีเหมาะสมของการจับกันระหว่างฟอสฟอรัสท่ีละลายอยู่ในน้ ากับธาตุเหล็ก แคลเซียม หรือองค์ประกอบอื่น  

ในอาหาร เกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตท่ีไม่ละลายน้ า (Atekan et al., 2014) จึงตรวจไม่พบปริมาณฟอสฟอรัสในวันท่ี 1 

โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ีละลายน้ าในทุกชุดทดลองท่ีเติม Alcaligenes sp. I3-3 มีค่าเป็นศูนย์ตั้งแต่วันท่ี 1 จนถึงวันท่ี 7  

สอดคล้องกับค่าพีเอชซึ่งมีค่าค่อนข้างคงท่ี (3.87 – 3.91) ตลอดการทดลอง และเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิด

สารประกอบฟอสเฟตท่ีเสถียร ดังนัน้จึงตรวจไม่พบปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารเหลวตลอดการทดสอบ 7 วัน  ส าหรับชุด

ทดลองท่ีเติม Xantrobacter sp. O1.2-1 มีค่าพีเอชเพิ่มจาก 3.90 เป็น 5.92 และ 6.96  ในวันท่ี 2 และ 3 ของการทดลอง 

การเพิ่มขึ้นของค่าพีเอชท าให้เกิดสภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการจับกันระหว่างฟอสเฟตกับธาตุหรือองค์ประกอบในอาหาร

เหลว จึงเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตท่ีไม่เสถียร ท าให้ตรวจพบการเพิ่มขึ้นของปริมาณฟอสฟอสรัสในอาหารเหลว 

อย่างไรก็ตามในการทดลองท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟตปริมาณ 5 กรัม/ลิตร ปริมาณฟอสฟอรัสในวันท่ี 2 ถึง 7 ในชุด

ทดลองท่ีเตมิ Xantrobacter sp. O1.2-1 และ Alcaligenes  sp. I3-3 ยังคงมคี่าต่ ากวา่ชุดควบคุม (ไมไ่ด้แสดงข้อมูล) แสดงให้

เห็นว่าปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนสภาวะค่าพีเอชในอาหารเหลว แต่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการ

ละลายของจุลินทรีย์ ในชุดทดลองท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 กรัม/ลิตร พบว่า Xantrobacter sp. O1.2-1  

มีประสิทธิภาพการละลายฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.72 ± 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร  สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของมวลเซลล์จาก 

ค่า OD660 เท่ากับ 1.52 ในวันท่ี 1 เป็น 2.00 ในวันท่ี 4 โดยค่าประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของ Xantrobacter sp. O1.2-

1 ท่ีพบในงานวิจัยน้ีมีค่ามากกว่ารายงานวิจัยอ่ืน ๆ เช่น Kapagam และ Nagalaksnmi (2014) รายงานว่าไอโซเลท psm1, 

psm2 และ psm6 มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตได้ 0.37, 0.30 และ 0.28 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ ในชุดทดลองท่ี

เติมไตรแคลเซียมฟอสเฟตปริมาณ 3 กรัม/ลิตร และ Atekan และคณะ (2014) รายงานว่าไอโซเลท T-K6 และ  

T-K5 มีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตได้ 0.74 และ 0.41 มิลลิกรัม/ลิตร ในชุดทดลองท่ีเติมไตรแคลเซียมฟอสเฟต

ปริมาณ 5 กรัม/ลิตร ส าหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟตพบว่า Xantrobacter sp. O1.2-1  

สามารถละลายได้ 0.45 ± 0.21 มิลลิกรัม/ลิตร ในสภาวะการบ่มเขย่าแบบให้อากาศท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน  

ซึ่งปริมาณการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟตท่ีได้ในงานวิจัยนี้มีค่าต่ ากว่าที่รายงานโดย สุภาพร จันรุ่งเรือง และคณะ (2553)  

ท่ีพบว่าไอโซเลท Rs02 มีประสิทธิภาพการละลายเฟอร์ริกฟอสเฟตได้ 22.5 มิลลิกรัม/ลิตร ในชุดทดลองท่ีเติมเฟอร์ริก

ฟอสเฟตปริมาณ 5 กรัม/ลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน โดยค่าประสิทธิภาพการละลายเฟอร์ริก

ฟอสเฟตท่ีต่างกันนี้อาจเป็นผลมาจากความแตกตา่งในด้านสายพันธ์ุแบคทีเรีย PSB และสภาวะการบ่มเชื้อ 

 ผลท่ีได้จากงานวจิัยนี้แสดงให้เห็นวา่ดินสวนผลไม้จากสวนเกษตรอินทรีย์และสวนเกษตรผสมผสานของบ้านโป่ง

แรด ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีแบคทีเรียท่ีสามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตได้  จากแบคทีเรีย

จ านวน 13 ไอโซเลท มี 7 ไอโซเลท ท่ีให้ค่าดัชนีการละลายฟอสเฟตมีค่าระหว่าง 1.65 ถึง 2.93  ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพในการละลายสารประกอบฟอสเฟตพบว่า Xantrobacter sp. O1.2-1 มปีระสิทธิภาพการละลายไตรแคลเซียม

ฟอสเฟตเท่ากับ 0.72 ± 0.12 มิลลิกรัม/ลิตร และเฟอร์ริกฟอสเฟตเท่ากับ 0.45 ± 0.21 มิลลิกรัม/ลิตร  ดังนั้นงานวิจัยใน

ขั้นตอ่ไปจึงควรมกีารศกึษาความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของพืชในประเด็นอื่น ๆ ของเชื้อนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพ

การละลายฟอสเฟต และมีการพัฒนาในรูปของหัวเชื้ อจุลินทรีย์มีประโยชน์ทางการเกษตรท่ีสะดวกต่อ  

การน าไปใชป้ระโยชนข์องเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีในโอกาสต่อไป 
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อทิธิพลของโพแทสเซียมไนเตรทการเจรญิเติบโต และสารทติุยภูมิของมะกอกโอลฟี 

Influence of Potassium Nitrate on Growth and Some Secondary Metabolite of Olive    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 ศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทต่อการสะสมธาตุอาหาร สารทุติยภูมิบางชนิด และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระใน

ใบของมะกอกโอลีฟสายพันธ์ุอาร์บีควีนา/อาร์เอสพีจี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 กรรมวิธี ได้แก่ การฉีดพ่น

ด้วยน้ ากลั่น การฉีดพ่นด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น 0, 50, 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าการ

ฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 400 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้มะกอกโอลีฟท่ีได้รับการฉีดพ่นมีความ

สูง เส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ และจ านวนกิ่งตอ่ตน้สูงท่ีสุด นอกจากนี้ การฉีดพน่ด้วย 400 และ 200 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ส่งผล

ให้มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในใบสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.326% และ 0.354% ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่น 

และโพแทสเซียมไนเตรทในอัตรา 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยิ่งไปกว่านั้น การฉีดพ่นด้วย

อัตรา 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ยังส่งผลให้มะกอกโอลีฟมีการสะสมปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดสูงท่ีสุดเท่ากับ 

2.77% และ 2.73% ตามล าดับ แต่การฉีดพ่นด้วยอัตรา 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้มะกอกโอลีฟมีสารฟีนอลลิคท้ังหมด 

สารโอลิวโรเปอิน และมีฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระท่ีตรวจวัดด้วยเทคนิค DPPH และ FRAP สูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต ิ
 

ค าส าคัญ:   โพแทสเซียมไนเตรท, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจ,ี การเจรญิเตบิโต, สารทุตยิภูมิ 
 

Abstract  

The aim of this study was to investigate the effect of potassium nitrate fertilizer on nutrient accumulation, some 

secondary metabolites and antioxidant activity of Olive var. Arbequina/RSPG.  The experiment was set up as CRD with 

5 treatments as sprayed with distilled water (control) , potassium nitrate concentrations of 50, 100, 200 and 400mg/L. 

The result showed that spraying with potassium nitrate at concentration of 400 and 200 mg/L effected on the highest 

of plant height, plant diameter and of branch number/plant.  Furthermore, the total nitrogen of olive trees sprayed with 

potassium nitrate at rate of 400 and 200 mg/L were 0.326% and 0.354% respectively which was significantly higher 

than distilled water, 50 and 100 mg/L of potassium nitrate.  It was further found that the application of potassium nitrate 

at the rate of 200 and 400 mg/L gave the highest of total K at 2.77% and 2.73%.  While the potassium nitrate 

application rate of 400 mg/L effected on the highest of total phenolic content, olueropein and antioxidant activity by DPPH 

and FRAP 
 

Keywords:   Potassium nitrate, Olive variety Arbequina/RSPG, Growth, secondary metabolite 

                                                 
1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน า 
 มะกอกโอลีฟเป็นพืชในวงศ ์Oleaceae จัดอยูใ่นสกุล Olea ซึ่งในสกุลนี้ประกอบด้วยชนิด (Species) ตา่ง ๆ อกีกว่า 

30 ชนดิ [1] เป็นไมย้นืตน้ไมผ่ลัดใบ ล าตน้อาจสูงได้ถงึ 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เป็นพชือาหารท่ีมีความส าคัญ และ

เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติมาแต่อดีต เป็นพืชท่ีทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ใน

สภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า [2] ธาตุโพแทสเซียมช่วยกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ ช่วยในการสร้างแป้ง ช่วยใน

การสังเคราะห์แสง  ช่วยล าเลียงสารอาหาร และช่วยรักษาสมดุลกรด และเบสในเซลล์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก 

และท าให้รากดูดน้ า และธาตุอาหารได้ดีขึ้น [3] อกีท้ัง [4] รายงานวา่ธาตุอาหาร สารเคม ีและฮอร์โมนพชื เป็นอกีกลุ่มของ

ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การออกดอก โดยกรณีของธาตุโพแทสเซียมจะมผีลในทางส่งเสริมให้เกิดการออกดอกได้โดยการไปกระตุ้น

ให้เกิดการสร้าง และควบคุมปริมาณกรดอะมิโนท่ีสนับสนุนการสังเคราะห์ IAA ซึ่งเป็นสารเร่งการชักน าให้ออกดอก 

นอกจากนี้ยังมกีารศกึษาถึงกรดฟินอลิก และโปรตนี โดยในปีท่ีมะกอกโอลีฟท่ีผลิตนอกฤดู (‘off’ year) ในตน้มะกอกโอลีฟ

จะมี bound phenolic acid สูงขึ้น ขณะในฤดูปกติ (‘on’ year) จะมี free phenolic acid และ เอนไซม์ IAA oxidase สูง แต่มี

ปริมาณโปรตนีต่ า ส่วนกรณีของการวเิคระห์ TNC นัน้เป็นการตดิตามระดับคาร์โบไฮเดรต ปริมาณของแป้งในใบ และตาจะ

สูงในต้นมะกอกโอลีฟท่ีมีผลผลิต (bearing trees) จนกว่าจะเร่ิมการเจริญเติบโตของผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

ส าหรับต้นท่ีไม่ให้ผลผลิต จะมีปริมาณแป้งในใบ และตาสูงท่ีสุดในฤดูใบไม้ ร่วง ซึ่งแป้งในตาจะสะสมในช่วง 

พักตัว และจะถูกน ามาใชใ้นชว่งแตกตาออก 

 การศึกษาในคร้ังนี้จึงต่อยอดการทดลองโดยการตดิตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ แนวทางการชัก

น าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกของมะกอกโอลกีที่ปลูกในพืน้ท่ี ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) จ านวน 5 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ า  

(1 ตน้ตอ่ซ้ า) กรรมวธีิทดลองได้แก่ กรรมวธีิท่ี 1 คือ การฉีดพน่ด้วยน้ ากลั่น (กลุ่มควบคุม) กรรมวธีิท่ี 2 คือ การฉีดพน่ด้วย

สารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) ความเข้มข้น 50 ppm กรรมวิธีท่ี 3 คือ การฉีดพ่นด้วยสารละลายปุ๋ย

โพแทสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น 100 ppm กรรมวิธีท่ี 4 คือ การฉีดพ่นด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท  

ความเข้มข้น 200 ppm และ กรรมวิธีท่ี 5 คือ การฉีดพ่นด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ความเข้มข้น 400 ppm 

(ตารางที่ 1) เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างใบมะกอกโอลีฟ รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อศึกษาปริมาณดูดใช้ (uptake)  

ธาตุไนโตรเจน  การเจริญเตบิโตทางล าต้น และใบ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท้ังหมด และโพแทสเซียมท้ังหมด เมื่อสิน้สุดการ

ทดลอง จึงเก็บตัวอย่างใบมะกอกโอลีฟเพื่อศึกษาปริมาณของสารทุติยภูมิ โดยวิเคราะห์ สารโอลิวโรเปอิน (oleuropein) 

สารประกอบฟีนอลิค ฤทธ์ิการยับยัง้สารอนุมูลอสิระ DPPH และ การวัดฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ FRAP 
 

ตารางที่ 1 กรรมวธีิทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

กรรมวิธีทดลอง สัญลักษณ์ 

การฉดีพน่ด้วยน้ ากล่ัน (กลุ่มควบคุม) T1 

การฉดีพน่ด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 50 ppm T2 

การฉดีพน่ด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 100 ppm T3 

การฉดีพน่ด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 200 ppm T4 

การฉดีพน่ด้วยสารละลายปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 400 ppm T5 
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ผลการศึกษา 
 เมื่อท าการทดลองฉีดพ่นสารตามกรรมวิธีทดลองแล้วพบว่า อัตราการพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทท่ีมีต่อ 

การเจริญเติบโตสะสมด้านความสูงของล าต้น (ซม.) ให้ผลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญางสถิติในการบันทึกข้อมูลของ

สัปดาห์ท่ี 6 และสัปดาห์ท่ี 16 โดยกรรมวิธีการฉีดพ่นโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 200 และ 400 ppm ท าให้ 

ต้นมะกอกโอลีกมีความสูงมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในสัปดาห์ท่ี 16 พบว่า การฉีดพ่นท่ี

ความเข้มข้น 400 ppm  ท าให้ต้นมคีวามสูงถึง 371.2 เซนตเิมตร (ตารางท่ี 2) เชน่กันกับด้านเส้นผ่านศูนย์กลางล าตน้ และ 

จ านวนกิ่งหลัก ท่ีพบว่า การฉีดพ่นท่ีความเข้มข้น 400 ppm ท าให้ต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และ จ านวนกิ่งหลัก 

เท่ากับ 86.1 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 3) และ 55.1 กิ่งตอ่ตน้ (ตารางท่ี 4) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 การเจรญิเตบิโตสะสมดา้นความสูงของล าตน้ (ซม.) ตลอดระยะเวลา ทดลอง 16 สัปดาห์   

Treatments สัปดาห์ท่ี 0 

ต.ค. 59 

สัปดาห์ท่ี 8 

ธันวาคม 59 

สัปดาห์ท่ี 16 

ก.พ. 60 

distilled water (control) 186.2 295.7 a 310.7 a 

50 ppm KNO3 178.3 300.1 a 323.7 a 

100 ppm KNO3 189.4 311.2 a 334.6 ab 

200 ppm KNO3 182.3 331.4 b 365.9 b 

400 ppm KNO3 179.7 341.6 b 371.2 b 

F-test ns * * 

CV (%) 19.2 19.7 18.9 

หมายเหตุ: * คือมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

ตารางที ่3 การเจรญิเตบิโตสะสมดา้นเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (มม.)ตลอดระยะเวลา ทดลอง 16 สัปดาห์ 

Treatments สัปดาห์ท่ี 0 สัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 16 

distilled water (control) 69.3 75.5 a 79.2 a 

50 ppm KNO3 70.5 76.2 a 80.6 a 

100 ppm KNO3 70.3 76.4 a 81.2 a 

200 ppm KNO3 69.4 79.9 b 85.4 b 

400 ppm KNO3 70.2 80.7 b 86.1 b 

F-test ns * * 

CV (%) 15.9 17.3 18.8 

หมายเหตุ: * คือมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
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ตารางที ่4 การเจรญิเตบิโตสะสมดา้นจ านวนกิ่งหลัก (กิ่ง) ตลอดระยะเวลาทดลอง 16 สัปดาห ์

Treatments สัปดาห์ท่ี 0 สัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 16 

distilled water (control) 35.7  39.1 a 49.7 a 

50 ppm KNO3 36.3 40.2 a 49.7 a 

100 ppm KNO3 36.1  44.8 ab 49.3 a 

200 ppm KNO3 36.2  44.7 ab  50.2 a 

400 ppm KNO3 35.7  48.3 b 55.7 b 

F-test ns * * 

CV (%) 19.14  19.73 19.65 

หมายเหตุ: * คือมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

เมื่อท าการทดลองฉีดพ่นสารตามกรรมวิธีทดลองแล้วพบว่า อัตราการพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทท าให้

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด และโพแทสเซียมท้ังหมดในใบมะกอกมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยการ

ฉีดพ่นด้วยความเข้มข้น 200 และ 400 ppm ท าให้มีปริมาณของไนโตรเจนท้ังหมดในใบของมะกอกโอลีฟ เท่ากับ 

0.354 และ 0.362% ตามล าดับ สูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เช่นกันกับปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดมีค่า 2.77 และ 2.73% 

ตามล าดับ ขณะท่ีการฉดีพน่ดังกลา่วไมม่ผีลตอ่ปริมาณของฟอสฟอรัสท้ังหมดในใบของมะกอกโอลฟี (ตารางท่ี 5)  
 

ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัสท้ังหมด และโพแทสเซียมท้ังหมดในใบมะกอกโอลฟีท่ีได้รับการ

ฉีดพน่ปุ๋ยตามกรรมวธีิท่ีใชท้ดลอง 

Treatments Nitrogen (%) P2O5 (%) K2O (%) 

distilled water (control) 0.238 a 0.046 2.01 a 

50 ppm KNO3 0.227 a 0.046 2.08 a 

100 ppm KNO3 0.285 a 0.044 2.06 a 

200 ppm KNO3 0.354 b 0.046 2.77 b 

400 ppm KNO3 0.362 b 0.043 2.73 b 

F-test * ns * 

CV (%) 18.14  17.73 18.65 

หมายเหตุ: * คือมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

อิทธิพลต่อการพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทมีผลต่อขนาดของใบ และ ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมะกอกโอลีฟ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า การฉีดพ่นด้วยความเข้มข้น 200 และ 400 ppm ท าให้ใบมีขนาด 6.5 และ 6.3 

ตร.ซม./ใบ ตามล าดับ ขณะที่ปริมาณคลอโรฟลิล ์เอ และคลอโรฟิลล ์บี ความเข้มข้นดังกล่าวยังส่งผลให้มะกอกโอลีฟ

สร้างคลอโรฟิลล์เอ และ คลอโรฟิลล์บีสูงกวา่กรรมวธีิอ่ืนๆ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติดว้ยเชน่กัน (ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6 พื้นท่ีใบ คลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ และคลอโรฟิลล์รวมของมะกอกโอลฟีท่ีได้รับการฉีดพน่ปุ๋ยตาม

กรรมวธีิ 

Treatments ขนาดใบ  

(ตร.ซม./ใบ)  

Chl. A  

(mg/g FW) 

Chl. B 

(mg/g FW) 

distilled water  5.2 a 21.52 c 16.10 c 

50 ppm KNO3 4.9 a 26.26 b 19.45 b 

100 ppm KNO3 5.1 a 25.79 b 19.12 b 

200 ppm KNO3 6.5 b 27.34 a 19.91 a 

400 ppm KNO3 6.3 b 27.94 a 19.97 a 

F-test ns * * 

CV (%) 7.22 22.61 3.18 

หมายเหตุ: * คือมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการทดลองได้ท าการวิเคราะห์ดิน โดยการหาปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสฟอรัส

ท้ังหมด และโพแทสเซียมท้ังหมดในดินท่ีปลูกมะกอกโอลีฟ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(ตารางท่ี 7) โดยข้อมูลจากการบันทึกแสดงให้เห็นว่าปริมาณของไนโตรเจนท้ังหมดในดินมีค่า 0.219-0.284% ส่วน

ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดมีค่า 0.566-0.683% และปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดมีค่า 0.664-0.836% และมีค่า

ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 7.1-7.5 (ตารางที่ 7) 

ผลของการฉีดพ่นโพแทสเซียมไนเตรทต่อฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในใบมะกอกท่ีตรวจวัดด้วยวิธี DPPH พบว่า 

การฉีดพ่นด้วยความเข้มข้น 400 ppm ท าให้มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด เนื่องจากมีค่า IC50 เท่ากับ 184.62 ซึ่งต่ า

กว่าผลท่ีได้จากกรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ความเข้มข้นดังกล่าวยังท าให้มีปริมาณสารฟีนอลิค

ท้ังหมดสูงท่ีสุด เท่ากับ 2,314.80 mg GAE/100g DW และยังท าให้ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระที่ตรวจวัดดว้ยวธีิ FRAP มคี่าสูง

ท่ีสุด เท่ากับ 18.69 mmol Fe2+/g DW ท่ีส าคัญยังมีผลต่อปริมาณสารโอลิวโรเปอิน (olueropein) ในใบมะกอกโอลีฟ

ด้วย โดย การฉีดพ่นด้วยความเข้มข้น 400 ppm จะท าให้ใบมะกอกโอลีฟสะสมสารดังกล่าวได้สูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 13) 
 

ตารางที่ 7 ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีใช้ปลูกมะกอกโอลีฟ 

Treatments Total nitrogen (%) Available P (%) Extractable K (%) pH 

distilled water  0.284 0.680 0.836 7.1 

50 ppm KNO3 0.248 0.673 0.664 7.2 

100 ppm KNO3 0.219 0.683 0.689 7.6 

200 ppm KNO3 0.269 0.566 0.667 7.3 

400 ppm KNO3 0.231 0.592 0.681 7.5 
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Treatments Total nitrogen (%) Available P (%) Extractable K (%) pH 

F-test ns ns ns ns 

CV (%) 14.85 15.21 17.10 10.81 

หมายเหตุ: ns = ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ตารางที่ 8 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และสารโอลิวโรเปอนิในใบของมะกอกโอลีฟท่ีได้รับการฉีดพน่ด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท    

Treatments DPPH 

IC50  

Phenolic 

(mg GAE/100g DW) 

FRAP 

(mmol Fe2+/g DW) 

Oleuropein 

(mg/100g DW) 

distilled water  268.00 a 1,872.37 a 14.12 a 3,072.85 a 

50 ppm KNO3 244.37 a 1,897.54 a 14.29 a  3,068.63 a 

100 ppm KNO3 236.34 a 1,870.26 a 14.36 a 3,087.34 a 

200 ppm KNO3 203.54 ab 1,911.25a ab 15.92 ab 3,192.14 b 

400 ppm KNO3 184.62 b 2,314.80 b 18.69 b 3,299.36 b 

F-test * * * * 

C.V. (%) 20.4 18.6 20.1 20.4 

หมายเหตุ: * คือมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ศึกษาผลของการให้ธาตุไนโตรเจนต่อสารทุติยภูมิ และสถานะของธาตุอาหารท่ีถูกดูดใช้ในมะกอกโอลีฟน้ัน 

แสดงให้เห็นถึงผลของความเข้มข้นของโพแทสเซียมไนเตรทท่ีเพิ่มขึ้นนั้นส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางล าต้นของ

มะกอกโอลีฟ ปริมาณคลอดรฟิลล์ รวมถึงเพิ่มการสะสมธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบของมะกอก 

โอลีฟได้ สอดคล้องกับ [5] รายงานว่าการเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น และใบอาจเกิดจากบทบาทส าคัญของ

โพแทสเซียมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร และน้ าตาลในพืช และการควบคุมแรงดันเต่งของเซลล์พืช โพแทสเซียมมีบทบาท

กระตุน้การท างานของเอนไซม์หลายชนดิท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสารอินทรีย์ และสารประกอบหลายชนิด เชน่ ในกลุ่มแป้ง 

และโปรตีน นอกจากนี้ยังมีผลในการขยายขนาดของเซลล์ ในเนื้อเยื่อส่วนท่ียังอ่อนอยู่ รวมถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เนื้อเยื่อเจริญในขณะท่ีพืชก าลังเจริญเติบโต และ [4] รายงานว่าธาตุอาหาร สารเคมี และฮอร์โมนพืช เป็นอีกกลุ่มของ

ปัจจัยท่ีมีผลตอ่การออกดอก โดยกรณีของธาตุโพแทสเซียมจะมผีลในทางส่งเสริมให้เกิดการออกดอกได้โดยการไปกระตุ้น

ให้เกิดการสร้าง และควบคุมปริมาณกรดอะมิโนโดยผ่านทางเอนไซม์ pyruvate kinase และเปลี่ยนรูปร่างไปกระตุ้นการ

สร้างเอนไซม์ IAA oxidase ในการสังเคราะห์ IAA ซึ่งเป็นสารเร่งการชักน าให้ออกดอก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงกรดฟิ

นอลิก และโปรตีน โดยในปีท่ีมะกอกโอลีฟท่ีผลิตนอกฤดู (‘off’ year) ในต้นมะกอกโอลีฟจะมี bound phenolic acid สูงขึ้น 

ขณะในฤดูปกต ิ(‘on’ year) จะม ีfree phenolic acid และ เอนไซม ์IAA oxidase สูง แตม่ปีริมาณโปรตีนต่ า ส่วนกรณีของกา

รวิเคระห์ TNC นั้นเป็นการติดตามระดับคาร์โบไฮเดรต ปริมาณของแป้งในใบ และตาจะสูงในต้นมะกอกโอลีฟท่ีมีผลผลิต 

(bearing trees) จนกว่าจะเร่ิมการเจริญเติบโตของผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ส าหรับต้นท่ีไม่ให้ผลผลิต จะมี

ปริมาณแป้งในใบ และตาสูงท่ีสุดในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งแป้งในตาจะสะสมในช่วงพักตัว และจะถูกน ามาใช้ในช่วงแตก  
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ตาออก [6] [7] ขณะท่ีแป้งท่ีอยู่ในรากจะถูกใช้อย่างมากในชว่งสุดท้ายของกระบวนการชักน าให้สร้างตาดอก (ธันวาคมถึง

มีนาคม) [8] การทดลองของ [9] ท่ีรายงานว่าสารโพแทสเซียมไนเตรทมีผลต่อความเข้มสีใบของชมจันทร์หลังพ่นสารใน

ระยะแรก ระดับความเข้มข้นของสารโพแทสเซียมไนเตรทท่ีเพิ่มขึ้นมีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอในใบ และปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตในใบของชมจันทร์แต่สารโพแทสเซียมไนเตรทไมม่ผีลต่อสารประกอบฟีนอลิก และสารแอนติออกซิแดนซ์ใน

ดอกชมจันทร์ [10] รายงานว่าการฉีดพ่นทางใบด้วยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ ให้ต้นมะกอกโอลีฟใน

ระยะสุดท้ายของการตดิผล หรือ ระยะเวลาท่ีผลหยุดการเจริญเติบโต (pit hardening) ท่ีจะมกีารสร้างความแข็งให้กับเมล็ด 

ก่อนการขยายขนาดผล นั้น จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางล าต้น และใบ เพิ่มปริมาณธาตุอาหารท่ีจ าเป็นใน 

การให้ผลผลิตคร้ังท่ีสองของต้น (second season) เหตุผลท่ีท าให้โพแทสเซียมไนเตรทสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต  

การให้ผลผลิต และคุณภาพของผลมะกอกโอลีฟได้นั้น อาจเกิดจากบทบาทของสารดังกล่าวในด้านการกระตุ้นการแบ่ง

เซลล์ การยืดขยายของเซลล์ รวมถึงมีส่วนช่วยในกระบวนการชีวสังเคราะห์ (biosynthesis) และการเคลื่อนย้ายสาร 

สารเหล่านั้นไปสู่ส่วนท่ีมีการเจริญเติบโต และการติดผลของต้นมะกอกโอลีฟได้ [11] การพ่นโพแทสเซียมไนเตรททางใบ

สามารถเพิ่มน้ าหนักสดของมะกอกโอลีฟได้ [12] รายงานวา่ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทสามารถเพิ่มผลผลิต  และคุณภาพของ

ผลในด้านน้ าหนักของผลได้ [13] การฉีดพน่ด้วยโพแทสเซียมไนเตรทความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นตส์ามารถเพิ่มการติดผล และ

คุณภาพของผลในด้านการเพิ่มปริมาณน้ ามันของมะกอกขึ้นได้ [10] และ [14] แสดงให้เห็นว่าธาตุอาหารในปุ๋ยนั้นสามารถ

เพิ่มปริมาณของสารฟีนอลิคทั้งหมด และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในต้น Satureja hortensis ได้ [15] รายงานว่าการให้ปุ๋ยท่ีมี

ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในสัดส่วน 1:1:1 ด้วย อัตรา 50 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม สามารถเพิ่ม

ปริมาณสารฟีนอลิคได้สูงท่ีสุดถึง 22.52mg GAE ตอ่กรัมน้ าหนักแห้ง การจัดการน้ า ปุ๋ยท่ีเหมาะสมจะเพิ่มฤทธ์ิตา้นอนุมูล

อสิระ และสารตา้นอนุมูลอสิระ เชน่ สารฟีนอลลิคท้ังหมด สารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด [16]    
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Bertoni in Traditional Agroecosystem Scale at Phayao Area   
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 

ท าการปลูก และประเมินการผลผลิตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของหญ้าหวานท่ีปลูกในแปลงปลูกหญ้า

หวานเชิงการค้าร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ด้วยการให้ได้รับแสง 12, 

14 และ 16 ชั่วโมง/วัน แก่หญ้าหวานท่ีปลูกในพื้นท่ีของเกษตรกร พบว่า การได้รับแสง 16 ชั่วโมงท าให้ต้นของหญ้า

หวานท่ีปลูกในดินร่วมกับเกษตร ท าให้หญ้าหวานมีความสูง ขนาดของใบ จ านวนใบ/ต้น น้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักแห้ง/

ต้น ผลผลิต/ไร่ สิ่งท่ีสกัดได้ท้ังหมด สารสตีวิโอไซด์ คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และ แคโรทีนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 

26.08 (เซนติเมตร) 6.55 (ตารางเซนติเมตร) 50.16 (ใบ/ตน้) 333.21 (กรัม/ตน้) 110.29 (กรัม/ตน้) 56.66 (กิโลกรัม/ไร่) 

17.02 (เปอร์เซ็นต์) 2.01 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.090 (มิลลิกรัมของ quercetin/มิลลิกรัมของสารสกัด) 19.34 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 9.05 (มิลลิกรัม/ลิตร) 4.98 (มิลลิกรัม/ลิตร) รองลงมาคือ การให้แสง 14 และ 12 ชั่วโมงตามล าดับ  

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าความยาววันท่ีพืชได้รับ เป็นปัจจัยท่ีจ ากัดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหญ้า

หวานท่ีปลูกในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 
 

ค าส าคัญ:   ความยาวนานในการรับแสง, หญ้าหวาน, ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
 

Abstract  

Economic yield and quality of Stevia rebaudiana Bertoni leaf in traditional agroecosystem scale at Phayao 

area was investigated.  The experiment was set up as a CRD with 3 treatments of day length condition (12 hrs., 

14hrs. and 16 hrs.) on farmer field.  The result showed that, 16 hours/day gave the highest plant height, leaf size, 

leaf number/ plant, fresh weight/ plant, dry weight/ plant, economic yield, residues on extraction yield, stevioside 

content and carotenoids as 26.08 cm, 6.55 cm2, 50.16 leaf/plant, 333.21 g/plant, 110.29 g/plant, 56.66 Kg dry 

weight/rai, 17.02%, 2.01 mg/g dry weight and 4.98 mg/ l, respectively.  These indicate that the economic yield 

and quality of stevia leaf at Phayao area is limited by the day length and long light duration. 
 

Keywords:   Light duration, Stevia, Economic yield   
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-Proceeding- 

บทน า 
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี ใบของหญ้าหวานจะมีรสหวาน  

แต่ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน จึงเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคอ้วน [1] หญ้าหวานอาจมสีารให้ความหวานชนดิ

ต่าง ๆ ประมาณ 4-20% ของน้ าหนักแห้งของใบหญ้าหวาน อาจแตกต่างกันไปตามวิธีการเพาะปลูกและสภาวะ

แวดล้อมในการเจริญเติบโต สารทุติยภูมิท่ีเป็นสารให้ความหวานในหญ้าหวานมีหลายชนิด โดยมี Stevioside  

เป็นสารให้ความหวานหลัก รวมถึง Steviol, Steviolbioside, Rebaudioside A ให้ความหวานได้มากกว่าน้ าตาลซูโครส 

(0.4% solution) ประมาณ 300 เท่า [2] ใบของหญ้าหวาน ประกอบด้วยมีสารสตีวิโอลไกลโคไซด์อย่างน้อย 30 ชนิด 

การสะสมของสารเหลา่นีเ้กิดขึ้นภายในสว่นตา่งๆ ของพืชท่ีแตกต่างกัน และยังขึน้อยูก่ับสิ่งแวดลอ้ม การเขตกรรม และ

ปัจจัยทางสรีรวิทยาอีกหลายประการ เช่น พบว่ามีการสร้างขึ้นมากในระยะเร่ิมเกิดดอกประมาณร้อยละ 10 ของการ

ออกดอก และมักจะพบการสะสมในปริมาณในบริเวณของใบท่ีอยู่ส่วนบนของต้นในระยะก าเนิดตาดอก และ 

เมื่อเกิดดอกขึ้น ปริมาณสารความหวานเหล่านี้จะลดลง เป็นท่ีรู้จักกันว่าหญ้าหวานเป็นพืชวันสั้นท่ีมีชั่วโมงแสงวิกฤติ

ประมาณ 13 ชั่วโมง การเจริญเติบโตภายใตส้ภาพยาววัน (16 ชั่วโมงแสง) ท าให้การออกดอกช้าลง [3] เมื่อทดลองให้

ได้รับแสงท่ียาวนานกว่า 14 ชั่วโมง จะช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเตบิโตทางล าตน้และใบของหญ้าหวานให้ยาวนาน

ขึน้ [4] การเจรญิเตบิโตทางล าต้นและใบ และระดับของความหวานจะได้รับผลกระทบทันทีเมื่อหญา้หวานเร่ิมออกดอก 

[5] การเจรญิเตบิโตเพิ่มขึ้นเมื่อหญา้หวานได้รับแสงมากกว่า 14 ชั่วโมง [6] ประเทศไทยซึ่งมีช่วงแสงท่ียาวท่ีสุดในเดือน

มิถุนายน-เดือนกรกฎาคมนั้นมีความยาวนานของการได้รับแสงเพียง 13 ชั่วโมงต่อวัน จึงท าให้การปลูกหญ้าหวานใน

ประเทศไทยได้ผลผลิตท่ีต่ าและออกดอกเร็วเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการให้ผลผลิตมวล  

ชีวภาพ และคุณภาพของสารให้ความหวานนั้นล้วนได้รับผลกระทบจากการเขตกรรมโดยเฉพาะการให้ปุ๋ย และความ

ยาวนานของการได้รับแสง ดังนัน้ จึงควรหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การการเจรญิเตบิโตท่ีดมีปีริมาณใบ และสารให้ความ

หวานท่ีสูงขึ้นในพืน้ท่ีปลูกของไทยตอ่ไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB  ปัจจัยท่ี 1 ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ มี 3 ชนิด ได้แก่  

1) Resh tropical dry summer (AB, EC=1.6) ท่ีมีสว่นประกอบของธาตุอาหาร (ตารางที่ 9) 2) ปุ๋ยหมักปลา (Bioextract, 

EC=1.0) 3) ปุ๋ยหมักปลา (Bioextract, EC=1.6) ปัจจัยท่ี 2 ได้แก่ ความยาวนานของการได้รับแสง 3 ระดับ ได้แก่  

1) ได้รับแสง 12 ชั่วโมงตอ่เนื่อง 2) ได้รับแสง 14 ชั่วโมงตอ่เนื่อง 3) ได้รับแสง 16 ชั่วโมงตอ่เนื่อง ยา้ยปลูกหญ้าหวานท่ี

ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงในฟองน้ าท่ีชุ่มน้ าขนาด 25x25 เซนติเมตร มีช่องกลางลึกประมาณ 1 เซนติเมตร  

ไปปลูกในแปลงปลูกไฮโดรโพนิกส์ หลังจากยา้ยปลูกลงในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนกิส์จะวัดค่า EC และค่า pH ทุก ๆ 

วัน โดยควบคุมค่า pH ไว้ท่ี 6.5 และเติมสารละลายธาตุอาหารตามแผนการทดลอง เมื่ออายุครบ 60 วัน ท าการเก็บ

เกี่ยว ท าการบันทึกข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโต และปริมาณสาร Stevioside วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล 

(Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช้

โปรแกรมวเิคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป 
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-Proceeding- 

ผลการศึกษา 
 การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องนั้น จะท าให้ต้นของหญ้าหวานมีการเจริญเติบโตในด้านความสูง ขนาดของ

ใบ และจ านวนใบ/ต้นสูงท่ีสุด เท่ากับ 26.08 เซนติเมตร 6.55 ตารางเซนติเมตร และ 50.16 ใบ/ต้น ตามล าดับ 

รองลงมาคือการได้รับแสง 14 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลตอ่ความสูง ขนาดของใบ และจ านวนใบตอ่ต้นของหญา้หวานท่ีปลูกรว่มกับเกษตรกร 

Light duration Plant height  

(cm.) 

Leaf blade area  

(cm2) 

Leaf/plant 

(leaf) 

12 hrs. 20.96c 7.15a 28.96c 

14 hrs. 23.95b 7.03ab 41.71b 

16 hrs. 26.08a 6.55b 50.16a 

F-test * * * 

CV (%) 1.08 3.49 1.30 

หมายเหตุ: * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์

เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
 

การได้รับแสง 16 ชั่วโมงตอ่เนื่องน้ัน ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีน้ าหนักสด/ตน้ น้ าหนักแห้ง/ตน้ และผลผลิต/ไร่ 

(น้ าหนักแห้ง) สูงท่ีสุด เท่ากับ 333.21 กรัม/ต้น 110.29 กรัม/ต้น และ 56.66 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ รองลงมาคือการ

ได้รับแสง 14 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลต่อน้ าหนักสดต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อต้น และผลผลิตน้ าหนักแห้งต่อไร่ของหญ้าหวานท่ีปลูกร่วมกับ

เกษตรกร 

Light duration Fresh weight/plant (g) Dry weight/plant 

(g) 

Yield 

(Kg/rai dry basis) 

12 hrs. 296.39c 98.08b 50.52c 

14 hrs. 317.85b 105.15ab 54.10b 

16 hrs. 333.21a 110.29a 56.66a 

F-test * * * 

CV (%) 0.14 3.51 1.61 

หมายเหตุ: * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์

เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
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-Proceeding- 

การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องนั้น ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีสิ่ง ท่ีสกัดได้ ท้ังหมด (% yield) และ  

สาร Stevioside สูงท่ีสุด เท่ากับ 17.02 เปอร์เซ็นต์ 2.01 มิลลกิรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.090 มลิลกิรัมของ quercetin 

/มิลลิกรัมของสารท่ีสกัด ตามล าดับ แต่ความยาวนานของการได้รับแสงของทุกกรรมวิธีนั้นไม่มีผลต่อความแตกต่าง

ทางสถิตขิองปริมาณสารฟลาโวนอยดท่ี์สกัดได้จากตน้หญา้หวานท่ีปลูกรว่มกับเกษตรกร (ตารางที่ 3)  

การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องท าให้ต้นของหญ้าหวานมีคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และแคโรทีนอยด์ 

สูงท่ีสุด เท่ากับ 19.34, 9.05 และ 4.98 มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมาคือการได้รับแสง 14 ชั่วโมง ส่วนต้นท่ีได้รับแสง  

12 ชั่วโมงนัน้จะมีปริมาณของรงควัตถุท้ังสามชนดิต่ าท่ีสุด (ตารางที่ 4)  
 

ตารางที่ 3 ผลของกรรมวิธีต่อผลผลิตของสิ่งท่ีสกัดได้จากใบหญ้าหวาน ปริมาณสาร Stevioside  และปริมาณสารฟ

ลาโวยนอยดข์องหญา้หวานท่ีปลูกรว่มกับเกษตรกร 

Light duration Total residual extract 

(% yield) 

Stevioside content 

(mg/g) 

Flavonoid content 

(mg quercetin/mg extract) 

12 hrs. 16.81b 1.82b 0.35 

14 hrs. 16.37c 1.88b 0.35 

16 hrs. 17.02a 2.01a 0.36 

F-test * * ns 

CV (%) 0.40 1.45 1.63 

หมายเหตุ: ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
 

ตารางที่ 4 ผลของกรรมวิธีต่อปริมาณรงควัตถุชนิด คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และแคโรทีนอยด์ของหญ้าหวานท่ี

ปลูกรว่มกับเกษตรกร 

Light duration Chlorophyll A content  

(mg/L) 

Chlorophyll B content 

(mg/L) 

Carotenoids content 

(mg/L) 

12 hrs. 17.92c 8.41b 4.73b 

14 hrs. 18.53b 8.69ab 4.88ab 

16 hrs. 19.34a 9.05a 4.98a 

F-test * * * 

CV (%) 1.04 2.60 2.13 

หมายเหตุ: * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์

เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
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-Proceeding- 

การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องท าให้ต้นของหญ้าหวานมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุดเท่ากับ 43.23 

มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด รองลงมาคือการได้รับแสงต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง และการได้รับแสง 12 ชั่วโมงจะมีปริมาณ  

ต่ าท่ีสุด ขณะท่ีปริมาณของน้ าตาลรีดิวส์ในต้นหญ้าหวานท่ีปลูกร่วมกับเกษตรกรนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติโดยปริมาณที่พบจะอยู่ในช่วง 18.44-19.39 มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด (ตารางที่ 5)  
 

ตารางที ่5 ผลตอ่ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลริดวิซ์ของหญ้าหวานท่ีปลูกรว่มกับเกษตรกร 

Light duration Total sugar (mg/g extract) Reducing sugar (mg/g extract) 

12 hrs. 40.76c 18.44 

14 hrs. 41.79b 18.75 

16 hrs. 43.23a 19.39 

F-test * ns 

CV (%) 0.42 2.65 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ; * = มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องนั้น จะท าให้ต้นของหญ้าหวานท่ีปลูกในดินร่วมกับเกษตรนั้น มีการเจริญเติบโต

ในด้านความสูง ขนาดของใบ จ านวนใบ/ต้น น้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักแห้ง/ต้น ผลผลิต/ไร่ สิ่งท่ีสกัดได้ท้ังหมด  

สาร Stevioside คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี แคโรทีนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 26.08 (เซนติเมตร) 6.55 (ตารางเซนติเมตร) 

50.16 (ใบ/ต้น) 333.21 (กรัม/ต้น) 110.29 (กรัม/ต้น) 56.66 (กิโลกรัม/ไร่) 17.02 (เปอร์เซ็นต์) 2.01 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนัก

แห้ง) 0.090 (มิลลิกรัมของ quercetin /มิลลิกรัมของสารสกัด) 19.34 (มิลลิกรัม/ลิตร) 9.05 (มิลลิกรัม/ลิตร)  

4.98 (มลิลิกรัม/ลิตร) ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด 43.23 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) รองลงมาคือ การให้แสง 14 และ 12 ชั่วโมง

ตามล าดับ ตามล าดับ สอดคล้องกับ [3] เมื่อน าน้ าหนักแห้งของใบและปริมาณสารให้ความหวานของทุกข้อของ 

หญ้าหวานมารวมกันจะได้ข้อมูลผลผลิตรวมต่อต้นซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าหวานให้ความสนใจ ซึ่งหลังจากท่ี

เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของหญ้าหวานในสภาวะวันสั้นแล้ว จะเกิดการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราการ

สังเคราะห์แสงเมื่อหญ้าหวานเร่ิมออกดอกจนน ามาซึ่งอัตราการลดลงของการสะสมมวลชีวภาพอย่างรวดเร็วตามมา  

จากการจ าลองสภาพของวันยาวโดยใช้การให้ไฟ LED สีแดง คั่นระหว่างช่วงกลางคืนเป็นเวลา 5 นาที ของแต่ละคืน  

นั้นเพียงพอต่อการท าหญ้าหวานออกดอกช้าลง และเพิ่มการสะสมสารให้ความหวานได้ ยิ่งไปกว่านั้น สารทุติยภูมิใน 

หญ้าหวานจะมีปริมาณสูงท่ีสุดในระยะท่ีหญ้าหวานใกล้จะออกดอก โดยดอกจะถูกกระตุ้นเมื่อได้รับแสงต่ ากวา่ความยาว

วันวกิฤต ิ(Short day length) ในประเทศมาเลเซียนั้นมีชั่วโมงแสงค่อนข้างคงท่ีและมีความยาวนานในการรับแสงท่ีน้อยกว่า 

12 ชั่วโมง ท าให้หญ้าหวานท่ีปลูกออกดอกเร็ว การปลูกด้วยตน้ท่ีได้จากการปักจะได้ผลผลิตสูงท่ีสุดเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ ซึ่ง

เป็นระยะเวลาท่ีสั้นมากส าหรับการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ ผลท่ีตามมาคือท าให้ได้ผลผลิตของใบ และปริมาณสาร

ให้ความหวานท่ีต่ าลง [7] เมื่อทดลองให้ได้รับแสงท่ียาวนานกว่า 14 ชั่วโมง จะพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  

ในการช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบของหญ้าหวานให้ยาวนานขึ้น [4] การเจริญเติบโตทางล าต้น

และใบ และระดับของความหวานจะได้รับผลกระทบทันทีเมื่อหญ้าหวานเร่ิมออกดอก [5] การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อ 

หญ้าหวานได้รับแสงมากกวา่ 14 ชั่วโมง [6] 
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Development of Abalone Mushroom Cultivation using Dried-Corn Cobs and 

Floating Mass as a Supplement for Mushroom Substrate  

 

วราภรณ์ แก้วคอน1*, นิคม นาคสุพรรณ2, อินธิรา สีธิ1, พัชราภรณ์ ตา้วมูล1, สุภาพร เพชรกลางไพร1 

และกาญจนา ลักษมงคล1 

Waraporn Kaewkhon1*, Nikhom Naksupan2, Intira Seethi1, Phatcharaporn Taomun1,  

Supaporn Phetklangphai1 and Kanjana Lagsamongkol1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อโดยใช้อาหารเสริมจากวัสดุเหลอืใช้ในธรรมชาติ คือ  

ซังข้าวโพดและจอกหูหนู แบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ก้อน กลุ่ม 1 คือ กลุ่มควบคุมใชข้ี้เลื่อยไม้ยางพาราเพียง

อย่างเดียว กลุ่ม2 คือ กลุ่มควบคุมแบบบวกใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมกับอาหารเสริมส าเร็จรูป (5%) กลุ่ม  3 คือ  

กลุ่มควบคุมขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมซังข้าวโพด (5%) กลุ่ม 4 คือ กลุ่มทดลองผสมซังข้าวโพด (5%) และจอกหูหนู 

อัตราส่วน 0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10.0% ตามล าดับ จากนั้นเก็บผลการเจริญของเส้นใย และผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ  

ใน 1 รอบ (ประมาณ 30 วัน) จากผลการวิจัยพบว่า การเจริญของเส้นใยเห็ดเป๋าฮื้อท่ีผสมจอกหูหนูอัตราส่วน 1.0 และ 

2.5% มกีารเจริญของเส้นใยเร็ว มโีครงสร้างของดอกเห็ด (fruiting body) ไมแ่ตกตา่งจากกลุ่มควบคุม (ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา) 

และกลุ่มควบคุม (ซังข้าวโพด) แต่ในด้านผลผลิตเห็ด พบว่า กลุ่มทดลองท่ีผสมจอกหูหนู อัตราส่วน 0.5-10.0%  

ให้ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อได้มากกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมแบบบวก และกลุ่มควบคุม (ซังข้าวโพด) อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) โดยกลุ่มท่ีผสมจอกหูหนูอัตราส่วน 1.0% ให้ผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อมากที่สุด เท่ากับ 2,532.85 กรัม น้ าหนักเห็ด

เฉลี่ยเท่ากับ 126.64 ± 18.87 กรัมต่อก้อน ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่าการใช้ซัง

ข้าวโพดกับจอกหูหนูเป็นอาหารเสริมสามารถใชเ้พาะเห็ดเป๋าฮื้อได้ 
 

ค าส าคัญ: เห็ดเป๋าฮื้อ, ซังข้าวโพด, จอกหูหนู  
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Abstract  
  The aim of this research was to develop abalone mushroom cultivation by using supplement from natural 

waste; corn cobs and floating mass (Salvinia cucullata Roxb) .  The experiment was assigned to 4 groups (N=20) ; 

group1 sawdust; group 2 sawdust supplemented with 5% chemical supplement; group3 sawdust supplemented 

with 5% corn cob; group 4 sawdust supplemented with 5% corn cob and various concentration of floating mass 

(0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 and 10.0%, respectively). The mycelia of abalone mushroom were measured and the 

yield of abalone mushroom on the different levels of substrate supplementation determine by recording the 

percentage of colonization and weight of fruiting body in the first flush (approximately 30 days) The results showed 

that the substrate supplementation with floating mass at 1.0 and 2.5% promoted the growth of mycelium as same 

as control group. Interestingly, the substrate supplementation with floating mass at 0.5-10.0% showed significantly 

the yield of abalone mushroom when compared to all control groups (p<0.05). The substrate supplementation with 

floating mass at 1.0% showed the highest yields of abalone mushroom about 2,532.85 grams and the average in 

weight of fruiting body was 126.64 ± 18.87 grams per bag (p<0.05). Therefore, the results concluded that natural 

waste; corn cob and floating mass can be used as the supplement for abalone mushroom cultivation. 
 

Keywords:  Abalone mushroom, Corn cob, Floating mass 
 

บทน า 

ปัจจุ บันประชาชนเร่ิมเห็นความส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เน้นการออกก าลังกายและ  

การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพท่ีส่งผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งปราศจาก

โรคภัยไข้ เจ็บ การบริโภคเห็ดจึ งได้ รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดมีกลไกในการปรับระบบภูมิคุ้มกัน 

(immunomodulatory actions) ซึ่งเป็นผลมาจากสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive compounds) ท่ีพบอยูใ่นเห็ดจ านวนมาก 

ซึ่งสารเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มโพลีแซคคาไรด์ โดยเฉพาะเบต้ากลูแคน (β-glucan) และ โปรตีโอไกลแคน (proteoglycans) 

ท่ีได้จากเห็ด และงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องของเบต้ากลูแคนกับการกระตุ้นการท างานของเซลล์ใน  

ระบบภูมิคุม้กันหลายชนิด เชน่ ลิมโฟไซต ์(lymphocytes), แมคโครฟาจ (macrophage), เซลล์ลิมโฟไซต์ชนิดทีเซลล์ (T cell) 

และเซลล์ NK (Natural Killer cell) [1-2] นอกจากนี้ผลการวจิัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าเห็ดจัดเป็นแหล่งอาหารประเภทไฟเบอร์ 

(fibers), มีวิตามินบี1 (thiamine), บี2 (riboflavin), กรดโฟลิค (folicacid) และไนอะซิน (niacin) และเกลือแร่ (ฟอสฟอรัส, 

แคลเซียม, เหล็ก, โพแทสเซียม และโซเดียม) ท่ีส าคัญมากมาย จากองค์ประกอบโดยรวมท้ังหมดน้ีท าให้สารออกฤทธ์ิ

เหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอก (anti-tumor) ช่วยลดระดับไขมันหรือโคเลสเตอรอลในหลอดเลือด  

(anti-hypercholesterolemia) ตา้นจุลชพี (anti-microbial) และตา้นไวรัส (anti-viral) ได้ [3-4]  

เห็ดเป๋าฮื้อ  (Abalone mushroom) มชีื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pleurotus ostreatus (FR.) Guel อยู่ในกลุ่มเดียวกับเห็ด

นางรมและเห็ดนางฟ้า (Pleurotus spp.) สามารถเพาะได้ท่ัวไป ท่ีอุณหภูมิประมาณ 12-32 องศาเซลเซียส [5] ลักษณะ

หมวกเห็ดมีสีครีมถึงเทาเข้ม ผิวดอกแห้ง ขอบหมวกม้วนงอลงเล็กน้อย มีครีบใต้ดอกหมวกสีขาวถึงสีครีม ก้านดอก

ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และไขมันต่ า มีระยะในการพักตัวสั้น รสชาติดี และสามารถ

ประกอบอาหารได้หลากหลาย [6] ท าให้เป็นท่ีต้องการของตลาดค่อนข้างมาก ในปัจจุบันเกษตรกรจึงมีความสนใจใน

การเพาะเห็ดชนิดนี้มากขึ้น การเพาะเห็ดเป๋าฮื้อมักใช้วัสดุพื้นฐานในการเพาะคล้ายกับเห็ดกลุ่มนางรมชนิดอื่น คือ ขี้

เลื่อยไม้ยางพารา และใส่อาหารเสริมท่ีส่งเสริมการเจริญของเห็ด เช่น ปูนขาว ยิบซัม ภูไมท์ แต่เมื่อราคาของอาหาร



532 
 

 

-Proceeding- 

เสริมส าหรับเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตเห็ดเพิ่มขึ้น การใช้อาหารเสริมจาก

วัสดุธรรมชาติ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อได้ เนื่องจากเห็ดจัดเป็นฟังไจขนาดใหญ่ 

(macrofungi) ท่ีด ารงชีวิตแบบผู้ย่อยสลาย (saprophytic) สามารถย่อยสลายลิกนินในเนื้อไม้ หรือวัสดุเหลือใช้ใน

ธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดท่ีรับประทานได้ ดังนั้น การน าวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย เช่น ซังข้าวโพด ท่ีมีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ท่ีจัดเป็นแหล่งของ

คาร์บอน (carbon source) จึงสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเห็ดได้ [7] นอกจากสารอาหารแหล่งคาร์บอน 

การเจริญเติบโตของเห็ดยังต้องการอินทรียวัตถุ เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซียส และฟอสฟอรัส เพื่อช่วยใน  

การเจริญของเส้นใย [8] ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้น าวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ คือ จอกหูหนู ซึ่งเป็นแหล่งอินทรียวัตถุให้

เพื่อช่วยสง่เสริมการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ เนื่องจากจอกหูหนู จัดเป็นวัชพชืน้ าท่ีเหลือใชใ้นธรรมชาติ มจี านวนมาก และ

เป็นปัญหาทางด้านการก าจัด แต่ในขณะเดียวกันจอกหูหนู จัดเป็นแหล่งของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

[9] จึงเป็นไปได้ท่ีจะช่วยในการเจริญเติบโตของเห็ดได้ นอกจากนี้วัสดุท่ีน ามาใช้ท้ังสองประเภทคือ ซังข้าวโพด และ

จอกหูหนู ยังมีการน าไปใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน โดยการท าปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ หรือเผาท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ 

ดังนัน้ เมื่อมีการน ามาเป็นวัสดุเพาะเห็ดเป่าฮื้อ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการใชป้ระโยชนจ์ากวัสดุเหลอืใชใ้นธรรมชาติท่ี

มักทิง้โดนเปล่าประโยชน ์และช่วยลดปัญหามลพษิท่ีเกิดจากการเผาในเขตภาคเหนือได้  

งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดและจอกหูหนู มาพัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ  

โดยใช้ซังข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์บอนและจอกหูหนูเป็นแหล่งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งจ าเป็นต่อ 

การเจริญเติบโตของเห็ดเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด

วัชพืชจากน้ า และการก าจัดโดยการเผาท่ีสร้างมลพิษทางอากาศในเขตภาคเหนือ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่ม

เกษตรกรท่ีเพาะเห็ดในจังหวัดเชยีงราย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด  

วัสดุพื้นฐานส าหรับการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และอาหารเสริมจากวัสดุเหลือใช้ คือ  

ซังข้าวโพด และจอกหูหนู ท่ีตากจนแห้งสนิทและบดให้ละเอียด เก็บในท่ีปราศจากความชื้น ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ท า 

การทดลองเพาะเห็ดเป๋าฮื้อโดยปราศจากการเติมสารเคมี แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มควบคุมขี้

เลื่อยไม้ยางพารา (2) กลุ่มควบคุมแบบบวกขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมอาหารเสริมส าเร็จรูป อัตราส่วน 5% (3) คือ  

กลุ่มควบคุมขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมซังข้าวโพด อัตราส่วน 5% (4) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมซังข้าวโพด 5% และ

จอกหูหนูในอัตราส่วน 0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 และ 10.0% ตามล าดับ จ านวนก้อนเห็ดในแต่ละกลุ่มการทดลอง

เท่ากับ 20 ก้อน (ตารางที่ 1) น าส่วนผสมสูตรอาหารแตล่ะสูตรผสมให้เข้ากันดว้ยเครื่องผสมก้อนเห็ด และเพิ่มความชืน้

ด้วยน้ ากลั่น เพื่อให้วัสดุเพาะมีความชื้นประมาณร้อยละ 70 จากนั้นน าวัสดุผสมบรรจุลงก้อนเห็ดในถุงพลาสติกทน

ความร้อน ขนาด 6.5×12.5 นิ้ ว  น้ าหนักถุ งละ 750 กรัม อัดวัสดุ เพาะให้แน่นด้วยเค ร่ืองอัดก้อนเห็ด  

ปิดปากถุงด้วยจุก คอขวดพร้อมส าลี  น าก้อนเห็ดท้ังหมดน่้งฆ่าเช้้อจุลินทรีย์ปนเป้ือนด้วยความร้อนไอน้ าด้วยเคร่ือง 

Vertical steam boiler ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ถ่ายเช้้อบริสุทธ์ิเห็ดเป๋าฮื้อ (ศูนย์ไบโอเทคฯ)  

โดยเทคนิคปราศจากเช้้อ ลงในถุงเพาะเห็ด น้ าหนักของเช้้อเห็ด 10 กรัมตอ่ก้อน (30-40 เมล็ดขา้วฟ่าง)  
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2. การบ่มเส้นใย  

ก้อนเห็ดท่ีได้รับกรถ่ายเชื้อแลว้จะถูกน าไปบ่มท่ีโรงบ่มก้อนเห็ดในท่ีร่ม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์เพื่อบันทึกผล

การเจรญิของเส้นใย (%colonization) และลักษณะการเจรญิของเส้นใย 

3. การประเมนิผลการศึกษา  

 3.1 การเจริญของเส้นใยเห็ด ก้อนเห็ดท่ีได้รับการถ่ายเชื้อแล้วได้รับการประเมินผลการเจริญของ

เส้นใยเห็ดจากการวัดการเจริญของเส้นใย เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ วัดระยะการเจรญิของเส้นใยจากปากคอขวด

ถึงระยะปลายสุดของเส้นใยเห็ด จากนั้น น ามาค านวณร้อยละการเจรญิ (percentage of colonization)   

 3.2 ผลผลิตดอกเห็ด ก้อนเห็ดท่ีมีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อนแล้ว (colonization=100%) น าก้อน

เห็ดกลุ่มนั้นแยกออกมา เปิดให้เกิดดอกเห็ดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 

70-80 ท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส เพื่อบันทึกผลด้านผลผลิตของดอกเห็ดในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยมีเกณฑ์

ประเมิน (1) น้ าหนักดอกเห็ด (2) น้ าหนักผลผลิตรวม (yield) เป็นระยะเวลา 1 รอบ (30 วัน) และน าข้อมูลผลผลิตท่ีได้

จากแต่ละกลุ่มการทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% (p0.05)  
 

ผลการศึกษา 

1. การเจริญของเส้นใยเหด็ 

 การเจริญของเส้นใยเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น หลังจากลงเชื้อเห็ดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กลุ่มการทดลองท่ีได้รับ

จอกหูหนู ในอัตราส่วน 0.5, 1.0 และ 2.5% มีการเจริญของเส้นใยมากกว่ากลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา)  

กลุ่มควบคุมแบบบวก (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา+5%อาหารเสริมส าเร็จรูป) และกลุ่มควบคุมแบบลบ (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

+5%ซังข้าวโพด) อย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) และลักษณะของเส้นใยเห็ดมีการเจริญแบบหนาแน่น มีโครงสร้าง 

rhizomorph ท่ีชัดเจน เมื่อก้อนเห็ดมีอายุประมาณ 4 สัปดาห์ กลุ่มการทดลองท่ีได้รับจอกหูหนู ในอัตราส่วน 1.0 และ 

2.5% มกีารเจรญิของเส้นใยมากกวา่ 50% colonization ซึ่งมากกวา่กลุ่มควบคุม (ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา) กลุ่มควบคุมแบบ

บวก (ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา+5%อาหารเสริมส าเร็จรูป) และกลุ่มควบคุมแบบลบ (ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา+5% 

ซังข้าวโพด) อย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) และเมื่อก้อนเห็ดมอีายุประมาณ 8 สัปดาห์ จะพบว่า กลุ่มการทดลองท่ีได้รับ

จอกหูหนู ในอัตราส่วน 2.5% มีการเจริญของเส้นใยใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา)  แต่เส้นใยม ี

การเจริญแบบหนาแน่นและสม่ าเสมอ และท่ีระยะเวลา 9 สัปดาห์หลังจากลงเชื้อ พบว่า กลุ่มควบคุม (ขี้เลื่อย 

ไม้ยางพารา) กลุ่มควบคุมแบบลบ (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา+5%ซังข้าวโพด) และกลุ่มการทดลองท่ีได้รับจอกหูหนู  

ในอัตราส่วน 1.0 และ 2.5% มีการแสดงถึงโครงสร้างท่ีบ่งบอกถึงความพร้อมของการออกดอก pinhead และ fruiting 

body แต่ไม่พบการสร้าง pinhead และ fruiting body ในกลุ่มการทดลองท่ีได้รับจอกหูหนูท่ีอัตราส่วน 0.25, 0.5, 5.0, 

10% และกลุ่มควบคุมแบบบวก (ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา+5%อาหารเสริมส าเร็จรูป) ตามล าดับ (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1)  
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   1            2 

   
   3           4 

 

ภาพที่ 1 การเจริญและพัฒนาโครงสร้างเส้นใยเห็ด pinhead และ fruiting body ในสูตรผสมอาหารเพาะเลี้ยง 

ท่ีระยะเวลา 9 สัปดาห์; (1) กลุ่มควบคุม (2) กลุ่มควบคุมแบบลบ (3) กลุ่มการทดลองท่ีได้รับจอกหูหนู ในอัตราส่วน 

1.0% (4) กลุ่มการทดลองท่ีได้รับจอกหูหนู ในอัตราส่วน 2.5%; Scale bar = 5 ซม 
 

ตารางที่ 1 การเจรญิของเส้นใยเห็ดเป๋าฮื้อในแต่ละกลุ่มการทดลอง 

กลุ่มการทดลอง 
ร้อยละการเจรญิเตบิโตของเส้นใยเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น (%Colonization) 

2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห ์ 9 สัปดาห์ 

100% SD 37.96 ± 2.39b 51.85 ± 2.37b 85.43 ± 3.93a Fruiting body 

100% SD + 5.0% SP 32.63 ± 4.82d 45.22 ± 5.56d 76.20 ± 4.02d 100 ± 0.00 

100% SD + 5.0% CC 37.37 ± 4.68bc 50.11 ± 5.92bc 80.87 ± 4.38b Fruiting body 

100% SD + 5% CC + 0.25% FM 38.57 ± 2.02b 48.37 ± 3.22c 76.96 ± 4.37cd 100 ± 0.00 

100% SD + 5% CC + 0.5% FM 40.83 ± 2.72a 50.20 ± 2.69bc 77.07 ± 2.86cd 100 ± 0.00 

100% SD + 5% CC + 1.0% FM 42.33 ± 2.32a 55.00 ± 2.13a 79.13 ± 3.03bc  Fruiting body 

100% SD + 5% CC + 2.5% FM 41.52 ± 2.20a 55.33 ± 2.59a 86.30 ± 3.32a Fruiting body 

100% SD + 5% CC + 5.0% FM 35.76 ± 3.02c 49.67 ± 4.85bc 76.96 ± 6.16cd 100 ± 0.00 

100% SD + 5% CC + 10.0% FM 37.74 ± 2.58bc 49.63 ± 2.99bc 75.11 ± 3.63d 100 ± 0.00 

หมายเหตุ: 

 จ านวนก้อนเห็ด (N) = 20 ก้อน 

 สัญลักษณ์ SD = ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา; SP = อาหารเสริมส าเร็จรูป; CC = ซังข้าวโพด; FM = จอกหูหน ู

 Fruiting body = โครงสร้างของดอกเห็ด 

 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ท่ีความเชื่อม่ัน 95% (p0.05) 
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2. การประเมินผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื อญ่ีปุ่น 

 การประเมินผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อท่ีใช้วัสดุในการเพาะพื้นฐานท่ีมีขี้ เลื่อยไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว  ขี้เลื่อยไม้

ยางพาราผสมอาหารเสริมส าเร็จรูป (5%) ขีเ้ลื่อยไมย้างพาราผสมซังข้าวโพด (5%) เพื่อเปรียบเทียบการเพิ่มอัตราส่วน

ของจอกหูหนู อัตราส่วน (0.25-10.0%) พบวา่ การใส่จอกหูหนูอัตราส่วนร้อยละ 0.5-10.0 มนี้ าหนักผลผลิตเห็ดเฉลี่ย 

(กรัมต่อก้อน) มากกว่ากลุ่มควบคุมท้ัง 3 กลุ่มข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) โดยสูตรท่ีมีน้ าหนักผลผลิต

เห็ดเป๋าฮื้อมากที่สุด คือ สูตรท่ีมีการผสมซังข้าวโพดอัตราส่วนร้อยละ 5.0 ร่วมกับจอกหูหนูอัตราส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งมี

น้ าหนักเท่ากับ 2,532.85 กรัม แสดงให้เห็นว่า การผสมซังข้าวโพดร่วมกับจอกหูหนูสามารถเพ่ิมน้ าหนักเห็ดเป๋าฮื้อไดด้ี

และสามารถคืนตน้ทุนในการผลิตเห็ดได้ใน 1 รอบของการออกดอก (1 flush)  

   

ตารางที่ 2 ผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่นในแต่ละกลุ่มการทดลอง 

กลุ่มการทดลอง 

ผลผลิตดอกเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น 

น้ าหนกัดอกเห็ดรวม  

(กรัม) 

น้ าหนักผลผลิตเห็ดเฉลี่ย  

(กรัมตอ่ก้อน) 

100% SD 1907.05 cd 95.35 ± 14.95cd 

100% SD + 5.0% SP 2049.28c 102.46 ± 14.27c 

100% SD + 5.0% CC 2061.79c 103.09 ± 20.71c 

100% SD + 5% CC + 0.25% FM 1837.87d 91.89 ± 14.67d 

100% SD + 5% CC + 0.5% FM 2311.69b 115.58 ± 15.99b 

100% SD + 5% CC + 1.0% FM 2532.85a 126.64 ± 18.87a 

100% SD + 5% CC + 2.5% FM 2360.77ab 118.04 ± 9.78ab 

100% SD + 5% CC + 5.0% FM 2397.38 ab 119.87 ± 13.26ab 

100% SD + 5% CC + 10.0% FM 2219.94 ab 116.80 ± 15.56ab 

 

หมายเหตุ: 

 จ านวนก้อนเห็ด (N) = 20 ก้อน 

 สัญลักษณ์ SD = ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา; SP = อาหารเสริมส าเร็จรูป; CC = ซังข้าวโพด; FM = จอกหูหน ู

 Fruiting body = โครงสร้างของดอกเห็ด 

 ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ท่ีความเชื่อม่ัน 95% (p0.05) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 การน าวัสดุเหลอืใชจ้ากการเกษตร คือ ซังข้าวโพด ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน

ให้กับเห็ด ร่วมกับการเสริมธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมจากจอกหูหนู เพื่อใช้ในการเพาะเห็ด

เป๋าฮื้อญี่ปุ่น พบว่า การเพิ่มอาหารเสริมจอกหูหนูสามารถกระตุ้นการเจริญของเส้นใยเห็ดและการพัฒนาเป็น

โครงสร้างของดอกเห็ดได้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากช่วง 2-4 สัปดาห์ภายหลังการลงเชื้อ เส้นใยของเห็ดเป๋าฮื้อท่ีมี 

การเสริมด้วยจอกหูหนูในอัตราส่วนร้อยละ 1.0- 2.5 มกีารเจรญิของเส้นใยเห็ดได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติ (p0.05) เนื่องจากสารอาหารท่ีได้จากซังข้าวโพด มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบประมาณ 25.30% 

โปรตีนหยาบ (crude protein) 1.5% และไขมัน 3.06% [7] ท าให้สามารถช่วยสนับสนุนการเจริญของเส้นใยได้ดีกว่า

กลุ่มควบคุมท่ีใชข้ีเ้ลื่อยเพยีงอยา่งเดียว และให้ผลผลิตเห็ดเท่ากับ 2,061.79 กรัม ซึ่งมากกวา่การใชข้ีเ้ลื่อยไมย้างพารา

เพยีงอยา่งเดียว และการใชอ้าหารเสริมส าเร็จรูป ท่ีมีผลผลิตรวมเท่ากับ 1,907.05 และ 2,049.28 กรัม ตามล าดับ แม้

ค่าทางสถิตไิมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ แตเ่มื่อมีการผสมจอกหูหนูในอัตราส่วนร้อยละ 0.5-10.0 จะพบวา่ ผลผลิต

ของเห็ดเป๋าฮื้อเพิ่มขึ้นและแตกตา่งจากกลุ่มควบคุมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) เนื่องจากจอกหูหนู มีปริมาณ

ของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของดอกเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่นสอดคล้องกับ

งานวิจัยก่อนหน้าท่ีมีการผสมเปลือกมันส าปะหลังอัตราส่วนร้อยละ 5.0 ในวัสดุเพาะเห็ดเป๋าฮื้อ สามารถให้ผลผลิต

ของเห็ดเป๋าฮื้อได้ดี เนื่องจากเปลือกมันส าปะหลังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต รวมถึงอินทรียวัตถุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซียมค่อนข้างสูง [10-13] จึงส่งผลให้ดอกเห็ดเป๋าฮื้อ มีน้ าหนักดอกมากเฉลี่ยประมาณ 126.64 กรัมต่อ

ก้อนค่อนข้างสูง  จากการท่ีใส่อาหารเสริมซังข้าวโพดเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมี

สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตใกล้เคียงกับเปลือกมันส าปะหลัง จึงส่งผลต่อดอกเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่นได้ดี ผนวกกับมี

การเพิ่มอินทรียวัตถุท่ีได้จากจอกหูหนู จึงสามารถช่วยสนับสนุนการเจรญิของเส้นใยเห็ด กระตุน้การพัฒนาโครงสร้าง

ของดอกเห็ด การเจริญเติบโตของเห็ด และผลผลิตของดอกเห็ดได้ดี งานวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการผลิตเห็ด

แบบปลอดสารเคมีโดยเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการผลิตเห็ด และลด

ค่าใชจ้่ายในการก าจัดวัชพชืน้ าประเภทจอกหูหนูได้อีกดว้ย 

 งานวิจัยคร้ังนี้ สรุปได้ว่า การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีพบมากในจังหวัดเชียงราย คือ ซังข้าวโพด 

ร่วมกับจอกหูหนูท่ีเป็นปัญหาของการก าจัดวัชพืชน้ า มาพัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น 

สามารถช่วยเพ่้มผลผลิตดอกเห็ดได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยอัตราส่วนท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงร้อยละ 1-5 และยังเป็น 

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ช่วยลดต้นทุนของการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ

ญี่ปุ่น และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตเห็ดแบบปลอดสารเคมีได้       
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บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma longibrachiatum สายพันธ์ุประจ าถิ่น

ต่อการเจริญเติบโตของตน้ข้าวในโรงเรือนเพาะช า โดยเลือกใช้ข้าวท่ีนยิมปลูกในจังหวัดเชียงราย 3 สายพันธ์ุ คือ ข้าว

เจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนยีวสันป่าตอง 1 แบ่งการทดลอง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม

ดิน, ควบคุม NPK, ผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มาความเข้มข้น 3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง 

ตามล าดับ ประเมินฤทธ์ิการส่งเสริมการเจริญของต้นข้าวของเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้านความสูง จ านวนกอ และขนาด

กอ ของต้นข้าวเป็นระยะเวลานาน 2 เดือน ในสภาพการเพาะเลี้ยงในโรงเรือนพืช จากผลการวิจัย พบว่า เชื้อราไตรโค

เดอร์มาทุกความเข้มข้นท่ี 3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง สามารถส่งเสริมการเจริญของต้นข้าว

เจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนยีวสันป่าตอง 1  ท้ังด้านความสูงของล าต้น จ านวนการแตก

กอ และขนาดกอย่อย แตกต่างจากกลุ่มควบคุมดิน และ NPK อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) งานวิจัยนี้สรุปได้ว่า เชื้อรา 

Trichoderma longibrachiatum สายพันธ์ุประจ าถิ่นสามารถส่งเสริมการเจริญของต้นข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105, 

ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ได้  เหมาะส าหรับการท าการเกษตรอินทรีย์แบบชีววิถี ในจังหวัด

เชยีงรายได้  
 

ค าส าคัญ:   เชื้อราไตรโคเดอร์มา, สันป่าตอง-1 ไรซ์เบอร์รี, ขาวดอกมะลิ 105 
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Abstract  
 The objective of this study was to evaluate the rice- growth promoting effects of local strain biological 

agent, Trichoderma longibrachiatum, for Thai-northern traditional cultivation in Chiang Rai Province. In greenhouse 

experiment, three-different varieties of rice in Chiang Rai Province such as Thai jasmine rice-Khao Dawk Mali 105, 

Rice berry and San Pah Tawng-1 were cultured and maintained in a pot experiment for 2 months. Five treatments 

were divided; soil control, NPK fertilizer, Trichoderma longibrachiatum- treated at 3 concentrations, 3.0X1012, 

7.5X1012 and 1.5X1013 conidia/pot, respectively.   The shoot height, tiller number and diameter tiller in size were 

measured and photographed for 2 months.  The results demonstrated that Trichoderma- treated groups in Khao 

Dawk Mali 105, Rice berry, and  San Pah Tawng-1 significantly promote   plant growth parameters; shoot height, 

tiller number and tiller in size when compared with control group; soil and NPK  (p<0.05) .  The results concluded 

that a biological agent, Trichoderma longibrachiatum, can be used as a potential growth- promoting agent for 

organic rice cultivation in Chiang Rai Province.  
 

Keywords:  Trichoderma, San-Pah-Tawng 1, Rice berry, Khao Dawk Mali 105  
 

บทน า 

จังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธ์ุดีหลายชนิด เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม  

มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีใช้เพื่อการเกษตรกรรม จากข้อมูลทางสถิตขิองจังหวัดเชียงราย พบว่า เชียงรายมีพื้นท่ีปลูกข้าว

มากท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนบน คิดเป็นล าดับท่ี 19 ของประเทศ สายพันธ์ุข้าวท่ีเกษตรกรนิยมปลูก แบ่งออกเป็น  

4 กลุ่ม คือ (1) ข้าวเจ้า เชน่ กข15, พษิณุโลก และปทุมธานี (2) ข้าวเจ้าหอม คือ ขาวดอกมะล ิ105 (3) ข้าวเหนยีว เช่น 

สันป่าตอง กข10 และ กข14 (4) ข้าวญี่ปุ่น [1] ถึงแมว้า่จังหวัดเชยีงรายจะมีพื้นท่ีปลูกข้าวมาก แตผ่ลผลิตเฉลี่ยตอ่ไร่จัด

อยู่ในอันดับท่ี 26 ของประเทศ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวตามแบบดั้งเดิม นิยมปลูกข้าวติดต่อกันโดยไม่มี

การพักดิน เน้นการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมี และใช้สารเคมีทางการเกษตรในก าจัดแมลง ศัตรูพืช และโรคพืช ท าให้

ต้นทุนของการผลิตข้าวสูง และเมื่อใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน ก็ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกร สารเคมีตกค้างใน

ผลผลิตข้าวและสภาพแวดล้อม ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

หรือก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี (biological control) คือ การควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน 

ตัวเบียน รวมถึงการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพชื การควบคุมโดยใช้

ชวีวธีิยังช่วยลดตน้ทุนการผลิตข้าว และไมเ่ป็นอันตรายท้ังต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดลอ้ม 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นศัตรูของเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด โดยการเบียดเบียน

เข้าท าลาย แก่งแย่งอาหารจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช หรือผลิตสารย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัตเิป็นเชื้อราท่ีสง่เสริมการเจริญเตบิโตของพืชได้เช่นกัน (plant growth promoting fungi, PGPF) 

โดยการผลิตสารไซเดอร์โรฟอร์ (siderophores), เอนไซม์ท่ีช่วยละลายฟอสฟอรัส (phosphate-solubilizing enzymes), 

และฮอร์โมนพชื (phytohormones) [2-4] การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพชืในขา้วจึงเป็นทางเลอืกหนึ่งของ

การปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี ชว่ยลดตน้ทุนการผลิต มปีระสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค [5] เชื้อราไตร

โคเดอร์มามีหลายสายพันธ์ุ สามารถแยกเชื้อราบริสุทธ์ิจากดินในธรรมชาติได้โดยตรง และน ามาเลี้ยงบนอาหาร

เพาะเลี้ยงเชื้อราได้หลายสายพันธ์ุ ปัจจุบันสายพันธ์ุท่ีเป็นท่ี รู้จักมี 6 สายพันธ์ุ คือ Trichoderma harzianum, 

Trichoderma koningii, Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma pseudokoningii, Trichoderma viren and 
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Trichoderma viride ส่วนสายพันธ์ุ Trichoderma asperelum และ Trichoderma citrinoviride ก าลังอยู่ระหว่างการศกึษา 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาแต่ละสายพันธ์ุจะมีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกต่างกัน เช่น Trichoderma harzianum strain T22 และ 

Trichoderma atroviride strain P1 มีคุณสมบัติช่วยควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

และกระตุ้นการสร้างกลไกป้องกันเชื้อราก่อโรคให้แก่พืชได้ [6-7] ในปัจจุบันเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้มกีารพัฒนาให้อยู่

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ง่าย แต่ยังคงมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยหรือสารก าจัดศัตรูพืชแบบเคมี ดังนั้น 

การแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ุท้องถิ่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการน าเชื้อราท่ีแยกได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อใชส้ าหรับแปลงนาขา้วในเขตจังหวัดเชยีงรายเพื่อให้มปีระสิทธิภาพได้ดีท่ีสุด 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ุท้องถิ่น (Trichoderma 

longibrachiatum) ที่แยกจากดินนาในเขตจังหวัดเชียงรายในระดับโรงเรือน (greenhouse experiment) ต่อการส่งเสริม

การเจริญเติบโตของตน้ข้าวท่ีนิยมปลูกในเขตจังหวัดเชียงราย ได้แก่ (1) กลุ่มข้าวหอมมะลิ คือ พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

(2) กลุ่มข้าวเหนียว คือ สันป่าตอง 1 และ (3) กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ไรซ์เบอร์รี เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกรใน

การปลูกข้าวแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี เน้นการควบคุมแบบชีววิธี เพื่อสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค ช่วยรักษา

สมดุลของดนิ และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.  การเตรยีมเมล็ดพันธุ์ข้าว  

น าเมล็ดพันธ์ุข้าวทดลองท้ัง 3 สายพันธ์ุ คือ ข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ 105 , ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี และ 

ข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย น าเมล็ดข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ  แช่ใน 

น้ าสะอาด เพื่อคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์ แยกเมล็ดท่ีลอยน้ าออก เก็บเฉพาะเมล็ดท่ีจมน้ า จากนั้นน าเมล็ด

พันธ์ุขา้วห่อด้วยผ้าขนหนูท่ีชุ่มน้ าเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้มกีารงอกของพันธ์ุเมล็ดขา้ว 

2. การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว 

น าดินจากพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ผึ่งดินให้แห้ง ร่อนดินด้วยตะแกรงเพื่อก าจัดเศษรากพชืท่ีติดมากับดินจนได้ดิน

เนื้อละเอียด จากนั้นใส่ดินในถาดเพาะกล้าข้าว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมเพาะ 4 ซม. เพาะกล้าข้าวแบบ single 

seeding technique โดยน าเมล็ดพันธ์ุข้าวของแต่ละสายพันธ์ุท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในถาดเพาะหลุม หลุมละ 1 เมล็ด ปิดทับ

หลุมด้วยดินละเอียด รดน้ าและน าไปบ่มในโรงเรือนจนต้นกล้าข้าวมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ ความสูงของต้นกล้า

ประมาณ 15-20 ซม คัดเลือกเฉพาะตน้กล้าท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อยา้ยลงปลูกในกระถางขนาด 12X15 ซม.  

3. การเตรยีมเชื อราไตรโคเดอร์มาและกระถางเพาะปลูก 

เชื้อราไตรโคเดอร์มาแยกได้จากตัวอย่างดินในพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวในจังหวัดเชียงราย และท าการระบุสายพันธ์ุ

ด้วยเทคนคิทางชีวโมเลกุล ระบุสายพันธ์ุ Trichoderma longibrachiatum  การเพาะเลีย้งเชื้อราส าหรับการทดลองบนอาหาร 

Cooked-rice media เป็นระยะเวลา 5-7 วันจนเชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างสปอร์สีเขียวอมเหลือง เก็บเฉพาะส่วนของสปอร์

ด้วยน้ ากลั่นปราศจากเชื้อ การทดลองแบบ Randomized Completed Block Design (RCBD) จ านวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ  

10 กระถาง น้ าหนักดินแต่ละกระถางเท่ากับ 1,000 กรัม ได้แก่  (1) กลุ่มควบคุมดิน (negative control) ดินจากพื้นท่ี

เพาะปลูกข้าว ไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา, (2) กลุ่มควบคุมบวก NPK (positive control) ผสมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ N15-P15-

K15 น้ าหนัก 2.0 กรัมต่อกระถาง, (3) กลุ่มทดลอง ดินผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 3.0X1012 สปอร์ต่อกระถาง,  

(4) กลุ่มทดลอง ดินผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 7.5X1012 สปอร์ต่อกระถาง, (5) กลุ่มทดลอง ดินผสมสปอร์เชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มา 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง ตามล าดับ ตน้ข้าวได้รับปลูกและดูแลภายใตโ้รงเพาะเลี้ยงพืช  
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การทดลองประกอบด้วย 2 ชว่งเวลา ได้แก่ Treatment 1 ตน้ขา้วอายุ 0-30 วัน กลุ่มทดลอง เตรียมดนิผสมสปอร์

เชื้อราไตรโคเดอร์มาครั้งท่ี 1 ที่ความเข้มข้น 3.0X1012 สปอร์ต่อกระถาง, กลุ่มทดลอง ดินผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์

มา 7.5X1012 สปอร์ต่อกระถาง, กลุ่มทดลอง ดินผสมสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง , 

Treatment 2 ตน้ขา้วอายุ 31-60 วัน เมื่อต้นข้าวอายุครบ 1 เดอืน เตมิปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ส าหรับกลุ่มควบคุมบวก 

NPK (positive control) น้ าหนัก 2.0 กรัมตอ่กระถาง และเติมเชื้อราไตรโคเดอร์มาในกลุ่มทดลองครัง้ท่ี 2 ที่ความเข้มข้น 

3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถางตามล าดับ 

4. เกณฑ์การประเมินผลการเจริญเติบโตของต้นข้าว 

การเจริญเติบโตของข้าวท้ังสามสายพันธ์ุได้รับการวัดค่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวอายุ 1 เดือน และ 2 เดือน

ได้แก่ (1) ความสูงของตน้ข้าววัดจากระดับดินเพาะปลูกถึงปลายใบท่ีสูงท่ีสุด  (2) จ านวนกอหรือหน่อของต้นข้าว และ 

(3) ขนาดกอย่อยต้นขา้ว และ (4) ถา่ยภาพลักษณะต้นขา้วของแต่ละช่วงเวลา  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละ

กลุ่มการทดลองด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (p<0.05) 
 

ผลการศึกษา 

1. ประสิทธิภาพของเชื อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวเจ้าหอมดอกมะลิ 105 

 การวัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวเจ้าหอมดอกมะลิ 105 ในด้านความสูงหลังจากปลูกครบ 1 เดือน 

(Treatment 1) พบว่า ต้นข้าวเจ้าหอมดอกมะลิ กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น (3.0X1012, 7.5X1012 

และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง) มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 84.00 , 86.56 และ 87.46 เซนติเมตร ตามล าดับ 

 ซึ่งสูงมากกว่ากลุ่มควบคุมดิน และ NPK ท้ังสองกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มท่ีได้รับเชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มาต้นข้าวได้รับการกระตุน้การเจริญได้ เมื่อต้นข้าวอายุครบ 2 เดือน (Treatment 2)  พบว่า ความสูงเฉลี่ย

ของต้นข้าวในกลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น และกลุ่มควบคุม NPK (ผสมปุ๋ย) มีความสูงใกล้เคียงกัน 

คือเท่ากับ 106.48, 106.07, 106.83 และ 106.81 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งต้นข้าวเจริญสูงมากกว่ากลุ่มควบคุมดนิท่ี

ไมผ่สมเชื้อราไตรโคเดอร์มา (99.27 เซนติเมตร) อย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) ดังตารางท่ี 1 

 การวัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวเจ้าหอมขาวมะลิ 105 ด้านจ านวนกอ พบว่า เมื่อครบ 1 เดือน (Treatment 

1) กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น (3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง) มีจ านวนกอ

เฉลี่ยเท่ากับ 3.10, 3.70 และ 3.70 กอ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมท้ังสองกลุ่ม (2.40 กอ) อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) และเมื่อวัดขนาดกอข้าวท่ีระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกับจ านวนกอข้าว คือ 

ขนาดกอกลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น เท่ากับ 1.13 , 1.16 และ 1.26 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดกอใหญ่

กว่ากลุ่มควบคุมท้ังสองกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และเมื่อข้าวอายุ 2 เดือน (Treatment 2)  พบว่า กลุ่มท่ีผสม

เชื้อราไตรโคเดอร์มา 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง  มีจ านวนกอย่อยเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 3.70 กอ  

ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมดินท่ีไมผ่สมเชื้อราไตรโคเดอร์มา (2.50 กอ) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนความเข้มข้นของ

เชื้อราไตรโคเดอร์มา 3.0X1012 สปอร์ต่อกระถาง พบว่าจ านวนกอไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มาและกลุ่มควบคุม NPK  ด้านการวิเคราะห์ขนาดของกอย่อย พบว่า กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุก

ความเข้มข้นมีขนาดกอใหญ่กว่ากลุ่มควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีขนาดท่ี

ไมแ่ตกตา่งเม่ือเปรียบเทียบกับกลุม่ควบคุม NPK (ตารางที่ 1 และ ภาพท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 การเจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว  

 

กลุ่มการทดลอง 

เกณฑ์การประเมินผล 

ความสูงเฉลี่ย (ซม) จ านวนกอเฉลี่ย (กอ) ขนาดกอย่อยเฉลี่ย (ซม) 

1 เดอืน 2 เดอืน 1 เดอืน 2 เดอืน 1 เดอืน 2 เดอืน 

หอมมะลิ 

105 

ควบคุมดนิ 74.90 ± 8.42b 99.27 ± 4.60 b 2.40 ± 0.50b 2.50 ± 0.51b 0.80 ± 0.42b 1.01 ± 0.31 b 

NPK 77.90 ± 7.47b 106.81 ± 3.64 a 2.40 ± 0.50b 3.00 ± 0.65b 1.01 ± 0.38b 1.21 ± 0.48a 

3.0X1012/kg soil 84.00 ± 6.27a 106.48 ± 3.67 a 3.10 ± 1.07a 3.10 ± 0.85ab 1.13 ± 0.41a 1.23 ± 0.49a 

7.5X1012/kg soil 86.56 ± 5.09a 106.07 ± 3.47 a 3.40 ± 0.82a 3.70 ± 0.66a 1.16 ± 0.45a 1.24 ± 0.52a 

1.5X1013/kg soil 87.46 ± 4.21a 106.83 ± 3.93 a 3.40 ± 0.50a 3.70 ± 0.66a 1.26 ± 0.38a 1.28 ± 0.50a 

ไรซ์เบอร์รี่ ควบคุมดนิ 60.44 ± 3.33 72.66 ± 4.05 2.50 ± 0.51b 2.50 ± 0.51c 0.57 ± 0.18 0.60 ± 0.26 

NPK 62.51 ± 4.20 69.84 ± 4.65 3.10 ± 0.31b 3.40 ± 0.68b 0.61 ± 0.18 0.66 ± 0.30 

3.0X1012/kg soil 64.64 ± 4.58 71.24 ± 6.48 4.00 ± 0.65a 4.20 ± 0.62a 0.66 ± 0.25 0.67 ± 0.36 

7.5X1012/kg soil 62.40 ± 4.43 72.49 ± 5.96 4.00 ± 0.79a 4.20 ± 0.77a 0.67 ± 0.24 0.68 ± 0.36 

1.5X1013/kg soil 64.76 ± 5.19 75.71 ± 5.24 4.10 ± 0.85a 4.60 ± 0.82a 0.70 ± 0.22 0.70 ± 0.30 

สันป่าตอง 1 ควบคุมดนิ 69.77 ± 5.26 87.80 ± 3.79 2.60 ± 0.50c 2.80 ± 0.41c 0.61 ± 0.34 1.02 ± 0.34 

NPK 73.03 ± 5.83 87.51 ± 3.90 3.00 ± 0.65bc 3.20 ± 0.62 bc 0.73 ± 0.28 1.06 ± 0.28 

3.0X1012/kg soil 67.84 ± 4.33 83.19 ± 5.07 3.20 ± 0.41b 3.40 ± 0.50b 0.71 ± 0.26 1.02 ± 0.25 

7.5X1012/kg soil 71.47 ± 5.25 83.32 ± 6.87 3.80 ± 0.41a 4.00 ± 0.46a 0.74 ± 0.30 1.05 ± 0.30 

1.5X1013/kg soil 70.77 ± 3.75 84.16 ± 2.76 4.00 ± 0.46a 4.10 ± 0.31a 0.77 ± 0.30 1.08 ± 0.32 

หมายเหตุ 

    จ านวนตน้ขา้ว (N) = 10 ต้น 

    ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความค่าความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย (Mean ± SD) ด้วยวิธี DMRT ท่ีความ

เชื่อม่ัน 95% (p < 0.05) 
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2. ประสิทธิภาพของเชื อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจรญิเตบิโตของต้นขา้วเจ้าไรซ์เบอร์รี 

 การวัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี ด้านความสูงหลังจากปลูกข้าวครบ 1 เดือน (Treatment 1) 

พบวา่ ตน้ขา้วเจ้าไรซ์เบอร์รี กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น (3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์

ต่อกระถาง) มีความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท้ังสองอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อต้นข้าวอายุครบ 2 เดือน 

พบว่า ความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวในกลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้นและกลุ่มควบคุมท้ังสองมีความสูง

ใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 1)  

 การประเมินจ านวนกอของต้นข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี พบว่า เมื่อต้นข้าวอายุครบ 1 เดือน กลุ่มท่ีผสมเชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น (3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง) มีจ านวนกอเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 4.00 

และ 4.10 กอ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและกลุ่มควบคุม NPK (2.50 และ  

3.10 กอ ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และเมื่อต้นข้าวอายุครบ 2 เดือน (Treatment 2) พบว่า จ านวนกอเฉลี่ย

ของกลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น ท่ี 3.0X1012, 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง มีค่าเท่ากับ 

4.20, 4.20 และ 4.60 กอ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา (2.50 กอ) และกลุ่มควบคุม 

NPK (3.40 กอ) อยา่งมนีัยส าคัญ (p<0.05) และเมื่อวัดขนาดกอยอ่ยเฉลี่ยท่ีระยะเวลา 2 เดอืน พบวา่ กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตร

โคเดอร์มามลีักษณะของกอข้าวท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กลุ่มควบคุมดิน และควบคุม NPK (ภาพท่ี 1)  

3. ประสิทธิภาพของเชื อราไตรโคเดอร์มาต่อการเจรญิเตบิโตของต้นขา้วเหนียวสนัป่าตอง 1 
 การวัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 เมื่อวัดความสูงของต้นข้าวหลังจากปลูกข้าวครบ

ระยะเวลา 1 และ 2 เดอืน พบวา่ ตน้ขา้วเหนยีวสันป่าตอง 1 กลุ่มท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้น (3.0X1012, 

7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง) มีความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 1)  

 การวัดการเจริญเติบโตของต้นข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ด้านจ านวนกอ พบว่า เมื่อต้นข้าวอายุครบ 1 เดือน 

กลุ่มทดลองท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาความเข้มข้น 7.5X1012 และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง มีจ านวนกอเฉลี่ย

เท่ากับ 3.80 และ 4.00 กอ ตามล าดับ ซึ่งมากกวา่กลุ่มควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาและกลุ่มควบคุม NPK 

(2.60 และ 3.00 กอ ตามล าดับ) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะท่ีกลุ่มทดลองท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาความ

เข้มข้น 3.0X1012 สปอร์ต่อกระถาง มจี านวนกอไม่แตกตา่งจากกลุ่มควบคุมท่ีไม่ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชน่เดียวกับ

ต้นข้าวท่ีอายุครบ 2 เดือน พบว่า จ านวนกอเฉลี่ยของกลุ่มทดลองท่ีผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาความเข้มข้น 7.5X1012 

และ 1.5X1013 สปอร์ต่อกระถาง มีค่าเท่ากับ 4.00, 4.10 กอ ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าควบคุมดินท่ีไม่ผสมเชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มา (2.80 กอ) และกลุ่มควบคุม NPK (3.20 กอ) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่กลุ่มทดลองท่ีผสมเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาความเขม้ขน้ 3.0X1012 ตอ่กระถาง มีจ านวนกอเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 กอใกล้เคียงกลุ่มควบคุม NPK  

 เมื่อวัดขนาดกอย่อยข้าว ท่ีระยะเวลา 1 และ 2 เดือน พบว่า ขนาดกอย่อยเฉลี่ยของกลุ่มท่ีผสมเชื้อรา  

ไตรโคเดอร์มาทุกความเข้มข้นมีขนาดกอใหญ่กว่าเล็กน้อย ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกลุ่มควบคุมดิน และ 

NPK ท้ังสอง (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1)   
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ภาพที่ 1 ลกัษณะกอขา้ว และจ านวนกอยอ่ย อายุ 2 เดอืน  

(หมายเหตุ: หมายเลข 1-5 คือ กลุ่มทดลอง, 1; ควบคุมดิน, 2; NPK, 3; 3.0X1012/kg soil, 4; 7.5X1012/kg soil และ 5; 

1.5X1013/kg soil) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธ์ุ Trichoderma longibrachiatum ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้น

ข้าว 3 พันธ์ุ คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 พบว่า เชื้อรา T. longibrachiatum 

สามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ ท้ังในด้านความสูง จ านวนการแตกกอ และขนาด

ของกอ ได้แตกตา่งจากกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) การท่ีเชื้อราไตรโคเดอร์มาชว่ยกระตุน้การเจริญเติบโต

ของขา้วขาวดอกมะลิ 105 ได้ เนื่องจากเช้ือราไตรโคเดอร์มาสามารถผลิตฮอร์โมนพชื (phytohormones) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี

ส าคัญในการส่งเสริมการเจริญเตบิโตของตน้ข้าว [8-9] ในด้านของจ านวนกอและขนาดของกอข้าว พบว่า เชื้อรา   T. 

Longibrachiatum สามารถกระตุ้นและสนับสนุนการแตกกอของตน้ข้าวได้ท้ังข้าวขาวดอกมะล ิ105 ข้าวไรซ์เบอร์รี และ

ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ได้แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

เนื่องจากเชือ้ราไตรโคเดอร์มา มีความสามารถในการน าสารอาหารเข้าสูต่น้พืชได้ดีขึ้น (nutrient uptake) จึงกระตุ้นให้มี

การเจริญเติบโตของพืช ท้ังในด้านรากและล าต้น จึงส่งผลให้ต้นข้าวมีเจริญเติบโตได้เต็มท่ี [10] นอกจากนี้ เชื้อรา 

ไตรโคเดอร์มาบางสายพันธ์ุยังสามารถผลิตฮอร์โมนออกซิน (auxins) และจิบเบอเรลลิน (gibberellins) ท่ีเป็นปัจจัย

ส าคัญในการเพิ่มความยาวของเมล็ดข้าวได้ โดยฮอร์โมนออกซินท าหน้าท่ีในการกระตุ้นให้รากพืชมีความยาวมากขึ้น

และจิบเบอเรลลินชว่ยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล ์ท าให้พืชเจริญเตบิโตได้ดี [8-11] และคุณสมบัติพเิศษอกีหนึ่งอย่าง

ของ เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ ช่วยสลายเซลลูโลส ซึ่งส่งผลต่อการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนในพืชกลุ่มข้าว ท าให้ข้าว

เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดี ท่ีสง่ผลให้ข้าวเจรญิเตบิโตได้ดี [12] จากกลไกที่เป็นคุณสมบัตพิิเศษของเชื้อราไตร

โคเดอร์มาดังกล่าวข้างตน้ จึงเป็นผลสนับสนุนให้ต้นข้าวท้ังสามพันธ์ุเจรญิเตบิโตได้ด ี 

จากหลักฐานข้างตน้ แสดงให้เห็นว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma longibrachiatum สามารถใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร มีฤทธ์ิทางชวีภาพเหมาะส าหรับพัฒนาเป็นสารชวีวธีิ (biocontrol agent) ท่ีช่วยกระตุ้นการเจรญิของขา้ว 

ส่งเสริมระบบน าสารอาหารของพชื เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเมแทบอลซิึมของขา้ว และเหมาะส าหรับการเกษตร

ท่ีปราศจากการใช้สารเคมี “ชวีวธีิ” ในจังหวัดเชยีงรายได้  
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การยับยั งการเจรญิเติบโตของมอดแป้ง (Tribolium castaneum) โดยน  ายางปอ

กระสา (Broussonetia papyrifera) 

Growth Inhibition of Red Flour Beetle (Tribolium castaneum) by Latex of Paper  

Mulberry (Broussonetia papyrifera) 
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Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1 and Kongsakdi Promtep1 
 

บทคัดย่อ 

 มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บท่ีส าคัญ ซึ่งกินอาหารประเภทแป้งในระยะตัวอ่อนและ

ตัวเต็มวัย ดังนั้นเอนไซม์ -amylase จึงมีความส าคัญในการย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล มีรายงานว่าสารสกัดเมทานอลของ

น้ ายางจากหม่อน ข่อย ปอกระสา มะเดื่อปล้อง สาเก โพ ผักเลือด และขนุ น มีผลยับยั้งการท างานของเอนไซม์  

-amylase ในมอดแป้ง ในสภาวะ in vitro ซึ่งพืชเหล่านี้จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีลักษณะเด่นคือมียางสีขาวขุ่นคล้าย

น้ านม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของมอดแป้งโดยน้ ายางปอกระสาในสภาวะ in vivo  โดยศึกษาผล

ของน้ าสารสกัดน้ ายางท่ีมีต่อน้ าหนัก ความยาว และอัตราการตายของมอดแป้งระยะตัวหนอน น้ าหนักของดักแด้  

การเจริญเป็นตัวเต็มวัย และอัตราการวางไข่ของตัวเต็มวัย จากการศึกษาพบว่าสารสกัดน้ ายางปอกระสาท่ีความเข้มข้น 

100 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อน้ าหนักของตัวหนอนและดักแด้ ความยาวของตัวหนอน อัตราการตายของตัวหนอน และ 

การเจริญเป็นตัวเต็มวัยอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อการวางไข่ของตัวเต็มวัยมีผลท าให้ตัว

เต็มวัยสร้างไข่ลดลงทุกความเข้มข้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม  
 

ค าส าคัญ: มอดแป้ง, ปอกระสา, น้ ายางพชื 

  

                                                 
1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Biology, School of Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: jha_pothong@hotmail.co.th 



548 
 

 

-Proceeding- 

Abstract  
 The Red flour beetle, Tribolium castaneum is an important stored product pest, which living and feed on 

starch diet during larval and adult stages. -amylase is an important enzyme, which hydrolyze starch to sugars. 

Latices from Artocarpus altilis, Artocarpus heterophyllus, Broussonetia papyrifera, Ficus hispida, Ficus religiose, 

Ficus virens, Morus alba and Streblus asper have been reported to exhibit inhibitory activity against -amylase in 

the redflour beetle, in vitro.  These plants belong to Family Moraceae which produce milky latex.  Hence, it is of 

interest to examine the growth inhibition of red flour beetle by lattices from Paper mulberry, in vivo.  Effect of 

lattices from Paper mulberry on body weight, total body length and mortality rate of larval stage, body weight of 

pupal stage, maturation and egg laying rate of adult. Results showed that the lattices from Paper mulberry 100% 

affected on body weight of larval and pupal stage, total body length, mortality rate of larval stage and adult 

development significantly.  Whereas lattices from Paper mulberry decreased egg laying rate of adult compared to 

control. 
 

Keywords:   The Red flour beetle, Paper mulberry, Latex extract 
 

บทน า 

 มอดแป้ง (Tribolium castaneum) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บท่ีส าคัญ เนื่องจากสามารถแพร่ขยายพันธ์ุได้ง่าย 

ท าให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าท าลาย สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ซึ่งความเสียหาย   ท่ี

เกิดจากแมลงประมาณ 5-10% การแบ่งประเภทของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามารถแบ่งได้หลายประเภท หากแบ่งตาม

ลักษณะการท าลาย มอดแป้งจัดเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บประเภทกัดกิน หรือแทะเล็มภายนอก (External feeder)  โดย

เข้าท าลายตอ่จากแมลงชนิดอ่ืน จัดเป็น “secondary pest” [4] 

 แมลงศัตรูพชืส่วนใหญ่จะบริโภคอาหารประเภทแป้งในระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัย คารโ์บไฮเดรตจึงเป็น

แหล่งพลังงานส าคัญในการผลิตสารอาหารท่ีจ าเป็นตอ่การเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ดังนั้นเอนไซม์ α-

amylase (α-1,4-glucan-4-glucanohydrolases; E.C. 3.2.1.1) จึงเป็นเอนไซม์ส าคัญในกระบวนการย่อยสลายพันธะ 

α-D-(1,4)-glucan สามารถย่อยแป้งให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตขนาดเล็ก (oligosaccharides) ซึ่งสามารถ hydrolyzed 

กลายเป็นกลูโคสด้วยเอนไซม์ α-glucosidase ท่ีแมลงสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานส าคัญตอ่กระบวนการต่าง ๆ 

ในการด ารงชีวิต [7] พืชส่วนใหญ่ในธรรมชาติมีการสร้างสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมท่ี์ช่วย

ในการย่อยโปรตีน (secondary chemicals) เพื่อปกป้องตนเองจากแมลงศัตรูพืชและเชื้อก่อโรค ส่วนใหญ่พบในเมล็ด

และล าต้นใต้ดินของพืชตระกูลข้าวและถั่ว [8][9] ซึ่งการสร้างสารต่าง ๆ มากกว่า 200,000 ชนิด บางชนิดไม่ใช่สารท่ี

ช่วยในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ และการเจริญเติบโต สารกลุ่มนี้ เรียกว่า “secondary metabolites” ซึ่งส่งผลกระทบทาง

ลบให้แก่แมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะบริเวณรากท่ีเป็นอวัยวะส าคัญของพืชจึงมีการสร้างสารชนิดนี้เป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากถูกคุกคามจากแมลงศัตรูท่ีอาศัยอยู่ในดิน ในพืชตระกูลไม้ท่ีมียางขาวจะสร้างสารอินทรีย์ทุติยภูมิท่ีเรียกว่า 

“cardenolides” เมื่อถูกเข้าท าลายจากแมลงศัตรู [6] สารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ α-amylase ท่ีได้จากส่วนต่าง ๆ ของ

พืชจึงสามารถช่วยควบคุมจ านวนของแมลงศัตรูพืชได้ ในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

lactin-like knottin-like cereal-type kunitz-like –purothionin-like และ thaumatin-like [11]  
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 ด้วยเหตุน้ีจึงมผีู้ท่ีน าสารสกัดจากพชืมาทดสอบกับแมลงศัตรูพชืเป็นจ านวนมาก รวมถึงการศกึษาผลของสาร

สกัดจากน้ ายางของพืช (plant latex) ซึ่งสามารถพบได้ในพืชหลายวงศ์ (family) เช่น Euphorbiaceae, Asclepiadaceae, 

Moraceae และ Apocyanaceae น้ ายางมักประกอบไปด้วย hydrolytic enzyme หลายชนดิ รวมท้ัง wax, resin และ lipid 

like substances นอกจากนี้น้ ายางของต้นขนุน (Artocarpus heterophyllus) มีกลุ่มโปรตีนท่ีมีคุณสมบัติเป็น protease 

และ protease inhibitor เชน่ โปรตนีในกลุ่ม serine protease inhibitor [1] และยังมผีู้สนใจศึกษาน าน้ ายางจากตน้ Morus 

alba, A. heterophyllus และ Ficus benjamina มาท าการทดสอบผลการยับยัง้การท างานของเอนไซม์ทรีฮาเลสของมอด

แป้ง (T. castaneum) พบว่าน้ ายางของพืชท้ัง 3 ชนิดสามารถลดประสิทธิภาพการท างานของเอนไซม์ทรีฮาเลสได้ [10] 

และยังพบวา่สารสกดัเมทานอลของน้ ายางจากหม่อน ข่อย ปอกระสา มะเดื่อปล้อง สาเก โพธ์ิ ผักเลือด และขนุน มีผล

ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -amylase โดยสารสกัดเมทานอลของน้ ายางจากหม่อนสามารถยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ -amylase ได้ถึง 46.65% [3] ซึ่งปอกระสาก็จัดอยู่ในพืชวงศ์นี้เช่นกัน ปอกระสา (Broussonetia papyrifera) 

เป็นไม้ยืนต้น (tree) สูง 35 เมตร กิ่งขนาด 1.5-3 มิลลิเมตร มีขนหยาบ หรือละเอียดแบบ subtomentose ใบเรียงตัว

แบบเกลียว (spirally) หรือตรงข้าม (opposite) แผ่นใบรูปไข่ (ovate) รูปหัวใจ (cordiform) หรือรูปรี (elliptic) ปลายใบ

เรียวแหลมถึง subacute ฐานใบรูปหัวใจ (cordate) กลม (rounded) หรือ subcuneate ขอบใบหยักมนถึงจักฟันเลื่อย 

หรือหยักซี่ฟัน หลังใบมขีนคายหรือขนสาก ท้องใบมขีนแบบ puberulous ถึง subtomentose หนาแนน่ท่ีเส้นใบ ก้านใบมี

ขนแบบ subtomentose หูใบมีรูปร่างไข่ (ovate) มีขนแบบ puberulous หูใบร่วงง่าย ใบประดับเป็นรูปลิ่มแคบ ช่อดอก

เพศผู้ออกตามซอก หรือท่ีด้านล่างของใบ ช่อดอกเพศเมียออกแบบ axillary หรือท่ีด้านล่างของใบ ช่อผลเป็นแบบ 

globose เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร [2] 

 การวจิัยในครัง้นี้จึงมีความสนใจในการศึกษาผลของสารสกัดจากน้ ายางปอกระสาที่มผีลในการการยับยัง้การ

เจริญเติบโตของมอดแป้งในระยะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเป็น

ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนากลวิธีในการควบคุมแมลงศัตรูพชืต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การเตรียมน  ายางจากพืช 

 เก็บน้ ายางจากต้นปอกระสา โดยวิธีการตัดบริเวณก้านใบของพืช จากนั้นเก็บน้ ายางสีขาวข้น ( latex) ไว้ใน

หลอด centrifuge ขนาด 1.5 มิลลลิิตร ท าการช่ังและบันทึกน้ าหนักของน้ ายาง 

 การสกัดน้ ายาง (latex extract) เพื่อใช้ในการทดลอง สามารถสกัดได้โดยการน าน้ ายางสีขาวข้ น (latex)      

มาผสมกับตัวท าละลาย (Absolute methanol) ในสัดส่วนน้ ายาง : Absolute methanol อัตราส่วน 1:1 ผสมให้เข้ากัน จากนั้น

น ามาปั่นเหวี่ยงตกตะกอนด้วยเครื่อง microcentrifuge ความเร็วรอบ 14,000 รอบ เป็นเวลา 30 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส แล้วใช้ไมโครปิเปตดูดเอาส่วนท่ีเป็นของเหลวด้านบน (supernatant) ใส่หลอด microcentrifuge หลอดใหม่ 

เพื่อน าไประเหยด้วยเคร่ือง evaporator ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนของเหลวระเหยหมด จากนัน้น าตะกอนท่ีเหลืออยู่

ในหลอดมาผสมกับ phosphate buffer (PB) ความเข้มข้น 20 mM pH 6.0 ปริมาตรตามน้ าหนักของน้ ายางท่ีบันทึกไว้ใน 

คร้ังแรก แล้วเก็บในตูแ้ชแ่ข็ง ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
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 2. การเตรียมอาหารส าหรับเลี ยงมอดแป้ง 

 น าสารสกัดท่ีได้จากน้ ายางปอกระสา จากข้อ 1 มาไว้ ท่ีอุณหภูมิห้อง และเติม phosphate buffer (PB)  

ความเข้มข้น 20 mM pH 6.0 ปริมาตรเท่ากับตัวท าละลายข้างต้น (Absolute methanol) จากนั้นน ามาใส่ในแป้งสาลีผสม

ยีสต์ 5 เปอร์เซ็นต์ ผสมให้เข้ากัน ท่ีความเข้มข้นของสารสกัดจากน้ ายางปอกระสาต่อแป้งสาลี ได้แก่ 100, 50, 25 และ 

12.5 เปอร์เซ็นต ์น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60°C เพื่อให้อาหารจับตัวเป็นก้อน จากนัน้น าอาหารมาบดให้ละเอยีด จะได้อาหารท่ีมี

ลักษณะเป็นผง 

 3. การทดสอบการยับยั งการเจริญเติบโตของมอดแป้ง 

 ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของมอดแป้ง ในสภาวะ in vivo โดยน าอาหาร จากข้อ 2 มาเลี้ยงมอดแป้งใน

ระยะตา่ง ๆ จ านวน 3 ซ้ า ดังนี้ 

 3.1 การทดสอบในระยะตัวหนอน น าตัวหนอนอายุ 12 และ 20 วัน จ านวน 30 ตัว มาเลี้ยงในอาหารท่ีเตรียมไว้ 

ท าการบันทึกน้ าหนัก ความยาวล าตัว และอัตราการตายของตัวหนอน ทุก ๆ 5 วัน จากนั้นเลี้ยงในอาหารต่อไปจน  

ตัวหนอนเข้าสู่ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย บันทึกน้ าหนักของดักแด้ และอัตราการเจริญเป็นตัวเต็มวัย 

 3.2 การทดสอบในระยะตัวเต็มวัย โดยท าการแยกเพศมอดแป้งตั้งแต่ระยะดักแด้ และน ามาเลี้ยงในอาหารปกติ

จนเป็นตัวเต็มวัย จากนั้นน าตัวเต็มวัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ จ านวน 30 ตัว (ตัวผู้ 15 ตัว, ตัวเมีย 15 ตัว) มาเลี้ยงในอาหารท่ี

เตรียมไวท่ี้อัตราส่วนตา่ง ๆ เป็นเวลา 5-7 วัน จากนัน้บันทึกอัตราการวางไข่ของตัวเต็มวัย 

 4. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของมอดแป้ง โดยวิธี One-way Anova ด้วย

โปรแกรม spss version 16.0 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลของสารสกัดน  ายางปอกระสาต่อน  าหนักของมอดแปง้ระยะตัวหนอน 

 จากการทดสอบผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาตอ่น้ าหนักของมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 12 และ 20 วัน 

พบว่า ตัวหนอนท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาในวันท่ี 5 ของการทดลอง ตัวหนอนอายุ 12 วัน มีน้ าหนักน้อยกว่า

กลุ่มควบคุมทุกสูตรอาหาร โดยกลุม่ควบคุมมนี้ าหนัก 0.94±0.01 มลิลิกรัม ส่วนกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายา ปอกระสา

ท่ีความเข้มข้น 12.50, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนัก 0.81±0.08, 0.73±0.03, 0.66±0.06 และ 0.45±0.03 

มิลลิกรัม ตามล าดับ (p≤0.05)  ซึ่งท่ีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักตัวหนอนแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (ภาพ 1ก) ส่วนตัวหนอนอายุ 20 วัน ทุกสูตรอาหารมีน้ าหนักไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 12.50 , 25, 50 และ 100 

เปอร์เซ็นต์ มนี้ าหนักตัวหนอน 2.69±0.02, 2.71±0.02, 2.71±0.03, 2.66±0.04 และ 2.67±0.06 มลิลกิรัม ตามล าดับ 

(p≤0.05) (ภาพ 1ข) 
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ภาพที ่1 ผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อน้ าหนักของมอดแป้งระยะตัวหนอน  

(ก) ตัวหนอนอายุ 12 วัน (ข) ตัวหนอนอายุ 20 วัน 
 

2. ความยาวของตัวหนอน 

จากผลการทดสอบสารสกัดน้ ายางปอกระสาตอ่น้ าหนักของตัวหนอนมอดแป้ง พบวา่ตัวหนอนอายุ 12 วัน  ที่

ได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสามีน้ าหนักลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยจึงท าการวัดความยาวล าตัวของ  

มอดแป้งระยะตัวหนอน พบว่าในกลุ่มควบคุมตัวหนอนมีล าตัวยาวท่ีสุด คือ 7.5 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่กลุ่ม  

ตัวหนอน  ที่ได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาท่ีความเข้มขน้ 12.50, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ความยาวล าตัวเท่ากับ 

6.8, 5.5, 5 และ 4.5 มลิลเิมตร ตามล าดับ (ภาพ 2) ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับน้ าหนักของมอดแป้งในกลุ่มต่าง ๆ 
 

 Control 12.50% 25% 50% 100% 

ความยาว 

 

 

ตัวหนอน 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่2 ลกัษณะสัณฐานและความยาวของมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 12 วัน  

ท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสา 

เป็นเวลา 10 วัน (Scale bar = 1.0 mm) 

  

7.5 mm 

 

6.8 mm 

 
5.5 mm  5 mm 

 

4.5 mm 
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3. ผลของสารสกัดน  ายางปอกระสาต่ออัตราการตายของมอดแป้งระยะตัวหนอน 

 จากการทดสอบผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาตอ่น้ าหนักและความยาวล าตัวของมอดแป้งระยะตัวหนอน

พบวา่น้ าหนักและความมผีลสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงศกึษาอัตราการตายของมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 

12 และ 20 วัน พบวา่ตัวหนอนอายุ 12 วัน ในกลุ่มควบคุมมอีัตราการตายเท่ากับ 2.22 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มท่ีได้รับสาร

สกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตายมากที่สุด เท่ากับ 11.11 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ 

กลุ่มท่ีได้รับสารสกัดปอกระสาความเข้มข้น 25, 50 และ 12.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตายเท่ากับ 10.00, 6.67 และ 

5.56 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ภาพ 3ก) ส่วนตัวหนอนอายุ 20 วันอัตราการตายของตัวหนอนกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ี

ได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ไมแ่ตกตา่งกัน โดยมีอัตราการตายเท่ากับ 4.44 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาได้แก่กลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 12.5 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการตายเท่ากับ 

3.33 และ 2.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบอัตราการ

ตายของตัวหนอน (p≤0.05) (ภาพ 3ข) 
 

ภาพที ่3 (ก) ผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่ออัตราการตายมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 12 วัน, (ข) ผลของสาร

สกัดน้ ายางปอกระสาต่ออัตราการตายมอดแป้งระยะตัวหนอนอายุ 20 วัน, (ค) ผลของสารสกดัน้ ายางปอกระสาต่อ

น้ าหนักมอดแป้งระยะดักแด้ของตัวหนอนอายุ 12 วัน, (ง) ผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อน้ าหนักมอดแป้งระยะ

ดักแด้ของตัวหนอนอายุ 20 วัน 
 

4. ผลของสารสกัดน  ายางปอกระสาต่อน  าหนักของมอดแปง้ระยะดักแด้ 

 จากการทดสอบผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อน้ าหนักของมอดแป้งระยะดักแด้ พบวา่ตัวหนอนอายุ  12 

วัน ที่ได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาในวันท่ี 25 ของการทดลอง ในสูตรอาหารความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์         มี

น้ าหนักระยะดักแด้แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมีน้ าหนักเท่ากับ 2.41±0.09 มิลลิกรัม        โดย

น้ าหนักระยะดักแด้กลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดที่ความเข้มข้น 12.5, 25, และ 50 เปอร์เซ็นต์ มนี้ าหนักเท่ากับ 

2.53±0.02, 2.54±0.01, 2.57±0.10 และ 2.62±0.05 มิลลิกรัม ตามล าดับ (ภาพ 3ค) ส่วนตัวหนอนอายุ  
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20 วันท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาในวันท่ี 15 เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ พบว่าน้ าหนักระยะดักแด้ไม่แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญในทุกสูตรอาหาร โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 12.50 , 25, 50 

และ 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักดักแด้เท่ากับ 2.52±0.05, 2.54±0.01, 2.57±0.10, 2.62±0.05 และ 2.41±0.09 

มลิลกิรัม ตามล าดับ (p≤0.05) (ภาพ 3ง) 

5. ผลของสารสกัดน  ายางปอกระสาต่อการเจรญิเป็นตัวเต็มวยั 

จากการศึกษาผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อมอดแป้งในระยะต่าง ๆ พบว่าสารสกัดน้ ายางปอกระสามี

ผลต่อมอดแป้ง จึงได้ศึกษาอัตราการเจริญเป็นตัวเต็มวัย พบว่ากลุ่มตัวหนอนอายุ 12 วัน ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ี

ได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 12.5, 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนดักแด้ท่ีพัฒนามาเป็นตัวเต็มวัยไม่

แตกต่างกัน โดยมีจ านวนตัวเต็มวัยเท่ากับ 19.00±1.87, 20.33±0.94, 21.33±3.86 และ 21.00±2.16 ตัว ตามล าดับ 

แต่ในกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนดักแด้ท่ีพัฒนามาเป็นตัวเต็มวัยนอ้ย

ท่ีสุด โดยมีจ านวนตัวเต็มวัยเท่ากับ 4.00±2.45 ตัว (p≤0.05) (ภาพ 4ก) ส่วนกลุ่มตัวหนอนอายุ 20 วัน กลุ่มควบคุม

และกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 12.50, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ มจี านวนดักแด้ท่ีพัฒนามา

เป็นตัวเต็มวัยไม่แตกต่างกัน โดยมีจ านวนตัวเต็มวัยเท่ากับ 23.67±1.47, 24.00±3.74, 25.00±1.63, 25.67±0.94 และ 

27.67±2.06 ตัว ตามล าดับ (p≤0.05) (ภาพ 4ข) 

ภาพ 4 ผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาตอ่การเจรญิเป็นตัวเต็มวัย 

(ก) ตัวหนอนอายุ 12 วัน (ข) ตัวหนอนอายุ 20 วัน 
 

6. ผลของสารสกัดน  ายางปอกระสาต่อการวางไข่ของตัวเต็มวัย 

 จากการทดลองเลี้ยงตัวเต็มวัยมอดแป้งในอาหารปกติและอาหารท่ีมีสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 

12.50, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากปล่อยมอดแป้งลงในอาหาร 5-7 วัน จึงนับจ านวนไข่ พบว่า มอดแป้งใน

กลุ่มควบคุมมีการวางไข่ 65.67±6.01 ฟอง ส่วนในกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 12.50, 25, 50 

และ 100 เปอร์เซ็นต์ มกีารวางไข่น้อยกวา่กลุ่มควบคุม โดยมีจ านวนไข่เท่ากับ 54.00± 5.72, 49.00±1.63, 47.00±1.63 

และ 45.00±1.63 ฟอง ตามล าดับ (p≤0.05) (ภาพ 5) 
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ภาพที่ 5 ผลของสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อการวางไขข่องตัวเต็มวัย 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาสารสกัดน้ ายางปอกระสาต่อน้ าหนัก ความยาว และอัตราการตายของมอดแป้งระยะตัว

หนอน น้ าหนักของดักแด้ การเจริญเป็นตัวเต็มวัย และอัตราการวางไข่ของตัวเต็มวัย พบว่าน้ าหนักของมอดแป้งระยะ

ตัวหนอนอายุ 12 และ 20 วัน พบวา่สารสกัดน้ ายางปอกระสามีผลต่อน้ าหนัก ความยาวล าตัว อัตราการตายของมอด

แป้งระยะตัวหนอน น้ าหนักของดักแด ้และการเจรญิเป็นตัวเต็มวัยอยา่งมีนัยส าคัญ ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนในตัวหนอนอายุ 

12 วัน โดยตัวหนอนท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางปอกระสาความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนัก ความยาวตัวหนอนน้อย

กว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดน้ ายางอัตราส่วนต่าง ๆ  และมีอัตราการตายของตัวหนอนมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมถึง 8.89 เปอร์เซ็นต์ ท้ังนี้สารสกัดน้ ายางปอกระสายังมีผลต่อน้ าหนักของมอดแป้งระยะดักแด้ การเจริญเป็น

ตัวเต็มวัย และการวางไข่ของตัวเต็มวัยดว้ย แตส่ารสกัดน้ ายางปอกระสาไมม่ผีลตอ่ตัวหนอนอายุ 20 วัน ทวา่ตัวหนอน

อายุ 12 วัน มีการกินอาหารเพื่อน าไปใช้พัฒนาส่วนตา่ง ๆ มากกว่าตัวหนอนอายุ 20 วัน จึงท าให้ตัวหนอนอายุ 12 วัน 

ได้รับสารสกัดจากน้ ายางปอกระสามากเช่นกัน ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับผลของพืชชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน ได้แก่ 

สารสกัดเมทานอลของน้ ายางจากปอกระสา หม่อน ข่อย มะเดื่อปล้อง สาเก โพ ผักเลือด และขนุน    มีประสิทธิภาพ

การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ -amylase ของมอดแป้ง [3] นอกจากนี้สารสกัดจากน้ ายางของหม่อน (M. alba)  

ยังมีความเป็นพษิต่อตัวอ่อนของหนอนไหมอีร่ี (Samia ricini) โดยมีผลยับยั้งการท างานของ sucrase ซึ่งสารท่ีออกฤทธ์ิ

ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ sucrase นั้นคือสารประกอบ 1,4-dideoxy-1,4- imino-D-arabinitol (D-AB1) และ  

1-deoxynojirimycin (DNJ) จัดอยู่ในสารประกอบประเภท sugar-mimic alkaloids ท่ีมีโครงสร้างคล้ายน้ าตาล [5]  

จากการทดลองนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสารสกัดน้ ายางปอกระสาอาจมีสารประกอบบางชนิดท่ีมีผลต่อการยับยั้ง  

การเจรญิเตบิโตของมอดแป้ง ซึ่งพชืชนิดอื่นในกลุ่มน้ีอาจมีการสร้างสารชนิดเดียวกันนี้เชน่กัน 
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ผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสัดส่วนเมทไธโอนีนตอ่ไลซีนตอ่สมรรถนะการเจริญเติบโตของ

สุกรหลังหย่านม ใช้ลูกสุกรหย่านม เพศผู้ตอน ลูกผสม (พันธ์ุลาร์จไวท์ x พันธ์ุแลนด์เรซ x พันธ์ุดูรอค) จ านวน 24 ตัว 

น้ าหนักเร่ิมต้นเฉลี่ย 6.99 กิโลกรัม ตามแผนการทดลอง 2x4 Factorial in Completely  Randomized Design โดยปัจจัย A 

คือ ระดับไลซีน จ านวน 2 ระดับ (ร้อยละ 1.55 และ 1.70) และปัจจัย B คือ สัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีน จ านวน 4 

สัดส่วน (29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100) เลี้ยงลูกสุกรบนกรงขังเดี่ยวทดสอบการย่อยได้ขนาด 20x60 x45 

เซนติเมตร ให้ลูกสุกรได้รับอาหารประมาณร้อยละ 3 ของน้ าหนักตัว แบ่งให้กินวันละ 2 คร้ัง เวลา 06.30 และ 16.30 

นาฬิกา ลูกสุกรได้รับน้ าดื่มอย่างเต็มท่ีตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการทดลอง ชั่งน้ าหนักลูกสุกรทุกสัปดาห์ จาก

ผลการศึกษา พบว่าลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน (29:100, 34:100, 39:100 

และ 44:100) มีอัตราการเจริญเติบโต (191, 199, 196 และ 188 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ) น้ าหนักตัวท่ีเพิ่มต่อ

ปริมาณอาหารท่ีกิน (587, 612, 602 และ 580 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ) และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 

(2.86, 2.99, 2.93 และ 2.83 ตามล าดับ) ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

การศึกษาคร้ังนี้ สรุปได้ว่าสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนในอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับลูกสุกรหลังหย่านม มีค่าเท่ากับ 

29:100 นอกจากนี้จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มสัดส่วนเมทโอนีนต่อไลซีนในอาหารให้สูงกว่าระดับท่ี  

NRC (2012) แนะน า (29:100) มีผลท าให้สมรรถนะการเจริญเติบโตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิต ิ(P>0.05) 
 

ค าส าคัญ:   สัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีน, สมรรถนะการเจรญิเตบิโต, สุกรหลังหย่านม    
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Abstract 
 The objective of this research was to study the methionine to lysine ratio on growth performance in 

weanling pigs. Twenty four castrated male, crossbred (Large white x Landrace x Duroc) weanling pigs averaging 

6.99 kg body weight were used as the experimental animals. The 2x4 Factorial Experiment completely randomized 

design was used in this study. The pigs were randomly allocated to 8 groups (Factor A: 2 lysine levels; 1.55 and 

1.70%, Factor B: 4 methionine to lysine ratio; 29:100, 34:100, 39:100 and 44:100) with 3 replicates of 1 pig each. 

The pigs were individually penned in 20x60x45 cm.  metabolism cages.  The experimental diets were offered, at 

about 3 % initial weight, two times a day, at 06.30 a.m. and 04.30 p.m. Pigs received water freely available at 

all time ( ad libitum)  until 4 weeks experimental periods.  Body weights of the pigs were recorded once a week. 

The results showed that weanling pigs fed the diets with different methionine to lysine ratios ( 2 9 : 100, 34: 100, 

39:100 and 44:100) showed nearly average daily gain (191, 199, 196 and 188 g/h/d, respectively), gain per feed 

(587, 612, 602 and 580 g/kg diet) and protein efficiency ratio (2.86, 2.99, 2.93 and 2.83) (P>0.05). In 

conclusion, this study founded that the optimal methionine to lysine ratio in weanling pig diet was 29:100. Moreover, 

this study indicated that supplemented methionine to lysine ratio higher than NRC (2012) recommendation (29:100) 

showed the results to improve the growth performance of weanling pigs but not significant different (P>0.05). 
 

Keywords:   Methionine to lysine levels, growth performance, weanling pigs 
 

บทน า 
 เมทไธโอนีน (methionine) มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึมของเนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ทอรีน 

นอกจากนี้เมทไธโอนีนยังสามารถสังเคราะห์เป็นซีสตีนได้ (Nelson and Cox, 2000) และท าหน้าที่ให้หมู่เมธิล (methyl 

group) แก่สารอื่น (Murray et al., 2000) เมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นท่ีมีจ ากัดในอาหารเป็นอันดับแรก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารท่ีประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือด เช่นเลือดป่น พลาสมาโปรตีน และถั่วเหลืองอบ 

เนื่องจากมีประมาณของเมทไธโอนนีต่ า (Owen et al., 1995a,b)  ไลซีน (lysine) มีบทบาทต่อการเจริญเติบโต เมแทบลิซึม

ของเนื้อเยื่อ เป็นสารตัง้ตน้หรือเป็นส่วนประกอบในการสังเคราะห์คาร์นิทีน (carnitine) และเดสโมซีน (desmosine) (Scott et 

al., 1982) และส่วนประกอบส าคัญในการสร้างกล้ามเนื้อ ท าให้ปริมาณของเนื้อแดงมาก ไลซีนเป็นกรดอะมิโนท่ีมีจ ากัด

อันดับแรกในอาหารสุกรท่ีประกอบสูตรอาหารด้วยธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และกากเมล็ดฝ้าย 

นอกจากนี้ยังเป็นกรดอะมิโนท่ีมีก าจัดในกากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง และกากเมล็ดทานตะวัน โปรตีนสัตว์ท่ีได้รับจาก

อาหารเมื่อถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายท่ีล าไส้เล็ก โปรตีนท่ีย่อยไม่ได้ถูกขับออกมาจากร่างกาย

ทางมูลในรูปของสารประกอบไนโตรเจน ซึ่งหากโปรตนีมกีารย่อยได้สูงจะพบปริมาณไนโตรเจนในมูลต่ า แตห่ากโปรตนี

มีการย่อยได้ต่ าจะพบปริมาณไนโตรเจนในมูลสูง กรดอะมิโนท่ีถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกขนส่งไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ 

เพื่อสังเคราะห์โปรตีนของเนื้อเยื่อนั้น ๆ กรดอะมิโนท่ีไม่ถูกน ามาสังเคราะห์โปรตีน จะถูกก าจัดหมู่อะมิโนออกจาก

ร่างกายโดยวัฎจักรยูเรีย และขับไนโตรเจนออกมาจากร่างกายทางปัสสาวะ การสังเคราะห์โปรตีนแต่ละชนิดมีความ

ต้องการปริมาณและสัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีมีความจ าเพาะแตกต่างกัน  หากกรดอะมิโนท่ีถูกดูดซึมเข้า  

สู่ร่างกายมคีวามสมดุลของกรดอะมิโนตรงกับความตอ้งการของร่างกาย กรดอะมิโนเหล่านี้จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน

การสังเคราะห์โปรตนีได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ท าให้เกิดการสะสมกรดอะมิโนในร่างกายสูง มปีริมาณของกรดอะมิโนท่ี

ถูกก าจัดออกจากร่างกายต่ า ดังนั้นจึงพบปริมาณของไนโตรเจนท่ีเกิดจากการสลายตัวของกรดอะมิโนในปัสสาวะต่ า 
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ท าให้ค่าทางชีวภาพจริง (true biological value) ของโปรตีนมีค่าสูง ในทางตรงกันข้ามหากกรดอะมิโนท่ีถูกดูดซึมเข้าสู่

ร่างกาย มีสมดุลของกรดอะมิโนไม่ตรงกับความต้องการของร่างกาย ท าให้ร่างกายไม่สามารถน ากรดอะมิโนมาใช้

ประโยชน์ในการสังเคราะห์โปรตีน จึงมีการสะสมกรดอะมิโนในร่างกายต่ า ดังนั้นจึงมีกรดอะมิโนท่ีไม่ถูกน ามา

สังเคราะห์โปรตีนและถูกก าจัดออกจากร่างกายในปริมาณมาก ด้วยเหตุนี้จึงพบไนโตรเจนท่ีเกิดจากการสลายตัวของ

กรดอะมิโนปัสสาวะในปริมาณสูง ท าให้ค่าทางชีวภาพจริงของโปรตีนมีค่าต่ า ส่วนการใช้ประโยชน์ได้สุทธิจริง  

(true net protein utilization) ของโปรตีน เป็นค่าซึ่งเกิดจากการน าค่าทางชวีภาพจริงของโปรตีนคูณด้วยค่าการย่อยได้

จริงของไนโตรเจน เป็นการพิจารณาความสมดุลของกรดอะมิโนร่วมกับการย่อยได้จริงของไนโตรเจน ท าให้ทราบถึง

คุณภาพของโปรตีนว่าเมื่อสัตว์ได้รับโปรตีนจากอาหารสามารถย่อยและถูกดูดซึมกรดอะมิโนเข้าสู่ร่างกาย  

แล้วสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อสะสมไว้ในร่างกายเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ

โปรตีนหรือไนโตรเจนท่ีกิน ดังนั้นการประกอบอาหารส าหรับอาหารสุกร ต้องมีการค านวณปริมาณของโปรตีน 

ปริมาณและสัดสวนของกรดอะมโินชนิดตา่ง ๆ ให้มีความสมดุล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ประโยชนไ์ด้ของโปรตีน 

และท าให้ลูกสุกรมีสมรรถนะการเจริญเติบโตท่ีดี การค านวณสัดส่วนของกรดอะมิโนในไอเดียลโปรตีน โดยท่ัวไปใช้ไลซีน

เป็นตัวเปรียบเทียบ โดยคิดสัดส่วนของกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ เป็นร้อยละของไลซีน  โดย ARC (1981) แนะน าว่า 

ลูกสุกรอายุ 21 ถึง 56 วัน ควรได้รับอาหารท่ีมีโปรตนีร้อยละ 20.12 ไลซีนร้อยละ 1.41 เมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนร้อย

ละ 0.70 ทรีโอนีนร้อยละ 0.85 และทริปโตเฟนร้อยละ 0.99 ของอาหาร ซึ่งมีเมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนร้อยละ 50 ของไล

ซีน ส่วน NCR (2012) รายงานว่าลูกสุกรน้ าหนัก 7 ถึง 11 กิโลกรัม มีความต้องการโปรตีนในอาหารร้อยละ 20.56 ไลซีน 

ร้อยละ 1.53 เมทไธโอนนีร้อยละ 0.44 และเมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนร้อยละ 0.87 ของอาหาร ซึ่งมีเมทไธโอนีนร้อยละ 

29 ของไลซีน และเมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนร้อยละ 57 ของไลซีน การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลของสัดส่วนเมทไธ

โอนีนต่อไลซีนท่ีมีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรหลังหย่านม โดยศึกษาในอาหารท่ีใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็น

แหล่งของโปรตีน ซึ่งมีปริมาณของเมทไธโอนีนและเมทไธโอนีนรวมกับซีสตีนต่ า แต่มีปริมาณไลซีนเพียงพอ โดยท า  

การเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ ดีแอล-เมทไธโอนีน เพื่อท าให้เกิดสัดส่วนเมทไธโอนีนตอ่ไลซีนท่ีแตกต่างกัน โดยศึกษา

ในอาหารท่ีมีโปรตีนร้อยละ 20.50 ซึ่งเป็นระดับท่ีเพียงพอต่อความต้องการเพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ระดับไลซีน  

2 ระดับ คือ รอ้ยละ 1.55 ซึ่งเป็นระดับท่ี NRC (2102) แนะน าส าหรับลูกสุกรน้ าหนัก 7 ถึง 11 กิโลกรัม และอกีระดับคือ 

1.70 (เพิ่มขึ้นจากระดับท่ี NRC (2012) แนะน า 10 เปอร์เซ็นต์) ลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีไลซีนในแต่ละระดับจะได้รับ

สัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีน 4 สัดส่วน คือ 29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100 ตามแผนการทดลอง 2x4 Factorial in 

Completely  Randomized Design โดยปัจจัย A คือ ระดับไลซีน จ านวน 2 ระดับ (ร้อยละ 1.55 และ 1.70) และปัจจัย B 

คือ สัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีน จ านวน 4 สัดส่วน (29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของสัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีนตอ่สมรรถนะการเจรญิเตบิโตของลูกสุกรหลังหย่านม 

 

  



559 
 

 

-Proceeding- 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 สัตว์ทดลอง  

 ใชสุ้กรหลังหย่านม ลูกผสมสามสายเลือด (พันธ์ุลาร์จไวท์ x พันธ์ุแลนดเ์รซ x พันธ์ุดูรอค) เพศผู้ น้ าหนักเฉลี่ย

เร่ิมตน้การทดลองเฉลี่ย 6.99 กิโลกรัม ซึ่งผ่านการให้วัคซีนและถ่ายพยาธแิลว้ จ านวน 24 ตัว เลีย้งสุกรในกรงขังเดี่ยว

ทดสอบการย่อยได้ (metabolism cage) ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และสูง 45 เซนติเมตร โดยเลีย้ง

ลูกสุกรกรงละ 1 ตัว สุ่มแยกสุกรออกเป็น 8 กลุ่ม ตามปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 2 ปัจจัย ตามแผน  

การทดลอง 2x4 Factorial in Completely  Randomized Design โดยปัจจัย A คือ ระดับไลซีน จ านวน 2 ระดับ (ร้อยละ 

1.55 และ 1.70) และปัจจัย B คือ สัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีน จ านวน 4 สัดส่วน (29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100) 

กลุ่มละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 1 ตัว 

 อาหารสัตว์ทดลอง  

 ประกอบสูตรอาหารจ านวน 8 สูตรอาหาร มีระดับไลซีน 2 ระดับ (ระดับท่ี 1 ก าหนดตามค าแนะน าของ NRC 

(2012) คือ ร้อยละ 1.55 ส่วนระดับท่ี 2 เพิ่มขึ้นจากค าแนะน าของ NRC (2012) ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 1.70) และในแต่

ละระดับของไลซีน มสีัดสว่นเมทไธโอนีนตอ่ไลซีน จ านวน 4 สัดส่วน (ระดับท่ี 1 ก าหนดตามค าแนะน าของ NRC (2012) 

คือ 29:100 ระดับต่อๆ มา เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 34:100, 39:100 และ 44:100 ตามล าดับ) ประกอบสูตรอาหารให้มีโปรตนี

โปรตนีร้อยละ 20.50 พลังงานท่ีใชป้ระโยชนไ์ด้ 3,400 กิโลแคลอร่ีตอ่กิโลกรัม และมีปริมาณแรธ่าตุและวิตามินเพยีงพอกับ

ความต้องการของสุกรหยา่นม น้ าหนัก 7 ถึง 11 กิโลกรัม ตามค าแนะน าของ NRC (2012) โดยมีปริมาณวัตถุดิบท่ีใชใ้น

สูตรอาหารและมีองค์ประกอบของโภชนะ ดังแสดงใน Table 1  

 การให้น  าและอาหาร: การศึกษาครัง้นี้ท าการทดลองท้ังสิ้น 5 สัปดาห ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

   ระยะท่ี 1 ระยะปรับสัตว์ทดลอง (preliminary period) ชั่งน้ าหนักสุกรในวันแรกก่อนการให้อาหาร จัดสุกรเข้า

กรงขังเดี่ยวทดสอบการย่อยได้ ให้สุกรกินอาหารอย่างเต็มท่ี วันละ 2 คร้ัง ในเวลา 06.30 และ 16.30 นาฬิกา และ 

มีน้ าดื่มส าหรับสุกรกินตลอดเวลา โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงสุกร 1 สัปดาห์ และชั่งน้ าหนักวันสุดท้ายอีกคร้ัง ซึ่งถือเป็น

น้ าหนักสิน้สุดการปรับสัตว์ทดลอง และเป็นน้ าหนักเร่ิมตน้ระยะทดลอง  

   ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง (experimental period) ชั่งน้ าหนักสุกรในวันแรกของแต่ละสัปดาห์ก่อนการให้อาหาร 

ตลอดระยะการทดลอง 4 สัปดาห์ เลี้ยงสุกรบนกรงขังเดี่ยวทดสอบการย่อยได้ ให้สุกรกินอาหารทดลอง จ านวน  

8 สูตรอาหาร ให้สุกรได้รับอาหารในปริมาณเท่ากันทุกตัว วันละ 2 คร้ัง ในเวลา 06.30 และ 16.30 นาฬิกา (โดยมี

ปริมาณการให้อาหารเป็น 250, 300, 350 และ 400 กรัมต่อวัน ในสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ) และ 

มนี้ าดื่มส าหรับสุกรกนิตลอดเวลา ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์  

 การเก็บข้อมูล: การศกึษาคร้ังนี้ท าการบันทึกข้อมูลตลอด 4 สัปดาห์ของการทดลอง โดยบันทึกข้อมูลดังน้ี    

 บันทึกน้ าหนักสุกรเร่ิมตน้และน้ าหนักสุดท้ายของสุกรในแต่ละสัปดาห์ และบันทึกน้ าหนักอาหารท่ีกิน ในแต่ละ

สัปดาห์ ตลอดการทดลอง 4 สัปดาห์  

 ลักษณะที่ต้องการศกึษา: การศึกษาครัง้นี้มีลักษณะที่ตอ้งการศกึษา ดังนี้  

  1. อัตราการเจริญเตบิโตเฉลี่ยตอ่วัน, กรัมตอ่ตัวตอ่วัน (Average daily gain; ADG) 

   ADG =   BWG / D 

  2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed conversion ratio; FCR) 

   FCR =   ∑FI/ BWG 
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3. ประสิทธิภาพการใช้โปรตนี (Protein efficiency ratio; PER) 

   PER =   BWG / P. Intake 

 สัญลักษณ์ย่อของสูตรการค านวณ 

ADFI = ปริมาณอาหารท่ีกินเฉลี่ยตอ่วัน 

ADG = อัตราการเจรญิเตบิโตเฉลี่ยตอ่วัน 

FCR = อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว 

PER = ประสิทธิภาพการใช้โปรตนี 

FI = ปริมาณอาหารท่ีกินท้ังหมด 

D = จ านวนวันท่ีทดลอง 

BWG = น้ าหนักตัวท่ีเพิ่ม 

P. Intake = ปริมาณโปรตนีท่ีกิน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in Completely  

Randomized Design โดยปัจจัย A คือ ระดับไลซีน จ านวน 2 ระดับ (ร้อยละ 1.55 และ 1.70) และปัจจัย B คือ สัดส่วน

เมทไธโอนีนตอ่ไลซีน จ านวน 4 สัดส่วน (29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100) จ านวน 8 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซ้ า 

และเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Test (Steel and Torrie, 1980) 
 

ผลการศึกษา 

 อัตราการเจริญเติบโต  

จากผลการศึกษาพบว่าลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีระดับไลซีนร้อยละ 1.55 และ 1.70 มีอัตราการเจริญเติบโต

เ ฉ ลี่ ย ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น  มี ค่ า เ ป็ น  1 9 2 แ ล ะ  1 9 4 ก รั ม ต่ อ ตั ว ต่ อ วั น  ต า มล า ดั บ  ( P>0.05)  แ ล ะพบ ว่ า 

ลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน ในสัดส่วน 29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100  

มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 191, 199, 196 และ 188 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ (P>0.05)   

ดังแสดงใน Table 2    

 น  าหนักตัวที่เพิ่มต่อปริมาณอาหารที่กิน (Gain per feed) จากผลการศกึษาพบวา่ลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ี

มีระดับไลซีนร้อยละ 1.55 และ 1.70 มีน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มต่อปริมาณอาหารท่ีกินเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 592 และ  

598 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ (P>0.05) และพบว่าลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ี

แตกต่างกัน ในสัดส่วน 29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100 มีน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มต่อปริมาณอาหารท่ีกินเฉลี่ยใกล้เคียง

กัน มีค่าเป็น 587, 612, 602 และ 580 กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ (P>0.05) ดังแสดงใน Table 2    

 ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein efficiency ratio) จากผลการศึกษาพบว่าลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมี

ระดับไลซีนร้อยละ 1.55 และ 1.70 มปีระสิทธิภาพการใช้โปรตนีเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มคี่าเป็น 2.89 และ 2.92 ตามล าดับ 

(P>0.05) และพบว่าลูกสุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมีสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน ในสัดส่วน 29:100, 34:100, 

39:100 และ 44:100 มีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 2.86, 2.99, 2.93 และ 2.83 ตามล าดับ 

(P>0.05) ดังแสดงใน Table 2    
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษา พบว่าสุกรท่ีได้รับสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน (29:100, 34:100, 39:100 และ 

44:100) มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน (191, 199, 196 และ 188 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ) ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เชน่เดียวกับน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มตอ่ปริมาณอาหารท่ีกิน (587, 612, 602 และ 580 

กรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดับ) และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (2.86, 2.99, 2.93 และ 2.83 ตามล าดับ)  

ซึ่งจากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีเหมาะสมกับสุกร (จากผลการศึกษาค่าความสมดุลของ

ไนโตรเจนและสมรรถนะการเจริญเติบโต) มีค่าค่อนข้างกวา้งตัง้แตร้่อยละ 27 ถึง 40 ของไลซีน (Chung et al., 1989; 

Fuller et al., 1989; Chung and Baker, 1992; Gatel et al., 1992; Owen et al., 1995a; Canh et al., 1998; Loughmiller 

et al., 1998; NRC, 1998) เมื่อพจิารณาผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา่การเพิ่มสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนเป็น 34:100 และ 

39:100 มีผลท าให้สมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรดีขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

และพบวา่การเพิ่มสัดส่วนเมทไธโอนนีเป็น 44:100 จะมผีลท าให้สมรรถนะการเจริญเติบโตของสุกรลดลง ซึ่งเป็นไปได้

ว่าสัดส่วน 34:100 และ 39:100 เป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโน ส่งผลท าให้เกิดการสะสม

โปรตนีในร่างกายสูงกว่าสัดส่วน 29:100 และ 44:100 (แตไ่มม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยท่ีผ่านมา ท่ีรายงานว่าการเพิ่มสัดส่วนเมทไธโอนนีต่อไลซีนจาก 27:100 เป็น 33:100 ถึง 40:100 จะท า

ให้สุกรมีสมรรถนะการเจริญเติบโตและการกักเก็บโปรตีนเพิ่มขึ้น (Chung et al., 1989; Gatel et al., 1992; Kwon et 

al., 1995; Owen et al., 1995a; Loughmiller et al., 1998; Le Bellego and Noblet, 2002; Kerr et al., 2003)  นอกจากนี้

จากผลการศึกษาที่ผ่านมายังพบวา่สุกรท่ีได้รับอาหารท่ีมสีัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนต่ า 25:100 ถึง 29:100 (Chung et 

al., 1989; Chung and Baker, 1992; Gatel  et al., 1992; Loughmiller et al., 1998) และสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนสูง 

42:100 ถึง 49:100 (Kwon et al., 1995; Loughmiller et al., 1998) จะท าให้สุกรมีสมรรถนะการเจริญเติบโตและ 

การกักเก็บโปรตีนต่ า ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการสุกรได้รับเมทไธโอนีนต่ าหรือสูงกวา่ความต้องการ ส่งผลให้กรดอะมิ

โนในร่างกายไม่สมดุล ท าให้การสังเคราะห์โปรตีนและการกักเก็บโปรตีนไว้ในร่างกายต่ า ส่งผลท าให้สุกรมีสมรรถนะ

การเจริญเติบโตต่ า (Balogun and Fetuga, 1981; Edmonds and Baker, 1987) ซึ่งจากผลการศึกษาคร้ังนี้พบว่าสุกรท่ี

ได้รับสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีแตกต่างกัน 29:100, 34:100, 39:100 และ 44:100 มีสมรรถนะการเจริญเติบโต

ใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าสุกรท่ีได้รับสัดส่วนเมทไธโอนีนต่อ 

ไลซีน 34:100 และ 39:100 มสีมรรถนะการเจรญิเตบิโตเพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าสุกรหลังหย่านมมกีารตอบสนองตอ่สัดส่วน

เมทไธโอนีนต่อไลซีนท่ีเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนท่ี NRC (2012) แนะน าเล็กน้อย แต่ผลการตอบสนองไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงสรุปได้วา่สัดส่วนเมทไธโอนีนตอ่ไลซีนท่ีเหมาะสมส าหรับลูกสุกรหลังหย่า

นมมีสัดส่วนเท่ากับ 29:100    
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Table 1 Ingredients and nutrient composition of experimental diets  

Items Lysine levels (%) 
1.55 1.70 

Methionine to Lysine Ratios 
29:100 34:100 39:100 44:100 29:100 34:100 39:100 44:100 

Soybean meal 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70 
Cassava flour 39.30 39.30 39.30 39.30 39.30 39.30 39.30 39.30 
Rice hulls 7.84 7.76 7.69 7.61 7.63 7.54 7.46 7.36 
Soybean oil 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Dicalcium phosphate1 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
Calcium carbonate2 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Common salt 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 
L-Lysine 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.47 0.47 0.47 
DL-Methionine 0.18 0.26 0.33 0.41 0.22 0.31 0.39 0.49 
Premix3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Crude protein (Nx6.25) 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 
ME (kcal/kg) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 
Ether extract 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 
Crude fiber 6.22 6.19 6.16 6.13 6.13 6.10 6.07 6.03 
Ash 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 
Calcium 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Phosphorus 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
Available phosphorus 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
Sodium 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
Chloride 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
Lysine 1.55 1.55 1.55 1.55 1.70 1.70 1.70 1.70 
Methionine 0.45 0.53 0.60 0.68 0.49 0.58 0.66 0.75 
Methionine + Cystine 0.77 0.85 0.92 0.99 0.81 0.90 0.97 1.07 

Remark: 1Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium content 38.00 %; 3Mineral and vitamins premix provided 
the following per kilogram of diets; manganese, 65.99 mg; iron, 182.37 mg; copper, 11.00 mg; selenium, 0.55 mg; zinc, 183.70 
mg; iodine, 0 . 26  mg; magnesium, 238. 70; vitamin A, 4,036 IU; cholecalciferol, 806 IU; vitamin E, 29.70 mg; vitamin K, 0.91 mg; 
vitamin B1, 1.84 mg; vitamin B2, 6. 46 mg; nicotinic acid, 27.50 mg; vitamin B6, 2. 75 mg; vitamin B12, 0.03 mg; pantothenic acid, 
18.34 mg; folic acid, 0.55 mg; biotin, 0.11 mg; and chorine, 916.30 mg  
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Table 2  Growth performance of pigs fed different methionine to lysine ratio diets  

Items Growth performance1 

 ADG G/F PER 

Factors of study    

A : Lysine levels (%) NS NS Ns 

     1.55 192 592 2.89 

     1.70 194 598 2.92 

B : Methionine to lysine ratios NS NS NS 

     29:100 191 587 2.86 

     34:100 199 612 2.99 

     39:100 196 602 2.93 

     44:100 188 580 2.83 

AB NS NS NS 

SEM 3.51 10.81 0.05 

Remark: 1 ADG = Average daily gain, g/h/d; G/F = Gain per feed, k/kg; PER = Protein efficiency ratio  
NS = Indicate that the non significance (P>0.05) 
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อิทธิผลของปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ และความยาวนานของการได้รับแสงต่อผลผลิต และ 

สารทุติยภูมิบางชนิดของหญ้าหวาน 

Influence of Hydroponic Fertilizers and Light Durations on Economic Yield and 

some Secondary Metabolite of Stevia rebaudiana Bertoni   
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บทคัดย่อ 

 ท าการวจิัยเพื่อการปรับปรุงการเจรญิเตบิโต ผลผลิต และสารให้ความหวานของหญา้หวาน การประเมินการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมสารสตีวิโอไซด์ของหญ้าหวานท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบน้ าตื้น โดยการให้

สารละลายธาตุอาหารพชื 3 ชนิด ได้แก่ Resh tropical and dry summer (EC=1.6) น้ าหมักปลา (EC=1.0) และ น้ าหมัก

ปลา (EC=1.6) ร่วมกับการให้แสงสวา่ง 3 ช่วงความยาววัน ได้แก่ การให้ได้รับแสง 12, 14 และ 16 ชั่วโมง/วัน จัดปัญหา

การทดลองแบบแฟกทอเรียล และวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน  3 ซ้ า พบว่าการให้ปุ๋ยสูตร Resh 

tropical dry summer ท าให้หญ้าหวานมีความสูง ขนาดของใบ จ านวนใบ/ต้น น้ าหนักสด/ต้น และผลผลิต/ไร่ (น้ าหนัก

แห้ง) น้ าตาลรีดวิส ์และปริมาณน้ าตาลท้ังหมดสูงท่ีสุดเท่ากับ 23.25 (เซนติเมตร) 6.35 (ตารางเซนติเมตร) 40.82 (ใบ/

ต้น) 320 (กรัม/ต้น) 53.50 (กิโลกรัม/ไร่) 19.28 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) 42.95 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) ตามล าดับ 

ขณะที่ สารละลายจากน้ าหมักปลา (EC=1.6) ท าให้หญ้าหวานมีสารสตวีโิอไซด์ สารฟลาโวนอยด์ท้ังหมด แคโรทีนอยด์ 

และน้ าตาลรีดวิสส์ูงท่ีสุด เท่ากับ 1.72 (มลิลกิรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.089 (มลิลกิรัมของ Quercetin/มลิลกิรัมสารสกัด) 

4.76 (มิลลิกรัม/ลิตร) และ 18.92 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง/วัน 

ท าให้หญ้าหวานมีการเจรญิเตบิโต การให้ผลผลิต และสารสตวีโิอไซด์สูงกว่าการให้แสง 12 และ 14 ชั่วโมง  
 

ค าส าคัญ:   ปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์, ความยาวนานในการรับแสง, หญ้าหวาน, ผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
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Abstract  
Experiments were established for improve growth, yield and sweetener substance of stevia.   The first 

experiments, the study was to evaluate growth, yield and stevioside content in stevia grown on NFT- hydroponic 

system. Stevia were treated with 3 hydroponic nutrient solutions (Resh tropical and dry summer; EC=1.6, fish bio-

extract; EC= 1.0 and fish bio- extract; EC= 1.6)  with 3 visible light durations ( 12 hrs. , 14hrs.  and 16 hrs. ) .  The 

experiments on hydroponic system were set up as factorial in CRD with 3 replications.   The results showed that 

Resh tropical and dry summer solution gave the highest plant height, leaf size, number of leaf number/plant, fresh 

weight/plant, economic yield, reducing sugar and total sugar as 23.25 cm, 6.35 cm2, 40.82 leaf/plant, 320 

g/plant, 53.50 kg/rai, 19.28 mg/g extract, 42.95 mg/g extract, respectively.  While, fish bio-extract (EC=1.6) 

gave the highest stevioside, total flavonoids, carotenoids and reducing sugar as 1.72 mg/g dry weight, 0.089 mg 

Quercetin/mg extract, 4.76 mg/l and 18.92 mg/g extract, respectively.  However, long day length condition at 16 

hrs./day gave the higher growth, yield and stevioside content of stevia more than 12 and 14 hrs./day.  
 

Keywords:   Hydroponic fertilizer, Light duration, Stevia, Economic yield  
 

บทน า 
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) เป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี ใบของหญ้าหวานจะมีรสหวาน แต่ไม่

ก่อให้เกิดพลังงาน จึงเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคอว้น [1] หญ้าหวานอาจมสีารให้ความหวานชนดิตา่ง ๆ 

ประมาณ 4-20% ของน้ าหนักแห้งของใบหญ้าหวาน อาจแตกต่างกันไปตามวิธีการเพาะปลูกและสภาวะแวดล้อมใน

การเจริญเติบโต สารทุติยภูมิท่ีเป็นสารให้ความหวานในหญ้าหวานมีหลายชนิด โดยมี Stevioside เป็นสารให้ความ

หวานหลัก รวมถึง Steviol, Steviolbioside, Rebaudioside A ให้ความหวานได้มากกว่าน้ าตาลซูโครส (0.4% solution) 

ประมาณ 300 เท่า [2] เมื่อทดลองให้ได้รับแสงท่ียาวนานกวา่ 14 ชั่วโมง จะชว่ยยดืระยะเวลาในการเจรญิเตบิโตทางล า

ต้นและใบของหญ้าหวานให้ยาวนานขึ้น [3] การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ และระดับของความหวานจะได้รับ

ผลกระทบทันทีเมื่อหญา้หวานเร่ิมออกดอก [4] การเจรญิเตบิโตเพิ่มขึ้นเมื่อหญา้หวานได้รับแสงมากกว่า 14 ชั่วโมง [5] 

ประเทศไทยซึ่งมีช่วงแสงท่ียาวท่ีสุดในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมนั้นมีความยาวนานของการได้รับแสงเพียง  

13 ชั่วโมงต่อวัน จึงท าให้การปลูกหญ้าหวานในประเทศไทยได้ผลผลิตท่ีต่ าและออกดอกเร็วเช่นกัน จากข้อมูลข้างตน้ 

แสดงให้เห็นว่าการให้ผลผลิตมวลชีวถาพ และคุณภาพของสารให้ความหวานนั้นล้วนได้รับผลกระทบจากการ 

เขตกรรมโดยเฉพาะการให้ปุ๋ย และความยาวนานของการได้รับแสง ดังนั้น จึงควรหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ

เจรญิเตบิโตท่ีดมีปีริมาณใบ และสารให้ความหวานท่ีสูงขึ้นในพืน้ท่ีปลูกของไทยตอ่ไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCB  ปัจจัยท่ี 1 ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยไฮโดรโพนิกส์ มี 3 ชนิด ได้แก่  

1) Resh tropical dry summer (AB, EC=1.6) ท่ีมีสว่นประกอบของธาตุอาหาร (ตารางที่ 9) 2) ปุ๋ยหมักปลา (Bioextract, 

EC=1.0) 3) ปุ๋ยหมักปลา (Bioextract, EC=1.6) ปัจจัยท่ี 2 ได้แก่ ความยาวนานของการได้รับแสง 3 ระดับ ได้แก่  

1) ได้รับแสง 12 ชั่วโมงตอ่เนื่อง 2) ได้รับแสง 14 ชั่วโมงตอ่เนื่อง 3) ได้รับแสง 16 ชั่วโมงตอ่เนื่อง ยา้ยปลูกหญ้าหวานท่ี

ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงในฟองน้ าท่ีชุ่มน้ าขนาด 25x25 เซนติเมตร มีช่องกลางลึกประมาณ 1 เซนติเมตร  

ไปปลูกในแปลงปลูกไฮโดรโพนิกส์ หลังจากย้ายปลูกลงในแปลงปลูกระบบไฮโดรโพนิกส์จะวัดค่า EC และค่า pH  
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-Proceeding- 

ทุก ๆ วัน โดยควบคุมค่า pH ไว้ท่ี 6.5 และเติมสารละลายธาตุอาหารตามแผนการทดลอง เมื่ออายุครบ 60 วัน  

ท าการเก็บเกี่ยว ท าการบันทึกข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโต และปริมาณสาร Stevioside วิเคราะห์ความแปรปรวน

ของข้อมูล (Analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิ ธี  Duncan’s new multiple range test 

(DMRT) โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป 
 

ผลการศึกษา 
 ผลของชนดิปุ๋ย (F) และ ความยาวนานของการได้รับแสง (L) นัน้ มผีลตอ่การเจรญิเตบิโตของหญ้าหวานอยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ชนิดของปุ๋ยน้ัน พบว่าการให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer (EC=1.6) ท าให้ต้นของหญา้

หวานมนี้ าหนักสด/ตน้ และผลผลิต/ไร่ (น้ าหนักแห้ง) สูงท่ีสุด เท่ากับ 320 กรัม/ตน้ และ 53.50 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ 

รองลงมาคือการให้ปุ๋ยหมักปลา ค่าการน าไฟฟา้ (EC=1.6) ส่วนการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.0) นัน้ มีน้ าหนักสด/ตน้ และ

ผลผลิต/ไร่ (น้ าหนักแห้ง) ต่ าท่ีสุด ความยาวนานของการได้รับแสงนั้น พบว่า การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องนั้น ท า

ให้ต้นของหญ้าหวานมนี้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักแห้ง/ตน้ และผลผลิต/ไร่ (น้ าหนักแห้ง) สูงท่ีสุด เท่ากับ 332.06 กรัม/ตน้ 

109.14 กรัม/ต้น และ 55.51 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ รองลงมาคือการได้รับแสง 14 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยท้ังสองร่วมกัน (FxL) จะพบว่า การปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช Resh 

tropical dry summer ร่วมกับ การให้หญ้าหวานได้รับแสง 16 ชั่วโมงนั้น ท าให้ได้น้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักแห้ง/ต้น และ 

ผลผลิต/ไร่ (น้ าหนักแห้ง) สูงที่สุด เท่ากับ 337.39 กรัม/ตน้ 110.98 กรัม/ตน้ และ 56.40 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือ การ

ให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) ร่วมกับการให้แสง 16 ชั่วโมง ท าให้ได้น้ าหนักสด/ต้น น้ าหนักแห้ง/ต้น และ ผลผลิต/ไร่ 

(น้ าหนักแห้ง) สูงที่สุด เท่ากับ 331.75 กรัม/ตน้ 109.12 กรัม/ตน้ และ 55.46 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 1)    
 

ตารางที ่1 ผลตอ่น้ าหนักสดต่อตน้ น้ าหนักแห้งต่อต้น และผลผลิตแหง้ของหญ้าหวาน 

Source  
Fresh weight/plant 

(g) 

Dry weight/plant 

(g) 

Economic yield  

(kg dry weight/rai ) 

Fertilizer solution (F)    

AB, EC=1.6 320.00 a 105.08 53.50 a 

Bioextract, EC=1.0 309.65 c 101.59 51.77 b 

Bioextract, EC=1.6 314.36 b 103.39 52.56 ab 

Light duration (L)    

12 hrs. 295.24 c 96.93 b 49.37 c 

14 hrs. 316.70 b 104.00 a 52.95 b 

16 hrs. 332.06 a 109.14 a 55.51 a 

F x L    

AB x 12 hrs. 300.57 g 98.60 bc 50.26 ef 

AB x 14 hrs. 322.03 d 105.67 abc 53.84 bcd 

AB x 16 hrs. 337.39 a 110.98 a 56.40 a 

Bioextract, EC=1.0 x 12 hrs. 290.22 i 95.19 bc 48.54 f 

Bioextract, EC=1.0 x 14 hrs. 311.68 f 102.26 abc 52.11 de 

Bioextract, EC=1.0 x 16 hrs. 327.04 c 107.32 abc 54.67 abc 
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Source  
Fresh weight/plant 

(g) 

Dry weight/plant 

(g) 

Economic yield  

(kg dry weight/rai ) 

Bioextract, EC=1.6 x 12 hrs. 294.93 h 97.00 c 49.32 f 

Bioextract, EC=1.6 x 14 hrs. 316.39 e 104.06 abc 52.90 cd 

Bioextract, EC=1.6 x 16 hrs. 331.75 b 109.12 ab 55.46 ab 

Fertilizer solution (F) * ns * 

Light duration (L) * * * 

F x L * * * 

CV (%) 0.39 6.04 2.21 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
  

ผลของชนิดปุ๋ย (F) และ ความยาวนานของการได้รับแสง (L) นั้น มีผลต่อสาระส าคัญของหญ้าหวานอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ชนิดของปุ๋ยนั้น พบว่าการให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer (EC=1.6) ท าให้ต้นของ 

หญ้าหวานมีสาร Stevioside  และสารฟลาโวนอยด์ต่ าท่ีสุด เท่ากับ 1.57 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.083 มิลลิกรัม

ของ quercetin / 1 มิลลิกรัมของสารท่ีสกัดได้ (mg quercetin/mg extract) ตามล าดับ ขณะท่ีการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) 

ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีสาร Stevioside  และสารฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 1.72 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง และ 

0.089 มลิลิกรัมของ quercetin / 1 มลิลิกรัมของสารท่ีสกัดได้ ขณะท่ีการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.0) ท าให้ได้ปริมาณของสาร

สกัดหยาบ (% yield) สูงท่ีสุด เท่ากับ 16.63 เปอร์เซ็นต์ ความยาวนานของการได้รับแสงนั้น พบว่า การได้รับแสง  

16 ชั่วโมงต่อเนื่องนั้น ท าให้ต้นของหญ้าหวานมสีาร Stevioside  และสารฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 1.74 มิลลิกรัม/กรัม

น้ าหนักแห้ง และ 0.090 มิลลิกรัมของ quercetin / 1 มิลลิกรัมของสารท่ีสกัดได้ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลท่ีเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยท้ังสองร่วมกัน (FxL) จะพบว่า การปลูกด้วยการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) ร่วมกับการให้หญ้าหวานได้รับแสง  

16 ชั่วโมงนั้น ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีสาร Stevioside  และสารฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุด เท่ากับ 1.80 มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนัก

แห้ง และ 0.093 มิลลิกรัมของ quercetin / 1 มิลลิกรัมของสารท่ีสกัดได้ ส่วนการให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer 

(EC=1.6) ร่วมกับการให้แสง 16 ชั่วโมง ท าให้ได้ปริมาณของสารสกัดหยาบ (% yield) สูงท่ีสุด เท่ากับ 17.10 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาคือ การให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.0) ร่วมกับการให้แสง 12 ชั่วโมง (ตารางท่ี 2)    
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ตารางที ่2 ผลตอ่สิ่งท่ีสกัดได้ สาร Stevioside  และสารฟลาโวนอยดข์องหญา้หวาน 

กรรมวธีิ 
Extraction yield  

(% yield) 

Stevioside 

(mg/g) 

Total flavonoids 

(mg quercetin/mg extract) 

Fertilizer solution (F)       

AB, EC=1.6 16.48 ab 1.57 b 0.083 b 

Bioextract, EC=1.0 16.63 a 1.61 b 0.085 ab 

Bioextract, EC=1.6 16.27 b 1.72 a 0.089 a 

Light duration (L)       

12 hrs. 16.54 a 1.55 c 0.082 b 

14 hrs. 16.10 b 1.61 b 0.085 ab 

16 hrs 16.75 a 1.74 a 0.090 a 

F x L       

AB x 12 hrs. 16.55 abc 1.46 d 0.080 c 

AB x 14 hrs. 15.79 d 1.57 c 0.082 bc 

AB x 16 hrs. 17.10 a 1.68 b 0.085 abc 

Bioextract, EC=1.0 x 12 hrs. 16.85 b 1.52 cd 0.079 c 

Bioextract, EC=1.0 x 14 hrs. 16.19 cd 1.56 c 0.085 abc 

Bioextract, EC=1.0 x 16 hrs. 16.84 b 1.74 ab 0.091 b 

Bioextract, EC=1.6 x 12 hrs. 16.20 cd 1.67 b 0.086 abc 

Bioextract, EC=1.6 x 14 hrs. 16.30 bcd 1.69 b 0.087 abc 

Bioextract, EC=1.6 x 16 hrs. 16.31 bcd 1.80 a 0.093 a 

Fertilizer solution (F) * * * 

Light duration (L) * * * 

F x L * * * 

CV (%) 1.91 3.00 6.10 

หมายเหตุ; * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์

เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
  

ผลของชนิดปุ๋ย (F) และ ความยาวนานของการได้รับแสง (L) นั้น มีผลต่อปริมาณน้ าตาลทั้งหมด และปริมาณ

น้ าตาลรีดิวส์ของหญ้าหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยชนิดของปุ๋ยนั้น พบว่าการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) และ  

ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer (EC=1.6) ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีปริมาณน้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุด เท่ากับ 18.92  

และ 19.28 มิลลิกรัม/สารสกัด 1 กรัม ตามล าดับ ยิ่งไปกว่านั้น ปุ๋ย Resh tropical dry summer (EC=1.6) ยังท าให้ 

หญ้าหวานมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมดท่ีสูงท่ีสุดเท่ากับ 42.95 มิลลิกรัม/สารสกัด 1 กรัม ด้วยเช่นกัน ความยาวนานของ 

การได้รับแสง พบว่า การได้รับแสง 16 ชั่วโมงต่อเนื่องท าให้ต้นของหญ้าหวานมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และปริมาณ

น้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุด เท่ากับ 42.98 และ 19.13 มิลลิกรัม/สารสกัด 1 กรัม รองลงมาคือ การได้รับแสงต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง 
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ผลท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยท้ังสองร่วมกัน (FxL) จะพบว่า การปลูกด้วยการให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer (EC=1.6) 

ร่วมกับการให้หญ้าหวานได้รับแสง 16 ชั่วโมงนั้น ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาล

รีดวิส์สูงท่ีสุด เท่ากับ 45.26 และ 20.15 มลิลิกรัม/สารสกัด 1 กรัม ตามล าดับ รองลงมาคือ การให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) 

ร่วมกับการให้แสง 16 ชั่วโมง ท่ีมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลรีดิวส์ เท่ากับ 43.31 และ 19.28 มิลลิกรัม/

สารสกัด 1 กรัม ตามล าดับ ขณะท่ีปริมาณท่ีต่ าที่สุดจะพบในกลุ่มของการให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.0) ในทุกช่วงของความ

ยาวนานของการได้รับแสง (ตารางท่ี 3)    
 

ตารางที ่3 ผลตอ่ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลริดวิซ์ของหญ้าหวาน 

Source 
Total sugar 

(mg/g extract) 

Reducing sugar 

 (mg/g extract) 

Fertilizer solution (F)     

AB, EC=1.6 42.95 a 19.28 a 

Bioextract, EC=1.0 39.59 c 17.63 b 

Bioextract, EC=1.6 42.49 b 18.92 a 

Light duration (L)     

12 hrs. 40.51 c 18.19 b 

14 hrs. 41.54 b 18.50 b 

16 hrs 42.98 a 19.13 a 

F x L     

AB x 12 hrs. 41.00 cd 18.72 bc 

AB x 14 hrs. 42.57 b 18.96 bc 

AB x 16 hrs. 45.26 a 20.15 a 

Bioextract, EC=1.0 x 12 hrs. 39.01 e 17.37 d 

Bioextract, EC=1.0 x 14 hrs. 39.39 e 17.54 d 

Bioextract, EC=1.0 x 16 hrs. 40.35 d 17.97 cd 

Bioextract, EC=1.6 x 12 hrs. 41.50 c 18.48 bcd 

Bioextract, EC=1.6 x 14 hrs. 42.65 b 18.99 bc 

Bioextract, EC=1.6 x 16 hrs. 43.31 b 19.28 ab 

Fertilizer solution (F) * * 

Light duration (L) * * 

F x L * * 

CV (%) 1.07 3.33 

หมายเหตุ; * = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์

เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การให้ปุ๋ยสูตร Resh tropical dry summer (EC=1.6) ท าให้ต้นของหญา้หวานม ีน้ าหนักสด/ตน้ และผลผลิต/ไร่ 

(น้ าหนักแห้ง) น้ าตาลรีดิวส์ ปริมาณน้ าตาลท้ังหมด สูงท่ีสุด เท่ากับ 320 (กรัม/ต้น) 53.50 (กิโลกรัม/ไร่) 19.28 

(มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) 42.95 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) ตามล าดับ ในทางตรงข้ามกลับท าให้มีสาร Stevioside และ

สารฟลาโวนอยดต์่ าท่ีสุดเท่ากับ 1.57 (มลิลกิรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) และ 0.083 (มลิลกิรัมของ Quercetin /มลิลกิรัมสาร

สกัด ตามล าดบั ขณะที่ การให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) ท าให้ต้นของหญา้หวานมสีาร Stevioside สารฟลาโวนอยด ์และ 

ปริมาณน้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุดเท่ากับ 1.72 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.089 (มิลลิกรัมของ Quercetin /มิลลิกรัมสาร

สกัด) และ 18.92 (มลิลกิรัม/กรัมสารสกัด) การได้รับแสง 16 ชั่วโมงตอ่เนื่อง ท าให้ต้นของหญา้หวานม ีน้ าหนักสด/ต้น 

น้ าหนักแห้ง/ตน้ และผลผลิต/ไร่ สาร Stevioside  สารฟลาโวนอยด ์คลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ แคโรทีนอยด์ ปริมาณ

น้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุดเท่ากับ  332.06 (กรัม/ต้น) 109.14 (กรัม/ต้น) 55.51 (กิโลกรัม/ไร่) 

1.74 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.090 (มิลลิกรัมของ quercetin มิลลิกรัมของสารท่ีสกัดได้) 18.98 (มิลลิกรัม/ลิตร) 

8.70 (มิลลิกรัม/ลิตร) 4.63 (มิลลิกรัม/ลิตร) 42.98 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) และ 19.13 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) 

ตามล าดับ ผลท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยท้ังสองร่วมกัน (FxL) นั้น การปลูกด้วยปุ๋ย Resh tropical dry summer ร่วมกับการให้

หญ้าหวานได้รับแสง 16 ชั่วโมงนัน้ ท าให้ได้น้ าหนักสด/ตน้ น้ าหนักแห้ง/ตน้ ผลผลิต/ไร่ ปริมาณสารสกัดหยาบ ปริมาณ

น้ าตาลท้ังหมด และปริมาณน้ าตาลรีดิวส์สูงท่ีสุดเท่ากับ 337.39 (กรัม/ต้น) 110.98 (กรัม/ต้น) 56.40 (กิโลกรัม/ไร่) 

17.10 (เปอร์เซ็นต์) 45.26 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) และ 20.15 (มิลลิกรัม/กรัมสารสกัด) นอกจากนี้ การปลูกด้วย  

การให้ปุ๋ยหมักปลา (EC=1.6) ร่วมกับการให้หญ้าหวานได้รับแสง 16 ชั่วโมงนั้น ท าให้ต้นของหญ้าหวานมีสาร 

Stevioside และสารฟลาโวนอยด์ สูงท่ีสุดเท่ากับ 1.80 (มิลลิกรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) 0.093 (มิลลิกรัมของ quercetin /

มลิลกิรัมของสารสกัด) ตามล าดับ ผลการทดลองสอดคล้องกับ [6] ท่ีรายงานวา่การใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ และปุ๋ยเคมีในอัตรา

ท่ีเพิ่มมากขึน้จะชว่ยส่งเสริมให้หญ้าหวานมีการเจรญิเตบิโตทางล าตน้มาก มกีารแตกกิ่งและใบมาก ล าต้นมขีนาดใหญ่ 

และทรงพุ่มมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าหวานท่ีได้รับปุ๋ยในปริมาณท่ีนอ้ยแตกต่างกัน และการใส่ปุ๋ยคอก

มูลไก่มากถึง 4 ตันตอ่ไร ่และปุ๋ยเคมีมากถึง 60 กิโลกรัมตอ่ไร ่ไมม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโตทางล าต้น และใบของ

หญ้าหวานจนท าให้เกิดอาการใบไหม้หรือชะงักการเจริญเติบโตแต่อย่างใด แต่กลับสนับสนุนให้หญ้าหวานมี  

การเจริญเติบโตทางล าต้นเพิ่มมากขึน้อย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้การให้ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ยังมีผลต่อเนื่องไปถึง

ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในล าต้นของหญ้าหวาน มีผลท าให้หญ้าหวานมีการดูดธาตุอาหารเพิ่มขึ้น มีการสะสม

ธาตุอาหารในล าตน้เพิ่มมากขึ้นแตกต่างกัน [7] [8] สารทุติยภูมิในหญ้าหวานจะมปีริมาณสูงท่ีสุดในระยะที่หญ้าหวาน

ใกล้จะออกดอก โดยดอกจะถูกกระตุน้เมื่อได้รับแสงต่ ากวา่ความยาววันวิกฤติ (Short day length) ในประเทศมาเลเซีย

นั้นมีชั่วโมงแสงค่อนข้างคงท่ีและมีความยาวนานในการรับแสงท่ีน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ท าให้หญ้าหวานท่ีปลูกออกดอก

เร็ว การปลูกด้วยต้นท่ีได้จากการปักจะได้ผลผลิตสูงท่ีสุดเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีสั้นมากส าหรับการ

เจรญิเตบิโตทางล าต้นและใบ ผลท่ีตามมาคือท าให้ได้ผลผลิตของใบ และปริมาณสารให้ความหวานท่ีต่ าลง เมื่อทดลอง

ให้ได้รับแสงท่ียาวนานกวา่ 14 ชั่วโมง จะพบความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ ในการช่วยยืดระยะเวลาในการเจรญิเตบิโต

ทางล าต้นและใบของหญา้หวานให้ยาวนานขึ้น [3] การเจรญิเตบิโตทางล าต้นและใบ และระดับของความหวานจะได้รับ

ผลกระทบทันทีเมื่อหญา้หวานเร่ิมออกดอก [4] การเจรญิเตบิโตเพิ่มขึ้นเมื่อหญา้หวานได้รับแสงมากกว่า 14 ชั่วโมง [5] 
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บทคัดย่อ 

ท าการวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลผลิต และคุณค่าทางโภชนการของผักกาดหอม ประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

คุณค่าทางโภชนาการ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ น าผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วย  

สารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ มาบรรจุในถุงพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิ 12 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 5, 10 และ 15 วัน จากนั้น เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าทางโภชนาการ  

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และปริมาณของแอนโทไซยานนิ ผลการทดลอง พบว่า ปริมาณโปรตนี คารโ์บไฮเดรต และ ไขมัน  

ท่ีได้จากผักท่ีเก็บรักษา 1 วันนั้น มีปริมาณสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 2.89 กรัม/100 กรัมน้ าหนัก

แห้ง และ 0.74 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ แต่คุณค่าทางโภชนาการดังกล่าวจะลดลงเมื่อใช้ระยะเวลาใน

การเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น โดยการเก็บรักษาไว้ 15 วัน ท าให้ผักมีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน  

ในผักกาดหอมท่ีท าการทดลอง เท่ากับ 2.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 1.87 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.39 

กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ เชน่กันกับปริมาณของสารฟีนอลิกรวม วติามนิซี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และสาร

แอนโทไซยานินของผักกาดหอมท่ี พบว่ามีปริมาณสูงในวันแรกของการเก็บรักษา และลดปริมาณลงเมื่อท าการเก็บ

รักษาท่ีนานขึน้ และมีปริมาณที่ต่ าท่ีสุดในการเก็บรักษาท่ี 15 วัน 
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Abstract  
Experiments were established for monitoring nutritional values of red leaf lettuce and various storage life.  

Lettuce cv. Red oak cultivated in NFT-hydroponics system. forty days old of lettuce plants were sprayed with 40 

mM of methyl jasmonate.  Lettuce was harvested at 45 days old and packing in poly propylene (PP)  plastic bags 

and kept them at 12ºC. the experiment was set up as a CRD with five storage life durations of red oak lettuce (0, 

5, 10 and 15 days). The result showed that, the first day storage life had the highest on protein, carbohydrate and 

fat content of lettuce as 3.14 g/100g DW, 2.89 g/100g DW and 0.74 g/100g DW, respectively. On the other hand, 

storage life at 15 days had significant effects on the lowest as 2.14, 1.87, 0.39 g/100g DW, respectively.  The 

data suggested that the total phenolic compound, vitamin C, antioxidant activity and anthocyanin content gave the 

highest on storage for 1 day and lowest on storage for 15 days.  However, storage duration had no effect on dietary 

fiber of lettuce in this study.  
 

Keywords:   Storage life, Nutritional values, Lettuce, Methyl jasmonate 
 

บทน า 

ผักกาดหอมใบแดง (red leaf lettuce) เป็นผักท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ

โดยเฉพาะเมนูสลัดต่าง ๆ [1] คุณค่าทางโภชนาการของผักกาดหอมขึ้นอยู่กับใยอาหาร และสารประกอบอินทรีย์ท่ีมี

คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินอี แคโรทีนอยด์ และสารประกอบฟีนอล [2] แอนโทไซยานิน 

และคลอโรฟิลล์ [3] ผักกาดหอมใบแดงพันธ์ุเรดโอ๊คมีแอนโทไซยานินประมาณ 25.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด 

(mg/100g FW) [2] สารเมทิลจัสโมเนตเป็นสารท่ีมีความปลอดภัยสูง (GRAS) โดยสารเคมีกลุ่มนี้ผ่านการรับรอง 

โดยองค์การอาหารและยา (FAD) วา่สามารถใชเ้ตมิลงไปในอาหารได้อยา่งปลอดภัย [5] ท่ีส าคัญสารดังกล่าวมผีลตอ่ระบบ

การป้องกันตัวของพืชเมื่อต้องอยูใ่นสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เชน่ การเข้าท าลายของศัตรูพืช การป้องกันตัวจากรังสี

ยูวี การป้องกันตัวจากความไม่สมดุลของธาตุอาหารได้ มีรายงานว่า เมทิลจัสโมเนตสามารถกระตุ้นให้พืชสร้างสารต้าน

อนุมูลอิสระและสารป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของพืช เช่น สารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอล (phenol) ได้ [6] 

บทบาทของต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลพืชสวนในด้านคุณลักษณะและคุณภาพนั้น

เมทิลจัสโมเนทมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณภาพของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวในหลายด้าน เช่น 

การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบทางเคมี สี และน้ าหนักสด เป็นต้น โดยพบว่าหัวผักกาดที่ได้รับเมทิลจัสโมเนทมีการ

สูญเสียน้ าหนักสดลดลง ซึ่งเป็นผลจากการท่ีเมทิลจัสโมเนทยับยั้งการงอกของใบและลดการคายน้ า [7] มีรายงานว่า

เมทิลจัสโมเนทสามารถปรับปรุงการพัฒนาสีผิวของผลไม้หลายชนิด ๆ เช่น แอปเป้ิล มะม่วง และมะละกอ [8]  

เมื่อพิจารณาถึงผลท่ีมีต่อพืชแล้ว เมทิลจัสโมเนทซึ่งมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันหรือรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผักกาดหอมใบแดงได้ จึงศึกษาถึงผลของสารดังกล่าวท่ีมีต่อผลิตและคุณค่าทางโภชนาการหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผักกาดหอมใบแดงท่ีปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนกิส์ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่ท้ังผู้ปลูกและผู้บริโภคผักชนดิดังกล่าว ตอ่ไป  
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-Proceeding- 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ปลูกผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คแล้วฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ ก่อนการเก็บเกี่ยว 

5 วัน แล้วจึงเก็บเกี่ยวเพื่อน ามาศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าทางโภชนาการภายหลังการเก็บเกี่ยว  

โดยเก็บรักษาผักในสภาพห้องเย็นอุณหภูมิ 12°C แล้วติดตามผลท่ีเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการ  

ตามระยะเวลาท่ีเก็บรักษา โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD เพื่อศกึษาผลของจ านวนวันในการเก็บรักษาในสภาพห้องเย็น 

(ทรีตเมนต์) ได้แก่ 1, 5, 10, 15 วัน จากนัน้จึงเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลตามแผนการทดลอง โดยการตดิตามเพื่อตรวจวัด

คุณค่าทางโภชนาการ (nutritional values) ได้แก่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยวิธีค านวณ ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl’s 

method ปริมาณไขมันโดยวิธี solvent extraction ปริมาณเส้นใย ตรวจวัดคุณภาพของผลผลิตทางลักษณะการสะสมสาร

แอนโทไซยานินด้วยวิ ธี pH differential  ตรวจวัดฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระวิ ธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)  

การวเิคราะห์ข้อมูล โดยวเิคราะห์วาเรียนซ์ (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละทรีตเมนตด์้วยวิธี Duncan’ new 

Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลการศึกษา 

การปลูกผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊ค เมื่ออายุครบ 40 วันจึงท าการฉีดพ่นสารเมทิลจัสโมเนตท่ีความความเข้มข้น 

40 มิลลิโมลาห์ จากนั้นท าการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 45 วัน เมื่อท าการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นจากระยะเวลาการเก็บ

รักษาท่ีแตกตา่งกัน แล้ว พบวา่ ปริมาณโปรตนี คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ของการเก็บรักษา 1 วันมปีริมาณสูงท่ีสุด เท่ากับ 

3.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 2.89 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.74 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ และมี

ปริมาณท่ีลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึน้ โดยเฉพาะในวันท่ี 15 ของการเก็บเกี่ยว จะพบวา่เหลอื ปริมาณโปรตนี คาร์โบไฮเดรต 

และไขมัน ในผักกาดหอมท่ีท าการทดลอง เท่ากับ 2.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 1.87 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 

0.39 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) เชน่กันกับปริมาณของสารฟีนอลิกรวม วติามนิซี ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระ และสารแอนโทไซยานินของผักกาดหอมท่ีพบว่ามีปริมาณสูงในวันแรกของการเก็บรักษา และลดปริมาณลงเมื่อท า

การเก็บรักษาท่ีนานขึ้น และมีปริมาณท่ีต่ าท่ีสุดในการเก็บรักษาท่ี 15 วัน (ตารางท่ี 2) ยกเว้นปริมาณใยอาหารเท่านัน้ท่ีไม่

มกีารเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญทางสถิตใินชว่งเวลาท่ีท าการทดลอง (ตารางท่ี 1) 



576 
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ตารางที่  1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรต และ โปรตนี ของผักกาดหอมเรดโอ๊คท่ีภายไต้จ านวนภายท่ีได้รับ

การเก็บรักษา 

กรรมวธีิ 

(จ านวนวันท่ีเก็บ

รักษา) 

คารโ์บไฮเดรต (กรัม/

100 กรัมน้ าหนักแห้ง) 

โปรตนี (กรัม/100 

กรัมน้ าหนักแห้ง) 

ไขมัน (กรัม/100 กรัม

น้ าหนักแห้ง) 

ไยอาหาร (กรัม/100 

กรัมน้ าหนักแห้ง) 

1 3.14 b 2.89 b 0.74 d 0.68 

5 3.02 b 2.27 ab 0.63 c 0.68 

10 2.52 ab 2.07 ab 0.56 b 0.70 

15 2.14 a 1.87 a 0.39 a 0.73 

F-test * * * ns 

CV (%) 4.3 7.2 8.1 6.9 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความนา่จะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT)  

 

ตารางที่ 2 สารฟีนอลิก วิตามินซี ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ สารแอนโทไซยานินของผักกาดหอมเรดโอ๊คภายหลังการเก็บ

เกี่ยวท่ีได้รับการฉีดพ่นสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้นตา่งกัน 

กรรมวธีิ 

สารฟีนอลิกรวม 

(ไมโครกรัม GAE/

กรัมน้ าหนักสด) 

ตามนิซี (มิลลิกรัม/

100 กรัมน้ าหนักสด) 

DPPH scarvenging 

(%) 

สารแอนโทไซยานิน (ไม

โคร/กรมัน้ าหนักสด) 

1 1,213.61 b 73.79 d 80.91 d 11.90 c 

5 1,003.54 ab 62.77 c 66.90 c 9.31 b 

10 982.98 a 35.90 b 52.20 b 4.62 a 

15 838.68 a 12.05 a 39.25 a 4.18 a 

F-test * * * * 

CV (%) 12.4 10.3 18.9 15.2 

หมายเหตุ; ns = ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ;  * = มคีวามแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความน่าจะเป็น (p) < 

0.05; ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันหมายถึงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Tests (DMRT) 
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วจิารณ์และสรุปผล 
ส่วนการน าผักกาดหอมพันธ์ุเรดโอ๊คท่ีได้รับการฉีดพ่นด้วยสารเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาห์ 

มาบรรจุในถุงพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน เก็บรักษาด้วยอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 , 5, 10 และ 15 วัน 

สรุปได้ว่าปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน ท่ีได้จากผักที่เก็บรักษาเป็นเวลา 1 วัน นั้นยังคงมีคุณค่าทางโภชน

การสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.14 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง 2.89 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 0.74 กรัม/100 กรัมน้ าหนัก

แห้ง ตามล าดับ แต่คุณค่าทางโภชนาการดังกล่าวจะลดลงเมื่อใช้ระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น สอดคล้อง

กับรายงานของ [9] ท่ีรายวา่ วติามนิซี และ ปริมาณแอนโทไซยานินในผักกาดหอมพันธ์ุคอสจะมีค่าสูงท่ีสุดในสัปดาห์ท่ี 

4 ของการปลูก และจะเร่ิมลดต่ าลงตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเก็บรักษาภายไต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ [10] ท่ี

รายงานว่าปริมาณวติามนิซีในผักกาดหอมลดลงหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 

วัน หลังเก็บเกี่ยว และปริมาณวิตามินซีในผักกาดหอมลดลง คิดเป็น 10.0, 35.3 และ 43.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อ

เทียบกับผลผลิตผักกาดหอมท่ีเก็บเกี่ยวทันที มรีายงานการวิจัยท่ีสนับสนุนผลการทดลองในคร้ังผลของเมทิลจัสโมเนต

ต่อคุณภาพของพืช บทบาทของเมทิลจัสโมเนทต่อการรักษาคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลพืชสวนใน

ด้านคุณลักษณะและคุณภาพนั้นเมทิลจัสโมเนทมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและคุณภาพของผักและ

ผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบทางเคมี สี และน้ าหนักสด เป็นต้น  

โดยพบวา่หัวผักกาดท่ีได้รับเมทิลจัสโมเนทมกีารสูญเสียน้ าหนักสดลดลง ซึ่งเป็นผลจากการท่ีเมทิลจัสโมเนทยับยัง้การ

งอกของใบและลดการคายน้ า [7] มีรายงานว่าเมทิลจัสโมเนทสามารถปรับปรุงการพัฒนาสีผิวของผลไมห้ลายชนิด ๆ 

เช่น แอปเป้ิล มะม่วง และมะละกอ [8] ซึ่งท าให้สีมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้เป็นผลเนื่องมาจากเมทิลจัสโมเนท 

กระตุ้นการผลิตเอทิลีนและส่งเสริมการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ และกระตุ้นการสังเคราะห์คาร์โรทีนอยด์  

โดยเมทิลจัสโมเนทท่ีความเข้มข้น 5-10 โมลาร์ จะช่วยพัฒนาการเกิดสีแดงและสีเหลืองท่ีเปลือกผลตลอดจนพัฒนา

คุณภาพในด้านอื่น ๆ [11] เมทิลจัสโมเนทสามารเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ในระบบการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ 

superoxide dismutase (SOD) catalase และ ascorbate peroxidase นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันไม่

อ่ิมตัวและกรดไขมันอ่ิมตัวเพิ่มสูงขึ้นอกีด้วย [11] นอกจากนี้จัสโมเนทสามารถควบคุมการแสดงออกของยีนหรือโปรตีน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฟีนอล โดยกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ phenylalanine-ammonia lyase และเมทิลจัส

โมเนทยังสามารถชะลอการลดลงของปริมาณวิตามินซีในผักได้  [12] จึงอาจกล่าวได้ว่า กลไกของเมทิลจัสโมเนทใน 

การลดความเสียหายท่ีเกิดจากโรคพชื อาจเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้พืชสร้างกลไกการป้องกันตัวเองโดยธรรมชาต ิ[13] 

เชน่ การสร้างสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอล และ ethylene antagonists เป็นต้น [14]  
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การติดตามเจริญเตบิโตในปีท่ี 6 และปริมาณสารโอลวิโรเปอนิของมะกอกโอลีฟพันธุ์

อาร์บิควินา/อาเอสพจีี 

Growth Monitoring in 6th Year and Oleuropein Content on Olive Variety 

Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองในมะกอกโอลีฟพันธ์ุอาร์บีควินาท่ีปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ท าการทดลองเกี่ยวกับ 

การติดตามการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต และวิธีการขยายพันธ์ุ รวมถึงวิธีการให้น้ าท่ีเหมาะสม การทดลองท่ี

หนึ่งเป็นการติดตามการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟจ านวน 80 ต้น พบว่า ต้นมะกอกโอลีฟมีความสูงเฉลี่ย 210.7 

เซนติเมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 79.2 มิลลิเมตร การติดตามฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสาร

โอลิวโรเปอิน และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของมะกอกโอลีฟ พบว่า ในเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ไม่มีผลต่อ

ความแตกต่างกันของสารโอลิวโรเปอิน ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลลิก อย่างไรก็ตาม พบว่า มี

ค่าเฉลี่ยของสารโอลิวโรเปอินเท่ากับ 3,067.59±56.93 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ( IC50=

256.89±2.37 ด้วยวิธี DPPH และ 13.78±0.81 mmol Fe2+/g DW ด้วยวิธี FRAP) 
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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Abstract  
The first experiment, the aim of experiment is monitoring effect of growth, yield and propagation by layering and 

stem cutting of olive tree in the University of Phayao plant genetic conservation area, Phayao province.   The first 

experiment, 80 olive plants were monitored in vegetative growth. The result showed that olive trees have average 

plant height as 210. 7 cm.  and plant diameter as 79.2 mm.  The second experiment, the aim of experiment is 

monitoring effect seasonal growth on antioxidant activity and oleuropein content of olive tree in the University of 

Phayao plant genetic conservation area, Phayao province. The experiment was set up as 3 treatments. The result 

showed that all treatment application had nonsignificant effects on antioxidant activity and oleuropein content.  

While, the average of oleuropein content as 3,067. 59±56. 93 mg/ 100g DW)  and antioxidant activity as 

IC50=256.89±2.37 by DPPH and 13.78±0.81 mmol Fe2+/g DW by FRAP. 
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
 

บทน า 
 มะกอกโอลีฟเป็นพืชในวงศ์ Oleaceae จัดอยู่ในสกุล Olea ซึ่งในสกุลนี้ประกอบด้วยชนิด (Species) ต่าง ๆ อีก

กวา่ 30 ชนดิ [1] เป็นไมย้นืตน้ไมผ่ลัดใบ ล าตน้อาจสูงได้ถงึ 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เป็นพชือาหารท่ีมีความส าคัญ 

และเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติมาแต่อดีต เป็นพืชท่ีทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโต 

ได้ในสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า [2] โดยส่วนต่าง ๆ ของมะกอกโอลีฟสามารถน ามาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีก

มากมาย โดยเฉพาะผล ซึ่งนอกจากจะน ามาใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ประโยชน์ท่ีส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ น ามา

สกัดน้ ามัน ซึ่งน้ ามันมะกอกโอลีฟเป็นน้ ามันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง [3] ประกอบไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 

(Antioxidant) และวิตามินต่าง ๆ หลายชนิด เช่น วิตามินเอ ดี อี และเค [4] น้ ามันมะกอกโอลีฟนอกจากจะมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงแล้ว ยังมีส่วนประกอบของสาร Cycloarthanol ซึ่งเป็นสารท่ีช่วยลดการดูดซึมของคลอเลสเตอรอลในกระแส

โลหิต ซึ่งช่วยลดอัตราการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ [5] ติดตาม 

การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบของมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina/RSPG จ านวน 120 ต้น พบว่ามีความสูงเฉลี่ย 140.3 

เซนติเมตร มีจ านวนกิ่งต่อต้น 42.5 กิ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 3.1 เซนติเมตร และมีขนาดของทรงพุ่ม 88.8 

เซนติเมตร [6]  การศึกษาในครั้งนี้จึงต่อยอดการทดลองโดยการติดตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ แนวทาง 

การชักน าเพื่อกระตุน้ให้เกิดการออกดอกของมะกอกโอลีกท่ีปลูกในพื้นท่ี ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเจริญเตบิโตและแนวโน้มในการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Arbequina/RSPG ที่ปลูกในพื้นที่ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดูแลมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina ท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 ท่ีปลูกในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการใน

พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีปลูกด้วยระยะปลูก 6 x 6 เมตร ให้น้ าด้วยระบบ

น้ าหยด โดยให้น้ าอาทิตย์ละ 2 คร้ัง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 

ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอ่ไร่ เดอืนละ 1 คร้ัง แล้วจึงท าการบันทึกและติดตามการเจริญเติบโตของ

มะกอกโอลีฟสายพันธ์ุ Arbequina จ านวน 120 ต้น อย่างต่อเนื่องในปีท่ี 7 เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ เห็น 

การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมะกอกโอลีฟตัง้แต่ปีท่ี 1 (มกราคม 2552) จนถึงปีท่ี 7 (กรกฎาคม 2561) ของการปลูก
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ในพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบันทึกข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น ความสูงของต้น และจ านวนกิ่งหลัก และเก็บ

ตัวอยา่งพชืเพื่อวเิคราะห์ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ แมกนเีชยีมในใบมกอกโอลีฟ  

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสาร oleuropein ในใบของมะกอกโอลีฟ 

ท าการทดลองในเดือนมกราคม 2559-ธันวาคม 2559 โดยการดูแลต้นมะกอกโอลีฟในแปลงทดลอง โดย

การให้ปุ๋ย ให้น้ า และป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามการระบาด แล้วจึงเก็บตัวอย่างใบมะกอกโอลีฟ ในเดือนเมษายน 

สิงหาคม และ ธันวาคม เพื่อศึกษาปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระ สาร oleuropein และสารฟีนอลลกิใบมะกอกโอลฟี   
 

ผลการศึกษา 

การเจริญเตบิโตและแนวโน้มในการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Arbequina/RSPG ที่ปลูกในพื้นที่ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ท าการบันทึกและติดตามการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟสายพันธ์ุ Arbequina จ านวน 80 ต้น  

อย่างต่อเนื่องจนถึงปีท่ี 7 ข้อมูลของเดือน มกราคม 2552-กรกฎาคม 2561 (เป็นข้อมูลการบันทึกต่อเนื่องของ

โครงการท่ีเร่ิมน ามะกอกโอลีฟมาปลูกท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาในปี พ.ศ. 2551) โดยท าการบันทึกข้อมูลแล้วบันทึกเป็น

ค่าเฉลี่ยในรอบ 6 เดือน เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมะกอกโอลีฟ  

โดยบันทึกข้อมูล ความสูงของล าต้น เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และจ านวนกิ่งแขนงท่ีเป็นกิ่งหลัก (กิ่งท่ี ติดกับล าต้น) 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 และผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีจ าเป็นต่อพชื ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริญเตบิโตทางล าตน้ของมะกอกโอลีฟตั้งแต่เดอืน มกราคม 2552-กรกฏาคม 2562 (รายเดอืน) 

คาบของการวัด 
ความสูงของล าต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

(มม.) 

จ านวนกิ่งหลัก  

(กิ่ง) 

มกราคม-2552 42.1 5.68 2.7 

กรกฎาคม-2552 63.7 8.03 4.0 

มกราคม-2553 86.3 14.10 5.1 

กรกฎาคม-2553 119.7 32.39 8.1 

มกราคม-2554 120.4 35.61 10.5 

กรกฎาคม-2554 126.8 37.33 10.9 

มกราคม-2555 135.1 41.33 13.6 

กรกฎาคม-2555 142.1 41.95 15.1 

มกราคม-2556 145.3 42.81 15.3 

กรกฎาคม-2556 149.7 43.15 16.9 

มกราคม-2557 153.6 45.72 18.4 

กรกฎาคม-2557 161.5 48.37 19.6 

มกราคม-2558 168.6 50.01 20.1 

กรกฎาคม-2558 173.5 53.33 26.7 

มกราคม-2559 182.7 55.78 28.9 

กรกฎาคม-2559 186.2 59.6 30.4 

มกราคม-25560 190.4 63.8 30.8 
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คาบของการวัด 
ความสูงของล าต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

(มม.) 

จ านวนกิ่งหลัก  

(กิ่ง) 

กรกฎาคม-2560 195.7 69.3 35.7 

มกราคม-25561 200.1 73.5 36.1 

กรกฎาคม-2561 210.7 79.2 37.7 

หมายเหตุ: * ข้อมูลท่ีบันทึกในปงีบประมาณ 2560 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารพชืในใบของมะกอกโอลฟี 

ธาตุอาหารพชื 
มกราคม  

2559 

กรกฎาคม  

2559 

ธันวาคม  

2559 

มกราคม  

2560 

กรกฎาคม  

2560 

ธันวาคม  

2560 

มกราคม  

2561 

ไนโตรเจน (%) 1.47 1.33 1.52 1.48 1.44 1.53 1.51 

ฟอสฟอรัส (%) 0.13 0.11 0.21 0.14 0.12 0.19 0.18 

โพแทสเซียม (%) 1.69 1.54 1.82 1.81 1.67 1.89 1.74 

แคลเซียม (%) 0.91 0.83 0.98 0.95 0.87 0.76 0.91 

แมกนเีชยีม (%) 0.35 0.26 0.47 0.38 0.36 0.47 0.43 
 

 

เมื่อท าการส ารวจและเก็บข้อมูลทุก ๆ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 ของเปอร์เซ็นต์ 

การแตกใบ การออกดอก และการติดผลของมะกอกโอลีฟ โดยการประเมินด้วยสายตา พบว่า มีการแตกใบอ่อนท่ีสูง

ในเดือนมิถุนายน โดยเฉพาะในต้นเดือนมิถุนายนนั้นมีการเกิดใบอ่อนครบทุกยอดจึงคิดเป็นการแตกใบอ่อนเท่ากับ  

100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) หลังจากนั้นใบจะเร่ิมแก่และร่วงหล่นไปบางส่วน แต่ไม่พบว่าต้นมะกอกโอลีฟมีการออก

ดอกให้เห็นในขณะท าการทดลอง 
 

ตารางที่ 3 การส ารวจและเก็บข้อมูลรายเดอืน ตั้งแต่เดอืน ตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561  

สัปดาห์ท่ี เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน 

(%) 

การออกดอก 

(%) 

การตดิผลของมะกอกโอลฟี 

(%) 

1 (ตุลาคม 2560) 8 0 0 

4 (พฤศจิกายน 2560) 8 0 0 

8 (ธันวาคม 2560) 8 0 0 

12 (มกราคม 2561) 8 0 0 

16 (กุมภาพันธ์ 2561) 15 0 0 

20 (มีนาคม 2561) 15 0 0 

24 (เมษายน 2561) 15 0 0 

28 (พฤษภาคม 2561) 50 0 0 

32 (มถิุนายน 2561) 100 0 0 

36 (กรกฎาคม 2561) 30 0 0 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสาร oleuropein ในใบของมะกอกโอลีฟ 

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีตรวจวัดด้วยวิธี DPPH พบว่า ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีตรวจวัดด้วยวิธี FRAP ปริมาณ

สารประกอบฟีนอลลคิ และ ปริมาณสารโอลิวโรเปอนิ (olueropein) พบว่า ใบท่ีเก็บจากแปลงในเดอืนเมษายน สิงหาคม 

และ ธันวาคม นัน้ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และสารส าคัญของมะกอกโอลฟี    

กรรมวธีิ2/ 
DPPH 

IC50 (ppm) 

Phenolic 

(mg GAE/100g dry weight) 

FRAP 

(mmol Fe2+/g DW) 

Oleuropein 

(mg/100g DW) 

เมษายน 259.00 1,862.17 13.52 3,002.58 

สิงหาคม 257.33 1,837.53 14.69 3,108.56 

ธันวาคม 254.33 1,840.16 13.13 3,091.63 

Mean+sd. 256.89±2.37 1846.62±13.53 13.78±0.81 3067.59±56.93 

F-test ns ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การติดตามการเจริญเติบโตตั้งแต่เดือน มกราคม 2552 ถึง กรกฎาคม 2561 พบว่า มะกอกโอลีฟมี  

การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า โดยเฉพาะในด้านความสูงของต้น และเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น แสดงว่า มะกอกโอลีฟพันธ์ุ 

Arbequina/RSPG มีการเจริญเติบโตและปรับตัวได้ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่การเจริญเติบโตทางล าต้น และ 

ใบเกิดขึ้นค่อนข้างช้า และมีระยะเวลาของการพักตัวท่ียาวนานกว่าพืชท่ัวไปในท้องถิ่น โดยรวมแล้วธาตุอาหารในใบท่ี 

เพิ่มขึ้นมาจากปุ๋ยท่ีใส่ลงไปขณะท าการทดลองเนื่องจากผลการวิเคราะห์ดินก่อนท าการทดลองพบว่าดินในพื้นท่ีปลูก

มะกอกโอลีฟนั้นมีธาตุไนโตรเจนในปริมาณต่ า อีกท้ังต้นมะกอกโอลีฟมีการเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ี แต่ยังไม่พบว่ามี  

การออกดอกเกิดขึ้นในช่วงอายุ 6-7 ปี ของการปลูกในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา แม้ว่าจะกระตุ้นด้วยสารชักน าการออก

ดอกก็ยังไมม่แีนวโนม้วา่มะกอกโอลีฟจะออกดอกได้ อยา่งไรก็ตามการฉีดพน่ด้วยคลอโรจีนคิแอสิดนัน้ท าให้อัตราส่วนของ

ธาตุคาร์บอนต่อธาตุไนโตรเจนสูง C/N ท่ีสุด เมื่อเพิ่มวิธีการกระตุ้นการออกดอกด้วยเทคนิคการท าการเขตกรรมร่วมกัน

ระหวา่งการตัดแตง่กิ่ง 

กับการบังคับออกดอก ก็ยังพบว่าไม่สามารถกระตุ้นให้มะกอกโอลีฟออกดอก หรือพบว่าเกิดตาดอกขึ้นได้ 

เชน่กัน ขณะที่ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และสารโอลวิโลเปอนิในใบมะกอกโอลฟีท่ีเก็บใน 

แต่ละเดือนไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกันสอดคล้องกับ [7] พบว่าพันธ์ุ Arbequina มีแนวโน้มปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี และ [8] พบว่าในช่วงปีแรกของการวิจัยมะกอกโอลีฟทุกรหัสพันธ์ุมีแนวโน้ม 

การเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรหัส Arbequina/OLIV มีความสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ Arbequina/RSPG และ 

FRANTIO/FRAN ตามล าดับ แต่ในระยะปีท่ี 2 กลับพบว่า รหัสพันธ์ุ Arbequina/RSPG มีการพัฒนาท่ีช้าท่ีสุด เช่นกันกับ [9] 

และ [10] ที่พบว่าพันธ์ุ Abequina เจริญเติบโตช้าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศแบบเมดิ

เตอร์เรเนียน และการพักตัวในฤดูหนาวท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบช้าลง ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  

ท่ีเหมาะสมก็ตาม เช่น ละติจูดท่ี 25-45 องศา ความสูงจากระดับน ้าทะเลไม่เกิน 800 เมตร มีค่า pH อยู่ในช่วง 7-8  

มแีสงแดดจัด และมคีวามชื้นสัมพัทธ์สูง [2]   
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การติดตามเจริญเติบโตในปีท่ี 7 และการชักน าการออกดอกของมะกอกโอลีฟพันธุ์

อาร์บิควินา/อาเอสพจีี 

Growth Monitoring in 7th Year and Floral Induction on Olive Variety 

Arbequina/RSPG    
 

บุญร่วม คิดค้า1*  

Bunruam Khitka1*  
 

บทคัดย่อ 

 ศกึษาการเจรญิเตบิโต และท าการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลลเ์ป็นตาดอกของมะกอกโอลีฟ

พันธ์ุอารบิ์ควนิา สายพันธ์ุอารเ์อสพีจี ท่ีมีอายุ 8 ปี ในพืน้ท่ีอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา การทดลองท่ี 

1 ติดตามการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟจ านวน 80 ต้น พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2562 ต้นมะกอกโอลีฟมีความสูง 

352.8 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 90.3 มิลลิเมตร และ มีจ านวนกิ่งต่อต้น 45.9 กิ่ง การทดลองท่ีสอง ผล

ของสารชักน าต่อปัจจัยส่งเสริมการออกดอก โดยการวางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ 3 กรรมวิธี ได้แก่ การฉีดพน่น้ า

กลั่น การฉีดพ่นด้วยกรดอะมิโนแอสพาราจีน (10-5 M) และ การฉีดพ่นกรดคลอโรจีนิค (10-5 M) พบว่า การฉีดพ่น

ด้วยกรดอะมิโนแอสพาราจีน และ กรดคลอโรเจนิค ท าให้มะกอกโอลีฟมีเปอร์เซ็นต์ของการแตกใบใหม่ท่ีต่ ากว่าการ

ฉีดพน่ดว้ยน้ ากลั่นอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิและการฉีดพน่ดว้ยกรดคลอโรจีนคิมีผลให้มะกอกโอลีฟมีปริมาณน้ าตาล

ท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจนสูงท่ีสุดเท่ากับ 43.1 มิลลิกรัมต่อกรัม

น้ าหนักแห้ง และ 23.68 ตามล าดับ แตกตา่งกับการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิขณะที่การฉีดพ่นทุก

กรรมวธีิไม่ท าให้มีผลต่อการออกดอก การติดผล และ การเกิดตาดอกของมะกอกโอลฟีในระยะทดลอง 
 

ค าส าคัญ:   การตดิตามการเจรญิเตบิโต, การชักน าการออกดอก, มะกอกโอลฟีพันธ์ุอารบิ์ควนิา/อาเอสพีจี 
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Abstract  
 This research work was carried out during July 2017- June 2019 at University of Phayao.   The first 

experiment, 80 plants of Olea europaea var.  Arbequina/RSPG were monitored in vegetative growth.   The result 

showed that olive trees have average plant height as 352.8 cm, stem diameter as 90.3 mm and number of 

branch/plant as 45.9.  The second experiment was conducted using a CRD with 3 treatments on 3 replications of 

foliar application by distilled water (control), 10-5 M asparagine and 10-5 M chlorogenic acid.  The results showed 

that the highest of the total nonstructural carbohydrates (TNC) and carbon/nitrogen ratio (C/N ratio) were improved 

by 10-5 M asparagine and 10-5 M chlorogenic acid spraying treatment as 43.1 mg/g DW, and 23.68, respectively.  

While the lowest percentage leaf flushing/plant of olive trees sprayed with chlorogenic acid and asparagine amino 

acid were 35% and 34% respectively which was significantly lower than control of 50%.  Treatment application 

could not be promoted flowering, fruit setting and floral primordia of 7-year-old of olive trees during experiment. 
 

Keywords:   Growth monitoring, Floral induction, Olive variety Arbequina/RSPG 
 

บทน า 
 มะกอกโอลีฟเป็นพืชในวงศ์ Oleaceae จัดอยู่ในสกุล Olea ซึ่งในสกุลนี้ประกอบด้วยชนิด (Species) ต่าง ๆ อีก

กวา่ 30 ชนดิ [1] เป็นไมย้นืตน้ไมผ่ลัดใบ ล าตน้อาจสูงได้ถงึ 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เป็นพชือาหารท่ีมีความส าคัญ 

และเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติมาแต่อดีต เป็นพืชท่ีทนทานต่อความแห้งแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ใน

สภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า [2] โดยส่วนต่าง ๆ ของมะกอกโอลีฟสามารถน ามาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย 

โดยเฉพาะผล ซึ่งนอกจากจะน ามาใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ประโยชน์ท่ีส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือ น ามาสกัดน้ ามัน 

ซึ่งน้ ามันมะกอกโอลีฟเป็นน้ ามันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง [3] ประกอบไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 

และวติามนิตา่ง ๆ หลายชนดิ เชน่ วิตามนิเอ ดี อ ีและเค [4] น้ ามันมะกอกโอลีฟนอกจากจะมคีุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว 

ยังมีส่วนประกอบของสาร Cycloarthanol ซึ่งเป็นสารท่ีช่วยลดการดูดซึมของคลอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต ซึ่งช่วยลด

อัตราการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด และช่วยลดอัตราเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจได้ [5] ติดตามการเจริญเติบโตทาง 

ล าต้น และใบของมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina/RSPG จ านวน 120 ต้น พบว่ามีความสูงเฉลี่ย 140.3 เซนติเมตร มีจ านวน

กิ่งตอ่ตน้ 42.5 กิ่ง มเีส้นผ่าศูนยก์ลางล าต้นเฉลี่ย 3.1 เซนตเิมตร และมขีนาดของทรงพุ่ม 88.8 เซนตเิมตร [6]  การศึกษา

ในคร้ังนี้จึงต่อยอดการทดลองโดยการติดตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ แนวทางการชักน าเพ่ือกระตุ้นให้เกิด 

การออกดอกของมะกอกโอลีกท่ีปลูกในพื้นท่ี ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Arbequina/RSPG ที่ปลูกในพื นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดูแลมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina ท่ีปลูกในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีปลูกด้วยระยะ

ปลูก 4 x 4 เมตร ให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด โดยให้น้ าอาทิตยล์ะ 2 คร้ัง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตันตอ่ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-0-

0) อัตรา 25 กิโลกรัมตอ่ไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอ่ไร่ เดอืนละ 1 คร้ัง แล้วจึงท าการบันทึก และ

ตดิตามการเจริญเติบโต และการขยายพันธ์ุของมะกอกโอลีฟสายพันธ์ุ Arbequina จ านวน 120 ตน้ อยา่งตอ่เนื่องในปีท่ี 7-

8 เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมะกอกโอลีฟตั้งแต่ปีท่ี 1 จนถึงปีท่ี 8 ของการ



587 
 

 

-Proceeding- 

ปลูกในพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกข้อมูลความสูงของต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น และจ านวนกิ่ง น าเสนอ

ข้อมูลในรูปของตาราง  

การเปลี่ยนแปลงของยอดอ่อน (apices) กับอิทธิพลของสารชักน าการออกดอกของมะกอกโอลีฟ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อก (RCBD) 3 ซ้ าๆ ละ 5 ต้น เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่นสาร

ชักน าการออกดอก 3 ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1. น้ ากลั่น 2. ให้ asparagine (10-5 M) และ 3.คลอโรจีนิกแอสิด (10-5 M)  

โดยคัดเลือกต้นมะกอกโอลีฟท่ีมีขนาด และความสมบูรณ์ของต้นเท่าๆ กัน จ านวน 30 ต้น ท าการชักน าเมื่อมะกอก  

โอลีฟขณะเกิดใบเพสลาด เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงยอดอ่อนหลังการชักน า เก็บตัวอย่างดิน  และตัวอย่างพืชมา

วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร วิเคราะห์ total non-structural carbohydrate (TNC) วิเคราะห์ C/N ratio วิเคราะห์ข้อมูล

ความแปรปรวนของของขอ้มูล (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
 

ผลการศึกษา 

การเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Arbequina/RSPG ที่ปลูกในพื นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ท าการบันทึก และติดตามการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟสายพันธ์ุ Arbequina จ านวน 80 ต้น อย่าง

ตอ่เนื่องจนถึงปีท่ี 8 ข้อมูลของเดอืนมกราคม 2552-มถิุนายน 2562 โดยท าการบันทึกข้อมูลแลว้บันทึกเป็นค่าเฉลี่ยใน

รอบ 6 เดือน เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็นการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมะกอกโอลีฟ โดยบันทึกข้อมูล 

ความสูงของล าต้น เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และจ านวนกิ่งแขนงท่ีเป็นกิ่งหลัก (กิ่งท่ีติดกับล าต้น) ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริญเติบโตทางล าตน้ของมะกอกโอลีฟตั้งแต่เดือน มกราคม 2552-กรกฏาคม 2562 (รายเดอืน) 

คาบของการวัด 
ความสูงของล าต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

(มม.) 

จ านวนกิ่งหลัก 

(กิ่ง) 

มกราคม-2552 42.1 5.68 2.7 

กรกฎาคม-2552 63.7 8.03 4.0 

มกราคม-2553 86.3 14.10 5.1 

กรกฎาคม-2553 119.7 32.39 8.1 

มกราคม-2554 120.4 35.61 10.5 

กรกฎาคม-2554 126.8 37.33 10.9 

มกราคม-2555 135.1 41.33 13.6 

กรกฎาคม-2555 142.1 41.95 15.1 

มกราคม-2556 145.3 42.81 15.3 

กรกฎาคม-2556 149.7 43.15 16.9 

มกราคม-2557 153.6 45.72 18.4 

กรกฎาคม-2557 161.5 48.37 19.6 

มกราคม-2558 168.6 50.01 20.1 

กรกฎาคม-2558 173.5 53.33 26.7 

มกราคม-2559 182.7 55.78 28.9 

กรกฎาคม-2559 186.2 59.6 30.4 

มกราคม-2560* 190.4 63.8 30.8 
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คาบของการวัด 
ความสูงของล าต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 

(มม.) 

จ านวนกิ่งหลัก 

(กิ่ง) 

กรกฎาคม-2560* 195.7 69.3 35.7 

มกราคม-25561* 200.1 73.5 36.1 

กรกฎาคม-2561* 210.7 79.2 37.7 

มกราคม-2562* 311.5 88.4 41.3 

มถิุนายน-2562* 352.8 90.3 45.9 

หมายเหตุ: * ข้อมูลท่ีบันทึกในปงีบประมาณ 2560 
 

การเปลี่ยนแปลงของยอดอ่อน (apices) กับอิทธิพลของสารชักน าการออกดอกของมะกอกโอลีฟ 

หลังจากท าการพ่นสารชักน าในเดือนมกราคม 2560 แล้วจึงบันทึกผลการเกิดใบ การออกดอก รวมถึง  

การติดผล และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต้นมะกอกโอสีฟท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ออกดอก เช่น ปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนท้ังหมด ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด รวมถึงปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็น

ส่วนประกอบของโครงสร้าง (TNC) และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ในใบมะกอกโอลีฟ ผลการทดลองพบวา่ 

การชักน าด้วยสารชักน าทุกทรีตเมนต์ไม่ท าให้เกิดการออกดอก ท้ังในลักษณะท่ีปรากฏให้เห็นด้วยตาจากเปอร์เซ็นต์

การออกดอก และการติดผล รวมถึงการลอกตายอดเพื่อส่องดูไต้กล้องจุลทรรศน์ แต่พบว่า การแตกใบใหม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีการฉีดพ่นต้นมะกอกโอลีฟด้วยกรดอะมิโนแอสพาราจีน และ 

คลอโรจีนิกแอสิดมเีปอร์เซ็นต์การแตกใบใหม่ท่ีต่ ากว่าการฉีดพน่ดว้ยน้ ากลั่น (ตารางท่ี 2)   
 

ตารางที่ 2 การประเมินการออกดอก และ ปัจจัยสนับสนุนการออกดอก 

ทรีตเมนต์ 

(สารชักน าการออกดอก) 

การแตกใบ

ใหม ่(%) 

การออกดอก 

(%) 

การตดิผล 

(%) 

การพบตาดอกจาก

การลอกตา  (%) 

distilled water 50 a 0 0 0 

asparagine (10-5 M)  34 b 0 0 0 

chlorogenic acid (10-5 M) 35 b 0 0 0 

F-test * - - - 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
  

 ผลการทดลองท่ีได้ เกิดขึ้นภายไต้สภาวะท่ีดินมีคุณสมบัติเดียวกัน (ตารางท่ี  3) และปริมาณธาตุอาหารท่ี

สะสมในใบของมะกอกโอลฟีไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(ตารางที่ 4)  

 

  



589 
 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพชืในดนิ 

ทรีตเมนต์ ปริมาณ

ไนโตรเจน

ท้ังหมด (%) 

ฟอสฟอรัสท่ี

เป็นประโยชน์ 

(ppm) 

โพแทสเซียมท่ี

สกัดได ้

(ppm) 

อนิทรีย์วัตถุ pH 

distilled water 0.59 2.61 38.7 0.96 6.97 

asparagine (10-5 M)  0.54 2.93 36.9 0.93 6.73 

chlorogenic acid (10-5 M) 0.53 2.48 37.3 0.94 6.08 

F-test ns ns ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

ตารางที ่4 ปริมาณธาตุอาหารพชืของมะกอกโอลฟีท่ีท าการพน่สารชักน าให้ออกดอก   

ทรีตเมนต์ ไนโตรเจนท้ังหมด 

(%) 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด 

(%) 

โพแทสเซียมท้ังหมด 

(%) 

distilled water 1.97 0.32 1.89 

asparagine (10-5 M)  1.82 0.34 1.83 

chlorogenic acid (10-5 M) 1.82 0.36 1.88 

F-test ns ns ns 

หมายเหตุ: ns คือไม่มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกลา่วมีผลตอ่การสะสมน้ าตาล TNC และ อัตราส่วนของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจน โดย

พบว่าการฉีดพ่นคลอโรจีนิกแอสิดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง  

(TNC) ชึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมให้พืชน าไปสะสมธาตุคาร์บอนเพื่อให้มีอาหารสะสมมากพอต่อการออกดอก 

ถึงแม้การฉีดพ่นด้วยสารดังกล่าวจะท าให้ TNC และ อัตราส่วนของคาร์บอนตอ่ไนโตรเจนสูงท่ีสุด (ตารางท่ี 5) แต่ก็ยัง

พบวา่ไมส่ามารถกระตุ้นให้มะกอกโอลฟีออกดอก หรือพบวา่เกดิตาดอกขึ้นได้ 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณน้ าตาลท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง และอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของ

มะกอกโอลฟีท่ีท าการพน่สารชักน าให้ออกดอก    

ทรีตเมนต์ TNC (mg.g-1dry wt.) C/N ratio 

distilled water 35.6 a 18.07 a 

asparagine (10-5 M)  39.5 b 21.70 b 

chlorogenic acid (10-5 M) 43.1 a 23.68 a 

F-test * * 

หมายเหตุ: * คือมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
1/ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยวิธี Duncan’s multiple-range test (DMRT) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ในการศึกษาการเจริญเติบโต และแนวโน้มในการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟพันธ์ุ Arbequina/RSPG อายุ 8 ปี  

ท่ีปลูกในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยานั้นแสดงในห้เห็นถึงการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟในพื้นท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยานั้นค่อนข้างช้า โดยเฉพาะในด้านความสูงของต้น และเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น แสดงว่า มะกอกโอลีฟ

พันธ์ุ Arbequina/RSPG มีการเจริญเติบโต และปรับตัวได้ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยพะเยา แต่การเจริญเติบโตทางล าต้น 

และใบเกิดขึ้นค่อนข้างช้า และมีระยะเวลาของการพักตัวท่ียาวนานกว่าพืชท่ัวไปในท้องถิ่น สอดคล้องกับ [7] พบว่าพันธ์ุ 

Arbequina มีแนวโน้มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี และ [8] พบว่าในช่วงปีแรกของการวิจัยมะกอกโอลีฟ

ทุกรหัสพันธ์ุมีแนวโน้มการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรหัส Arbequina/OLIV มีความสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

Arbequina/RSPG และ FRANTIO/FRAN ตามล าดับ แต่ในระยะปีท่ี 2 กลับพบว่า รหัสพันธ์ุ Arbequina/RSPG มีการพัฒนาที่

ชา้ท่ีสุด เชน่กันกับ [9] และ [10] ท่ีพบวา่พันธ์ุ Abequina เจริญเตบิโตช้าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีใน

เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และการพักตัวในฤดูหนาวท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบช้าลง ถึงแม้จะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมอื่นๆ ท่ีเหมาะสมก็ตาม เช่น ละติจูดท่ี 25-45 องศา ความสูงจากระดับน ้าทะเลไม่เกิน 800 เมตร มีค่า pH 

อยูใ่นชว่ง 7-8 มแีสงแดดจัด และมคีวามชื้นสัมพัทธ์สูง [2]   

ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของยอดอ่อน (apices) กับอทิธิพลของสารชักน าให้ออกดอกของมะกอกโอลีฟในชว่งปีท่ี 2 

ของการออกดอกนั้นแสดงให้เห็นถึงผลการชักน าด้วยสารชักน าทุกทรีตเมนตท่ี์ไม่ท าให้เกิดการออกดอกได้ในระหวา่งที่ท า

การทดลอง ท้ังในลักษณะท่ีปรากฏให้เห็นด้วยตาจากเปอร์เซ็นตก์ารออกดอก และการติดผล รวมถึงการลอกตายอดเพื่อ

ส่องดูไต้กล้องจุลทรรศน์ แต่พบการแตกใบใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีการฉีดพ่นต้นมะกอก 

โอลีฟด้วยกรดอะมิโนแอสพาราจีน และคลอโรจีนิกแอสิดมีเปอร์เซ็นต์การแตกใบใหม่ท่ีต่ ากว่าการฉีดพ่นด้วยน้ ากลั่นน้ัน 

อาจเป็นอิทธิพลของกรดอะมิโนแอสพาราจีน และกลูตามีนมีอิทธิพลในทางบวกต่อการชักน าการออกดอกมีผลต่อ

กระบวนการท่ีชักน าการสร้างตาดอกโดยท าหน้าท่ีสื่อสารให้เกิดการสะสมอาหารในพืช [11] จึงท าให้มะกอกโอลีฟหยุด 

การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบเพื่อสะสมอาหารเตรียมการออกดอก โดยเฉพาะ คลอโรจีนิกแอสิดซึ่งเป็นสารยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของพืชโดยการลดความไวของตาจากการกระตุ้นของสภาพแวดล้อมท่ีจะชักน าให้ตาดอกแทงช่อดอกได้ 

ในต้นมะกอกโอลีฟท่ีให้ผลผลิตมีการสะสม คลอโรจีนิกแอสิดมาก ขณะท่ีในปีท่ีไม่ให้ผลผลิตนั้นจะมีปริมาณ คลอโรจีนิก

แอสิดต่ า [12] ส่วนปริมาณธาตุอาหารในใบของมะกอกโอลีฟท่ีพบวา่มีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดอยูร่ะหว่าง 1.82-1.97% มี

ฟอสฟอรัสท้ังหมดอยู่ในช่วง 0.32-0.36 และมีโพแทสเซียมท้ังหมดอยู่ระหว่าง 1.83-1.89% นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

รายงานของ [13] ท่ีรายงานว่าใบมะกอกที่มีปริมาณธาตุอาหารในระดับท่ีพอเพียงนั้นต้องมีไนโตรเจนอยู่ระดับท่ีระหว่าง 

1.50-2.00% มีฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.10-0.30% มีโพแทสเซียมมากกว่า 0.8% มีแคลเซียมมากกว่า 1.00% และ 

มีแมกนีเซียมมากกว่า 0.10% ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงปริมาณของธาตุดังกล่าวท่ีมีอยู่ในใบของต้นท่ีท าการทดลอง

อยูใ่นระดับท่ีเพยีงพอตอ่การเจริญเตบิโต   
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การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพของอาหารที่ใช้เลี ยงแมลงหวี่สายพันธุ์พื นบ้านเพื่อใช้ใน

การศึกษาโพลทีีนโครโมโซม 

Comparision of Insect Diets for Native Fruitfly Rearing for Polytene Chromosome 

Study 
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บทคัดย่อ 
 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารท่ีใช้เลี้ยงแมลงหวี่สายพันธ์ุพื้นบ้านท่ีมี

ต่อน้ าหนักตัวหนอน ความกว้างและความยาวของตัวหนอน และลักษณะของต่อมน้ าลายท่ีเหมาะสมต่อการน ามา

เตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาโพลีทีนโครโมโซม โดยท าการเปรียบเทียบอาหารสามสูตร ได้แก่ สูตรแป้งข้าวโพด 

สูตรแป้งสาล ีและสูตรกล้วยน้ าว้า ผลการทดลองพบวา่อาหารท้ังสามสูตรสามารถใช้เลีย้งแมลงหวี่ได้ครบวงชีวิตตัง้แต่

ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ จนถึงตัวเต็มวัย เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักของตัวหนอนอินสตาร์ท่ี 3 พบว่า ตัวหนอนท่ีเลี้ยง

ด้วยอาหารสูตรแป้งข้าวโพดมีน้ าหนักตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือสูตรแป้งสาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า ส าหรับความยาว

ล าตัวพบว่า ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแป้งข้าวโพดมีล าตัวยาวท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตรแป้งสาลี 

และสูตรกล้วยน้ าว้าตามล าดับ ความกว้างของล าตัวให้ผลสอดคล้องกับความยาวล าตัว คือ ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตร

อาหารแป้งข้าวโพดมีล าตัวกว้างที่สุด รองลงมาคือตัวหนอนท่ีเลีย้งในสูตรแป้งสาลีและสูตรกล้วยน้ าวา้ตามล าดับ เมื่อ

เปรียบเทียบต่อมน้ าลายของตัวหนอนท่ีเลี้ยงในอาหารท้ังสามสูตร พบว่า ต่อมน้ าลายมีขนาดและลักษณะโครงสร้าง

ใกล้เคียงกัน และเมื่อน าต่อมน้ าลายมายอ้มด้วยสีอะซีโตคาร์มีน พบวา่โครโมโซมที่ได้จากตัวหนอนท่ีเลี้ยงในอาหารท้ัง

สามสูตร สามารถตดิสยีอ้มได้ดี สังเกตสีบนโครโมโซมเป็นแถบหนาและบาง ซึ่งคล้ายกับการท าโพลีทีนโครโมโซมของ

แมลงหวี่สายพันธ์ุ  Drosophila melanogaster จากผลการทดลองสามารถสรุปได้วา่ อาหารสูตรแป้งข้าวโพดเหมาะสม

ท่ีจะน ามาใชใ้นการเลีย้งแมลงหวี่สายพันธ์ุพืน้บ้านมากที่สุด รองลงมาคือสูตรแป้งสาลแีละสูตรกล้วยน้ าว้าตามล าดับ 
 

 ค าส าคัญ: แมลงหว่ีพืน้บ้าน อาหารเพาะเลีย้ง โพลทีีนโครโมโซม 
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 Abstract  
 The aim of this study was to examine the efficiency of insect diets that were used to rear the native 

fruitfly. Three different formulae of diets were used in this study including corn starch formula, wheat flour formula 

and banana formula. Larval body weight and width and length of larvae reared on different diets were compared. 

Results showed that the fruitfly reared on all diet types showed complete development from egg, larval, pupal and 

adult stages. Larvae reared on corn starch had highest body weight followed by larvae reared on wheat flour and 

banana, respectively.  The length of larval body of larvae reared on corn starch exhibited the longest length 

compared to other diets. Similarly, the width of larval body in wheat flour group had widest body compare to other 

diets.  Morphology of salivary glands of larvae reared on 3  diets showed a similar characters and size.  Salivary 

glands were used for polytene chromosome study and chromosome were stained by aceto- carmine and the 

appearance were similar among the larvae reared on each diet. The characters of chromosome were similar to the 

salivary glands of Drosophila melanogaster.  Corn starch formula is suitable for rearing native fruitfly compared to 

other studied diets. 
 

Keywords:   Native fruitfly, Media for culture, Polytene chromosome 

บทน า 

แมลงหวี่เป็นแมลงขนาดเล็ก มีวงจรชีวิตสั้นประมาณ 12-14 วัน  อาหารและวิธีเลีย้งก็ไมยุ่่งยากและดูแลง่าย  

ดังนัน้แมลงหวี่จึงเหมาะสมส าหรับใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อประโยชนใ์นการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ในระดับตา่ง ๆ   

ส่วนใหญ่นิยมใช้แมลงหวี่ชนิด Drosophila melanogaster [2, 7] และการศึกษาเร่ืองโพลีทีนโครโมโซม (polytene 

chromosome) ส่วนใหญ่ได้น าต่อมน้ าลายของหนอนแมลงหวี่มาใช้ในการศึกษาเช่นกัน [2, 3] สาขาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการเรียนการสอนรายวิชา เซลล์พันธุศาสตร์ และชีววิทยาของเซลล์  ซึ่งได้น า

แมลงหว่ีชนดิ Drosophila melanogaster มาเลีย้งในหอ้งปฏบัิตกิารเพื่อศึกษาโพลทีีนโครโมโซมในหนอนแมลงหว่ี     อนิ

สตาร์ท่ี 3 แต่พบปัญหาว่าอัตราการเจริญเติบโต  การรอดชีวิต  การผสมพันธ์ุ การวางไข่ลดลง  อีกท้ังต้องมี 

การควบคุมอุณหภูมิของห้องส าหรับเลีย้งให้อยู่ในชว่งอุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียสภายใต้ห้องควบคุมอุณหภูมิ  ซึ่งทาง

สาขามีความจ ากัดในเร่ืองของห้องควบคุมอุณหภูมใินการเลีย้งแมลงหวี่ ดังนัน้จึงมีการศกึษาเบือ้งต้นโดยการน าแมลง

หวี่พื้นบ้านมาทดลองเลี้ยงพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโต การรอด การผสมพันธ์ุ การวางไข่ ค่อนข้างดี  และไม่ต้อง

ควบคุมอุณหภูมิ  และสามารถน าตัวอย่างต่อมน้ าลายมาใช้ศึกษาโครโมโซมได้ในเบื้องต้น  จึงสนใจน ามาเพาะเลี้ยง

ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในปฏบัิติการของสาขาชีววิทยา ท้ังนี้การเพาะเลี้ยงแมลงหวี่เพื่อการศึกษาทางพันธุศาสตร์

นัน้  สามารถใชสู้ตรอาหารตา่ง ๆ หลายสูตร ได้แก่ สูตรแป้งขา้วโพด  สูตรกล้วยน้ าว้า [1] สูตรแป้งสาล ี และสูตรข้าว 

[2] เป็นต้น แตท้ั่งน้ียังไม่มีการศึกษาถึงสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงแมลงหวี่พื้นบ้านท่ีพบในจังหวัดพะเยา ดังนั้น 

คณะผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจศกึษาสูตรอาหารท่ีมีความเหมาะสมตอ่แมลงหวี่พื้นบ้านดังกล่าว  โดยศึกษาสูตรอาหารสาม

สูตร คือ สูตรแป้งขา้วโพด  สูตรแป้งสาล ี และสูตรกล้วยน้ าว้า โดยศึกษาความแตกต่างของน้ าหนัก ความกว้าง ความ

ยาวล าตัวของหนอนแมลงหวี่อินสตาร์ท่ี 3และศึกษาโพลีทีนโครโมโซมจากต่อมน้ าลายของหนอนแมลงหวี่ท่ีเลี้ยงใน

สูตรอาหารตา่ง ๆ   
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-Proceeding- 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมสัตว์ทดลอง  

ตัวอย่างแมลงหวี่พื้นบ้าน เก็บจากมหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เดือน 

มถิุนายน 2562 ลักษณะล าตัวมสีีด า ขนาดเล็ก มขีนอยูด่้านหลัง มปีีกคู่หนา้ที่มองเห็นได้ชัดเจนใชส้ าหรับบิน ส่วนปีกคู่

ท่ีสองลดขนาดลงเหลือเพียงตุ่มเล็ก ๆ ท าหน้าท่ีในการทรงตัว ปีกแมลงหวี่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง บนปีกมีขนคล้าย

ผีเสื้อกลางคืน ไม่มีเส้นขวางปีกยกเว้นท่ีโคนปีก โครงสร้างร่างกายของแมลงหวี่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน

หัว อก และท้อง ส่วนหัว (head) ประกอบไปด้วยหนวดท าหน้าท่ีรับสัมผัส ตารวมท าหน้าท่ีรับภาพ ด้านหน้าส่วนล่าง

ปากส าหรับจับและกินอาหาร โดยท่ัวไปปากของแมลงหว่ีจะเป็นปากชนดิดูดกินและเลีย ส่วนอก (Thorax) ประกอบด้วย

ปล้อง 8 ปล้องและมีขา 3 คู่ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของแมลงหวี่ ขาของแมลงหวี่ใช้ส าหรับคลานหรือเดินไปมา 

ส่วนท้อง (Abdomen) แมลงหว่ีเพศเมยีจะมีปล้องจ านวน 8 ปล้อง ส่วนแมลงหวี่เพศผู้จะมีปล้องจ านวน 6-7 ปล้อง ท่ีมี

ลักษณะเหมอืนกัน และด้านข้างของส่วนท้องมรูีหายใจ (spiracle) ปลอ้งละ1 คู่  

การเตรยีมอาหารเลี ยงส าหรับแมลงหวี่ 

เพาะเลี้ยงแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการในขวดแก้วทรงสูง ขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่งขวดเพาะเลี้ยงต้องสะอาด 

โปร่งแสง มีจุกปิดซึ่งท าด้วยส าลีท่ีหอ่ดว้ยผ้าขาวบาง เพื่อให้ระบายอากาศได้ และใชก้ระดาษปักลงในอาหารเพื่อให้เป็น

พื้นท่ีแห้งส าหรับให้แมลงหวี่มาวางไข่ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเตรียมอาหารได้แก่ บีกเกอร์สแตนเลส ช้อนคน ปาก

คีบ ต้องแห้งและสะอาด ในการเตรียมภาชนะเพาะเลี้ยง ก่อนน าไปบรรจุอาหารเลี้ยงแมลงหวี่ ต้องน าขวดอาหาร จุก

ปิดและกระดาษ ไปอบฆา่เช้ือด้วยหม้อนึ่งความดันไอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิว้ เป็น

เวลาประมาณ 15 นาที โดยน าอุปกรณ์ท่ีจะอบฆ่าเชื้อใส่ถุงพลาสติกร้อนใสและปิดถุงให้เรียบร้อยก่อนน าไปอบ 

หลังจากอบด้วยหม้อนึ่งความดันไอเรียบร้อยแล้วให้น าไปอบให้แห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนเสร็จแล้วจึงน าอุปกรณ์ไปใชง้านใน

การศึกษาได้ท าการเลี้ยงแมลงหวี่พื้นบ้านด้วยสูตรอาหารแป้งข้าวโพด  สูตรแป้งสาลี  และสูตรกล้วยน้ าว้า  โดย

ปริมาตรอาหาร 1000 มิลลลิิตร  

 วิธีการเตรียมอาหารสูตรแป้งข้าวโพด ประกอบไปด้วย วุ้น 7 กรัม น้ าตาล 40 กรัม แป้งข้าวโพด 62 กรัม 

ยีสต์ 12 กรัม น้ า 800 มิลลิลิตร กรดโปรปิโอนิค 3 มิลลิลิตร ละลายวุ้นกับน้ าพอวุ้นละลายแล้วจึงเติมน้ าตาลทราย

จากนั้นละลายแป้งข้าวโพดกับน้ าเย็น เทส่วนผสมลงในส่วนท่ีต้มคนจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นจึงเติมสารกันเชื้อรา

(กรดโปรปิโอนคิ) คนให้สารกันเชื้อรากระจายท่ัวอาหาร 

 วิธีการเตรียมอาหารสูตรแป้งสาลี ประกอบไปด้วย น้ ากลั่น 781 มิลลิลิตร น้ าตาลทราย 115 กรัม แป้งสาลี 

103 กรัม กรดโปรปิโอนิค 3 มิลลิลิตร ละลายน้ าตาลกับน้ า จากนั้นต้มน้ าตาลให้ละลายแล้วเติมแป้งสาลีท่ีละลายน้ า

ลงไป ต้มให้เดอืด คนให้เข้ากันจนเนื้ออาหารมคีวามเหนยีวจึงเตมิสารกันเชื้อรา (กรดโปรปิโอนคิ) คนให้เข้ากัน 

 วิธีการเตรียมอาหารสูตรกล้วยน้ าว้า ประกอบไปด้วย กล้วยน้ าว้าสุกบด 300 กรัม ผงวุ้น 4 กรัม น้ า  

300 มิลลิลิตร ยสีต ์1 กรัม กรดโปรปิโอนคิ 3 มลิลลิิตร น ากล้วยน้ าว้าสุกสุกงอมมาปั่นดว้ยเคร่ืองป่ันไฟฟา้ น ายสีตไ์ป

ละลายน้ า ผสมวุน้กับน้ าแล้วน าไปตม้จนวุน้ละลาย จากนั้นน ากล้วยท่ีป่ันละเอียดแล้วเตมิลงไปแล้วคนให้เข้ากันต้มโดย

ใช้ไฟอ่อน ๆ สักครู่แล้วจึงเติมสารละลายยีสต์ลงไป ต้มให้เดือดประมาณ 5 นาที เติมสารกันเชื้อรา (กรดโปรปิโอนิค)

คนให้เข้ากัน 

หลังจากเตรียมอาหารตามวิธีขา้งต้นแล้ว ท าการเทอาหารแตล่ะสูตรลงในขวดเพาะเลีย้งท่ีฆ่าเชื้อแลว้ จ านวน 

5 ซ้ า ปักกระดาษลงไปในอาหาร ปิดฝาขวดด้วยส าลีวางขวดอาหารไว้บนถาดท่ีใส่น้ าเพื่อป้องกันมดหรือแมลงมา

รบกวน ตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา  24 ชั่วโมง เพ่ือให้อาหารแข็งและไอน้ าในขวดอาหารระเหยออกให้หมด 
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-Proceeding- 

การศึกษาวงชีวิตของแมลงหวี่พื นบ้าน 

น าตัวเต็มวัยของแมลงหวี่พื้นบ้านปล่อยลงในอาหารสูตรแป้งข้าวโพด แป้งสาลี และกล้วยน้ าว้า จ านวน  

30 ตัว ลงในขวดแก้วส าหรับเลี้ยงแมลงหวี่ขนาด 200 มิลลิลิตร ปิดขวดด้วยจุกส าลี น าไปวางท่ีชั้นเลี้ยงแมลง ตั้งไว้ใน

อุณหภูมิห้องเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส  และความชื้นสัมพัทธ์ 72 เปอร์เซ็นต์ ช่วงการรับแสง 12 ชั่วโมงต่อวัน

ให้แมลงหวี่ผสมพันธ์ุและวางไข่เป็นเวลา 3 วัน แลว้จึงน าแมลงหวี่ตัวเต็มวัยออกจากขวดอาหารแต่ละสูตรแลว้ปล่อยให้

แมลงหวี่มีการพัฒนาอีก 4 วัน น าตัวอย่างตัวหนอนระยะท่ี 3 ออกมาเพื่อท าการทดลองขั้นต่อไป  โดยการชั่งน้ าหนัก

ตัวหนอนแมลงหวี่ท่ีเลีย้งได้จากสูตรอาหารแป้งขา้วโพด แป้งสาล ีและกล้วยน้ าว้า สูตรละ 30 ตัว ท าการทดลอง 5 ซ้ า 

ท าการชั่งน าหนัก โดยเคร่ืองชั่ง 4 แหน่ง (PIONEER OHAUS รุ่น PA214) โดยการน าตัวอย่างหนอนออกจากขวดเลี้ยง 

ล้างด้วยน้ ากลั่น และซับให้แห้งด้วยกระดาษกรอง ก่อนน าไปชั่งน้ าหนัก  จากนั้นท าการวัดความกว้างและความยาว

ล าตัว ท้ังนี้ต้องท าให้ตัวหนอนหยุดการเคลื่อนท่ีจึงจะท าการบันทึกภาพได้  โดยการน าหนอนไปผ่านความร้อน

ประมาณ 70 องศา เป็นเวลา 1 นาที  หลังจากนั้น น าหนอนมาซับน้ าให้แห้งด้วยกระดาษกรอง แล้วน าไปบันทึกภาพ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ OLYMPUS รุ่น SXZ 7  น าภาพท่ีได้มาวัดด้วยโปรแกรม Distance  between two 

points (OLYMPUS รุ่น SXZ 7) โดยต าแหนง่ท่ีใชว้ัดความกวา้งคือล าตัวปล้องท่ี 5 เนื่องจากเป็นสว่นท่ีมีความกว้างท่ีสุด  

และวัดความยาวของล าตัวจากส่วนหัวต าแหนง่ Mouth hooks และส่วนท้ายต าแหนง่ Posterior spiracles (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 การวัดขนาดหนอนแมลงหวี่ 
 

การท าโพลีทีนโครโมโซม เตรียมอุปกรณ์ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ชนดิสเตอริโอและกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์

ประกอบ สไลด์และแผ่นปิดสไลด์ เข็มเขี่ย ปากคีบ ชุดผ่าตัดชุดเล็ก หนอนแมลงหวี่ กระดาษทิชชู น้ าเกลือ สีย้อม  

ท าการทดลองโดยเลือกหนอนแมลงหวี่ในระยะอินสตาร์ท่ี 3 ที่มคีวามสมบูรณ์ วางบนสไลด์ท่ีสารละลายน้ าเกลือ ส่อง

ภายใต้กล้องจุลทรรศนช์นิดสเตอริโอแล้วใชเ้ข็มเขี่ยกดส่วนหัวและส่วนกลางล าตัว ลากส่วนท่ีกดทางหัวไปทางด้านหัว

ให้ต่อมน้ าลายหลุดออกมา เขี่ยเฉพาะส่วนของต่อมน้ าลายออกมา น ามาวางบนสไลด์อันใหม่ท่ีหยดสี อะซีโตคาร์มีน    

1 เปอร์เซ็นต์ ปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ และใช้เทคนิคการกดทับและบดขยี้ (squash technique) เพื่อให้โครโมโซมเกิดการ

กระจายตัว จากนัน้จึงน าสไลดท่ี์ได้ไปส่องใต้กลอ้งจุลทรรศน์ชนดิเลนสป์ระกอบเพื่อศึกษาลักษณะโพลทีีนโครโมโซม  
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-Proceeding- 

ผลการศึกษา 
 จากการทดลองเลี้ยงแมลงหวี่พื้นบ้านด้วยสูตรอาหาร สูตรแป้งข้าวโพด สูตรแป้งสาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า  

พบว่าแมลงหวี่สามารถเจริญเตบิโตได้ดีจนครบวงจรชีวติตั้งแต่ระยะ ไข่ หนอน ดักแด้ จนถึงตัวเต็มวัยโดยมรีะยะเวลา

เฉลี่ยแต่ละระยะคือ หลังจากแมลงหวี่มีการผสมพันธ์ุเป็นระยะไข่ใช้เวลา 3 วัน จากไข่เป็นตัวหนอนใช้เวลา 1 วัน จาก

ตัวหนอนเป็นดักแดใ้ชเ้วลา 4 วัน  และจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยใชเ้วลา 4 วัน รวมเป็นระยะเวลา  12  วัน (ภาพท่ี 2) 

 

 

  

ภาพที ่2  วงจรชวีติของแมลงหวี่พื้นบ้าน 
 

1. ผลของอาหารต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงน  าหนักและขนาดล าตัวของหนอนแมลงหวี่พื นบ้าน 

จากการทดลองช่ังน้ าหนักของหนอนแมลงหวี่จากท่ีเลีย้งในสูตรอาหารแป้งข้าวโพด  สูตรแป้งสาล ีและกล้วย

น้ าว้า  พบว่าน้ าหนักของตัวหนอนท่ีเลีย้งด้วยสูตรแป้งข้าวโพดมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 28.10±2.3 mg  รองลงมาคือสูตร

แป้งสาลี  และกล้วยน้ าว้าท่ีมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักอยู่ ท่ี 24.54±0.7 mg และ 23.64±1.4 mg ตามล าดับ (ภาพ 3ก) 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการวัดขนาดความกว้างและความยาวของหนอนแมลงหวี่จากท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแป้งข้ าวโพด  

สูตรแป้งสาลี และกล้วยน้ าว้า พบว่า ตัวหนอนแมลงหวี่ท่ีเลี้ยงในอาหารสูตรแป้งข้าวโพดมีความกว้างล าตัวมากท่ีสุด 

คือ 0.69±0.04 mm รองลงมาได้แก่ตัวหนอนท่ีเลีย้งในสูตรแป้งสาล ีคือ 0.62±0.03 mm และความยาวล าตัวนอ้ยท่ีสุด

ได้แก่อาหารสูตร กล้วยน้ าว้าซึ่งมคี่าเท่ากับ 0.59±0.02 mm (ภาพ 3ค)  ส่วนความยาวล าตัวท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแป้ง

ข้าวโพดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.74±0.24 mm ซึ่งมีค่ามากท่ีสุด เมื่อเทียบกับอาหารสูตร แป้งสาลีซึ่งมีค่าเท่ากับ 

4.33±0.82 mm  และความยาวล าตัวน้อยท่ีสุดในอาหารสูตร กล้วยน้ าว้าซึ่งมีค่า 3.99±0.13 mm (ภาพ 3ข) เมื่อ

วิเคราะห์ความแตกต่างของน้ าหนักและขนาดล าตัวหนอนแมลงหวี่พื้นบ้านในสูตรอาหารต่าง ๆ ด้วยวิธี  one-way 

Egg Larva 

Pupa Adult 

1 วัน 

2 วัน 

4 วัน 

4 วัน 

500µm 
500µm 

500µm 500µm 
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 500 µm 

ข  
 

 ค 

 

 500 µm  500 µm 

anova พบว่าอาหารเพาะเลี้ยงสูตรแป้งข้าวโพดมีความแตกต่างอย่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับ

อาหารสูตรแป้งสาลแีละสูตรกล้วยน้ าว้า (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที ่3 การเปรียบเทียบน้ าหนัก (ก) ,ความกว้างล าตัว (ข) และความยาวล าตัว (ค) ของแมลงหวี่พื้นบ้านท่ี

เลีย้งในอาหารสูตรแป้งขา้วโพด สูตรแป้งสาล ีและสูตรกล้วยน้ าว้า 
 

2. ผลการศกึษาต่อมน  าลายในหนอนแมลงหวี่ที่เลี ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ 

 จากการน าตัวอยา่งหนอนแมลงหวี่มาผ่าตัด  เพื่อศกึษาตอ่มน้ าลายพบวา่ลักษณะตอ่มน้ าลายมี 1 คู่ มีรูปร่าง

รียาว สีใส มีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 1.1 mm (ภาพท่ี 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงสัณฐานของต่อมน้ าลายในแมลงหวี่พื้นบ้านท่ีเลีย้งในอาหารสูตรแป้งขา้วโพด (ก), 

แป้งสาล ี(ข) และ กล้วยน้ าวา้ (ค) 
  

 เมื่อน าตัวอยา่งต่อมน้ าลายแมลงหวี่พื้นบ้านท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแตล่ะสูตรมายอ้มสีเพื่อท าโพลทีีนโครโมโซม  

พบวา่ต่อมน้ าลายตดิสียอ้มอะซิโตคาร์มีนความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้โครโมโซมติดสีชมพู ลักษณะโครโมโซมติดสี

เป็นแถบหนาบางที่แตกตา่งกันจึงท าให้มองเห็นเป็นแถบสี (ภาพท่ี 5) 

 

  

ก 
b 

a a 

ค 
b 

a a 

ข b 
a a 
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ภาพ 5 โพลีทีนโครโมโซมในต่อมน้ าลายแมลงหว่ีพืน้บ้าน จากการย้อมดว้ยอะซีโตคาร์มีนความเข้มข้น 1 %  

ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ชนดิเลนสป์ระกอบ ก าลังขยาย 1000 เท่า scale bar : 20 µm 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการทดลองเลี้ยงแมลงหวี่พื้นบ้านในอาหารสูตรแป้งข้าวโพด แป้งสาลี และกล้วยน้ าว้าพบว่าสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีจนครบวงจรชีวิตตั้งแต่ระยะ ไข่  หนอน  ดักแด้  จนถึงตัวเต็มวัย  และผลของอาหารสูตรต่าง ๆ ต่อ

การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักและขนาดล าตัวของหนอนแมลงหวี่พื้นบ้าน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักท่ีใช้ในการประเมิน

คุณภาพของตัวหนอน [9] จากการทดลองช่ังน้ าหนักของหนอนแมลงหว่ีจากที่เลีย้งในสูตรอาหารแป้งขา้วโพด สูตรแป้ง

สาลี และสูตรกล้วยน้ าว้า พบว่าน้ าหนักของตัวหนอนท่ีเลี้ยงด้วยสูตรแป้งข้าวโพดมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 28.10±2.3 mg 

รองลงมาคือสูตรแป้งสาลี และกล้วยน้ าว้าท่ีมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักอยู่ท่ี 24.54±0.7 mg และ 23.64±1.4 mg ตามล าดับ   

ในสว่นของขนาดความกว้างและความยาวของหนอนแมลงหวี่จากที่เลีย้งในสูตรอาหารแป้งขา้วโพด  สูตรแป้งสาล ีและ

กล้วยน้ าว้า พบวา่ ตัวหนอนแมลงหวี่ท่ีเลีย้งในอาหารสูตรแป้งขา้วโพดมีความกวา้งล าตัวมากที่สุด คือ 0.69±0.04 mm 

รองลงมาได้แก่ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตรแป้งสาลี คือ 0.62±0.03 mm และความยาวล าตัวน้อยท่ีสุดได้แก่อาหารสูตร 

กล้วยน้ าว้าซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.59±0.02 mm  ส่วนความยาวล าตัวท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารแป้งข้าวโพดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

5.74±0.24 mm ซึ่งมีค่ามากท่ีสุด เมื่อเทียบกับอาหารสูตร แป้งสาลีซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.33±0.82 mm  และความยาว

ล าตัวน้อยท่ีสุดในอาหารสูตร กล้วยน้ าว้าซึ่งมีค่า 3.99±0.13 mm ซึ่งการเลี้ยงแมลงหวี่ด้วยอาหารต่างชนิดกัน ได้แก่  

Formula 4-24 และ  Jazz mix® ให้ผลท่ีแตกต่างกันในด้านน้ าหนักและขนาดของตัวหนอนอินสตาร์ท่ี 3 รวมถึงขนาด

ของตัวเต็มวัย [9] โดยประเด็นท่ีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ าหนักและขนาดล าตัวของหนอน ได้แก่ องค์ประกอบของ

อาหาร เช่น ปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรต และความชื้นในอาหาร การศึกษาการวัดความยาวของตัวอ่อน [9]  

ใช้วิธีการปักหมุดท่ีส่วนหัวและส่วนท้ายของตัวหนอน เพื่อให้วัดความยาวได้ง่าย เนื่องจากขณะท่ีหนอนมีชีวิตอยู่จะมี

การหดตัวของกล้ามเนื้อท่ีผนังล าตัว ท าให้ค่าความยาวท่ีได้มีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในการทดลองครั้งนี้ได้หาวิธีใหม่

โดยการน าตัวอยา่งไปผ่านน้ าอุน่ เพื่อให้ตัวอย่างขยายขนาดเต็มท่ีและวัดขนาดได้ง่าย 

 ตัวหนอนท่ีเลี้ยงในสูตรข้าวโพดมีขนาดล าตัวและน้ าหนักมากกว่าสูตรอื่น ๆ เนื่องมาจากสูตรนี้มีสารอาหาร

มากกว่า ซึ่งรายงานก่อนหน้านี้การเลี้ยงแมลงหวี่ด้วยอาหารท่ีมีสารอาหารต่ าจะท าให้ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็ก [10] และ

เป็นไปได้ว่าการให้อาหารท่ีมีไขมัน คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูง อาจกระตุ้นให้หนอนแมลงหวี่มีขนาดและน้ าหนักเพิ่ม

มากขึ้น [6, 8] 

  ดังนั้นจากผลการทดลองสัดส่วนของน้ าหนัก ขนาดความกว้างและความยาวของล าตัวของหนอนแมลงหวี่

พื้นบ้านท่ีเลีย้งในสูตรอาหารแป้งขา้วโพดมีคา่มากท่ีสุดรองลงมาคือสูตรอาหารแป้งสาล ี และในสูตรอาหารกล้วยน้ าว้า

มคี่านอ้ยท่ีสุด จากการทดลองศกึษาการเลีย้งแมลงหวี่พื้นบ้านดังกล่าวโดยสูตรอาหารแป้งข้าวโพด สูตรแป้งสาล ีและ
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สูตรกล้วยน้ าว้านัน้สามารถเลี้ยงแมลงหวี่พื้นบ้านได้ครบวงชีวติ [1, 2] และสามารถผ่าตัดตัวหนอนแล้วน าต่อมน้ าลาย

มาใช้ศึกษาโพลีทีนโครโมโซม  โดยการย้อมสีต่อมน้ าลายด้วยสีอะซีโตคาร์มีน พบว่าโครโมโซม มีลักษณะเป็นแถบสี 

เป็นแถบหนาบางท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งมีความคล้ายกันกับการท าโพลีทีนโครโมโซมของแมลงหวี่ชนิด Drosophila 

melanogaster จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า อาหารสูตรแป้งข้าวโพดเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเลี้ยงแมลง

หวี่สายพันธ์ุพืน้บ้านมากที่สุด รองลงมาคือสูตรแป้งสาลแีละสูตรกล้วยน้ าว้าตามล าดับ 
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ปรสติในปลานิลท่ีเลี ยงในกระชังคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง  

จังหวัดสงขลา 

Parasites in Cage-cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at U-tapao 

Canal, Thunglan Sub-district, Khlong HoiKhong District, Songkhla Province 
 

ทิพย์วารี หวันหมะ1, มัสวานี และหวัง1 และสุธินี หีมยิ1* 

Thipwaree Wanmah1, Maswanee Laehwang1 andSutinee Himyi1* 
 

บทคัดย่อ 

ปรสิตเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดโรคในสัตว์น้ าและก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปรสิตภายในท่ีพบในปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ท่ีเลี้ยงในกระชัง

บริเวณคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างปลาจ านวน 75 ตัว จาก  

3 คร้ัง ท่ีระยะเวลาการเลี้ยง 30, 45 และ 65 วัน น ามาตรวจหาปรสิตภายในบริเวณเหงือกและทางเดินอาหาร จ าแนก

ชนิด ค านวณหาค่าความชุกชุม และความหนาแนน่ ผลการศึกษาครัง้นี้พบวา่ปรสิตภายในท่ีพบในปลานิลม ี2 กลุ่ม คือ 

ปรสิตโมโนจีเนียน ซึ่งตรวจพบบริเวณเหงือก จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ Cichlidogyrus sclerosus, C. halli, C. tilapiae, 

C. thustonae, C. tubicirrus, และ Scutogyrus longicornis และหนอนตัวแบน ซึ่งพบบริเวณทางเดินอาหาร และส่วน

ใหญ่เป็นพยาธิใบไม้ (Trematoda) ท้ังนี้พบโมจีเนียนชนิด C. sclerosus มีความชุกชุมและความหนาแน่นมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 45 วัน ซึ่งพบความชุกชุม 100% และความหนาแน่นเฉลี่ย 13 ตัว/ตัวปลา ท้ังนี้พบว่า

ความหนาแน่นของ C. sclerosus และ C. tubicirrus มคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับอุณหภูมิของน้ าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
 

ค าส าคัญ:   ปรสิต, โมโนจีเนยีน, หนอนตัวแบน, ปลานิล 

  

                                                 
1 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
1 Program in Biology, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Songkhla Province 90000 

*Corresponding author e-mail: sutiee.hi@skru.ac.th  
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Abstract  
 Parasite is one factor influencing disease in fishes and it also make trouble to agriculturist who culture fish 

in the net cages. In this study, the internal parasites in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) raised in 

cages- cultured in U- tapao Canal, Thung Lan Sub- district, Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province were 

determined.  A total of 75 individual fishes were collected 3 times at the culture period of 30, 45, and 65 days. 

Then parasites within the gill and gastrointestinal tract were examined, identified species and calculated for 

prevalence and intensity.  The results of this study showed that there were 2 groups of internal parasites in Nile 

tilapia.  First group was 6 species of monogenean parasite which was found in the gill including Cichlidogyrus 

sclerosus, C. halli, C. tilapiae, C. thustonae, C. tubicirrus, and Scutogyrus longicornis. Another group was flat worms 

which was found in the digestive tract such as fluke (Trematoda). C. sclerosus showed the highest prevalence and 

intensity, especially, at the 45 days of culture period which found the 100%  of prevalence and 13 

individuals/individual fish. Moreover, the intensity of C. sclerosus and C. tubicirrus were significantly positive related 

to temperature of water in this area (p<0.05). 
 

Keywords:   Parasites, Monogenean, Platyhelminthes, Nile tilapia 

บทน า 

ปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เป็นปลาน้ าจืดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากปลานิล

เป็นอาหารประเภทโปรตีนท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ า เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว การบริโภคปลานิลในประเทศไทย

สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของการบริโภคปลาทั้งหมดและมีแนวโน้มการบริโภคท่ีสูงขึ้น (Piumsombun, 2003) ประเทศไทย

ผลิตปลานิลได้สูงถึง 221,368 ตัน ในปี 2561 คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ 

มีแนวโน้มการส่งออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีปริมาณผลผลิตปลานิลส่งออกรวม 14,103 ตัน มูลค่า 

การสง่ออกสูงถึง 1,153 ล้านบาท (เกวลิน หนูฤทธ์, 2561; กรมประมง, 2561)  

ปัจจุบันรูปแบบการเลี้ยงปลานิลมีท้ังการเลี้ยงในบ่อและการเลี้ยงในกระชัง โดยการเลี้ยงในกระชังมักเป็นท่ี

นิยมมากกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน เนื่องจากใช้ต้นทุนในการผลิตต่ าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ ามี

ความส าคัญต่อการเลีย้งปลานลิในกระชัง ดังนัน้คุณภาพน้ าท่ีไม่เหมาะสมสง่ผลท าให้ปลาตายแบบเฉียบพลันหรือปลา

อ่อนแอเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่าปรสิตเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดโรคในสัตว์น้ าเนื่องจาก

ปรสิตส่วนมากสามารถเข้าสู่ปลาได้โดยตรงหรืออาจจะแฝงตัวมากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ท่ีปลากินเป็นอาหารได้ ปรสิต

แตล่ะกลุ่มมคีวามจ าเพาะเจาะจงกับชนิดของปลาแตกต่างกันไป ปรสิตบางชนดิมคีวามจ าเพาะเจาะจงกับปลาเจ้าบ้านมาก 

พบได้ในปลาเพียงไม่กี่ชนิด ในขณะท่ีปรสิตบางชนิดมีความจ าเพาะเจาะจงกับเจ้าบ้านน้อยมาก และสามารถพบได้ใน

ปลาหลายชนดิ ท าให้การกระจายของปรสิตมคีวามแตกตา่งกันไปและส่งผลตอ่การเกิดโรคในปลาแตกต่างกันดว้ย (ชน

กันต ์จิตมนัส, 2556) 

คลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นพืน้ท่ีหน่ึงท่ีมีการเลีย้งปลาในกระชัง พบ

ปัญหาปลาเกิดโรค ท าให้สูญเสียรายได้ อีกท้ังบริเวณนี้มีการปล่อยน้ าเสียจากโรงงาน ส่งผลท าให้ปลาตายแบบ

เฉียบพลันและเกิดโรคตา่งๆ ได้งา่ย (ภริมย์ ประทุมทอง, 2561) ดังนัน้การศึกษาครัง้นี้ จึงเลอืกศึกษาชนิดปรสิตท่ีพบใน

ปลานิลท่ีเลี้ยงในกระชังบริเวณคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมท้ังปัจจัย
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สิ่งแวดลอ้มบางประการท่ีมีผลต่อการตดิเชื้อปรสิตของปลา เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

และสามารถน าข้อมูลไปใชก้ารวางแนวทางส าหรับการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคในฟารม์เลีย้งปลาน้ าจืดตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่างปลานิล 

เก็บตัวอย่างปลานิลจากฟาร์มเลี้ ยงปลาในกระชั งบริ เวณคลองอู่ ตะเภา (พิกัด N 6°56'02.117'' E 

100°26'23.683'') ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอยา่งปลานลิจากกระชังท้ังหมด 5 กระชัง 

สุ่มเก็บกระชังละ 5 ตัว โดยเก็บตัวอย่างปลาจ านวน 3 คร้ัง เมื่อครบระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 30, 45 และ 65 วัน 

การตรวจหาชนิดปรสิตในปลานิล 

สลบปลานิลแต่ละตัวด้วยน้ ามันกานพลูท่ีมคีวามเข้มข้น 80 ส่วนในล้านส่วน น าปลาท่ีสลบแล้วไปแช่เย็นและ

ย้ายไปยังห้องปฏิบัตกิาร ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ชั่งน้ าหนักและวัดขนาดตัวอย่างปลา ตามวิธีของนาวิน มหาวงศ์ และ

คณะ (2549) โดยน าตัวอย่างปลามาตัดแยกแกนเหงือกใส่ในจานเพาะเชื้อท่ีมีน้ ากลั่นอยู่และผ่าท้องเพื่อเอาอวัยวะ

ทางเดินอาหารภายในตัวปลาออกมา น าแกนเหงือกและอวัยวะทางเดินอาหารใส่ในจานเพาะเชื้อท่ีมีน้ ากลั่นอยู่ แล้ว

น าไปส่องดูภายใตก้ล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอเพื่อตรวจหาปรสิต เมื่อพบปรสิตใช้เข็มปลายเฉียงขูดออกและดูดด้วย

หลอดหยดวางบนแผ่นสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ ผนึกมุมกระจกด้วยน้ ายาเคลอืบเล็บเติมน้ ายา ammonium – 

pricate glycerine เพื่อตรึงและรักษาสภาพของตัวอยา่ง แล้วน าปรสิตมาจ าแนกชนิดภายใตก้ล้องจุลทรรศน์แบบไบรท์ฟิลด์ 

พร้อมท้ังนับจ านวนบันทึกผลและถ่ายภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพน  า 

ศึกษาคุณภาพน้ าในกระชังเลี้ยงปลาบริเวณอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างน้ าทุกกระชัง 

จ านวน 3 ซ้ าตอ่กระชัง เมื่อครบระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 30, 45 และ 65 วัน ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าตามวิธีของ 

The Azide Modification of the Winkler Method (APHA, AWWA and WEF, 1998) วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ วัด

ความเป็นกรด-ด่างด้วยเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง และวัดความโปร่งแสงด้วยจานวัดความโปร่งแสง  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

1. วเิคราะห์หาค่าความชุกชุม (Prevalence: %) ตามวธีิการของ วุฒชิัย ทองบ ารุง และธีรวุฒ ิเลิศสุทธิชวาล (2557) 

   ความชุกชุม = จ านวนปลาที่ตรวจพบปรสิตชนิดน้ันๆ x 100 

     จ านวนปลาทัง้หมดท่ีท าการตรวจ 

2. วเิคราะห์หาค่าความหนาแน่นเฉลี่ย (Mean intensity) ตามวธีิการของ วุฒิชัย ทองบ ารุง และธรีวุฒ ิเลศิสุทธิ

ชวาล (2557) 

ความหนาแนน่เฉลี่ย = จ านวนท้ังหมดของปรสิตท่ีพบชนิดน้ันๆ 

      จ านวนปลาที่พบปรสิตชนิดน้ันๆ 

3. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างปรสิตกับปัจจัยสิ่งแวดลอ้มบางประการด้วยโปรแกรม SPSS 

ตามวธีิของ Pearson 
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ผลการศึกษา 

1. ชนิดของปรสิตภายในที่พบในปลานิล 

การศึกษาคร้ังนี้พบปรสิตภายในของปลานิลจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ปรสิตโมโนจีเนียนท่ีพบบริเวณเหงือก และ

หนอนตัวแบนท่ีพบในทางเดินอาหาร โดยปรสิตโมโนจีเนียนมี 6 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ Cichidogyrus sclerosus 

ส่วนกลุ่มหนอนตัวแบนท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพยาธิใบไม ้(Trematoda) เมื่อพิจารณาในแต่ละระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 30, 45

และ 65 วัน พบปรสิตโมโนจีเนียน C. sclerosus มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับปรสิตชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะระยะ 

การเลี้ยงท่ี 45 วัน (13 ตัว/ตัวปลา) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ

ระยะการเลีย้งท่ี 65 วัน สว่นปรสิตชนิดอ่ืนๆ พบปริมาณน้อย (ภาพท่ี 1) 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจ านวนปรสิตท่ีพบภายในปลานิลท่ีเลีย้งในกระชังในแต่ละระยะเวลาการเลีย้ง 

2. ความชุกชุมและความหนาแน่นของปรสิตภายในที่พบในปลานิล 

 จากการวเิคราะห์คา่ความชุกชุมของปรสิตภายในท่ีพบในปลานลิท่ีระยะการเลีย้ง 30, 45 และ 65 วัน พบวา่

กลุ่มปรสิตโมโนจีเนียน C. sclerosus มีความชุกชุมสูงกว่าปรสิตชนิดอื่นๆ โดยมีค่าความชุกชุมคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

ในระยะการเลี้ยงท่ี 30 และ 45 วัน รองลงมาคือ พยาธิใบไม้ Trematoda ซึ่งมีความชุกชุมมากท่ีสุดในระยะการเลีย้งท่ี 

45 วัน (96 %) ท้ังน้ียังพบวา่ปรสิตโมโนจีเนยีน C. tubicirrus และ C. thustonae มคี่าความชุกชุมค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะ

ในระยะเวลาการเลี้ยงท่ี 30 วัน (58%, 48%) ตามล าดับ ส่วนระยะการเลี้ยงท่ี 45 และ 65 วัน พบความชุกชุมของ

ปรสิตชนิดนี้น้อยลง ชนิดท่ีพบความชุกชุมนอ้ยท่ีสุด คือ C. halli และพบเฉพาะในระยะการเลีย้งท่ี 30 วันเท่านั้น (8 %) 

ส่วนความหนาแน่นพบว่า ปรสิตโมโนจีเนียน C. sclerosus มีความหนาแน่นมากที่สุด  พบท้ัง 3 ระยะการเลี้ยง  

แตพ่บมากท่ีสุดในระยะการเลีย้งท่ี 45 วัน ในขณะท่ีปรสิตชนดิอื่น ๆ พบความหนาแนน่นอ้ยท้ัง 3 ระยะการเลีย้ง (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ความชุกชุมและความหนาแน่นของชนิดปรสิตภายในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในแต่ละระยะเวลาการเลีย้ง 

ภาพที่ 2 ปรสิตภายในปลานิลที่เลีย้งในกระชังบริเวณคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

Parasite 
Prevalance (%)   Intensity 

30 45 65   30 45 65 

Gill               

  Cichlidogyrus sclerosus 100 100 96  8.88 13 7.63 

  Cichlidogyrus halli 8 0 0  2 0 0 

  Cichlidogyrus tilapiae 12 8 0  1 1 0 

  Cichlidogyrus thustonae 48 36 20  1.83 2.11 1.2 

  Cichlidogyrus tubicirrus 56 40 12  1.07 3.2 1.67 

  Scutogyrus longicornis 28 16 4  1.29 2 3 

Gastrointestinal tract        

  Platyhelminthes 8 0 20  2 0 1.2 

  Trematoda 64 96 72   1.06 1 1 

Hapter Copulatory organ Cichlidogyrus sclerosus 

Hapter Copulatory organ Cichlidogyrus tubicirrus 

Hapter Copulatory organ Cichlidogyrus thurstonae 
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ภาพที่ 2 ปรสติภายในปลานลิท่ีเลีย้งในกระชังบริเวณคลองอูต่ะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวดัสงขลา (ต่อ) 

 

 

  

Trematoda Plantyhelminthes 

Hapter Copulatory organ Scutogyrus longicornis 

Hapter Copulatory organ Cichlidogyrus halli 

Hapter Copulatory organ Cichlidogyrus tilapia 
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3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในกระชังทีเ่ลี ยงปลานลิ 

จากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการพบว่าความโปร่งแสงมีค่าอยู่ในช่วง 17.4 – 27.4 เซนติเมตร 

อุณหภูมขิองน้ ามคี่าอยู่ในช่วง 30.3 – 33.2 องศาเซลเซียส พเีอชของน้ ามคี่าอยูใ่นช่วง 6.8 – 7.7 และออกซิเจนละลายน้ า

มีค่าอยู่ในช่วง 4.6 – 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง (กรม

ประมง, มปป.) พบว่าค่าความโปร่งแสงต่ ากว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในระยะการเลี้ยงท่ี 45 วัน ซึ่งมีค่าความโปร่งแสงน้อย

ท่ีสุด ในขณะท่ีอุณหภูมิของน้ ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะระยะการเลี้ยงท่ี 45 วัน ส่วนค่าพีเอชของน้ าและ

ออกซิเจนละลายน้ า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท้ัง 3 ระยะการเลีย้ง คือ 30, 45 และ 65 วัน (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการของน้ าในกระชังท่ีเลี้ยงปลานิลบริเวณคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน  

อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

Parameter of water 
Analysis value Standard value by 

Fishery department 30  45  65 
Transparency (cm) 21.40  17.40  27.20  30.0-60.0 
Temperature (˚C) 32.70  33.20  30.62  19.0-29.0 
pH 7.69  6.78  7.01  6.5-8.5 
Dissolved Oxygen 

(mg/l) 

7.36  4.60  5.48  >4.0 

 

4. ความสัมพันธ์ระหวา่งปรสิตภายในกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ  

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างจ านวนปรสิตภายในแต่ละชนิดกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความโปร่ง

แสง อุณหภูมิ  พี เอช ออกซิ เจนละลายน้ า บริเวณในกระชังท่ี เลี้ยงปลานิล พบว่าจ านวนปรสิตโมโนจีเนียน  

C. sclerosus และ C. tubicirrus มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ในทิศทางเดียวกันหรือสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึน้จะพบจ านวนปรสิตโมโนจีเนียน C. sclerosus และ C. tubicirrus มากขึน้เช่นกัน 

ในขณะท่ีปรสิตชนดิอื่น ๆ ไมม่คีวามสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปรสิตภายในกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการปลานิลท่ีเลี้ยงในกระชังในแต่ละ

ระยะเวลาการเลีย้ง 

Parasite Evironmental Factors 
Transparency  Temp.  pH  DO 

Gill 

Cichlidogyrus sclerosus -0.422  0.561*  -0.124  -0.239 
Cichlidogyrus halli 0.080  -0.032  0.108  0.396 
Cichlidogyrus tilapiae 0.101  0.474  0.097  0.095 
Cichlidogyrus thustonae 0.025  0.431  0.040  0.095 
Cichlidogyrus tubicirrus -0.164  0.611*  -0.159  -0.284 
Scutogyrus longicornis 0.022  0.442  0.196  0.065 

Gastrointestinal tract 

Platyhelminthes 0.468  -0.480  -0.023  0.284 
Trematoda -0.381  0.193  -0.204  0.361 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาปรสิตภายในท่ีพบในปลานลิส่วนใหญ่จะพบบริเวณเหงือกเนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีการแลกเปลี่ยน

ก๊าซ (ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, 2542) และพบปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนมากที่สุดสอดคล้องกับการศึกษาของ สุไหลหมาน 

หมาดโหยด (2557) ซึ่งได้ศึกษาการจ าแนกชนิดของปรสิตปลิงใสกลุ่มโมโนจีเนียนในปลานิลท่ีเลี้ยงในกระชังในแม่น้ าตาปี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ C. halli, C. tilapiae, C. sclerosus, S. longicornis และ Gyrodactylus spp. 

และเช่นเดียวกับ วุฒิชัย ทองบ ารุง และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล (2557) ท่ีได้ศึกษาปรสิตโมโนจีเนียนบริเวณเหงือกของ 

ปลานิลแดงท่ีเลี้ยงในกระชังในแม่น้ าตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ C. sclerosus,  C. tubicirrus,  

C. thurstonae, C .tilapiae, Cichlidogyrus spp.  และ S. longicornis โดยพบปริมาณปรสิตสูงสุดท่ีระยะการเลี้ยงท่ี 45 วัน 

หลังจากนัน้ปริมาณปรสิตท่ีพบมแีนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ  

ชนิดเด่นท่ีพบ คือ C. sclerosus ซึ่งมีค่าความชุกชุมและความหนาแน่นสูงกว่าชนิดอื่นๆ โดยพบมากในระยะ 

การเลีย้งท่ี 45 วัน ซึ่งมคี่าความโปร่งแสงนอ้ย (17.40 เซนตเิมตร) และอุณหภูมิของน้ าสูง (33.20 องศาเซลเซียส) เนื่องจาก

ปรสิตชนิดนี้อาจจะปรับตัวได้ดีในอุณหภูมิของน้ าสูงและความโปร่งแสงน้อยแตกต่างกับการศึกษาของวุฒิชัย ทองบ ารุง 

และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล (2557) พบ C. thurstonae ซึ่งมีค่าความชุกชุมและความหนาแน่นสูงในช่วงท่ีอุณหภูมิต่ า (26 - 

29 องศาเซลเซียส) และความโปร่งแสงสูง (22.50 - 77.50 องศาเซลเซียส)  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าออกซิเจนละลายน้ าและพเีอชของน้ าจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ความโปร่งแสงมีค่าต่ ากวา่

มาตรฐาน ขณะที่อุณหภูมิมีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ท้ังนี้อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งเป็น

แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีมีการไหลของน้ าตลอดเวลา แมว้า่คุณภาพเหล่านี้ไมส่่งผลกระทบตอ่ระบบการเลี้ยงปลามากนัก แตม่ี

รายงานว่าคุณภาพน้ ามีผลต่อความหนาแน่นเฉลี่ยแหละความชุกชุมของปรสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ ซึ่งมี  

ผลโดยตรงกับความชุกชุมของโมโนจีเนียน (Bayoumy et al., 2008) และอุณหภูมิยังส่งผลให้โมโนจีเนียนในบ่อเลี้ยงปลามี

ความชุกชุมสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอุณหภูมิจะส่งผลต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตและระยะเวลาการพัฒนา 

ตัวออ่นของโมโนจีเนยีน (Ernst et al., 2005 ; Modu et al., 2011) การศกึษาคร้ังนี้จึงพบปรสิตโมโนจีเนยีน C. sclerosus และ 

C. tubicirrus มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิคือ เมื่ออุณหภูมิ เพิ่มขึ้นจะพบปรสิตโมโนจีเนียน  C. sclerosus,  

C. tubicirrus มากขึ้น โดยมีความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลี่ยสูง ดังนั้นคุณภาพน้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญ โดยเฉพาะ

อุณหภูมิท่ีมีผลต่อการเพิ่มจ านวนของปรสิตโมโนเนียน ท้ังนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบริเวณนี้ควรเฝ้าระวังและสังเกตการณ์

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนท่ีมีอุณหภูมิน้ าค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม 

การแพร่กระจายและการตดิเชื้อจากปรสิตกลุ่มนี้  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

และขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณคลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด

สงขลา และนายภริมย์ ประทุมทอง ท่ีอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บตัวอยา่ง 
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การศึกษาฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดขอนด าท่ีเพาะในโรงเรือน

เพาะเห็ดแบบปดิที่ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Anti- Bacterial Activity form Lentinus polychrous x Lentinus squarrosulas 

Extract Cultured in Closed Mushroom Nursery Controlled by Internet of Things 
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บทคัดย่อ 

 จากการศกึษาฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทเีรียก่อโรคของสารสกัดน้ า เมทานอลและเอทานอลของเห็ดขอนด าสดและ

แห้ง ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่า สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีฤทธ์ิในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียท้ัง 7 ชนิด ได้แก่ Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi 

และ Vibrio cholerae ส่วนสารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งมีฤทธ์ิในการยับยัง้

เชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Vibrio cholerae 

โดยสารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีความสามารถในการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียได้ดีท่ีสุด โดยสังเกตได้จากอัตราส่วนระหว่าง

เส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณใสท่ีเกิดขึ้น (inhibition zone) ของสารสกัดจากเห็ดขอนด า เทียบกับ gentamicin ส่วนสาร

สกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแห้งไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียท้ัง 7 ชนิด และสารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งไม่มีฤทธ์ิใน 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhi เมื่อท าการการทดสอบหา 

ค่าความเข้มข้นต่ าสุด ของสารสกัดท่ีสามารถยับยัง้เชื้อจุลชพี (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) พบว่า สารสกัด

น้ าเห็ดขอนด าสดให้ค่า MIC ท่ีดีกว่าสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้ง โดย  

มคี่า MIC เท่ากับ 1.25, 25 และ 50 mg/mL ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:   เห็ดขอนด า, ฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย, โรงเรือนเพาะเห็ดแบบปิดท่ีควบคุมด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 
2 Faculty of Science, Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom Province 48000 

*Corresponding author e-mail: nunthaua@npu.ac.th 
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Abstract  
 From the study of anti- bacterial activity of the water, ethanol and ethanol of fresh and dry Lentinus 

polychrous x Lentinus squarrosulas extract by disc diffusion method, the results found that the water extract of 

fresh mushroom had the anti-bacterial activity against 7 bacteria species namely, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas.  aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi and Vibrio cholerae, 

the methanol and ethanol extract of dry mushroom had the anti- bacterial activity against 4 bacteria species as 

Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Vibrio cholerae.  The water extract of fresh 

mushroom had the best anti- bacterial activity by observing the ratio between the diameter of inhibition zone of 

extract compared with gentamicin.  The methanol extract of fresh mushroom, ethanol extract of fresh mushroom 

and water extract of dry mushroom could not inhibit all bacteria. The methanol and ethanol extract of dry mushroom 

could not inhibit Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhi. For Minimal Inhibitory Concentration 

(MIC) , the water extract of fresh mushroom had higher anti- bacterial activity than the methanol and ethanol 

extract of dry mushroom. The MIC was 1.25, 25 and 50 mg/mL, respectively. 

Keywords: Lentinus polychrous x Lentinus squarrosulas, anti- bacterial activity, closed mushroom nursery 

controlled by Internet of Things 

บทน า 

เห็ดอยู่ในอาณาจักรเห็ดรา (Kingdom  Fungi) เห็ดท่ีพบท่ัวโลกมีประมาณ 15 ,000 ชนิด เป็นเห็ดทาง

การแพทย์หรือเห็ดท่ีมีฤทธ์ิทางยา ประมาณ 650 ชนิด [1] ประชากรในประเทศไทยนิยมบริโภคเห็ดจ านวนหลายชนิด 

ท้ังเห็ดท่ีมีการเพาะเลี้ยงและเห็ดท่ีเกิดตามธรรมชาต ิได้แก่ เห็ดสกุลนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง เห็ดหอม เห็ดหู

หนู เห็ดเข็มทอง เห็ดเผาะ เห็ดโคนและเห็ดตับเต่า และมีการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ [2] การเพาะเลี้ยงเห็ดถือเป็นอาชีพ

หลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรไทยท่ีให้ความสนใจมาอยา่งยาวนาน ด้วยรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเห็ดแต่

ละชนิด ส่งผลให้ปัจจุบันมคีวามพยายามในการพัฒนาสายพันธ์ุเห็ดตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคซึ่ง

เห็ดท่ีนิยมเพาะเลี้ยง ได้แก่ เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดขอนขาว เป็นต้น และมีการเพาะเลี้ยงเห็ดขอน

ด า (Lentinus polychrous x Lentinus squarrosulas) เกิดจากการใชเ้ส้นใยเห็ดกระด้างหรือเห็ดบด (Lentinus polychrous 

Lev.) ผสมกับเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) ซึ่งเป็นเห็ดท่ีคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมบริโภค 

เนื่องจากดอกเห็ดมรีสชาติอร่อย มเีนื้อสัมผัสที่เหนยีวนุม่และเมื่อน าไปปรุงอาหารจะมลีักษณะและรสชาติคลา้ยเห็ดป่า

ตามธรรมชาติ  อย่ าง ไรก็ตามในการเพาะ เห็ด เกษตรกรพบปัญหาเกี่ ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบใน 

การผลิต ราคาของวัสดุเพาะที่แพง ราคาผลผลิตตกต่ า โรคและแมลง การควบคุมสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรือนเพาะ

เห็ดและการตลาด [3] ส าหรับการเพาะเลีย้งเห็ดตา่ง ๆ ดังกล่าวในโรงเรือนน้ันมปัีจจัยท่ีส าคัญได้แก่ ระยะบม่เชื้อ ระยะ

เปิดดอก อุณหภูมิ และความชื้น ในปัจจุบันมีการน าเห็ดมาใช้ในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ รวมถึงมี  

การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้กระบวนการอุตสาหกรรม ส าหรับสารส าคัญในเห็ดนั้นมีหลายชนิด ได้แก่ 

สารประกอบฟีนอลิก เออร์โกสเตอรอล โพลิแซคคาไรด์และโปรตีน และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหลายประการ ได้แก่ 

ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ฤทธ์ิยับยั้งเซลล์มะเร็ง ฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านการอักเสบและฤทธ์ิปรับภูมิคุม้กัน [4, 5, 6] นอกจากนี้ในปัจจุบันเกษตรกรไทยในยุค THAILAND 

4.0 เป็น Smart Farmer เร่ิมมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการด้านเกษตรกรรมมากขึ้น จึงมี

การน าระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อให้การดูแลมี
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ประสิทธิภาพ โดยเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะให้มีการพ่นน้ าเพื่อให้ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน  

เพาะเห็ด และข้อมูลอุณหภูมแิละความชื้นจะแสดงให้เห็นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ [7]  

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท าการเจริญเติบโตและฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัด

จากเห็ดขอนด าที่เพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบปิดท่ีควบคุมด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปใช้

ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเห็ดขอนด าทางด้านการแพทย์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดขอนด าทางเศรษฐกิจ

ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค ์

ศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดขอนด าท่ีเพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบปิดท่ี

ควบคุมด้วยระบบอนิเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ท าการเตรียมสารสกัดจากดอกเห็ดขอนด าท้ังแบบสดและแบบแห้ง โดยน ามาหั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วน าไป

แช่ในตัวท าละลายต่าง ๆ ได้แก่ น้ ากลั่น เมทานอลและเอทานอลในอัตราส่วน 1 กรัม : 2.5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง ท่ี 4 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองแล้วน าไประเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ( lyophilizer) 

หรือเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) และน ามาละลายกลับใน DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 200 mg/mL 

2. ท าการศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดขอนด า โดยการทดสอบหา inhibition 

zone ด้วยวิธี Disc diffusion ในเชื้อแบคทีเรียก่อโรคจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi และ Vibrio cholerae เร่ิมจากการ

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเหลว Nutrient broth ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าแบคทีเรีย

ดังกล่าวมาปรับค่าความขุ่นให้มีค่าเท่ากับค่ามาตรฐาน McFarland 0.5 เพื่อให้ได้เชื้อประมาณ 108 เซลล์/มิลลิลิตร 

จากนั้นใช้ไม้พันส าลีปลอดเชื้อป้ายเชื้อลงบน Mueller Hinton Agar แล้ววางแผ่น disc ปลอดเชื้อลงบนอาหารและหยด

สารสกัดเห็ดขอนด าเข้มข้น 200 mg/mL ลงไปแผ่นละ 10 µL มีการใช้ยาปฏิชีวนะ 10 µg/disc gentamicin เป็น positive 

control และ 100% DMSO เป็น negative control แล้วน าจานเพาะเลี้ยงเชื้อไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดขนาดบริเวณใสท่ีเกิดขึ้น ( inhibition zone) หน่วยเป็นมิลลิเมตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า 

จากนั้นท าการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุด ของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Minimal Inhibitory 

Concentration, MIC) โดยน าสารสกัดเห็ดขอนด าเข้มข้น 2,000 mg/mL มาเจือจาง ด้วยการท า two-fold serial dilution 

กับอาหารเหลวท่ีมีเชื้อแบคทเีรีย โดยใชย้าปฏชิวีนะ 40 mg/mL gentamicin เจือจาง ด้วยการท า ten-fold serial dilution 

เป็น positive control และ 100% DMSO เป็น negative control จากนั้น น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

24 ชั่วโมง อ่านค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัด ที่สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียได้ซึ่งถอืเป็นค่า MIC 
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ผลการศึกษา 
 จากการศกึษาฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดขอนด า ด้วยวิธี Disc diffusion (ตารางที่ 1) 

พบว่า สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งมีฤทธ์ิใน

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยสารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท้ัง 7 ชนิด ได้แก่ Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi 

และ Vibrio cholerae โดยพบวา่ สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมฤีทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi ได้ดีท่ีสุด 

และมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa และ Vibrio cholerae ได้น้อยท่ีสุด ส าหรับสารสกัดเม

ทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus 

subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ Vibrio cholerae โดยสารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมี

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีท่ีสุด สังเกตได้จากอัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณใสท่ี

เกิดขึ้น (inhibition zone) ของสารสกัดจากเห็ดขอนด า เทียบกับ gentamicin (ตารางท่ี 2) ส่วนสารสกัดเมทานอลเห็ด

ขอนด าสด สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแห้งไมม่ฤีทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท้ัง 7 ชนิด 

และสารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhi เมื่อท าการการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุด ของ

สารสกัดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) ดังผลดังแสดงในตารางท่ี 3 จากตาราง

พบว่า สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดให้ค่า MIC ท่ีดีกว่าสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด า

แห้ง โดย มคี่า MIC เท่ากับ 1.25, 25 และ 50 mg/mL ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ขนาดบริเวณใสที่เกดิขึน้ (inhibition zone) จากการศกึษาฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจาก

เห็ดขอนด า ด้วยวธีิ Disc diffusion 

เชื้อแบคทเีรีย สารทดสอบ ขนาดบริเวณใสที่เกิดขึ้น (inhibition zone) 

(มลิลเิมตร) 

Bacillus subtilis 10 µg gentamicin 22.00±0.00 

100% DMSO 0.00±0.00 

สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 11.33±0.58 

สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.00±0.00 

สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.67±1.15 

Escherichia coli 10 µg gentamicin 17.33±0.58 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 10.33±0.58 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 
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เชื้อแบคทเีรีย สารทดสอบ ขนาดบริเวณใสที่เกิดขึ้น (inhibition zone) 

(มลิลเิมตร) 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

Klebsiella pneumoniae 10 µg gentamicin 22.33±0.58 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 10.33±0.58 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 8.00±1.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.00±0.00 

Pseudomonas aeruginosa 10 µg gentamicin 23.67±0.58 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 9.67±0.58 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.00±0.00 

Staphylococcus aureus 10 µg gentamicin 18.67±0.58 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 10.33±0.58 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

Salmonella typhi 10 µg gentamicin 20.00±0.00 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 16.00±1.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 
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เชื้อแบคทเีรีย สารทดสอบ ขนาดบริเวณใสที่เกิดขึ้น (inhibition zone) 

(มลิลเิมตร) 

Vibrio cholerae 10 µg gentamicin 24.00±0.00 

 100% DMSO 0.00±0.00 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด 9.67±0.58 

 สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าแหง้ 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 8.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าสด 0.00±0.00 

 สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 7.00±0.00 
 

ตารางที่ 2 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณใสทีเ่กิดขึ้น (inhibition zone) ของสารสกัดจากเห็ดขอนด า 

เทียบกับ gentamicin 

เชื้อแบคทเีรีย อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณใสที่เกิดขึ้น (inhibition zone)  

ของสารสกัดจากเห็ดขอนด า เทียบกับ gentamicin (มลิลเิมตร) 

สารสกัด 

น้ า 

เห็ดขอนด า

สด 

สารสกัด 

น้ า 

เห็ดขอนด า

แห้ง 

สารสกัด 

เมทานอล

เห็ดขอน

ด าสด 

สารสกัด 

เมทานอล

เห็ดขอนด า

แห้ง 

สารสกัด 

เอทานอล

เห็ดขอนด า

สด 

สารสกัด 

เอทานอล

เห็ดขอนด า

แห้ง 

Bacillus subtilis 0.52 0.00 0.00 0.32 0.00 0.32 

Escherichia coli 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Klebsiella pneumoniae 0.46 0.00 0.00 0.36 0.00 0.31 

Pseudomonas 

aeruginosa 

0.41 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 

Staphylococcus aureus 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Salmonella typhi 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vibrio cholerae 0.40 0.00 0.00 0.33 0.00 0.29 
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ตารางที่ 3 ความเข้มข้นต่ าสดุของสารสกัดเห็ดขอนด าท่ียับยัง้เชื้อแบคทเีรีย ด้วยวธีิการทดสอบหาค่าความเขม้ขน้

ต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยบัยัง้เชื้อจุลชพี (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) 

เชื้อแบคทเีรีย ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยัง้เชื้อจุลชพี  

(Minimal Inhibitory Concentration, MIC) (mg/mL) 

สารสกัดน้ า 

เห็ดขอนด าสด 

สารสกัด 

เมทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 

สารสกัด 

เอทานอลเห็ดขอนด าแหง้ 

Bacillus subtilis 25 50 50 

Escherichia coli 25 50 50 

Klebsiella pneumoniae 25 50 50 

Pseudomonas aeruginosa 25 50 50 

Staphylococcus aureus 25 50 50 

Salmonella typhi 12.5 50 50 

Vibrio cholerae 25 50 50 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศกึษาคร้ังนี้สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและสารสกัดเอทานอลเห็ด

ขอนด าแห้งมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ซึ่งพบว่าเห็ดในสกุล Lentinus มีฤทธ์ิ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท้ัง Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Staphylococcus aureus [8]  .

โดยพบฤทธ์ิการยับยัง้ Salmonella typhi สูงสุด [9] นอกจากนี้สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดยังมใีนการยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย 

สูงสุด สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าท่ีพบว่า การใช้น้ าในการสกัดเห็ดโดยเฉพาะน้ าร้อนท าให้ได้สารสกัดท่ีมีในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสูง [10, 11] เนื่องมาจากน้ าเป็นตัวสกัดท่ีมีขั้วสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมทานอลและเอทานอล ท าให้ 

สามารถท าให้ผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์พืชได้ และมีการสกัดเอาสารออกฤทธ์ิประเภทฟีนอลิก แอลคาลอยด์ แทนนินและง

ซาโปนินออกมาได้มาก สอดคล้องกับการน าเห็ดไปใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีมีการใช้น้ าเป็นตัวสกัด [11] 

โดยการใช้น้ าเป้นตัวสกัดจะท าให้มีความปลอดภัยและสะดวกมากกว่าการใช้ตัวสกัดอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสกัด

ซึ่งเป็นตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น เฮกเซน เอทธิลอะซิเตต คลอโรฟอร์ม ไดคลอโรมีเทน เป็นต้น จะเห็นได้ ว่าจาก

การศึกษาคร้ังนี้สารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท้ังท่ีเป็นแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ

ซึ่งต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ซึ่งพบว่า สารสกัดจากเห็ดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่า

แบคทีเรียแกรมลบ โดยสารสกัดจากเห็ดมักไม่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ได้ [10, 12] เนื่องจาก 

ผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกนั้นประกอบด้วยเปบทิโดไกลแคน (peptidoglycan) เป็นหลัก มีความหนามากอยู่ 

ด้านนอก แต่ผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบนั้นประกอบด้วยเมมเบรน 2 ชั้น เมมเบรนชั้นนอก (outer membrane) 

เป็นฟอสฟอลิพิดไบเลเยอร์ (phospholipid bilayer) และมีเปบทิโดไกลแคนท่ีมีความหนาน้อยกว่าชั้นเปบทิโดไกลแคน

ของแบคทีเรียแกรมบวกอยู่ด้านใน ท าให้มีความซับซ้อนมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวก [13] แต่ผลการยับยั้งแบคทีเรีย

ของสารสกัดเห็ดขอนด าในการศึกษาคร้ังนี้แสดงว่าความแตกต่างของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบไม่

ส่งผลถึงการออกฤทธ์ิของสารสกัดหรือสารสกัดอาจมีกลไกการออกฤทธ์ิหลายรูปแบบหรืออาจเป็นเพราะสารสกัด

เป็นสารสกัดหยาบท่ีประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิหลายชนิดท่ีส่งผลต่อผนังเซลล์แบคทีเรียโดยเฉพาะสารประเภท

สารประกอบฟีนอลิก [14, 15] นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงโปรตีนและเอนไซม์บางชนิดในเห็ดซึ่งมีฤทธ์ิในการยับยั้ง
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แบคทีเรียแกรมลบ โดยเฉพาะ Salmonella typhi อีกด้วย [16] เมื่อเปรียบเทียบค่า MIC ของ เห็ดในสกุล Lentinus  

จากแต่ละงานวิจัย พบว่าค่า MIC มีความแตกต่างกัน แสดงเห็นว่าชนิด สายพันธ์ุ สภาพการเพาะเลี้ยงเห็ดและพื้นท่ี

เพาะเลีย้งเห็ดปลูกท่ีตา่งกันส่งผลถึงสารออกฤทธ์ิท่ีแตกตา่งกัน ในผลการทดลองครัง้นี้แสดงวา่การเพาะเลีย้งเห็ดขอน

ด าเพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบปิดท่ีควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียฤทธ์ิใน 

การยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในเห็ดอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง

ทางพันธุกรรม [9] จากผลการศึกษาคร้ังนี้แม้ว่าสารสกัดน้ าเห็ดขอนด าสด สารสกัดเมทานอลเห็ดขอนด าแห้งและ 

สารสกัดเอทานอลเห็ดขอนด าแห้งมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจะมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่ ากว่ายา

ปฏิชีวนะ แต่ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เห็ดขอนด าในทางการแพทย์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ต่อไปในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นการรายงานฤทธ์ิเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากเห็ดขอนด าต่อ 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งต้องมีการศึกษาในเชิงลึก การแยกบริสุทธ์ิสารออกฤทธ์ิและกลไกการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทยเ์พื่อสุขภาพตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

แบคทเีรียละลายฟอสเฟตมคีวามสามารถในการเปลี่ยนฟอสเฟตรูปท่ีไมล่ะลายน้ า ให้อยูใ่นรูปท่ีพืชน าไปใช้ได้ 

ซึ่งเหมาะส าหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การศึกษาคร้ังนี้จึงคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ดิน , 

ล าไส้ไส้เดือน และน้ าหมักมูลไส้เดือน บนอาหารแข็ง Pikovskayas ท่ีมี CaPO4 ร้อยละ 0.5 ซึ่งสามารถแยกแบคทีเรีย

ละลายฟอสเฟตได้ท้ังหมด 94 ไอโซเลท และพบแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท ให้ค่าการละลายฟอสเฟตสูง ได้แก่ S20, S43 

และ EW19 โดยมีคา่การละลายฟอสเฟตเท่ากับ 483.04, 863.38 และ 1,081.67 มลิลกิรัม/ลิตร จากการบ่งช้ีชนิดของ
แบคทเีรียท้ัง 3 ไอโซเลท โดยอาศัยล าดับเบสของยนี 16S rDNA พบวา่ไอโซเลท S20, S43 และ EW19 มคีวามสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับ Bacillus cereus  A168, B. coagulans DSM 1 และ Enterobacter cloacae ตามล าดับ จากนั้น B. cereus ถูก

ชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถคัดเลือกแบคทีเรียพันธ์ุกลายไอโซเลท 

MT253 ท่ีให้ค่าการละลายฟอสเฟต 725.48 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเป็น 1.5 เท่า ของค่าการละลายฟอสเฟตของสายพันธ์ุ

ดั้งเดิม เมื่อตรวจสอบล าดับกรดอะมิโนบางส่วนของเอนไซม์ phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) ซึ่งเป็น

เอนไซม์ท่ีส าคัญในกระบวนการละลายฟอสเฟต พบความแตกตา่งของกรดอะมิโนต าแหนง่ท่ี 129 โดย B. cereus  สาย

พันธ์ุดั้งเดิมพบกรดอะมิโนชนิด glutamic acid (E) ในขณะท่ี B. cereus สายพันธ์ุกลาย MT253 พบกรดอะมิโนชนิด 

glycine (G) ซึ่งควรศกึษาตอ่ในระดับโครงสร้างของโปรตนีเพื่อให้ทราบกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ชนดินี้ 
 

ค าส าคัญ:  แบคทเีรียละลายฟอสเฟต, พลาสมาความดันบรรยากาศ, Bacillus cereus,  

        Phosphoenolpyruvate carboxylase 
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Abstract 
 Phosphate solubilizing bacteria (PSB)  were able to solubilize the inorganic phosphorus from insoluble 

phosphate into soluble form which available to plant and suitable for produce biofertilizer.  This study was isolate 

PSB from 3 samples including soil, earthworm’ s intestine and vermicompost tea on Pikovskayas solid medium 

containing CaPO4 0 .5%.  Ninety four PSB were isolated.  Three isolates (S20, S43 and EW19)  showed high 

phosphate solubilizing ability at 483.04, 863.38 and 1,081.67 mg/L, respectively. The 16s rDNA gene sequence 

analysis found that S20, S43 and EW19 were closely related to Bacillus cereus A168, Bacillus coagulans DMS1 

and Enterobacter cloacae, respectively.  Then Bacillus cereus was chosen for mutation induction by atmospheric 

pressure plasma JET.  The PSB mutant named MT253 which increased phosphate solubilizing ability by 1.5 fold 

( 7 2 5 . 4 8  mg/ L)  when compared to the wild type was selected.  The partial amino acid sequence of 

phosphoenolpyruvate carboxylase ( PEPC)  which plays an importance role in phosphate solubilization was 

determined.  The results showed that there was difference in amino acid at position 129 which B.  cereus (wild 

type)  was glutamic acid ( E)  whereas B.  cereus MT253 mutant was glycine (G) .  Further study about protein 

structure should perform in order to understanding the mechanism for enhancement of this enzyme. 
 

Keywords:    Phosphate solubilizing bacteria, Atmospheric pressure plasma, Bacillus cereus,  

       Phosphoenolpyruvate carboxylase 
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บทน า 
 ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบในสารอินทรีย์ ท่ีส าคัญของพืช ได้แก่ กรดนิวคลีอิก นิวคลีโอโปรตีน                   

กรดโฟลิค เป็นต้น โดยฟอสฟอรัสส่งเสริมให้พืชมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ถ่ายทอดพันธุกรรม กระบวนการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแป้ง การออกดอกและการสุกของผล [1]  พชืท่ีขาดฟอสฟอรัสจะมี

ผลต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมต่าง ๆ ภายในเซลล์ โดยสามารถพบลักษณะใบเป็นจุดแห้งตาย (necrotic) การเจริญ

ของพืชจะหยุดชะงัก ท าให้ต้นพืชแคระแกรน ท าให้เกิดการพักตัวของตาข้าง รวมถึงการออกดอกออกผลช้าลง [2] ซึ่ง

พืชจะดูดฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ในรูปสารอนินทรีย์พวกไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน (H2PO4)- และไฮโดรเจนฟอสเฟต

ไอออน (HPO4)- ท้ังนี้ฟอสเฟตไอออนในดินมักจะถูกยึดในอนุภาคดินเหนียว ท าให้พืชไม่สามารถน าไปใช้ได้ หรืออาจ

รวมตัวกับธาตุอื่นในดิน เชน่รวมตัวกับแคลเซียมและแมกนเีซียมกลายเป็นเกลือท่ีไมล่ะลายน้ า หรือรวมกับอะลูมิเนียม

และเหล็ก ท าให้เกิดตะกอนท่ีพืชน าไปใช้ไม่ได้ ดังนั้นพืชจึงได้รับฟอสฟอรัสในปริมาณท่ีไม่เพียงพอถึงแม้ว่าในดินจะมี

ฟอสฟอรัสในปริมาณมาก และการเติมปุ๋ยฟอสเฟตท่ีละลายน้ าได้ลงในดิน พบว่าประมาณร้อยละ 80-90 ของปุ๋ยจะ

ท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุในดนิกลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน้ ายาก พืชจึงน าไปใช้ประโยชนไ์มไ่ด้ [3]  

 จุลินทรีย์ในดินมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน รวมท้ังมีความเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเปลี่ยนรูปฟอสเฟตให้อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยมีรายงานว่าจุลินทรีย์ในดินหลายชนิดผลิต             

กรดอินทรีย์ออกมายอ่ยสลายฟอสเฟตในรูปไมล่ะลายน้ า (insoluble phosphate) ได้ [4] จุลินทรีย์กลุม่นี้ถูกเรียกรวมกัน

วา่ Phosphate solubilizing microorganisms (PSM) ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นปุ๋ยชวีภาพได้ [5,6] กลุ่มจุลนิทรีย์เหลา่นี้

ไ ด้ แก่  เ ชื้ อแบคที เ รีย ในกลุ่ ม  Pantoea sp. , Enterobacter sp. , Brevibacillus sp. , Bacillus sp. , Pseudomonas sp. , 

Thiobacillus sp., Rhodococcus sp., Arthrobacter nicotinovorans, Rhizobium sp., Agrobacterium sp., Erwinia sp. และ

เชื้อราในกลุ่ม Aspergillus sp. และ Penicillium sp. [7-9] การละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์เกิดจากการสร้าง            

กรดอินทรีย์ออกมานอกเซลล์ ได้แก่ กรด acetic, glutamic, 2-ketogluconic, lactic, malonic, oxalic และ succinic [10] 

นอกจากนี้กลไกการปลดปล่อยฟอสเฟตท่ีตกตะกอนอยู่กับธาตุโลหะประจุบวกของกรดอนิทรีย ์เกิดจากการแข่งขันใน

การท าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะประจุบวก เช่น Ca+, Mg2+, Fe3+ และ Al3+  โดยจะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนท่ีมี

เสถียรภาพมากกว่า และท าให้ฟอสเฟตท่ีจับอยู่กับโลหะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

[11] ท้ังนี้ชนิดและปริมาณของกรดท่ีสร้างและความสามารถในการละลายฟอสเฟตขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย์ และจาก

รายงานของ Pereira and Castro (2014) [9] พบว่า Pseudomonas sp. และ Arthrobacter nicotinovorans สามารถเพิ่ม

ปริมาณฟอสฟอรัสในดินท่ีขาดฟอสฟอรัสได้ อีกท้ังยังสามารถเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพดได้ นอกจากนี้ยังพบวา่

การใช้จุลนิทรีย์ละลายฟอสเฟตสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตในพชืหลายชนิด ได้แก่ พริกไทย [12] ถั่ว [13] วอลนัท 

[14] โดยพบวา่ชว่ยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสในดินซึ่งส่งผลให้ต้นพชืเพิ่มการเจรญิเตบิโตในส่วนของความสูง น้ าหนักแห้งและ

เพิ่มผลผลิตได้  

การศึกษาคร้ังนี้จึงคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีสร้างกรดอินทรีย์หรือเอนไซม์ท่ีสามารถแปรสภาพ

สารประกอบเชิงซ้อนของฟอสฟอรัสซึ่งอยู่ในรูปท่ีพืชน าไปใช้ไม่ได้ให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ เพื่อน ามา

ประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพท่ีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ รวมถึงศึกษากลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ละลายฟอสเฟตโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุของแบคทเีรียท่ีถูกคัดเลือก  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

  การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

   คัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากแหล่งตัวอย่าง 3 แหล่ง ได้แก่ ดิน, ล าไส้ไส้เดือน และน้ าหมักมูล

ไส้เดือน โดยการชั่งตัวอย่างดินหรือล าไส้ไส้เดือน 1 กรัม ส าหรับน้ าหมักมูลไส้เดือนดูดสารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

เติมลงในน้ ากลั่นฆ่าเชื้อปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ท าเจือจางโดยเจือจางคร้ังละ 10 เท่า (10 fold serial dilution) 

ให้ได้สารแขวนลอยท่ีมีความเจือจาง 10-1 ถึง  10-4 จากนั้นดูดสารแขวนลอยจากหลอดท่ีมีความเจือจาง 10-2   10-3 และ  

10-4  แตล่ะตัวอยา่งมา 0.1 มลิลิลิตร มาเพาะเชื้อจุลินทรีย์ดว้ยวธีิ spread plate บนอาหารแข็ง Pikovskaya’s medium (PVK) 

ท่ีมี Ca3PO4 ร้อยละ 0.5 เป็นส่วนประกอบ ความเจือจางละ 5 ซ้ า บ่มท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน 

คัดเลอืกโคโลนีท่ีท าให้เกิดโซนใส (clear zone) บนอาหาร PVK มาท าให้เชื้อบริสุทธ์ิด้วยเทคนคิ cross streak บนอาหารแข็ง 

PVK เก็บรักษาเชื้อท่ีแยกได้บนอาหาร Nutrient agar (NA) slant ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

 การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

 ศกึษาประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว PVK โดยเพาะเลีย้งแบคทีเรียแต่ละไอโซเลทท่ีแยก

ได้ในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เขย่าท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อ

เป็นกล้าเชื้อบริสุทธ์ิ จากนัน้ถ่ายกล้าเชื้อปริมาตร 1 มลิลิลิตร ลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเหลว PVK ท่ีมี Ca3PO4 ร้อยละ 

0.5 เป็นส่วนประกอบ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเขย่าท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เปรียบเทียบกับชุด

ควบคุมท่ีไม่มีการเพาะเชื้อ แต่ละไอโซเลทท า 3 ซ้ า วิเคราะห์การละลายฟอสเฟตโดยน ามากรองผ่านกระดาษกรอง 

Whatman No.1 จนกว่าของเหลวจะใส จากนั้นเก็บสารละลายท่ีได้มาปั่นเหวี่ยงท่ีอัตราเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา  

5 นาที เพื่อแยกส่วนใสออกจากกากเซลล์ น าส่วนใสท่ีได้ไปตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และวเิคราะห์หา soluble 

phosphate ด้วยวิธี molybdenum method [15] โดยดูดส่วนใสท่ีได้ 0.5 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองหลอดใหม่ จากนั้น 

เติมสารละลาย color reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที แล้ว

น าไปวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงท่ีความยาวคลื่นแสง 820 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง spectrophotometer และน าค่า 

การดูดกลืนคลื่นแสงท่ีได้มาค านวณหาความเข้มข้นของ soluble phosphate จากสมการท่ีได้จากกราฟมาตรฐาน คัดเลือก

ไอโซเลทท่ีให้ปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายใน culture filtrate สูงมาท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป 

การบ่งชี ชนิดของแบคทีเรียด้วยการหาล าดับเบสของยนี 16S rDNA  

 สกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรียท่ีถูกคัดเลือก ได้แก่ ไอโซเลท S20, S43 และ EW19 ตามวิธีของ Sharma 

and Singh (2005) [16] เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ในการเพิ่มปริมาณยีน 16S rDNA โดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction 

(PCR) ไพร์เมอร์ท่ีใช้ คือ using universal primers; 16SF: 5’-AGT TTG ATC CTG GCT C-3’  and 16SR: 5’-GGC TAC 

CTT GTT ACG A-3’ จากนั้นวิเคราะห์ดีเอ็นเอท่ีได้โดยวิธี Agarose Gel Electrophoresis แล้วเตรียมชิ้นส่วนดีเอ็นเอท่ีได้

ให้บริสุทธ์ิจากเจล (DNA purification) ตามขั้นตอน DNA Gel Extraction Kit (Thermo Scientific, Thailand) ชิ้นส่วนดีเอ็น

เอท่ีบริสุทธ์ิแล้วจะถูกเชื่อมต่อกับพลาสมิด pTZ57R/T ( InsTAcloneTM PCR Cloning Kit (Thermo Scientific, Thailand)) 

และส่งถ่ายพลาสมิดลูกผสม เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย Escherichia coli สายพันธ์ุ DH5 โดยวิธี Electroporation จากนั้น

วิเคราะห์ล าดับเบสของยีน 16S rDNA โดยวิธี dideoxynucleotide chain termination method โดยบริษัท First BASE 

LaboratoriesSdnBhd, Selangor DarulEhsan, Malaysia แลว้เปรียบเทียบกับล าดับเบสในฐานข้อมูล GenBank  
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 การชักน าให้แบคทีเรียเกิดการกลายพันธุ์ด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศ และทดสอบ

ประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียพันธุ์กลาย 

 ชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุของแบคทีเรียไอโซเลท S20 ด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศ โดยน า

แบคทีเรียมาระดมยิงด้วยด้วยพลาสมาพลังงานต่ า โดยใช้ก๊าซอาร์กอนในการก าเนิดพลาสมา ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ใน  

การให้ก าเนิดพลาสมาท่ี 100 วัตต์ และอัตราการไหลของก๊าซผ่านหัวก าเนิดพลาสมา ( flow rate) คือ 2 SCCM เป็น

เวลา  1 นาที, 1.5 นาที พัก 1.5 นาท ี(1.5/1.5) และ 2 นาที จากนั้นน าแบคทเีรียท่ีถูกระดมยงิไปเลีย้งในอาหารเหลว NB 

เพื่อตรวจสอบการรอดชีวิต และค้นหาแบคทีเรียพันธ์ุกลายโดยการทดสอบการละลายฟอสเฟตเปรียบเทียบกับ

แบคทเีรียท่ีไม่ผ่านการระดมยงิ (ชุดควบคุม)  

การตรวจสอบล าดับกรดอะมิโนบางส่วนของยนี phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC)  

 เพิ่มปริมาณยีน PEPC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละลายฟอสเฟต ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์แบบ 

degenerated ได้แก่ PEPCF: 5’- GGSTGHTGGCCBAAMTGACTT -3’ และ PEPCR: 5’-GGCCGCAANAA VCAWTAYTAG-3’ 

ซึ่งออกแบบจากบริเวณอนุรักษ์ดา้น 3’ ของยนี PEPC ท่ีได้จากฐานข้อมูล จากนัน้วเิคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอท่ีเพิ่มปริมาณได้ 

โดยวิธี Agarose Gel Electrophoresis แล้วเตรียมชิ้นส่วนดีเอ็นเอให้บริสุทธ์ิจากเจล ตามขั้นตอน ชิ้นส่วนดีเอ็นเอท่ีบริสุทธ์ิ

แล้วจะถูกเชื่อมตอ่กับพลาสมิด pTZ57R/T และส่งถ่ายพลาสมิดลูกผสม เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli สายพันธ์ุ DH5 โดย

วิธี Electroporation วิเคราะห์ล าดับเบสของยีน PEPC โดยวิธี dideoxynucleotide chain termination method โดยบริษัท First 

BASE LaboratoriesSdnBhd, Selangor DarulEhsan, Malaysia แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างของล าดับกรดอะมิโนของยีนจาก

แบคทีเรียพันธ์ุกลายกับแบคทีเรียดั้งเดิมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Clustal Omega 
 

ผลการวิจัย 

การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 

 จากการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากแหล่งตัวอย่าง 3 แหล่ง ได้แก่ ดิน ( soil: S), ล าไส้ไส้เดือน 

(earthworm’s intestine: EW) และน้ าหมักมูลไส้เดือน (vermicompost tea: VT) สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียท่ีท าให้

เกิดโซนใสบนอาหาร PVK ดังภาพท่ี 1 ได้ท้ังหมด 94 ไอโซเลท โดยพบจากดิน 46 ไอโซเลท ล าไส้ไส้เดอืน 37 ไอโซเลท 

และน้ าหมักมูลไส้เดอืน 11 ไอโซเลท   
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 เมื่อน าแบคทีเรียท้ัง 94 ไอโซเลทมาศึกษาประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว PVK โดย 

การวิเคราะห์หา soluble phosphate ด้วยวิธี molybdenum method และการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า

แบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตได้ดี 3 อันดับแรก คือ ไอโซเลท S20, S43 และ EW19 ซึ่งให้ค่าปริมาณ

ฟอสเฟตท่ีละลายใน culture filtrate เท่ากับ 483.04, 863.38 และ 1,081.67 มลิลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ ดังภาพท่ี  2-4 
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 และจากการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่าแบคทีเรียทุกไอโซเลทท าให้อาหารเลี้ยงเชื้อมีค่าความ

เป็นกรดเพิ่มขึ้น โดยมีคา่ความเป็นกรด–ด่างอยู่ในชว่ง 4.3 – 7.2 โดยท่ีแบคทเีรียไอโซเลท S20, S43 และ EW19 ให้คา่

ความเป็น กรด-ด่าง เท่ากับ 4.7, 4.6 และ 4.4 ตามล าดับ 

การบ่งชี ชนิดของแบคทีเรียด้วยการหาล าดับเบสของยนี 16S rDNA  

 จากการวิเคราะห์ล าดับเบสของยีน 16s rDNA ของแบคทีเรียไอโซเลท S20, S43 และ EW19 โดยน าข้อมูลท่ี

ได้ไปเปรียบเทียบกับล าดับเบสในฐานข้อมูล GenBank พบวา่แบคทีเรียไอโซเลท S20, S43 และ EW19 มคีวามสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับ Bacillus cereus  A168, B. coagulans DSM 1 และ Enterobacter cloacae ตามล าดับ โดยมีร้อยละความ

คล้ายคลงึ รอ้ยละ 99  

 การชักน าให้แบคทีเรียเกิดการกลายพันธุ์ด้วยพลาสมาความดันบรรยากาศ และทดสอบประสิทธิภาพ

การละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียพันธุ์กลาย 

 งานวจิัยนี้คัดเลอืกแบคทเีรียไอโซเลท S20 (B. cereus) มาศกึษายีนท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกในการละลายฟอสเฟต 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตด้วยการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุโดยอาศัยพลาสมาความดันบรรยากาศ 

ซึ่งผลการทดลองพบว่าอัตราการรอดชีวิตจะแปรผกผันกับเวลาในการระดมยิง โดยอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ ร้อยละ 

4, 12 และ 30 เม่ือระดมยงิเป็นเวลา 2, 1.5/1.5 และ 1 นาทีตามล าดับ  

 จากอัตราการรอดชีวิตดังกล่าวเงื่อนไขท่ีให้ค่าอัตราการรอดชวีติท่ีเหมาะสมในการค้นหาแบคทีเรียกลายพันธ์ุ

มากที่สุด คือ การระดมยงิเป็นเวลา 1.5/1.5 นาท ีจึงน าแบคทเีรียในอาหารเหลว NB จากเงื่อนไขนี้มาเพาะเลี้ยงตอ่ และ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตด้วยวิธี molybdenum method เปรียบเทียบกับแบคทเีรียท่ีไม่ผ่านการระดม

ยงิ (ชุดควบคุม) เพื่อคน้หาแบคทเีรียพันธ์ุกลายท่ีมีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ดีกวา่ชุดควบคุม ซึ่งสามารถ

คัดเลือกแบคทีเรียพันธ์ุกลาย ไอโซเลท MT253 ท่ีให้ค่าการละลายฟอสเฟตท่ี 725.48 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมี

ความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ดีกว่าสายพันธ์ุดั้งเดิมหรือชุดควบคุม 1.5 เท่า (483.04 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดัง

ภาพท่ี 5   
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 การตรวจสอบล าดับกรดอะมิโนบางส่วนของยนี phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC)  

 จากการเพิ่มปริมาณของยีน PEPC จาก B. cereus สายพันธ์ุกลายและ สายพันธ์ุดั้งเดิม สามารถเพิ่มปริมาณ

ชิ้นส่วนของยีนขนาด 474 คู่เบส และคิดเป็น 157 กรดอะมิโน และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความเหมือนของล าดับ  

กรดอะมิโน พบว่ากรดอะมโินในต าแหนง่ท่ี 129 เปลี่ยนจาก Glutamic acid (E) เป็น Glycine (G)  ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

โครงการวจิัยนี้สามารถคัดแยกแบคทเีรียละลายฟอสเฟตได้ท้ังหมด 94 ไอโซเลต แหล่งตัวอยา่งที่สามารถคัด

แยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตได้มากท่ีสุดคือ ตัวอย่างดิน เมื่อน าท้ัง 94 ไอโซเลทมาตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว สามารถคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตได้สูง จ านวน 3            

ไอโซเลท คือ S20, S43 และ EW19 ซึ่งให้คา่ปริมาณฟอสเฟตท่ีละลายใน culture filtrate เท่ากับ 483.04, 863.38 และ 

1,081.67 มลิลกิรัม/ลิตร ตามล าดับ และจากการบ่งช้ีชนิดของแบคทีเรียด้วยการหาล าดับเบสของยีน 16s rDNA พบวา่ 

S20, S43 และ EW19 คือ Bacillus cereus , B. coagulans และ Enterobacter cloacae ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกับ

งานวิจัยของ Park et al. (2011) และ Yadav et al. (2013) ท่ีสามารถคัดแยกแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ท่ีสามารถ

ละลายฟอสเฟตได้ และเช่นเดียวกับ Borham et al. (2017) ท่ีพบว่า E. cloacae มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟต

ได้ดี โดยแบคทีเรียท้ัง 3 ไอโซเลท ให้ค่าความเป็น กรด-ด่าง ในอาหารเลี้ยงเชื้อเท่ากับ 4.7, 4.6 และ 4.4 ตามล าดับ 

ซึ่งคาดว่าเกิดจากการสร้างกรดอนิทรีย์ของแบคทเีรีย (Vyas และ Gulati, 2009)  
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เมื่อน า B. cereus มาเพิ่มประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟตโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุด้วยพลาสมา

ความดันบรรยากาศ พบว่าเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการค้นหาแบคทีเรียกลายพันธ์ุมากท่ีสุด คือ การระดมยิงเป็นเวลา 

1.5/1.5 นาที ซึ่งสามารถคัดเลอืกแบคทเีรียพันธ์ุกลายไอโซเลท MT253 ท่ีให้ค่าการละลายฟอสเฟตท่ี 725.48 มลิลกิรัม

ต่อลิตร ซึ่งมีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ดีกวา่สายพันธ์ุดั้งเดิมหรือชุดควบคุม 1.5 เท่า (483.04 มิลลิกรัม

ต่อลิตร) เงื่อนไขนี้จึงเป็นเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการชักน าให้เกิดการกลายพันธ์ุในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกต่อไปใน

อนาคต และจากการตรวจสอบล าดับกรดอะมิโนบางส่วนของยีน phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) ซึ่งเป็น

เอนไซม์ท่ีส าคัญในการละลายฟอสเฟตให้อยู่ในรูปท่ีพืชน าไปใช้ได้ ดังรายงานของ Buch et al. (2010) พบว่ามีความ

แตกต่างของกรดอะมิโนในต าแหนง่ท่ี 129 โดยใน B. cereus สายพันธ์ุดั้งเดิมจะพบกรดอะมิชนดิ Glutamic acid (E) แต่

ท่ีพบใน B. cereus สายพันธ์ุกลาย MT253 จะพบกรดอะมิโนชนิด Glycine (G) ซึ่งต าแหน่งนี้อาจจะมีความส าคัญต่อ

โครงสร้างของโปรตีน ท าให้ B. cereus สายพันธ์ุกลาย MT253 มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตได้ดีขึ้น จึงควร

ศึกษาต่อเพื่อให้ทราบล าดับกรดอะมิโนเต็มเส้นและโครงสร้างของเอนไซม์ชนิดนี้ท่ีได้จากแบคทีเรียพันธ์ุกลาย

เปรียบเทียบกับสายพันธ์ุดัง้เดิมเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกและการท างานของเอนไซม์ชนดินี้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 สัก (Tectona grandis L.f.) เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย และเป็นพืชท่ีมกีารน ามาใช้ประโยชน์

อยา่งหลากหลาย ตัง้แตใ่ชเ้ป็นยาพื้นบ้านจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการแปรรูปแล้ว

จะเหลือขี้เลื่อยไม้สักเป็นจ านวนมาก งานวิจัยนี้ จึงศึกษาฤทธ์ิทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดเอทานอลจากขีเ้ลื่อยไมส้ัก 

รวมถึงใบสดและใบแห้งเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดโดยวิธี Folin-

Ciocalteu และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากใบสักอบแห้งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ท้ังหมดมากที่สุด คือ 292.62 ± 1.93 mg GAE/g extract และยังมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (เปอร์เซ็นต์การ

ยับยัง้เท่ากับ 38.06 ± 3.47) สารสกัดจากใบสักแห้งจึงถูกน ามาศกึษาผลของสารสกัดต่อการตายของหนอนนก ผลพบว่า 

สารสกัดจากใบสักแห้งท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่งผลให้หนอนนกตายสูงท่ีสุดคือ 80 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนั้น เมื่อน าสารสกัดท้ัง 3 ส่วนไปทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องใน

มนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) พบว่า สารสกัดสักท้ัง 3 ส่วนมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์ท่ีดีกว่ายา efavirenz  

ซึ่งเป็นยาท่ีใช้รักษาผู้ติดเชื้อ HIV และการค้นหาสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค 

molecular docking กับสารสกัดของสักท่ีมีรายงานโครงสร้างสารเคมีในฐานข้อมูล PubChem พบว่า rutin, verbascoside 

                                                 
1 สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  มหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
2 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
3 สาขาวิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  มหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140  
5 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
6 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินกิสัตว์เลีย้ง คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
1 Program in Agro-Forestry, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
2 Program in Applied Biology, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
3 Program in Basic Science, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140 
4 Program in Agro-Industrial Biotechnology, Maejo University-Phrae Campus, Phrae Province 54140  
5 Department of Biochemistry, Faculty of Science, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900  
6 Department of Companion Animals Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900 
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และ evofolin B สามารถจับกับเอนไซม์ได้โดยให้ค่า GOLD score สูงกว่า efavirenz สารท้ัง 3 ชนิดนี้จะถูกน ามาศึกษา

ประสิทธิภาพและกลไกการยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT เพื่อน าไปพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

ดังนั้น สารสกัดจากขี้เลื่อยไม้สัก ใบสด และใบแห้งจึงมีศักยภาพท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ท้ังทางการแพทย์และการเกษตร 

ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: สัก, สารสกัดเอทานอล, สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอสิระ, anti-reverse transcriptase 
 

Abstract  
 Teak ( Tectona grandis L. f. )  is one of an important economic plants in Thailand.  Teak has been used in 

many applications, from folklore medicines to furniture. After furniture production, a large amount of teak sawdust 

is produced, leading to the aim of this study, which was to study chemical and biological properties of ethanolic 

crude extract of teak sawdust for further applications.  Fresh and dried teak leaves were also included.  Total 

phenolic compounds and antioxidant activities were performed followed Folin-Ciocalteu and DPPH methods. Extract 

from dried teak leaves showed the highest total phenolic compounds (292.62 ± 1.93 mg GAE/g) and antioxidant 

activity (percent inhibition of 38.06 ± 3.47). Then, it was used to study its effect on death of mealworm. The 12.5 

mg/ml of teak dried leaves was the best concentration that caused the highest percent death of mealworm (80%). 

Moreover, sawdust, fresh and dried teak leaves were used to performed inhibition study of reverse transcriptase 

from human and feline immunodeficiency viruses (HIV-RT and FIV-RT, respectively) .  All of teak extracts could 

inhibit both enzymes with higher percent inhibitions than that of anti-HIV drug efavirenz.  Molecular docking was 

performed to search for potential drugs from teak constituents in PubChem database.  Rutin, verbascoside and 

evofolin B could bind to enzymes, and they showed higher GOLD scores than that of efavirenz.  These teak 

constituents will be chosen for further studies to develop anti-HIV/FIV drugs. Therefore, the ethanolic crude extracts 

of sawdust, fresh and dried teak leaves has potentials for further medical and agricultural applications. 
 

Keywords:   Teak, ethanolic extracts, total phenolic content, antioxidant, anti-reverse transcriptase  
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บทน า 

สัก (Tectona grandis L.f.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยมากแล้วจะถูกน าไปแปรรูป

ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นเิจอร์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วจะเหลือขีเ้ลื่อยไมส้ักเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งหากน าขี้เลื่อยไมส้ักเหลา่นั้นมาใชป้ระโยชนไ์ด้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับขีเ้ลื่อยไมส้ัก 

สักเป็นพืชท่ีมีรายงานสรรพคุณทางยา โดยพบว่า มีการน าสักมาใช้ประโยชน์เป็นยาพื้นบ้านในการรักษาโรค

หลายชนิด เช่น โรคตา [1] ขับปัสสาวะ แก้ไข้ [2] โรคเบาหวาน [4] เป็นต้น  Ghareeb et al. (2014) ศึกษาฤทธ์ิทางเคมี

และชีวภาพของสารสกัดเมทานอลจากใบสักสด พบว่า ใบสักสดมีฤทธ์ิต้านสารอนุมูลอิสระ และยังเป็นพิษต่อ

เซลล์มะเร็ง HepG2 อกีด้วย [7] นอกจากนั้น ยังพบวา่ สารสกัดจากขี้เลื่อยสักมีฤทธ์ิต้านทานเชื้อแบคทีเรียท้ังแกรมลบ

และแกรมบวก เชน่ Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus [8] เชื้อราหลายชนดิ เช่น 

Aspergillus niger, A.  flavus, Trichoderma viridae, Gloeophyllum sepiarium, G.  trabeum, Piptoporus betulinus, 

Serpula lacrymans, Bjerkandera adusta, Merulius tremellosus และ Phlebia brevispora [8, 9, 10] และยังมีฤทธ์ิใน

การต้านไวรัส เช่น ไวรัสชิคุนกุนยา [11] และไวรัสตับอักเสบซี [12] เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาฤทธ์ิทางเคมี (total phenolic compound (TPC) และ DPPH activity) ผลของสารสกัดต่อหนอนนก รวมถึง 

ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และไวรัส

ภูมิคุม้กันบกพร่องในแมว (FIV-RT) ของสารสกัดจากขี้เลื่อยไมส้ัก รวมถึงใบสดและใบแหง้ของสักด้วย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างใบสักจากต้นสัก (Tectona grandis L.f.) ในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ต าบลแมท่ราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และส่วนผงขี้เลื่อยไมส้ักได้รับความอนุเคาะห์จากองค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ตัวอย่างใบสักท่ีเก็บได้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีใช้แทนตัวอย่างใบสด และ

เตรียมเป็นตัวอยา่งใบอบแห้ง โดยสับใบสักสดพอหยาบและน าไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

ขั นตอนการสกัด 

น าตัวอย่างใบสักสด ใบสักอบแห้ง และผงขี้เลื่อยไม้สัก มาสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล โดยใช้ตัวอย่าง

น้ าหนัก 30 กรัม ต่อตัวท าละลายปริมาตร 300 มิลลิลิตร เขย่าด้วยเคร่ืองเขย่าในแนวระนาบด้วยความเร็ว 120 รอบ

ต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองแยกกากด้วยผ้าขาวบาง และกรองละเอียดอีกคร้ังผ่านกระดาษกรอง เบอร์ 1 

จากนั้นระเหยตัวท าละลายออกจนสารสกัดเกือบแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ น าสารสกัดไป

อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนสารแห้ง และเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด (Total phenolic content) 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เป็นวิธีท่ีดัดแปลง

เล็กน้อยจาก Nsimba et al. [13] ใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 10-250 ไมโครกรัม/

มลิลิลิตร)  ปิเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบปริมาตร 0.2 มลิลิลิตร เตมิสารละลาย 

Folin-Ciocalteu reagent ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยา่ให้เข้ากัน บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็น

เวลา 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 

ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วบ่มในที่มืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี
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ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า และหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดตัวอย่างสักแต่ละส่วน ด้วยการเทียบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก และ

ค านวณในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักกรัมสารสกัด (Gallic acid equivalents, mgGAE / 1g crude 

extract) 

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH  

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เป็นวิธีท่ีดัดแปลงเล็กน้อยจาก Adesanwo et al. [14] ใช้โทร

ลอกซ์ (Torlox) และกรดแอสคอบิก (Ascorbic acid) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นสารมาตรฐานใน 

การเปรียบเทียบ และเตรียมสารละลายตัวอย่างของสารสกัดเอทานอลจากใบสักสด ใบสักอบแห้ง และผงขีเ้ลื้อยไม้สัก 

ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติตร  ปิเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบ

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน  

บ่มในท่ีมืด ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วย

เคร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า และค านวณหาค่าร้อยละของสารต้านอนุมูลอิสระ 

DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จากสูตร  

 

 
 

เมื่อ Ac คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ท่ีไม่มีสารทดสอบ และ As คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ

สารละลาย DPPH ท่ีผสมกับสารทดสอบ 

 

การทดสอบผลสารสกัดจากใบสักแห้งต่อการตายของหนอนนก 

เตรียมสารสกัดจากใบสักแห้ง โดยเตรียมสารสกัดในอะซิโตนความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากนั้น 

เจือจางความเข้มข้นให้เป็น 12.5, 25, และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ เตรียมหนอนนกระยะท่ี 3-4 โดยเป็น

หนอนนกท่ีมีขนาดล าตัวยาว 2.2-2.5 เซนติเมตร จ านวน 20 ตัวต่อหนึ่งความเข้มข้น ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 

จากนั้น น าสารสกัดท่ีเตรียมไว้ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มาหยดตรงบริเวณกลางตัวด้านหลังของหนอน (Topical 

application method) ส าหรับชุดควบคุมจะใชอ้ะชิโตนปริมาตร 5 ไมโครลิตร แทนสารสกัด บันทึกผลจ านวนหนอนนกท่ี

ตายในแตล่ะวัน นาน 11 วัน แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสม 

การศึกษาความสามารถในการยับยั งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

การศึกษาความสามารถในการยับยั้ งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ท าได้โดยใช้ EnzCheck® Reverse 

Transcriptase Assay kit (Molecular Probes, USA) โดยน าสารสกัดความเข้มข้น 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร  

2 ไมโครลิตร บ่มกับเอนไซมท่ี์ความเข้มข้น 10 นาโนโมลาร์ ใน 1x TE buffer (10 มลิลิโมลาร์ Tris-HCl pH 7.6, 1 มลิลิโมลาร์ 

EDTA, 1 มลิลิโมลาร์ DTT) ท่ีมี 8 เปอร์เซ็นต์ DMSO จากนัน้ เร่ิมปฏกิิริยาโดยการเตมิ 5 ไมโครลิตร 1:400 T/A บ่มปฏกิิริยา

ท่ี 37 ºC นาน 30 นาที แล้วหยุดปฏกิิริยาด้วยการเติม 5 ไมโครลิตร 0.2 โมลาร์ EDTA ตรวจสอบผลิตผลของปฏิกิริยาที่ได้

โดยเติม 40 ไมโครลิตร 1:700 picogreen และบ่มในท่ีมืดนาน 5 นาที แล้วน าไปอ่านค่า fluorescence intensity โดยใช้ 

fluorescence microplate reader (Tecan, Switzerland) โดยวัดท่ี excitation wavelength 485 นาโนเมตร และ emission 

wavelength 535 นาโนเมตร ซึง่ผลท่ีได้จะน ามาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารยับยัง้เทียบกับยา efavirenz (EFV) 
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-Proceeding- 

การค้นหาสารยับยั งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking 

ท าการค้นหาสารประกอบในสักท่ีน่าจะมีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยการค้นหา

โครงสร้างของสารประกอบในสักที่เคยมีรายงานมาแล้ว จากนั้น รวบรวมโครงสร้างที่ได้แล้วน ามาท าการศึกษาการจับ

กันระหว่างสารประกอบในสักและเอนไซม์ โดยโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ HIV-RT ถูกน ามาจากฐานข้อมูล PDB 

ภายใต้ PDB ID 3HVT ส่วนโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ FIV-RT ได้มาจากการน าล าดับกรดอะมิโนของ PDB ID 5OVN 

มาท าการสร้างโมเดลใหม่โดยใช้ 3HVT เป็นต้นแบบ ท าการคัดสรรเสมือนจริงโดยเทคนิค molecular docking ด้วย

โปรแกรม GOLD5.5 (The Cambridge Crystallographic Data Centre Inc, Cambridge, UK) ตั้งค่าโปรแกรมเป็น default 

parameters ก าหนดให้บริเวณท่ีเกิดการจับกันระหว่างเอนไซม์และตัวยับยั้งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 Å จากจุดจับ

ของยา nevirapine (NVP) ใน non-nucleotide binding pocket (NNBP) ท าการวเิคราะห์ผลการจับกันระหวา่งสารประกอบ

ในสักและเอนไซม์ด้วยโปรแกรม DeepView v4.0.2 (Guex and Peitsch, 1997) และ Discovery Studio 4.1 Visualizer 

(Accelrys Software Inc, USA) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด  

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดเอทานอลจากใบสักสด ใบสักอบแห้ง 

และผงขี้เลื้อยไม้สัก ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method โดยการค านวณเทียบกับกราฟมาตรฐาน Gallic acid ท่ีมีสมการ

เส้นตรง y = 0.0108x - 0.1147 มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.9929 พบว่าสารสกัดเอทานอลของใบสัก

อบแห้ง มปีริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากที่สุด คือ 292.62 ± 1.93 mg GAE/g extract รองลงมาคือสารสกัดเอ

ทานอลจากใบสักสด (175.63 ± 2.28) และสารสกัดเอทานอลจากผงขี้เลื้อยไม้สัก (75.13 ± 0.49) ตามล าดับ  

ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ผลการศกึษาฤทธิ์การตา้นอนมุูลอิสระ 

จากผลการทดสอบความสามารถในการจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบสัก

อบแห้งมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมาก คือ 38.06 ± 3.47 รองลงมาคือสารสกัดจากผงขี้เลื้อยไม้สัก (32.39 ± 5.43) 

และสารสกัดจากใบสักสด (24.26 ± 1.22) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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-Proceeding- 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และเปอร์เซ็นต์การตา้นสารอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลในใบ

สักสด ใบสักอบแห้ง และผงขีเ้ลื้อยไม้สัก 

สารสกัดเอทานอล 

ส่วน 

ปริมาณ 

สารประกอบฟนีอลิกทั งหมด 

(mgGE/g extract)* 

%Inhibition  

วิธี DPPH 

ใบสด 175.63 ± 2.28 24.26 ± 1.22** 

ใบอบแห้ง 292.62 ± 1.93 38.06 ± 3.47** 

ผงขี เลื่อย 75.13 ± 0.49 32.39 ± 5.43** 

Torlox - 50.16 ± 0.95*** 

Ascorbic acid - 65.26 ± 1.10*** 

       *mgGE/g extract: milligram gallic acid equivalents per gram of extract 

      ** %Inhibition ด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดตัวอยา่งความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 

      *** %Inhibition ด้วยวิธี DPPH ของสารมาตรฐานท่ีความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 

 

การทดสอบผลสารสกัดจากใบสักแห้งต่อการตายของหนอนนก 

เนื่องจากสารสกัดจากใบสักแห้งมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด และเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง  

สารอนุมูลอิสระท่ีดีท่ีสุด สารสกัดจากใบสักแห้งจึงถูกน ามาศึกษาผลของสารต่อการตายของหนอนนก เมื่อทดสอบ

สารสกัดใบสักแห้งกับหนอนนกในระยะตัวหนอนโดยวิธีหยดทางด้านหลัง ( topical application) ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

เป็นเวลา 11 วัน ท าการบันทึกผลจ านวนแมลงท่ีตายในแตล่ะวัน แลว้ค านวณอัตราการตายเฉลี่ยสะสม พบวา่ ในวันท่ี 1 

สารสกัดท่ีความเข้มข้น 12.5, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีอัตราการตายเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 , 3.33, 1.67 

และ 11.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และวันท่ี 11 มีอัตราการตายเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น เท่ากับ 80 , 70, 56.67 และ 63.33 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนการทดสอบในชุดควบคุมนั้นพบว่า ในวันท่ี 1-9 นั้นไม่พบการตาย แต่พบการตายในวันท่ี 

10-11 คิดเป็นอัตราการตายเฉลี่ยสะสม เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
ภาพที ่1 อัตราการตายเฉลี่ยสะสมของหนอนนก (เปอร์เซ็นต์) เมื่อน ามาทดสอบกับสารสกัดจากใบสักแห้ง 
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-Proceeding- 

การศึกษาความสามารถในการยับยั งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

ผลการศึกษาความสามารถของสารสกัดเอทานอลจากขี ้เลื ่อยไม้สัก ใบสด และใบแห้งสัก พบว่า  

สารสกัดทั้ง 3 ส่วนของสักมีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ที่ดีกว่ายา EFV ดังแสดงในภาพที่ 2 

ดังนั้น สารสกัดจากสักจึงมีศักยภาพในการน าไปใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาโรคติดเชื้อจากไวรัสภูมิคุ้มกัน

บกพร่องท้ังในมนุษย์และแมว 

 
ภาพที ่2 เปอร์เซ็นตก์ารยับยัง้เอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT โดยสารสกัดเอทานอลจากขี้เลื่อยสัก ใบสด และใบแห้งสัก 

 

การค้นหาสารยับยั งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking 

การรวบรวมสารประกอบในสักท่ีเคยมีรายงานการค้นพบโครงสร้างและอยู่ในฐานข้อมูล PubChem พบว่า 

สามารถรวบรวมสารสกัดจากสักได้จ านวน 17 โครงสร้าง ดังแสดงในตารางท่ี 2 จากนั้นน าสารท้ัง 17 โครงสร้าง และ

ยาท่ีใช้รักษาการติดเชื้อ HIV คือ nevirapine (NVP) และ efavirenz (EFV) มาจ าลองการจับกับเอนไซม์ HIV-RT และ 

FIV-RT ผลการทดลองท่ีได้ดังแสดงในตาราง 2 ซึ่งพบวา่ rutin และ verbascoside ให้คา่ GOLD score สูงกว่า NVP และ 

EFV ตอ่เอนไซม์ HIV-RT ส่วน evofolin B ให้คา่ GOLD score สูงกว่า NVP และ EFV ตอ่ท้ัง HIV-RT และ FIV-RT 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 2 ค่า GOLD scores ของการจับกันระหว่างสารประกอบในสักท่ีมีรายงานโครงสร้างในฐานข้อมูล Pubchem 

และโครงสร้างสามมติขิองเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

CID number Compound 
GOLD score 

HIV-RT FIV-RT 

370 Gallic acid 39.94 37.77 

3806 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 40.82 43.08 

3884 Lapachol 54.17 55.39 

6773 Tectoquinone 51.64 52.68 

8575 2-Butoxycarbonylbenzoic acid 49.53 52.16 

87014 2-Hydroxymethyllanthraquinone 53.74 54.15 

97448 Deoxylapachol 54.53 58.09 

161453 Tectol 48.59 50.01 

614549 2,3-Dimethyl-1,4,4A,9A-tetrahydroanthraquinone 46.60 47.83 

5280343 Quercetin 57.23 55.31 

5280805 Rutin 71.07 55.51 

5281800 Verbascoside 70.36 56.82 

5281885 Ellagic acid 57.35 52.76 

5317306 Evofolin B 66.42 70.54 

11230545 6-Methyl-1,4-dihydroxyanthraquinone 59.93 54.61 

19915278 Antraquinone 55.52 51.73 

24721200 2ß-hydroxyursolic acid 16.09 10.80 

4463 Nevirapine 55.88 56.24 

64139 Efavirenz 59.61 60.06 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดในสารสกัดเอทานอลของใบสักสด ใบสักอบแห้ง และผงขีเ้ลื่อยไมส้ัก พบวา่

ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดในใบสักมีมากกว่าสารสกัดเอทานอลของผงขี้เลื่อยไมส้ัก นั่นแสดงให้เห็นว่าในส่วนของเนื้อไม้

สักนั้นมีองค์ประกอบสารกลุ่มฟีนอลิกน้อยกว่าในส่วนของใบสัก ชนิดและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดท่ี

สามารถตรวจพบในพืชแต่ละชนิดและแต่ละส่วนของพืชจะพบปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดแตกต่างกัน [15, 16] ดังเช่นใน

รายงานวจิัยของ กล่าวขวัญ และคณะ (2557) [3] ได้ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในพชืสมุนไพร 15 ชนิด 

พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในส่วนสกัดเอทานอลมีค่าระหว่าง 21.4 ± 0.5 ถึง 515.3 ±14.7 มิลลิกรัม

กรดแกลลิกสมมูล/กรัมของส่วนสกัด นอกจากนี้ชนิดของตัวท าละลายก็มีผลต่อปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดท้ังหมดด้วย 

[17]  
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-Proceeding- 

การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระ ด้วยวิธี DPPH โดยรายงานเป็นร้อยละของความสามารถในการจับอนุมูล

อิสระของสารสกัดเอทานอลท่ีระดับความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดจากใบสักอบแห้งมีฤทธ์ิใน

การต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดท่ีตรวจพบในปริมาณมากท่ีสุดของสารสกัดท่ี

ศกึษา ในขณะท่ีสารสกัดจากผงขีเ้ลื่อยไม้สักตรวจพบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดน้อยกวา่สารสกัดจากใบสัก

สดประมาณสองเท่าแต่กลับให้ผลการทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่า ท้ังนี้เป็นอาจเป็นผลจากชนิดของ 

สารท่ีสกัดได้จากผงขี้เลื่อยไม้สักและใบสักสดแตกต่างกัน โดยสารท่ีสกัดได้จากผงขี้เลื่อยเป็นกลุ่มสารประกอบ  

ฟีนอลิกท่ีมีความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระได้ดีกว่า และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลการอบแห้งผงขี้ เลื่อยไม้สัก  

ซึ่งอุณหภูมิท่ีใช้อบมีผลต่อกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกบางชนิด เช่น ท าให้สารประกอบฟีนอลิกบางชนิดสลายตัว 

เมื่อได้รับความร้อนหรือเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสารประกอบอื่น เช่น โพลิเมอร์ของเมลานอยดินซึ่งมีสีน้ าตาล 

ดังนั้นพืชหรือส่วนของพืชใดเมื่อได้รับความร้อนมากพอจะเกิดเป็นสารประกอบสีน้ าตาลเหล่านี้ และพบว่าปริมาณ

สารประกอบสีน้ าตาลมีความสัมพันธ์กับฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ดังเช่นงานวิจัยของ Wangcharoen 

และ Gomolmanee (2013) ศึกษาวิธีการท าแห้งใบมะรุม 3 สายพันธ์ุ โดยใช้วิธีลมร้อนโดยศึกษาเปรียบเทียบผลของ

อุณหภูม ิ(50 และ 100 องศาเซลเซียส) ท่ีมีผลต่อฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระวิธี FRAP, DPPH และ ABTS รวมถึงปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและการเกิดสารประกอบสีน้ าตาลของใบมะรุม พบว่าการท าแห้งวิธีลมร้อนส่งผลให้ฤทธ์ิ

การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดลดลงในช่วงแรกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะหลัง เนื่องจาก

สารประกอบสีน้ าตาลท่ีเกิดขึ้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลการวเิคราะห์ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระวิธี DPPH [18] 

การศึกษาผลของสารสกัดใบสักแห้งตอ่อัตราการตายของหนอนนกในระยะตัวหนอนแสดงให้เห็นวา่สารสกัด

จากใบสักแห้งมีผลท าให้อัตราการตายสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารสกัดท่ีความเข้มข้นเท่ากับ  

12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีผลให้หนอนนกตายสูงท่ีสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นท่ีความเข้มข้นนี้จึงเป็นความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมในการท าให้หนอนนกตาย เนื่องจากเป็นความเข้มข้นท่ีน้อยแต่สง่ผลให้หนอนนกตายจ านวนมาก จากรายงาน

พบวา่ในสักนัน้มสีารออกฤทธ์ิท่ีส าคัญได้แก่ เทคโทควิโนน (tectoquinone) ลาพาโซล (lapachol) และดีออกซีพาลาโซล 

(deoxypalazole) ซึ่งจะพบเป็นปริมาณมากขึ้นเมื่อไม้สักมีอายุมากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาการกระจายของสารเทค

โทควิโนนท่ีพบในแก่นไม้สักป่าธรรมชาติจากจังหวัดล าปาง พบว่ามีค่าระหว่างร้อยละ 0.20-0.70 [19] และจาก

การศึกษาผลของเทคโทควิโทควิโนนท่ีมีต่อปลวกใต้ดิน (Coptotermes gestroi) พบว่าสารดังกล่าวมีผลยับยั้ง 

การกินในปลวกชนดินี้ ซึ่งส่งผลให้ปลวกตายในเวลาต่อมา [4] ตลอดจนมีการทดสอบสารสกัดจากเนื้อไมส้ัก (Tectona 

grandis L.f.) ต่อลูกน้ ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)) วัยท่ี 3 ตอนปลายถึงวัยท่ี 4 ตอนต้น โดยวิธีจุ่มในสารสกัด 

พบวา่ที่ 24 ชั่วโมง สารสกัดจากเนือ้ไม้สักดว้ยวธีิแช่ท่ีระดับความเข้มข้นร้อยละ 5 (โดยปริมาตร) มอีัตราการตายสูงสุด

ของลูกน้ ายุงลายบ้านสูงถึงร้อยละ 98.00 [5] จากผลการทดลองประกอบกับรายงานการทดลองท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า

สารสกัดจากสักสามารถก่อให้ เกิดการเ ป็นพิษในแมลงหลายๆ ชนิด จึ ง เ ป็นทางเลือกหนึ่ ง ท่ีน่าสนใน  

การพัฒนาตอ่ยอดให้เป็นสารก าจัดแมลงชีวภาพจากพืชตอ่ไปในอนาคต 

การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ RT จากท้ัง HIV และ FIV พบว่า สารสกัดจากสักท้ัง 3 ส่วนมี

ฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอนไซม์ได้ดีกว่ายาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสภูมคิุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ คือ NVP และ EFV 

ซึ่งจากการค้นหาสารเคมีท่ีพบในสารสกัดสักทั้งจากขี้เลื่อยไม้สักและใบ [9, 20, 21, 22] พบสารจ านวน 17 โครงสร้าง

ในฐานข้อมูล Pubchem ผลการจ าลองการจับกันระหว่างสารท้ัง 17 โครงสร้างและเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT พบวา่ 

rutin, verbascoside และ evofolin B สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ RT ได้ ดังนั้น สารท้ัง 3 ชนิดนี้จะถูกน ามา
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ศึกษาประสิทธิภาพและกลไกการยับยั้งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นยารักษาโรคติด

เชื้อภูมิคุม้กันบกพร่องตอ่ไป 
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การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชนัของสารประกอบฟีนอลกิจากกิ่งปิ้งขาว 

Determination of Antioxidant Activities of Phenolic Compounds from Branch of 

Ping-Khao (Clerodendrum glandulosum Lindl.) 
 

 วีรพล  พันธุ์เกตุ1, ชัยพัฒน์ ลาพินี1 และ กัลยา จ าปาทอง1* 

Weerapol Punkate 1, Chaipat Lapinee1 and Kanlaya Jumpatong1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดกิ่งป้ิง

ขาว ซึ่งถูกสกัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล 85% น ามาวิเคราะห์ฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, ABTS และหาปริมาณฟีนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu ผลจากการศึกษาพบวา่ สาร

สกัดกิ่ง ป้ิงขาวท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 85% มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ท่ีสูง และ 

สารสกัดดังกล่าวมีปริมาณฟีนอลิกรวมท่ีสูงกว่าสารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายชนิดอื่น โดยมีปริมาณฟีนอลิกรวม

เท่ากับ 2.40 มลิลกิรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

 

ค าส าคัญ:   ป้ิงขาว, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 
 

Abstract  
 The aims of this study are to investigate the antioxidant activities and total phenolic contents from the  

Clerodendrum glandulosum Lendl.  branch extracts.  The materials were extracted using various solvents such as 

hexane, ethyl acetate and 85% ethanol.  These extracts were evaluated antioxidant activities using DPPH and 

ABTS assay and total phenolic contents were also determined by using Folin-Ciocalteu method. The results showed 

that the 85% ethanol extract exhibited the highest total antioxidant activity, DPPH and ABTS radical scavenging 

activity. The same extract also showed the highest total phenolic content with TPC value of 2.40 mg GAE/gdw. 
 

Keywords:   Clerodendrum glandulosum Lendl., Antioxidant activities 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีความหลายหลากของพืชพรรณ

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีในเขตภาคเหนือของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นท่ีป่าเขาเป็นส่วนใหญ่ เป็นแหล่ง 

รวมความหลากหลายของพันธ์ุพืชนานาชนิดท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนไ์ด้ท้ังในด้านของอาหารและยา  

ในปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มท่ีให้ความสนใจศึกษาสารสกัดจากพืชเพื่อน ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ

ทดแทนสารสังเคราะห์ รวมไปถึงสารท่ีออกฤทธ์ิทางยาท่ีนิยมใช้กันในรูปแบบของยาแผนโบราณ เช่น วิมล ศรีสุข [1] ได้

รายงานว่า ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการใช้ยา Septillin ® ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากพืช 6 ชนิด ได้แก่ มะรุม 

บอระเพ็ด จิตรลดา มะขามป้อม ชะเอมเทศ Balsamodendron mukul (พืชอินเดีย) และเปลือกหอยสังข์ โดยพบว่า Septillin 

® ให้ผลดีทางคลินิกในเด็กซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อท่ีผิวหนัง และ

จากการศึกษาของพิชญ์อร ไหมสุทธิกุล [2] พบว่า สารสกัดจากติ้ว (Cratoxylum formosum Dyer) คือ chlorogenic acid   

มีฤทธ์ิป้องกันการเหม็นหืนในน้ ามันพืชและอาหาร สามารถใช้ทดแทนวิตามินอีน าเข้าได้ และสารสกัดจากติ้วมีความ

ปลอดภัยตอ่การบริโภค  (LD50 > 32g/Kg)  

จากการศกึษาพบวา่สารส่วนใหญ่ท่ีมีฤทธ์ิทางยา มสีรรพคุณท่ีดใีนการชว่ยปกป้องร่างกายให้แข็งแรง ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น อัลไซเมอร์ มะเร็ง ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีฤทธ์ิในการต้านการเกิด

ออกซิเดชัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก เชน่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ และแอนโทรไซยานนิ [3] 

 ป้ิงขาว (Clerodendrum glandulosum Lindl.) เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 ซม. ล าต้นมีสีเขียว ปลายยอดเป็น

สี่เหลี่ยมเห็นชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กวา้ง 15-20 ซม. ยาว 18-23 ซม. ก้านใบยาว 15-20 ซม. ปลายใบ

แหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ท่ีปลายกิ่ง ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. กลีบดอกส่วนโคน

เชื่อมตดิกันเป็นหลอดยาว 2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วย ปลายหยักเป็นติ่ง 5 ติ่ง ผลมลีักษณะ

กลม มี 2 หรือ 4 พู ติดกัน กลีบรองดอกติดคงทน แผ่ออก เมื่อผลแก่จะมีสีด า พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย ตาม

ป่าเปิดท่ีค่อนข้างชื้น ท่ีความสูง 600-1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-

พฤษภาคม [4] ตามต ารับยาสมุนไพรของชาวม้งมีการใช้รากเพื่อลดไข้และแก้ท้องร่วงจากโรคบิด ส่วนชาวอินเดียในแถบ

ตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยและในรัฐอัสสัมใชส้่วนใบในการรักษาโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง เบาหวาน รักษาไข้ และ

อาการไอ [5] 

อยา่งไรก็ตามจากการค้นคว้าของคณะวจิัยพบวา่งานวจิัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของป้ิงขาว ในประเทศไทยยังมีจ านวนน้อย รายงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นรายงานฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของพืชในสกุลเดียวกันกับป้ิงขาว เช่น อัคคีทวาร (Clerodendrum iserratum Linn.) ซึ่งพบว่าสารสกัดเมทานอลจาก

อัคคีทวารมฤีทธ์ิระงับปวด และฤทธ์ิต้านการอักเสบเฉียบพลันได้ดีในหนูขาว [6] จึงท าให้การใช้ประโยชนจ์ากป้ิงขาวยังอยู่

ในวงจ ากัด  

จากความส าคัญของป้ิงขาว และปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาองค์ประกอบท่ีส าคัญทาง

เคมี ทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ และคุณสมบัติอื่นๆของสารสกัดจากส่วนประกอบต่าง ๆ

ของป้ิงขาวท่ีส ารวจพบในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น  ใบ ล าต้น และราก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใน

เร่ืองของป้ิงขาวท่ีครบถ้วน จะได้เป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการน าป้ิงขาว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ท้ังทางด้านสุขภาพ

และความงาม ท้ังนี้ยังสามารถน าองค์ความรู้ถ่ายทอดกลับคืนสู่ท้องถิ่น ในรูปแบบของการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. เครื่องมอื 

1. เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) 

2. เครื่องยูว-ีวสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer) 

3. เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล ทศนิยม 4 ต าแหนง่ 

4. เครื่องท าแห้งแบบเยอืกแข็ง (Freeze-dryer) 

5. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) 

6. ตูอ้บลมร้อน (Hot Air Oven) 

2. สารเคมี 

1. Methanol, CH3OH (AR grade, Merck KGaA, Germany) 

2. Folin-Ciocalteu ( AR grade, Sigma-Aldrich, Germany) 

3. Gallic acid, C7H6O5 (ACS reagent, Sigma-Aldrich, Spain) 

4. Sodium Carbonate, Na2CO3 (Sigma-Aldrich, Fluke, Spain) 

5. Hexane, C6H14 (Commercial grade) 

6. Ethyl Acetate, C4H8O2 (Commercial grade) 

7. Ethanol, C2H5OH (Commercial grade) 

8. 2,2-ไดฟนีลิ-1-พกิรลิไฮดราซิล (DPPH, C18H12N5O6) (Sigma-Aldrich, USA) 

9. วิตามินซี (L-Ascorbic acid, C6H8O6, ASSAY 99.0-100.5%) (AR grade, Chem-supply Pty Ltd, 

Australia) 

10. บิวทิลเลต ไฮดรอกซีแอนโิซล (BHA, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, C11H16O2, ASSAY≥98.5%) 

(Sigma-Aldrich, USA) 

11. 2,2–อะซิโน-บิส (3-เอททิลเบนโซโทโซลีน-6-ซัลโฟนิค แอสิค) (ABTS, C18H24N6O6S4, Mw = 

548.68, ASSAY>98.0%) (Sigma-Aldrich, USA) 

12. โพแทสเซียม เปอร์ซัลเฟต (Potassium persulphate, K2(SO4)2, ASSAY 97.0%) (AR grade, Ajax 

Finechem, Australia) 

13. 6-ไฮดรอกซี-2,5,7,8-เตตระเมทิลคลอโรแมน-2-คาร์บอกซิลิกแอสิค (Trolox, C14H18O4, 

ASSAY>98.0%) (Sigma-Aldrich, Fluka, USA) 

14. น้ ากลั่น 

3. วัตถุดิบ 

 กิ่งป้ิงขาว 

4. การเตรยีมตัวอย่างกิ่งปิ้งขาว 

 น ากิ่งป้ิงขาว มาสับให้เป็นช้ินเล็ก ๆ และสับให้บางเล็กน้อย จากนั้นจึงน าไปผึ่งลมให้แหง้ แลว้เก็บใส่

ถุงพลาสตกิมัดปากถุงให้ปิดสนิท 
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5. การสกัดสารสกัดกิ่งปิ้งขาวด้วยตัวท าละลาย 

น ากิ่งป้ิงขาวท่ีได้จากการเตรียมตัวอย่างท่ีผึ่งจนแห้งมาชั่งน้ าหนัก 2 กิโลกรัมบรรจุลงบนผ้าขาวบาง แล้วท า

การห่อให้เรียบร้อย จากนั้นจึงท าการสกัดเย็นโดยใช้ตัวท าละลายเฮกเซนท่ีบรรจุอยู่ในโหลแก้วท่ีปิดสนิทเพื่อป้องกัน

การระเหยของตัวท าละลาย เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ซึ่งจะท าซ้ าอีก 2 คร้ัง แล้วน าสารละลายท่ีสกัดได้มากรอง

ผ่านส าลี เพื่อป้องกันไม่ให้กากของตัวอย่างลงไปผสมกับสารสกัด จากนั้นจึงน าสารละลายมาท าการระเหยตัวท า

ละลายด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบลดความดัน เพื่อให้ได้สารสกัดหยาบกิ่งป้ิงขาว (เอทิลอะซีเตท และเอทานอล 85% 

สกัดด้วยวิธีเดียวกัน) 

6. การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

6.1 การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธ ีDPPH 

1) เตรียมสารละลาย DPPH radical 

เตรียมสารละลาย DPPH radical ให้มีความเข้มข้น 0.2 มิลลโิมลาร์ โดยช่ังสาร DPPH radical มา 

0.0039 กรัม ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 50 มิลลิลติร 

2) การวเิคราะห์หาความยาวคลื่นของการทดสอบปฏกิิริยา  

2.1) ปิเปตสารละลาย DPPH radical (ข้อ 1) 1.0 มิลลลิิตร ใส่ในเซลล์บรรจุสารตัวอย่าง 1 เซลล์  

น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดช่วงความยาวคลื่น 400 - 600 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทร

โฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้มทานอลเป็น Baseline 

2.2) ท าการทดลองตาม ข้อ 1 ซ้ า 3 คร้ัง บันทึกผลค่าความยาวคลื่นท่ีได้จากการทดลอง เพื่อ

น าไปใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

3) การวิเคราะห์หาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

3.1) เตรียมสารละลายวติามนิซี ให้มีความเข้มข้น 10 พีพีเอ็ม โดยช่ังวติามนิซีมา 0.0001 กรัม ปรับ 

ปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลลิิตร 

3.2) ปิเปตสารละลาย DPPH radical 1.0 มิลลิลติร ใส่ในหลอดทดลองจากนัน้เตมิสารละลาย 

วติามนิซี 0.50 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในท่ีมืดท่ีเวลา 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาท ี 

3.3) น าไปวเิคราะห์คา่การดูดกลนืแสง (Absorbance) ของแต่ละ่ชว่งเวลา ที่ความยาวคลื่น 516 นา 

โนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซ้ า 3 คร้ัง โดยใช้เมทานอลเป็น Blank บันทึกผลค่าการดูดกลืน

แสงท่ีได้จากการทดลอง พล๊อตกราฟระหว่างค่าการดูดกลนืแสงเฉลี่ยกับเวลา 

4) เตรียมสารละลายมาตรฐานวติามนิซี (Ascorbic acid) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานวิตามินซี ให้มีความเข้มข้น 1 ,000 พีพีเอ็ม (Stock solution) โดยชั่งวิตามินซีมา 

0.0100 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้เตรียมไวจ้าก 

(Stock solution) ให้มีความเข้มข้น 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 และ 640 พีพีเอ็ม โดยปิเปตสารละลายจาก 

(Stock solution) มา 0.0125, 0.0250, 0.0500, 0.1000, 0.2000, 0.4000, 0.8000, 1.6000 และ 3.2000 มิลลิลิตร 

แลว้ปรับปริมาตรให้เป็น 5 มิลลลิิตรด้วยเมทานอล 

5) เตรียมสารละลายมาตรฐานบิวทิลเลต ไฮดรอกซีแอนโิซล (BHA) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานบีเอชเอให้มีความเข้มข้น 1,000 พีพีเอ็ม (Stock solution) โดยชั่งบีเอชเอมา 0.0102 กรัม 

แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้เตรียมไว้จาก (Stock 

solution) ให้มีความเข้มข้น 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 และ 640 พีพีเอ็ม โดยปิเปตสารละลายจาก (Stock 

solution) มา 0.0125, 0.0250, 0.0500, 0.1000, 0.2000, 0.4000, 0.8000, 1.6000 และ 3.2000 มลิลลิิตร แล้วปรับ

ปริมาตรให้เป็น 5 มิลลลิิตรด้วยเมทานอล 
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6) เตรียมสารละลายจากสารสกัดเฮกเซน 

เตรียมสารละลายจากสารสกัดกิ่งป้ิงขาว ให้มีความเข้มข้น 60,000 พีพีเอ็ม (Stock solution) โดยชั่งสาร

สกัดกิ่งป้ิงขาว 1.5000 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้

เตรียมไว้จาก (Stock solution) ให้มีความเข้มข้น 640, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 

และ 60,000 พพีเีอ็ม โดยปิเปตสารละลายจาก (Stock solution) มา 0.0533, 0.0833, 0.1667, 0.3333, 0.8333, 1.6667, 

2.5000, 3.3333 และ 4.1667 มลิลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 5 มลิลิลิตรด้วยเมทานอล 

7) เตรียมสารละลายจากสารสกัดเอทิลอะซีเตท 

เตรียมสารละลายจากสารสกัดกิ่งป้ิงขาว ให้มีความเข้มข้น 5,000 พพีเีอ็ม (Stock solution) โดยช่ังสาร

สกัดกิ่งป้ิงขาว 0.1250 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 25 มิลลลิิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้

เตรียมไว้จาก (Stock solution) ให้มีความเข้มข้น 80, 160, 320, 640, 1000, 2000, 3000, 4000 และ 5000 พีพีเอ็ม 

โดยปิเปตสารละลายจาก (Stock solution) มา 0.0800, 0.1600, 0.3200, 0.6400, 1.0000, 2.0000, 3.0000, 4.0000 

และ 5.0000 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 5 มิลลลิิตรด้วยเมทานอล 

8) เตรียมสารละลายจากสารสกัดเอทานอล 85% 

เตรียมสารละลายจากสารสกัดกิ่งป้ิงขาว ให้มีความเข้มข้น 3,000 พพีเีอ็ม (Stock solution) โดยช่ังสาร

สกัดกิ่งป้ิงขาว 0.0750 กรัม แลว้ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 25 มลิลลิิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้

จาก (Stock solution) ให้มีความเข้มข้น 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1000, 2000 และ 3000 พีพีเอ็ม โดยปิเปต

สารละลายจาก (Stock solution) มา 0.0333, 0.0667, 0.1333, 0.2667, 0.5333, 1.0667, 1.6667, 3.3333 และ 

5.0000 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 5 มิลลลิิตรด้วยเมทานอล 

9) วิธีการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH 

9.1) ปิเปตสารละลาย DPPH radical (ข้อ 1) 1.0 มิลลลิิตร ใส่ในเซลล์บรรจุสารตัวอย่าง 1 เซลล์  

น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทร

โฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้มทานอลเป็น Blank ท าซ้ า 3 คร้ัง (Control) 

9.2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานวติามนิซีความเข้มข้น 2.5 พีพเีอ็ม (ขอ้ 3.7.4) 0.5000 มลิลลิิตร  

ใส่ในหลอดทดลองจากนั้นเติม DPPH radical (ข้อ 3.7.1) 1.0000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง

ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาท ี 

9.3) น าไปวเิคราะห์คา่การดูดกลนืแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 516 นา-โนเมตร ด้วย 

เครื่องยูว-ีวสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้มทานอลเป็น Blank 

9.4) ส าหรับสารละลายแต่ละความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานวิตามินซี บีเอชเอ และสารสกัด

กิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัดเอ-ทานอล 85% ให้ท าการทดลองตามข้อ 2 – 3 

ซ้ า 3 คร้ัง/ 1 ชุด (สารมาตรฐานให้วิเคราะห์ในวันเดียวกัน) บันทึกผลค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้จากการทดลอง แล้วน า

ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงไปค านวณหาค่าร้อยละการยับยัง้อนุมูลอสิระ (%Inhibition) เพื่อน าไปพลอ๊ตกราฟหาค่า IC50 

ตอ่ไป (ให้ท าการทดลองซ้ า 3 ชุด) 

10) การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี ABTS 

10.1) เตรียมสารละลาย ABTS solution 

เตรียมสารละลาย ABTS ให้มีความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ โดยช่ังสาร ABTS มา 0.0392 กรัม ปรับ 

ปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้มปีริมาตรเป็น 10 มิลลลิิตร 

10.2) เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (Potassium persulphate) 

เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ให้มีความเข้มข้น 2.45 มิลลโิมลาร์ โดยช่ังสาร 
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โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต มา 0.0170 กรัม ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้มปีริมาตรเป็น 25 มิลลลิิตร 

10.3) การเตรียม ABTS•+ stock solution 

ปิเปตสารละลาย ABTS solution ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ (ข้อ 3.8.1) 8 มิลลลิิตร ผสมกับ 

สารละลายโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ความเข้มข้น 2.45 มิลลโิมลาร์ 12 มิลลลิิตร (ข้อ 3.8.2) ใส่ในขวดสีชา เขยา่ให้เข้า

กัน เก็บสารละลายท่ีได้ไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 16–18 ชั่วโมง เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างสมบูรณ์ (ABTS•+ stock solution 

1) และสารอนุมูลอิสระนี้ สามารถเก็บไว้ได้นาน ประมาณ 2-3 วัน ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ 4 ºC โดยก่อนน ามาทดสอบเจือ

จางสารจาก (ABTS•+ stock solution 1) โดยงานวิจัยนี้ใช้สารละลายผสม 2 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยเอทานอล

ให้มีปริมาตรเป็น 100 มิลลิลติร (ABTS•+ stock solution 2) ให้มีคา่การดูดกลนืแสงอยูท่ี่ 0.7±0.2 

10.4) การวเิคราะห์หาความยาวคลื่นของการทดสอบปฏกิิริยา  

1) ปิเปตสารละลาย ABTS•+ stock solution 2 (ขอ้ 3.8.3) 1.0000 มลิลลิิตร ใส่ในเซลล์ 

บรรจุสารตัวอย่าง 1 เซลล์ น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดช่วงความยาวคลื่น 500 - 800 นาโนเมตร ด้วย

เครื่องยูว-ีวสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชน้้ ากลั่นเป็น Baseline 

2) ให้ท าการทดลองตาม ข้อ 1 ซ้ า 3 คร้ัง บันทึกผลค่าความยาวคลื่นท่ีได้จากการทดลอง 

 เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

10.5) การวเิคราะห์หาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

1) เตรียมสารละลายโทลอกซ์ ให้มีความเข้มข้น 20 พพีเีอ็ม โดยช่ังโทลอกซ์มา 0.0002 

กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเอทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

2) ปิเปตสารละลาย ABTS•+ stock solution 2 (ขอ้ 3.8.3) 2.7000 มลิลลิิตร  ใส่ในหลอด 

ทดลองจากนั้นเติมสารละลายโทลอกซ์ (ข้อ 1) 0.3000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดท่ี

เวลา 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาท ี 

3) น าไปวเิคราะห์ค่าการดูดกลนืแสง (Absorbance) ของแต่ละ่ชว่งเวลา ที่ความยาวคลื่น 

752 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซ้ า 3 คร้ัง โดยใช้เอทา-นอลเป็น Blank บันทึกผลค่าการ

ดูดกลนืแสงท่ีได้จากการทดลอง พล๊อตกราฟระหว่างค่าการดูดกลนืแสงเฉลี่ยกับเวลา 

10.6) เตรียมสารละลายมาตรฐานโทลอกซ์ (Trolox) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานโทลอกซ์ ให้มีความเข้มข้น 60 พพีเีอ็ม (Stock solution) โดยช่ังโทลอกซ์ 

มา 0.0015 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเอทานอลให้มีปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้เตรียมไว้

จาก (Stock solution) ให้มีความ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 พีพีเอ็ม โดยปิเปตสารละลายจาก (Stock solution) มา 

0.0000, 0.8333, 1.6667, 2.5000, 3.3333, 4.1667 และ 5.0000 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 5 มิลลิลิตร

ด้วยเอทานอล 

10.7) เตรียมสารละลายวติามนิซี (Ascorbic acid) 

เตรียมสารละลายวิตามนิซี ให้มีความเข้มข้น 100 พพีเีอ็ม โดยช่ังวติามนิซีมา 0.0010 กรัม แล้ว 

ปรับปริมาตรด้วยเอทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลลิิตร 

10.8) เตรียมสารละลายบิวทิลเลต ไฮดรอกซีแอนโิซล (BHA) 

เตรียมสารละลายบีเอชเอ ให้มีความเข้มข้น 100 พพีเีอ็ม โดยช่ังบีเอชเอมา 0.0010 กรัม แลว้ปรับ 

ปริมาตรด้วยเอทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลลิิตร 
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10.9) เตรียมสารละลายจากสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และเอทานอล 85% 

เตรียมสารละลายจากสารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากตัท าละลายแตล่ะชนิด ให้มีความเข้มข้น 1,000 พพี ี

เอ็ม โดยช่ังสารสกัดกิ่งป้ิงขาว 0.0100 กรัม แลว้ปรับปริมาตรด้วยเอทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

10.10) วธีิการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ ABTS 

1) ปิเปตสารละลาย ABTS•+ stock solution 2 (ขอ้ 10.3) 1.0000 มิลลลิิตร ใส่ในเซลล์บรรจุสาร 

ตัวอย่าง 1 เซลล์ น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 752 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วสิิ

เบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้อทานอลเป็น Blank ท าซ้ า 3 คร้ัง (Control) ให้มีคา่การดูดกลนืแสงอยูท่ี่ 0.7±0.2 

2) ปิเปตสารละลายมาตรฐานโทลอกซ์ความเข้มข้น 0 พพีเีอ็ม (ขอ้ 10.6) 0.3 มิลลลิิตร ใส่ใน 

หลอดทดลองจากนัน้เติม ABTS•+ stock solution 2 (ข้อ 10.3) 2.7 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง

ในท่ีมืดเป็นเวลา 10 นาที 

3) น าไปวเิคราะห์คา่การดูดกลนืแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 752 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยู 

ว-ีวสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้อทานอลเป็น Blank 

4) ส าหรับสารละลายแตล่ะความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานโทลอกซ์ และสารสกัดกิ่งป้ิงขาว 

จากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท สารสกัดเอทานอล 85% ความเข้มข้น 1 ,000 พีพีเอ็ม และสารละลาย

วิตามินซี บีเอชเอ ความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม ให้ท าการทดลองตามข้อ 2 – 3 ซ้ า 3 คร้ัง/ 1 ชุด (สารมาตรฐานและสาร

ตัวอยา่งให้ทดสอบในวันเดียวกัน) บันทึกผลค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้จากการทดลอง แลว้น าค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงไป

ค านวณหาค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ (%Inhibition) น าไปพล๊อตกราฟเพื่อค านวณหาค่า TEAC ต่อไป (ให้ท าการ

ทดลองซ้ า 3 ชุด) 

11. การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวธีิ Folin-Ciocalteu 

11.1) เตรียมสารละลายโฟลิน–เซียคัลธู (Folin-ciocalteu) 10% v/v 

เตรียมสารละลายสารละลายโฟลิน–เซียคัลธู  โดยปิเปตสารละลายโฟลิน- เซียคัลธูมา 5.0000  

มลิลลิิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้มปีริมาตร 50 มิลลิลิตร 

11.2) เตรียมสารละลายโซเดียมคารบ์อเนต (Sodium carbonate) 7.5% w/v 

เตรียมสารละลายโซเดียมคารบ์อเนตมา 3.7575 กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้มปีริมาตร  

50 มิลลิลติร  

11.3) การวเิคราะห์หาความยาวคลื่นของการทดสอบปฏกิิริยา 

1) เตรียมสารละลายกรดแกลลิก ให้มีความเข้มข้น 20 พพีเีอ็ม โดยช่ังกรด-แกลลิกมา 0.0002  

กรัม แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลลิิตร 

2) ปิเปตสารละลายโฟลิน–เซียคัลธู (ขอ้ 11.1) 1.0000 มิลลลิิตร ใส่ในหลอดทดลองจากนัน้เตมิ 

สารละลายกรดแกลลิก (ข้อ 1) 0.2000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ 4 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียม

คาร์บอเนต (ข้อ 11.2) 0.4000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดท่ีเวลา 50 - 60 นาที 

จากนั้นใส่ในเซลล์บรรจุสารตัวอย่าง 1 เซลล์ น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดช่วงความยาวคลื่น 500 – 800 

นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้มทานอลเป็น Baseline 

3) ให้ท าการทดลองตาม ข้อ 2 ซ้ า 3 คร้ัง บันทึกผลค่าความยาวคลื่นท่ีได้จากการทดลอง เพื่อ

น าไปใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

11.4) การวเิคราะห์หาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการทดสอบปฏกิิริยา 

1) ปิเปตสารละลายโฟลิน–เซียคัลธู (ขอ้ 11.1) 1.0000 มิลลลิิตร ใส่ในหลอดทดลองจากนัน้เตมิ 
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สารละลายกรดแกลลิก (ข้อ 1 จากข้อ 11.3) 0.2000 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ 4 นาที จากนั้นเติม

สารละลายโซเดยีมคารบ์อเนต (ข้อ 11.2) 0.4000 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในท่ีมืดท่ีเวลา 0, 

10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาท ี 

2) น าไปวเิคราะห์คา่การดูดกลนืแสง (Absorbance) ของแต่ละ่ชว่งเวลา ที่ความยาวคลื่น 769 นาโน 

เมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซ้ า 3 คร้ัง โดยใช้เมทา-นอลเป็น Blank บันทึกผลค่าการดูดกลืน

แสงท่ีได้จากการทดลอง พล๊อตกราฟระหว่างค่าการดูดกลนืแสงเฉลี่ยกับเวลา 

11.5) เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) 

เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ให้มีความเข้มข้น 1,000 พพีเีอ็ม (Stock  solution) โดยช่ัง 

กรดแกลลิกมา 0.0102 กรัม แลว้ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลลิิตร จากนั้นเจือจางสารละลายท่ีได้

เตรียมไว้จาก (Stock solution) ให้มีความเข้มข้น 0, 20, 40, 60, 80, และ 100 พีพีเอ็ม โดยปิเปตสารละลายจาก (Stock 

solution) มา 0.0000, 0.1000, 0.2000, 0.3000, 0.4000, และ 0.5000 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 5 

มลิลลิิตรด้วยเมทานอล 

11.6) เตรียมสารละลายจากสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และเอทานอล 85% 

เตรียมสารละลายจากสารสกัดกิ่งป้ิงขาวของแตล่ะต าวท าละลาย ให้มีความเข้มข้น 1,000 พพีเีอ็ม  

โดยช่ังสารสกัดกิ่งป้ิงขาว 0.0100 กรัม แลว้ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลให้มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

11.7) วธีิการทดสอบหาปริมาณฟีนอลิกรวม 

1) ปิเปตสารละลายโฟลิน–เซียคัลธู (ขอ้ 11.1) 1.0000 มิลลลิิตร ใส่ในหลอดทดลองจากนัน้เตมิ 

สารละลายกรดแกลลิกความเข้มข้น 0 พีพีเอ็ม (ข้อ 11.5) 0.2000 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง

ในท่ีมืดเป็นเวลา 4 นาท ีจากนั้นเตมิสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (ข้อ 11.2) 0.4000 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตั้ง

ทิง้ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในท่ีมืดเป็นเวลาอกี 50 นาท ี 

2) น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ีความยาวคลื่น 769 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูว-ีวสิ ิ

เบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใชเ้มทานอลเป็น Blank 

3) ส าหรับสารละลายแตล่ะความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก และสารสกัดกิ่งป้ิง 

ขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท และ สารสกัดเอทานอล- 85% ความเข้มข้น  

1,000 พีพีเอ็ม ให้ท าการทดลองตามข้อ 1 - 2 ซ้ า 3 คร้ัง/ 1 ชุด (สารมาตรฐานและสารตัวอย่างให้ทดสอบในวัน

เดียวกัน) บันทึกผลค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้จากการทดลอง แล้วน าค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงไปพล๊อตกราฟเพื่อ

ค านวณหาปริมาณฟีนอลิกรวมต่อไป (ให้ท าการทดลองซ้ า 3 ชุด) 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการสกัดกิ่งปิ้งขาวในตัวท าละลายที่ต่างชนิดกัน 

ในงานวิจัยคร้ังนี้ได้สกัดกิ่งป้ิงขาวด้วยวิธีการแช่ (Maceration) ซึ่งใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ (Organic solvents) 

ต่างชนิดกัน โดยการน ากิ่งป้ิงขาวในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปผึ่งลมจนแห้ง จากนั้นจึง

น ามาท าการสกัดเย็นด้วยตัวท าละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และ เอทานอลความเข้มข้น 85% เมื่อได้สารละลาย

สกัดแล้วจึงน าไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบลดความดันจะได้สารสกัดกิ่งป้ิงขาวท่ีสกัดด้วยเฮ

กเซน เอทิลอะซิเตท และเอทานอลความเข้มข้น 85% (Crude extracts) จากนั้นจึงท าการชั่งและบันทึกน้ าหนักท่ี

แนน่อนของสารสกัดจากกิ่งป้ิงขาวเทียบกับน้ าหนักพชืแห้งแสดงดัง ตารางท่ี 1  
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483.68 153.78

ความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั งปฏิกิรยิาได้ครึ่งหน่ึง (IC50) 

ppm

ตารางที ่1 แสดงผลน้ าหนักของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวท่ีสกัดโดยใชต้ัวท าละลายต่างชนดิกัน 

 

2. ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธ ีDPPH 

 การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ท่ีสกัดเย็นโดยใช้ตัวท า

ละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และเอทานอล 85% ทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี DPPH ซึ่งใชว้ติามนิซี บีเอช

เอ เป็นสารมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอสิระ น าไปวเิคราะห์คา่การดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 516 นา

โนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จะได้คา่เฉลี่ยการดูดกลนืแสง เพื่อน าไปค านวณหาค่ารอ้ยละการ

ยับยัง้อนุมูลอิสระ (%Inhibition) และน าไปพลอ๊ตกราฟหาค่า IC50  

 ค่าความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยั้งปฏกิิริยาได้คร่ึงหนึ่ง (IC50) ของมาตรฐานวติามนิซี บีเอชเอ และ

สารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัดเอทานอล 85% ในการทดสอบฤทธ์ิ 

ตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยัง้ปฏกิิริยาได้คร่ึงหน่ึง (IC50) ของมาตรฐานวติามนิซี บเีอชเอ  

และสารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกดัเอทิลอะซีเตท และสารสกัดเอทานอล 85% ตามล าดับ  

ในการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี DPPH 

  

ตัวท าละลายท่ีใช้ในการ

สกัด 

น้ าหนักแห้ง 

กิ่งป้ิงขาว (กิโลกรัม) 

น้ าหนักสารสกัดหยาบกิ่ง

ป้ิงขาว (กรัม) 
Yield (% w/w) 

1. เฮกเซน 

2. เอทิลอะซิเตท 

3. เอทานอล85% 

2.0000 

2.0000 

2.0000 

3.8088 

10.0000 

97.6903 

0.1904 

0.5000 

4.8845 
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ค่า TEAC (mM) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดย

วิธี ABTS

2.2 ผลการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธ ีABTS 

การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ท่ีสกัดเย็นโดยใช้ตัวท า

ละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตท เอทานอล 85% และสารละลายมาตรฐานวิตามินซี บีเอชเอ วิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระโดยวิธี ABTS ซึ่งใช้โทลอกซ์เป็นสารมาตรฐาน น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 752  

นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วสิิเบิล สเปกโทรโฟโตมเิตอร์ น าค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงไปค านวณหาค่าร้อยละการยับยัง้

อนุมูลอิสระ (%inhibition) น าไปพลอ๊ตกราฟเพื่อค านวณหาค่า TEAC 

ค่า TEAC ของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท สารสกัดเอทานอล 85% 

และสารละลายมาตรฐานวติามนิซี บเีอชเอ ในการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี ABTS แสดงดังภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงค่า TEAC (mM) ของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกดัเอทิลอะซีเตท สารสกัดเอทานอล 

85% และสารละลายมาตรฐานวติามนิซี และบเีอชเอ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี ABTS 
 

3. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธ ีFolin-Ciocalteu 

 การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ท่ีสกัดเย็นโดยใช้ตัวท า

ละลายเฮกเซน เอทิลอะซีเตท และเอทานอล 85% วเิคราะหห์าปริมาณฟีนอลิ-กรวมโดยวธีิ Folin-Ciocalteu ซึ่งใชก้รด

แกลลิกเป็นสารมาตรฐาน น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 769  นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล 

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ จะได้คา่เฉลี่ยการดูดกลนืแสงน าไปพลอ๊ตกราฟเพื่อค านวณหาปริมาณฟีนอลิกรวม 

ค่าปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดกิ่งป้ิงขาวจากสารสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัด  

เอทานอล 85% ความเข้มข้น 1,000 พีพีเอ็ม ในการวิเคราะห์หาปริมาณฟี-นอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu แสดง 

ดังตารางท่ี 4 
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ภาพที ่3  แสดงปริมาณฟีนอลกิรวม (mg GAE/gdw) ของสารสกัดจากกิ่งป้ิงขาวท่ีสกัดดว้ยเฮกเซน เอทิลอะซิเตท  

และเอทานอล 85% ความ โดยใชว้ธีิ Folin-Ciocalteu 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

เมื่อน าสารสกัดกิ่งป้ิงขาวท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล 85% 

มาวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ ABTS แสดงดังภาพ 1 และภาพ 2 พบว่าท้ังสองวิธี สารสกัดท่ีสกัด

จากเอทานอล 85% แสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระสูงท่ีสุด รองลงมา คือสารสกัดจากเอทิลอะซิเตท และสารสกัดจากเฮกเซน 

โดยฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีทดสอบด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 เท่ากับ 153.78 ppm 483.68 ppm และ มากกว่า 1,000 ppm 

ตามล าดับ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีทดสอบด้วยวิธี ABTS มีค่า TEAC เท่ากับ 0.55 mM 0.53 mM และ 0.13 mM 

ตามล าดับ จากภาพ 3 แสดงปริมาณฟีนอลิกรวมซึ่งหาปริมาณโดยวธีิ Folin-ciocalteu พบว่าสารสกัดหยาบจากกิ่งป้ิงขาว

ท่ีสกัดด้วยเอทานอล 85% จะมีปริมาณฟีนอลิกรวมท่ีสูงท่ีสุด รองลงมา คือ สารสกัดเอทิลอะซีเตท และสารสกัดเฮกเซน 

โดยมคี่าเท่ากับ 2.40 mg GAE/gdw 0.20 mg GAE/gdw และ 0.038 mg GAE/gdw ตามล าดับ 

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารท่ีออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในกิ่งป้ิงขาวจะเป็นสารท่ีค่อนข้างมีขั้ว เพราะ

ละลายได้ดีในตัวท าละลาย เอทานอล 85% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muhammad และคณะ [7] ท่ีมีการรายงานว่า

สารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายประเภท แอลกอฮอล์ จะแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท า

ละลายชนิดอื่น เนื่องมาจากโมเลกุลของสารประกอบพวกฟีนอลิก จะประกอบด้วยส่วนท่ีมีขั้วและไม่มีขั้ว โดยโครงสร้าง

ส่วนท่ีมีขัว้ของโมเลกุล คือส่วนท่ีเป็นหมูไ่ฮดรอกซิลและส่วนท่ีไมม่ขีั้ว คือส่วนท่ีเป็นหมูอ่ัลคิล สารกลุ่มนี้จึงสามารถละลาย

ได้ดีในแอลกอออล์ แต่สามารถละลายน้ าได้ปานกลางเนื่องจากน้ าเป็นโมเลกุลท่ีมีขั้วสูง น้ าจึงเหมาะส าหรับใช้เป็นตัวท า

ละลายในการสกัดสารท่ีมีขัว้สูง นอกจากนี้สารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายท่ีมีขั้วและไมม่ขีั้วมฤีทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ

ท่ีแตกตา่งกันไป ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับชนดิของสารท่ีเป็นองค์ประกอบในพชืด้วยเชน่กัน [8]  

การศึกษาตัวท าละลายท่ีมผีลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu พบว่าสารสกัดท่ีสกัด

ด้วยเอทานอล 85% มปีริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงท่ีสุด เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารท่ีมีความเป็นขั้ว จึง

สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายที่มีสภาพขั้วท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่สารประกอบฟีนอลิกจะละลายได้ดีในตัวท า
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ละลายอนิทรีย์ท่ีมีสภาพขั้วสูง เชน่ ตัวท าละลายประเภท แอลกอฮอล์ ท าให้สารประกอบฟีนอลิกสามารถละลายได้ดีในเอ

ทานอล และสามารถละลายในน้ าได้เล็กน้อย ดังนั้นการสกัดสารประกอบฟีนอลิกมักนิยมใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ เพราะ

ต่างก็เป็นสารอินทรีย์เหมือนกันท่ีเกิดการละลายกันตามหลักการละลายกันได้ (like dissolveslike) ตัวท าละลายอินทรีย์ท่ี

นยิมใชส้ าหรับการสกัดสารประกอบฟีนอลิกได้แก่ เมทานอล และเอทานอล [9] 

จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงของฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี

นอลิกรวมของสารสกัดจากกิ่งป้ิงขาว ซึ่งท าให้สรุปได้ว่าสารประกอบท่ีมปีริมาณฟีนอลิกรวมสูงจะมคีวามสามารถในการ

เป็นสารตา้นอนุมูลอสิระท่ีด ี[10]  
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การศึกษาสมบัติการเปน็สีย้อมของผลปิ้งขาวในจังหวัดพะเยา 

Study of Natural Dye Properties from the Fruits of Clerodendrum  

glandulosum Lindl. in Phayao Province 
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บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารสกัดหยาบจากผลป้ิงขาว พบว่ามี แทนนิน ฟลาโวนอยด์ และฟีนอลิกเป็น

องค์ประกอบหลัก การวเิคราะห์หาปริมาณแทนนนิ และฟีนอลิกรวม ท าได้โดยการใชเ้ทคนคิสเปกโตรสโครปี ผลท่ีได้พบว่า

ในผลป้ิงขาวมีปริมาณแทนนินอยู่ร้อยละ 0.025 โดยน้ าหนักแห้ง และมีปริมาณฟีนอลิกรวม 0.13 กรัม Gallic Acid 

Equivalents ต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ได้ทดลองการย้อมโดยใช้มอร์แดนท์ และไม่ใช้มอร์แดนท์ โดยใช้เทคนิคการย้อมมอร์

แดนท์ก่อนการย้อมสี มอร์แดนท์ท่ีใชใ้นการทดลอง คือ โปรตนีจากถั่วเหลอืง ไคโตซาน โพลีเอทิลนีนมินี และสารสกัดจาก

ใบยูคาลิปตัส ด้ายฝ้ายท่ีถูกย้อมสีถูกน ามาวัดค่าสีด้วย CIELab(L*,a* และ b*) วัดความเข้มสีด้วยค่า K/S ทดสอบความ

คงทนของสีด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO และ AATCC พบวา่ด้ายฝ้ายท่ีย้อมด้วยมอร์แดนท์  ตา่งชนดิกัน ให้เฉดสี

ท่ีไมแ่ตกตา่งกัน  
 

ค าส าคัญ:   ผลป้ิงขาว, สีย้อมธรรมชาติ, การย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมส ี
 

Abstract  
 The qualitative analysis of crude extracts from the fruits of Clerodendrum glandulosum Lindl.  presented tannin, 

flavonoid and total phenolic compounds as the main components.  The quantitative determination of tannin, total phenolic 

contents were carried out on spectroscopic method. The results indicated that the fruits of Clerodendrum glandulosum Lindl. 

contained tannin 0.025% by dry weight and total phenolic contents 0.13 gram gallic acid equivalent (GAE) per gram dry 

weight. Dyeing experiments were performed with and without mordants, using pre-mordanting technique. Soybean protein, 

chitosan, polyethylenenimine and extracted from eucalyptus leaves were used as mordants.  The color of dyed cotton was 

investigated in terms of CIELab (L*, a* and b*) and K/S values; and fastness properties were determined as per ISO and 

AATCC standard test methods. The results showed that the cotton fibers dyed with difference mordants showed the same 

color shade. 
 

Keywords:   Clerodendrum glandulosum Lindl. fruit, Natural dye, Pre-mordant 
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บทน า 

จากการตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้มีกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติเกิดขึ้น โดยมีการค านึงถึงการอุปโภคบริโภคท่ีปลอดสารเคมีท่ี

เป็นพิษ จึงส่งผลให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สีย้อมธรรมชาติ และหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก

ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารและยา ในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภค ท้ังภายในประเทศและ

ตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้  

เนื่องจากการย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นไม่มีการเจือปนของสารพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบของโลหะ

หนักท่ีเป็นอันตราย จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมา อีกท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ท่ีท าการยอ้ม

อีกด้วย จึงท าให้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมก าลังถูกพลิกฟื้นและพัฒนาขึ้นมาอีกคร้ัง  

แตเ่นื่องจากกลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาต ิขาดการแลกเปลี่ยนความรู้กับ

กลุ่มท่ีมีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในเร่ืองสีย้อมธรรมชาติ ท าให้ขาดความมั่นใจ และขาดเงินทุนใน 

การด าเนินการ ประกอบกับไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการย้อมในแต่ละคร้ังได้ สีท่ีย้อมได้ไม่ทนทานต่อแสง  

ต่อการขัดถูและต่อการซักเมื่อเทียบกับสีสังเคราะห์  อีกท้ังขั้นตอนในการย้อมยังยุ่งยาก ผู้ช านาญการและฝึกอบรม  

ในเร่ืองสีย้อมธรรมชาติมีน้อย รวมถึงขีดจ ากัดด้านความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวัตถุดิบท่ีให้สีย้อมธรรมชาติ  

จึงท าให้สีย้อมธรรมชาติยังไมบ่รรลุผล และไมไ่ด้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 

ดังนัน้การส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชให้สีและการพัฒนากระบวนการย้อมสธีรรมชาติให้มคีุณภาพ

โดยใชว้ัตถุดบิท่ีมีในท้องถิ่นกอ่นท่ีจะน าไปถ่ายทอดสู่กลุม่ของชุมชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากจะท าให้สามารถก าหนด

ขั้นตอนและทราบสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สามารถได้ผลการย้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตรงตามความตอ้งการ เป็นการช่วยขยายฐานตลาดลูกค้าเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เพราะผ้าท่ีย้อมดว้ยสีธรรมชาติก าลัง

เป็นท่ีต้องการของตลาด  และการส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมา ใช้ให้เกิดประโยชน์  

จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นของตัวเอง เพราะ  

การย้อมสีธรรมชาติเป็นกระบวนการท่ีต้องพึ่งพิงกับธรรมชาติ เป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้อย่าง

ระมัดระวังและอยู่บนพืน้ฐานของการเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ป้ิงขาว Clerodendrum glandulosum Lindl. (Syn. Clerodendron colebrookianum Walp.) เป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง 

สูง 1-2 ซม. ล าต้นมีสีเขียว ปลายยอดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 15-20 ซม. 

ยาว 18-23 ซม. ก้านใบยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ท่ีปลายกิ่ง 

ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. กลีบดอกสว่นโคนเชื่อมตดิกันเป็นหลอดยาว 2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบ

รองดอกเป็นรูปถ้วย ปลายหยักเป็นติ่ง 5 ติ่ง ผลมีลักษณะกลม มี 2 หรือ 4 พู ติดกัน กลีบรองดอกติดคงทน แผ่ออก 

เมื่อผลแก่จะมีสีด า พบตั้งแต่อินเดีย พม่า ไทย มาเลเซีย ตามป่าเปิดท่ีค่อนข้างชื้น ท่ีความสูง 600-1,000 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ตามต ารับยาสมุนไพรของชาวม้งมีการใช้ราก 

เพื่อลดไข้และแก้ท้องร่วงจากโรคบดิ ส่วนชาวอนิเดียในแถบตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยและในรัฐอัสสัมใชส้่วนใบใน

การรักษาโรคเกี่ยวกับความดันโลหติสูง เบาหวาน รักษาไข้ และอาการไอ [1-3]   

จากการส ารวจความหลากหลายของพืชในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ 

พฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน มกราคม 2553 ซึ่งรายงานโดย เด่น เครือสาร พบว่ามีต้นป้ิงขาวอยู่ท่ัวบริเวณพื้นท่ี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช [4] การใช้ประโยชน์จากต้นป้ิงขาว ชาวปกาเกอะญอ (กระเหร่ียง) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ 

สารสกัดด้วยน้ าจากผลสุกเป็นสยีอ้มธรรมชาติ ส าหรับยอ้มด้ายฝ้ายได้สฟีา้ หรือเขียวอมฟา้ ซึ่งเป็นเฉดสีท่ียังไม่ถูกพบ
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ในการย้อมสีธรรมชาติด้วยพืชชนิดอื่นมาก่อนและยังเป็นท่ีต้องการของตลาดทางด้านสีย้อมธรรมชาติเป็นอย่างมาก 

แตก่ารน าผลปิ้งขาวมาใช้ประโยชน์ในการเป็นสีย้อมธรรมชาตนิั้นชาวบ้านยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับสีท่ียอ้มตกสีง่าย  

ไมม่คีวามคงทนตอ่การซัก และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งไมม่คีวามคงทนตอ่แสง 

จากการค้นควา้ของคณะวิจัยพบว่างานวจิัยเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากการน า

ผลป้ิงขาวมาใช้ประโยชน์ในการเป็นสีย้อมธรรมชาติมีเพียงเร่ืองเดียวคือ “การย้อมสีด้ายฝ้ายและไหมด้วยสีธรรมชาติ

จากปิ้งขาว” โดยเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เกลือของโลหะชนดิตา่งๆ (mordants) เพื่อพัฒนาการยอ้มสีด้ายฝ้าย

และไหมด้วยผลป้ิงขาว เพื่อให้มีความคงทนของสีต่อการซัก และต่อแสงมากขึ้น (ระดับ 4/5) แต่ผลการทดลองท่ีได้

พบวา่ผลของความคงทนของสตีอ่การซักและต่อแสงของด้ายฝ้าย และไหมยังอยู่ในระดับพอใชถ้ึงปานกลาง [5,6] 

ในโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนากระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากผลของป้ิงขาวท่ีพบใน

พื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในกระบวนการย้อมจะทดลองใช้สารช่วยย้อมท่ีมาจากธรรมชาติ 

และไมก่่อให้เกิดมลภาวะ หรืออันตรายท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เชน่ น้ าต้มจากใบยูคาลิปตัส ไคโตซาน โปรตนีจากถั่ว

เหลอืง และโพลเิมอร์บางชนิด เพื่อเป็นตัวกลางในการยดึเกาะหมูฟ่ังก์ชันของด้ายฝ้ายและสารสีท่ีสกัดได้จากผลป้ิงขาว 

และจะท าการทดสอบความคงทนของผ้าท่ีย้อมได้ (ความคงทนต่อแสง และความคงทนต่อการซัก) ตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมของผลป้ิงขาวเพื่อประยุกตใ์ช้ในการเป็นสยีอ้มธรรมชาติต่อไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัตถุดิบ 

  1) ผลป้ิงขาว จากจังหวัดพะเยา 

  2) ด้ายฝ้าย เบอร์ 10/1 

  3) เมล็ดถั่วเหลอืง 

  4) ใบยูคาลิปตัส 

2. สารเคมี 

  1) กรดแกลลิก ยี่ห้อ Fluka  

   2) กรดแทนนิก ยี่ห้อ HIMEDIA  

3) กรดฟอสโฟโมลบิดิก ยี่ห้อ HIMEDIA  

4) กรดฟอสฟอริก ยี่ห้อ CARLO 

5) กรดไฮโดรคลอริก ยี่ห้อ LOBA Chemie  

6) คอปเปอร์ซัลเฟต ยี่ห้อ Fisher scientific 

7) กรดอะซิตกิ (CH3COOH) ยี่ห้อ RCI Labscan 

8) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขม้ขน้ 11.97 M ยี่ห้อ J.T.Baker 

9) ไคโตซาน (C8H13O4NH2)n ยี่ห้อ Fluka 

7) โซเดยีมคารบ์อเนต ยี่หอ้ Ajax Finechem   

8) โซเดยีมทังสเตต ยี่ห้อ Ajax Finechem   

9) โซเดยีมไนเตรด ยี่ห้อ Ajax Finechem   

10) โซเดยีมไฮดรอกไซด์ ยี่ห้อ RCI Labscan  

11) ไตรคลอโรอะซิติกแอซิด ยี่ห้อ MERCK  

12) เมทานอล ยี่ห้อ MERCK  
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13) เฟอรัสซัลเฟต ยี่ห้อ Ajax Finechem  

14) เฟอริกคลอไรด์ ยี่ห้อ Ajax Finechem  

15) โฟลิน-เชยีคัลธู ยี่หอ้ MERCK  

3. วิธีการศกึษา 

3.1 การสกัดสารจากผลปิ้งขาว  

1. น าผลป้ิงขาวมาต าดว้ยโกรง่บดสารอยา่งละเอยีด  

  2. ชั่งน้ าหนักผลป้ิงขาวท่ีบดละเอียดแล้ว ให้ ได้น้ าหนักประมาณ 150 กรัม แล้วน าไปใส่ใน 

Extraction-thimble จากนั้นบรรจุลงใน Tannin extractor 

   3. ต้มน้ าในขวดก้นกลมขนาด 1,000 มิลลิลิตร ให้น้ าเดือดอยู่ 6-8 ชั่วโมง เพื่อเก็บสารสกัดจากผล

ป้ิงขาวได้ปริมาตร 2,000 มลิลิลิตร (ขณะเก็บสารสกัดจะตอ้งปล่อยให้ สารสกัดทว่ม Extraction-thimble จงึค่อยปล่อย

สารสกัดลงในภาชนะรองรับ) 

   4. กรองสารสกัดจากผลป้ิงขาวท่ีได้ก่อนบรรจุลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 2,000 มิลลิลิตร แล้วท้ิง

ไวใ้ห้เย็น จากนั้นปรับปริมาตรสารสกัดจากผลป้ิงขาวให้ได้ 2,000 มลิลลิิตร (ปรับปริมาตรด้วยสารสกัดจากผลป้ิงขาว

ท่ีคา้งอยู่ใน Extraction-thimble)  

   5. น าสารสกัดจากผลป้ิงขาวท่ีได้ไปใช้ส าหรับการวเิคราะห์เชงิคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

3.2 การหาสมบัติการเป็นสีย้อมของผลปิ้งขาว 

3.2.1. การเตรยีมน  าย้อม 

    1) ชั่งผลป้ิงขาว 20 กรัม น ามาต าด้วยโกรง่บดสาร (ส าหรับยอ้มด้ายฝ้าย 10 กรัม) 

    2) น าผลป้ิงขาวจากข้อ 1) ไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส ใช้น้ า RO 

ปริมาตร 200 มลิลลิิตร  เป็นเวลา 60 นาที โดยคนน้ าย้อมอยา่งสม่ าเสมอ และรักษาระดับน้ าให้คงท่ี  

    3) เมื่อครบ 60 นาที ให้น าน้ าย้อมไปกรอง เพื่อแยกกากกับน้ าย้อมออกจากกันด้วยผ้าขาว

บาง โดยน้ าย้อมท่ีได้จะต้องมีปริมาตร 200 มิลลิลิตรเหมือนตอนเร่ิมต้น ถ้าหากปริมาตรน้ าย้อมไม่ถึง 200 มิลลิลิตร 

สามารถท าการปรับด้วยน้ า RO จนมปีริมาตรครบ 200    มลิิลิตร จะได้น้ ายอ้มจากผลป้ิงขาวท่ีใชส้ าหรับการย้อม 

3.2.2. การย้อมสีโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ 

   1) น าน้ าย้อมท่ีเตรียมได้ 200 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์ ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70-80 องศา

เซลเซียส 

   2) น าด้ายฝ้ายตัวอย่าง ชุบน้ าให้หมาด  

   3) ยอ้มด้ายฝ้าย คน และหมั่นพลิกด้ายฝ้ายสม่ าเสมอเป็นเวลา 60 นาที รักษาระดับน้ าให้คงท่ี 

   4) เมื่อครบเวลาน ามาบิดให้หมาด แล้วน าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง เมื่อด้ายฝ้ายแห้งแล้วท า

การถ่ายภาพก่อนซักเพื่อเปรียบเทียบเฉดสี แลว้น าดา้ยฝ้ายไปซักด้วยน้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส น าไปผึ่ง

ไวใ้นท่ีร่มให้แห้ง และท าการถ่ายภาพหลังซักเพ่ือเปรียบเทียบ 
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3.2.3 การย้อมสีโดยใช้มอร์แดนท์ (ย้อมก่อน) 

   1) ใช้โปรตนีจากถั่วเหลืองเป็นมอร์แดนท์ [7] 

1.1) วิธีการเตรียมสารละลายเพื่อหาปริมาณโปรตนีในถั่วเหลือง 

   1) สารละลาย BSA เข้มข้น 200 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

     1.1) เตรียมสารละลาย BSA เข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยละลาย 

BSA 0.5 กรัม ใน น้ ากลั่นให้มีปริมาตร 20 มลิลลิิตร ในขวดปรับปริมาตร 

 1.2) แบ่งสารละลาย BSA จากข้อ 1.1) มา 20 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น จนมี

ปริมาตร 100 มลิลลิิตร ในขวดปรับปริมาตร 

    2) สารละลาย Coomasie brilliant blue G-250 

  2.1) ชั่ง Coomasie brilliant blue G-250 0.1250 กรัม 

  2.2) ละลายดว้ย เอทานอลบริสุทธ์ิ 12.5 มลิลลิิตร จนสารละลายหมด 

  2.3) เติม 85% v/v กรดฟอสฟอริก 25 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน จากนั้น

น ามาใส่ลงขวดปรับปริมาตรขนาด 25 มลิลลิิตร 

  2.4) ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น  

  2.5) เก็บสารละลายท่ีเตรียมไว้หุ้มด้วยแผ่นฟรอยด์ไว้ท่ีอุณหภูมิ 4  องศา

เซลเซียส (สารละลายมอีายุการใช้งาน 1 สัปดาห)์ 

3) การท าผงถั่วเหลอืง 

3.1) ชั่งผงถั่วเหลืองในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร บีกเกอร์ละ 40 กรัม 

เตมิน้ า 150 มิลลิิตร จ านวน 9 บกีเกอร์ แช่ไว้ 1 ช่ัวโมง 

3.2) น าไปป่ันด้วยเครื่องป่ันแยกกาก  

ขาวบางจะได้น้ าถั่วเหลอืงประมาณ 900 มิลลิลิตร 

ก้นกลม 6 ขวด แล้วบันทึกน้ าหนักขวดเปล่าไว้ 

3.4) ตวงใส่ขวดก้นกลม ขวดละ 150 มิลลลิิตร จ านวน 6 ขวด 

3.5) น าเข้าเครื่องท าแห้งแบบเยอืกแข็ง12-14 ชั่วโมง 

3.6) ท าการชั่งน้ าหนักขวดก้นกลมเมื่อท าการท าแห้งแบบเยือกแข็งเสร็จ

แลว้ท้ัง 6 ขวด และบันทึกน้ าหนักสารสกัดถั่วเหลอืงท่ีได้ 

3.7) น าสารสกัดจากถั่วเหลอืงเก็บไวใ้นขวดสีชา เพื่อท าการวเิคราะห์ต่อไป 

    4) หาเวลาท่ีเหมาะสมในการจับสกีับ Coomasie brilliant blue G-250 

4.1) เตรียมหลดทอลอง 6 หลอด  

4.2) ใส่ส่วนผสมในหลอดท่ี 3 ตาม ตาราง 1 แล้วท้ิงแต่ละหลอดไว้เป็น

เวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาท ีจ านวน 5 หลอด ตามล าดับ 

4.3) น าไปวัดค่าดูดกลนืแสงด้วยเครื่องยูวี-วสิิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  

4.4) น าค่าท่ีได้มาสร้างกราฟเพื่อดูช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏกิิริยา  
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมของสารละลายเพื่อท ากราฟมาตรฐานและหาปริมาณโปรตีนในถั่วเหลืองโดยวิธีการจับสีกับ 

Coomasie brilliant blue G-250  

หลอดท่ี 

BSA 200 

มลิลกิรัม

ตอ่ลติร 

(มลิลลิิตร) 

สารละลาย

ตัวอยา่ง 

(มลิลลิิตร) 

น้ ากลั่น 

(มลิลลิิตร) 

สารละลาย 

Coomasie 

brilliant blue 

(มลิลติร) 

ปริมาณโปรตนี 

(ไมโครกรัม) 

1 0.0 - 0.5 5.0 0 

2 0.1 - 0.4 5.0 20 

3 0.2 - 0.3 5.0 40 

4 0.3 - 0.2 5.0 60 

5 0.4 - 0.1 50 80 

6 - 0.5 - 5.0 - 

 

5) วธีิหาปริมาณโปรตนี 

 5.1) เตรียมหลอดทดลอง 6 หลอด ใส่ส่วนผสมในแตล่ะหลอดดัง  ตาราง 1 

 5.2) หลอดท่ี 1 คือ Blank หลอดท่ี 2 ถึง หลอดท่ี 5 เติมสารละลาย BSA ใน

ปริมาณแตกตา่งกัน ตาม ตาราง 1 

 5.3) หลอดท่ี 6 ใส่สารละลายถั่วเหลอืงท่ีผ่านการป่ันแยกตะกอนด้วย เคร่ือง

หมุนเหวี่ยง 6000 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 20 นาที  

 5.4) เตมิ Coomasie brilliant blue G-250 เขยา่ให้เข้ากันแล้วท้ิงไว ้20 นาที 

 5.5) น าสารท่ีได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปก-โตร

โฟโตมเิตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 628 นาโนเมตร 

 5.6) น าข้อมูลท่ีได้จากหลอดท่ี 1 ถึง หลอดท่ี 5 มาสร้างกราฟมาตรฐาน เพื่อ

น ามาเปรียบเทียบหาปริมาณโปรตนีในสารละลายตัวอยา่งจากการดูดกลืนแสงของตัวอยา่งหลอดท่ี 6 

1.2) การย้อมด้ายฝ้ายโดยใช้ถั่วเหลืองเป็นมอร์แดนท์  

  1) ชั่งผงถั่วเหลือง 0.6834 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 200 มิลลิลิตร ไปต้มใน

อุณหภูม ิ70-80 องศาเซลเซียส 2 บีกเกอร์ 

  2) น าด้ายฝ้ายท่ีท าความสะอาดแล้ว 10 กรัม ไปตม้กับโปรตนีจากถั่วเหลอืง หม่ัน

พลกิด้ายฝ้ายเป็นคร้ังคราว เป็นเวลา 30 นาท ี 

  3) น าด้ายฝ้ายบิดให้หมด ผึ่งลมให้แห้งเป็นเวลา 1 วัน 

  4) น าด้ายฝ้ายมาซักด้วยน้ าท่ีอุณหภูมิหอ้ง 1 คร้ัง และน าไปผึ่งลมให้แห้ง   

 1.3) การย้อมสี 

  1) น าน้ าย้อมท่ีเตรียมได้ 200 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์ ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70-

80 องศาเซลเซียส 

  2) น าด้ายฝ้าย ที่ผ่านการยอ้มด้วยโปรตนีจากถั่วเหลอืง ชุบน้ าให้หมาด  
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  3) ย้อมด้ายฝ้าย คนและหมั่นพลิกด้ายฝ้ายสม่ าเสมอเป็นเวลา 60 นาที รักษา

ระดับน้ าให้คงที่ 

  4) เมื่อครบเวลา น ามาบิดให้หมาด แล้วน าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง เมื่อด้ายฝ้าย

แห้งแล้วท าการถ่ายภาพก่อนซักเพื่อเปรียบเทียบเฉดสี แล้วน าด้ายฝ้ายไปซักด้วยน้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส น าไปผึ่งไว้ในท่ีร่มให้แห้ง และท าการถ่ายภาพหลังซักเพื่อเปรียบเทียบ 

  2) ใชไ้คโตซานเป็นมอร์แดนท ์[8] 

2.1) การเตรยีมสารละลายไคโตซาน  

1) เตรียมสารละลายมาตรฐาน 1% v/v ของกรดอะซิตกิ 

1.1) ปิเปตกรดอะซิติก 2.5 มิลลิลิตร โดยใช้ปิเปตขนาด 5 มิลลิลิตรใส่ลงใน

ขวดปรับปริมาตร ขนาด 250 มิลลลิิตร 

1.2) ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 250 มลิลลิิตร 

2) เตรียมสารละลายมาตรฐาน 1% v/v ของไคโตซาน 

2.1) ชั่งไคโตซาน 2.5 กรัม ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในสารละลายท่ีเตรียม

จาก (ข้อ 1)  

2.2) เทลงในบกีเกอร์ ขนาด 600 มิลลิลติร ใชฟ้ลอยดปิ์ดปากบีกเกอร์  

2.3) ตั้งสารละลายท้ิงไวเ้ป็นเวลา 1 คืน 

3) เตรียมสารละลายมาตรฐาน 0.3% v/v ของไคโตซาน 

3.1) ท าการเจือจางสารละลายมาตรฐาน 1% v/v ของไคโตซาน จาก (ข้อ 2)  

3.2) แบ่งสารละลายมาตรฐาน 1% v/v ของไคโตซาน มา 75 มิลลิลิตร ปรับ

ด้วยน้ ากลั่นในขวดปรับปริมาตรให้เท่ากับ 250 มิลลิลติร 

2.2) การย้อมด้ายฝ้ายโดยใช้ไคโตซานเป็นมอร์แดนท์ (ย้อมก่อน) 

1) น าสารละลายมาตรฐาน 0.3% v/v ของไคโตซาน ใส่ลงบีกเกอร์ ขนาด 600 

มลิลิลิตร 2 บีกเกอร์ 

2) น าด้ายฝ้ายท่ีท าความสะอาดแล้ว 10 กรัม 2 ตัวอย่าง มาชุบน้ าสะอาด บิดให้พอ

หมาด 

3) น าไปแช่ในสารละลายมาตรฐาน 0.3% v/v ของไคโตซาน ท่ีเตรียมไว้ โดยแช่นาน  

1 ชั่วโมง 

4) น าไปอบด้วยตูอ้บลมร้อน ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 

5) เมื่อครบเวลา น ามาผึ่งให้เย็นท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

6) เมื่อด้ายฝ้ายแห้งแล้วให้น าไปซักด้วยน้ าท่ีอุณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส แล้วน าไปผึ่ง

ลมให้แห้ง 

2.3) การย้อมสี 

1) น าน้ าย้อมท่ีเตรียมจาก (ข้อ 3.2.1) 200 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ให้ความร้อนท่ี

อุณหภูม ิ70-80 องศาเซลเซียส 

2) น าด้ายฝ้ายท่ีผ่านการย้อมดว้ยไคโตซาน ชุบน้ าให้หมาด  
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3) ย้อมดา้ยฝ้าย คนและหมั่นพลกิด้ายฝ้ายสม่ าเสมอเป็นเวลา 60 นาที รักษาระดับ

น้ าให้คงท่ี 

4) เมื่อครบเวลา น ามาบิดให้หมาด แล้วน าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง เมื่อด้ายฝ้ายแห้ง

แล้วท าการถ่ายภาพก่อนซักเพื่อเปรียบเทียบเฉดสี แล้วน าด้ายฝ้ายไปซักด้วยน้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

น าไปผึ่งไว้ในท่ีร่มให้แห้ง และท าการถ่ายภาพหลังซักเพื่อเปรียบเทียบ   

3) ใชโ้พลีเอทลิีนนิมนีเป็นมอร์แดนท์ [9,10] 

3.1) การเตรยีมสารละลายโพลีเอทิลีนนิมีน 

1) ชั่งโพลีเอทิลนีนิมีนมา 0.5000 มลิลิกรัมตอ่ลติร มา 4 บกีเกอร์ 

2) ละลายในน้ า RO ปริมาตร 200 มิลลลิิตร ละลายให้เข้าโดยใชอุ้ณหภูม ิ60 องศ

เซลเซียส จนโพลีเอทิลนีนิมีนละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ า 

3) เตรียมกรดอะซิตกิแอซิดเพื่อท าการปรับพเีอชของน้ า 

3.2) ใช้โพลีเอทิลีนนิมีนเป็นมอร์แดนท์  

1) น าสารละลายโพลีเอทิลีนนิมีน 200 มิลลิลิตร ใส่ลงบีกเกอร์ ขนาด 250 

มลิลลิิตร  

2) น าด้ายฝ้ายท่ีท าความสะอาดแล้ว 10 กรัม มาชุบน้ าสะอาด บิดให้พอหมาด 

3) น าสารละลายโพลีเอทิลีนนิมีน ไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 50-60 องศา

เซลเซียส  

4) น าด้ายฝ้ายตัวอย่างมาย้อมด้วยสารละลายโพลีเอทิลีนนิมีน 1 ชั่วโมง  

ท่ีอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เมื่อท าการยอ้มกับโพลเีอทิลนีนิมีนแลว้ ท าการบิดให้หมาดและผึ่งในท่ีร่มให้แห้ง  

3.3) การย้อมสี 

1) น าน้ าย้อมท่ีเตรียมจาก (ข้อ 3.2.1) 200 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์ ให้ความร้อน

อุณหภูม ิ50-60 องศาเซลเซียส 

2) น าด้ายฝ้ายท่ีผ่านการย้อมด้วยสารละลายโพลีเอทิลนีนิมีน ชุบน้ าให้หมาด  

3) ย้อมด้ายฝ้าย คนและหมั่นพลิกด้ายฝ้ายสม่ าเสมอเป็นเวลา 60 นาที รักษา

ระดับน้ าให้คงที่ 

4) เมื่อครบเวลา น ามาบิดให้หมาด แล้วน าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง เมื่อด้ายฝ้าย

แห้งแล้วท าการถ่ายภาพก่อนซักเพื่อเปรียบเทียบเฉดสี แล้วน าด้ายฝ้ายไปซักด้วยน้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส น าไปผึ่งไว้ในท่ีร่มให้แห้ง และท าการถ่ายภาพหลังซักเพื่อเปรียบเทียบ 

4) การย้อมด้ายฝ้ายโดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเป็นมอร์แดนท์ (ย้อมก่อน) 

4.1) การเตรยีมสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส 

1) น าใบยูคาลิปตสั 20 กรัม ฉีกใบยูคาลิปตัสให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในบีกเกอร์ ละ 20 

กรัม และเตมิน้ า RO 200 มิลลิลิตร 

2) ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และรักษา

ระดับน้ าอยูเ่สมอ 

4) เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมง ให้น าน้ าท่ีสกัดจากใบยูคาลิปตัสมากรองด้วยผ้าขาวบาง  
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4.2) ใชส้ารสกัดจากใบยูคาลิปตัสเป็นมอร์แดนท์       

1) ชั่งน้ าหนักด้ายฝ้ายประมาณ 10 กรัม ไปแช่น้ าสะอาดประมาณ 10 นาที 

2) น าสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสท่ีเตรียมไว ้มาให้ความร้อนจนน้ าสกัดจากใบยูคา

ลิปตัสมีอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส น าดา้ยฝ้าย ย้อมในบกีเกอร์ ท าการพลกิฝ้ายสม่ าเสมอ  

3) ใช้เวลาในการย้อม 1 ชั่วโมง ในระหว่างการย้อมให้รักษาระดับน้ าให้คงท่ีอยา่ง

สม่ าเสมอ 

4) เมื่อครบเวลาน าดา้ยฝ้ายขึน้มาบิดให้หมาด แลว้น าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง 

4.3) การย้อมสี 

1) น าน้ ายอ้มท่ีเตรียมจาก (ข้อ 3.2.1) 200 มลิลิลิตร มาให้ควมร้อนท่ีอุณหภูม ิ70-80 

องศาเซลเซียส 

2) น าด้ายฝ้ายท่ีผ่านการย้อมดว้ยสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส   ชุบน้ าให้หมาด  

3) ย้อมดา้ยฝ้าย คนและหมั่นพลกิด้ายฝ้ายสม่ าเสมอเป็นเวลา 60 นาที รักษาระดับ

น้ าให้คงท่ี 

4) เมื่อครบเวลา น ามาบิดให้หมาด แล้วน าไปผึ่งลมในท่ีร่มให้แห้ง เมื่อด้ายฝ้ายแห้ง

แล้วท าการถ่ายภาพก่อนซักเพื่อเปรียบเทียบเฉดสี แล้วน าด้ายฝ้ายไปซักด้วยน้ าสะอาดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

น าไปผึ่งไว้ในท่ีร่มให้แห้ง และท าการถ่ายภาพหลังซักเพื่อเปรียบเทียบ 
 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

  1.1 ผลการทดสอบแทนนิน 

  จากการทดสอบหาสารประกอบแทนนินของสารสกัดผลป้ิงขาว โดยใช้ 1% w/v เฟอริกคลอไรด์ 

พบว่าในสารสกัดผลป้ิงขาวปรากฏเป็นสีน้ าเงินด า จึงสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากผลป้ิงขาวมีแทนนินเป็น

องคป์ระกอบ ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ผลการทดสอบหาปริมาณแทนนนิของสารสกัดผลป้ิงขาว 

 

  

Sample 

+FeCl3 

Sample 

+DI 

Tannic 

+FeCl3 

Tannic 

+DI 
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1.2 ผลการทดสอบหาสารประกอบแอนทราควิโนนและฟลาโวนอยด์ 

  จากการทดสอบหาสารแอนทราควโินนและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดจากผลป้ิงขาวโดยใช ้5% w/v 

โซเดยีมไฮดรอกไซด์ พบวา่สารสกัดจากผลป้ิงขาวปรากฏเป็นสีเหลืองอมน้ าตาล จึงสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากผล

ป้ิงขาว มีฟลาโวนอยดเ์ป็นองค์ประกอบดังแสดงในภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ผลการทดสอบหาปริมาณแทนนนิของสารสกัดผลป้ิงขาว 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ตารางที ่2 แสดงปริมาณแทนนนิ ปริมาณฟีนอลิกรวมในผลปิ้งขาว และปริมาณโปรตนีในถั่วเหลอืง 

 

3. การหาสมบัติการเป็นสีย้อมของผลปิ้งขาว 

 น าด้ายฝ้ายท่ีย้อมด้วยน้ ายอ้มท่ีสกัดจากผลป้ิงขาวมาวัดค่าสีด้วย CIELab(L*,a* และ b*) วัดความเข้มสีด้วย

ค่า K/S ทดสอบความคงทนของสีด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO และ AATCC ซึ่งมีเปรียบเทียบการย้อมแบบ

ไมใ่ชม่อร์แดนท์ และการยอ้มแบบใชม้อร์แดนท์ โดยใชม้อร์แดนท์จาก โปรตนีจากถั่วเหลอืง ไคโตซาน โพลเีอทิลนีนิมีน 

และสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส โดยเทคนิคการย้อมก่อน ผลการทดสอบท่ีได้แสดงดังตารางท่ี 3

สารประกอบ ปริมาณ หนว่ย 

แทนนินในผลปิ้งขาว 0.023  ร้อยละโดยน้ าหนักแหง้ 

ฟีนอลกิรวมในผลป้ิงขาว 0.13 
กรัม Gallic Acid Equivalents ตอ่กรัมน้ าหนักแห้ง 

 

โปรตนีในถั่วเหลอืง 61.07 ไมโครกรัม 

Sample 

+NaOH 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบการวัดสี ความคงทนตอ่การซัก และความคงทนต่อแสง ของดา้ยฝา้ยท่ีผ่านการย้อมจากผลป้ิงขาว 

 

 
ชนิดของมอร์

แดนท์ 

ผลการวัดส ี การซีด

ของสท่ีี 

400C 

การตดิส ี ค่า K/S 

ท่ี400 

nm 

ความคงทน

ของสตีอ่

แสง 

สีของด้ายฝ้าย L* a* b* 
wo arc pol nyl cot cel 

ไมใ่ช ้
 71.009 -10.502 3.110 

3 5 5 5 5 3/4 5 0.738 
1 

โปรตนีจากถั่ว

เหลอืง 

 74.119 -10.801 1.977 
3/4 5 5 5 5 3 5 0.537 

1 

ไคโตซาน  68.889 -9.858 3.454 2/3 5 5 5 5 3/4 5 0.873 1 

โพลเีอทิลนีนิ-

มนี 

 63.306 -5.089 8.046 
2/3 5 5 5 5 3 5 1.069 

1 

สารสกัดจากใบ

ยูคาลิปตัส 

 68.396 -11.116 1.666 
2/3 5 5 5 5 3 5 0.848 

2 
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วิจารณ์และสรุปผล 

สรุปผลการศกึษาการเปรียบเทียบปริมาณแทนนนิ ปริมาณฟีนอลิกรวม และสมบัติการเป็นสีย้อม

ของผลปิ้งขาวในพื นที่จังหวดัพะเยา 

 จากผลการทดลองพบว่าในผลป้ิงขาวมีแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ เมื่อท าการ

ทดสอบหาปริมาณแทนนิน พบว่าผลป้ิงขาวมีปริมาณแทนนินอยู่ ร้อยละ 0.023 โดยน้ าหนักแห้ง เมื่อน าไปทดสอบหา

ปริมาณฟีนอลิกรวม พบวา่ผลป้ิงขาวมปีริมาณฟีนอลิกอยู ่0.13 กรัม Gallic Acid Equivalent ตอ่กรัมน้ าหนักแห้ง  

จากตาราง 3 การทดสอบสมบัติการเป็นสีย้อมของผลป้ิงขาว โดยใช้มอร์แดนท์ธรรมชาติ (Biomordant) 

พบว่า การย้อมด้ายฝ้ายแบบไม่ใช้มอร์แดนท์จะให้สีท่ีออ่นกวา่การย้อมแบบใช้มอร์แดนท์ และพบว่าการใช้มอร์แดนท์

บนด้ายฝ้าย มอร์แดนท์แแต่ละชนิดจะให้เฉดสีฟ้า ซึ่งผลท่ีได้ไม่แตกต่างกันมากนัก มอร์แดนท์ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ โปรตนีจากถั่วเหลอืง ไคโตซาน โพลเีอทิลนีนิมีน และสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส โดยใชเ้ทคนิคการย้อมมอร์แดนท์

ก่อนการย้อมส ีการทดสอบความคงทนตอ่การซักท่ีอุณหภูมิ 40 องศาสเซลเซียส พบวา่การซีดของสีอยู่ในระดับพอใช้ 

(Moderate) ถึง ดีพอใช้ (Fairly good) แต่การเป้ือนติดสีบนผ้ามัลติไฟเบอร์อยู่ในระดับพอใช้ (Moderate) ถึง ดี (Good)  

ส่วนการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับต่ า (Pool) แสดงให้เห็นว่ามอร์แดนท์ท่ีเลือกใช้ในงานวิจัยนี้ยังไม่

เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการเป็นสารช่วยติดสีให้แก่การย้อมด้ายฝ้ายด้วยน้ าย้อมจากผลป้ิงขาว เนื่องจากค่าความ

คงทนของสีต่อการซัก และค่าความคงทนของสีตอ่แสง มีค่าใกล้เคียงกับค่าความคงทนของสีต่อการซัก และค่าความ

คงทนของสีต่อแสงเมื่อไม่ใช้มอร์แดนท์ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผลป้ิงขาวท่ีมีปริมาณของแทนนิน และฟีนอลิกรวมอยู่

ในระดับท่ีต่ า ท าให้การยดึตดิของสียอ้มกับผ้า และมอร์แดนท์อยูใ่นระดับท่ีต่ าเช่นเดียวกัน เนื่องจากสารประกอบแทน

นินเป็นสารประกอบท่ีมีคุณสมบัติช่วยท าให้สีย้อมยึดติดกับผ้าได้ดีขึน้ [11] ในการทดลองครั้งต่อไปการหาสารช่วยยดึ

ตดิสจีากธรรมชาติ (Biomordant) ที่มปีริมาณแทนนินสูงจึงเป็นท่ีน่าสนใจ 
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การก าจัดสยี้อมอะโซดว้ยยสีต์  Pichia manshurica 

Removal of Azo dye by Pichia manshurica 

 

อุไรวรรณ ขุนจันทร์1*, คอดีเย๊าะ เระสะอะ1 และ ปรีชา กสิกรรมไพบูลย์1  

Uraiwan Khunjan1*, Khodeeyoh Reasaah1 and Preecha Kasikamphaiboon1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการก าจัดและย่อยสลายสีย้อมอะโซด้วยยีสต์ Pichia manshurica ท่ีคัดแยก

ได้จากดินโคลนทะเล โดยสีย้อมอะโซท่ีท าการศึกษามีท้ังหมด 11 ชนิด คือ acid red 57, acid red 73, acid blue 221, acid 

orange II, reactive green 19, reactive violet 5, reactive yellow 84, reactive red M5B, reactive red 120, reactive black 5 

และ acid blue 113 พบว่า ยีสต์ P. manshurica สามารถก าจัดสีย้อม acid blue 113 ได้ดีท่ีสุด (81 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 

12 ชั่วโมง) โดยยีสต์สายพันธ์ุดังกล่าวสามารถท างานได้ดีท่ีอุณหภูมิ ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และความ

เข้มข้นของสีย้อมสูง ดังนัน้ยสีต ์P.manshurica จึงมคีวามนา่สนใจในการน าไปใชใ้นการบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเป้ือนสีย้อมอะโซ

ตอ่ไป  

ค าส าคัญ:   การก าจัดสยีอ้ม, สีย้อมอะโซ, Acid blue 113, Pichia manshurica  

Abstract  

 This work presents the removal of azo dyes by P.manshurica isolated from sea mud. Azo dyes used in 

this study included acid red 57, acid red 73, acid blue 221, acid orange II, reactive green 19, reactive violet 5, 

reactive yellow 84, reactive red M5B, reactive red 120, reactive black 5 and acid blue 113. The results showed 

that P.manshurica effectively removed acid blue 113 with 81% decolorization efficiency within 12 hours. P. 

manshurica could tolerate high temperature, sodium chloride (NaCl) and azo dye concentration. Therefore, it is 

interesting to use P. manshurica for further application on treating wastewater containing azo dye from industries.    

Keywords:   Decolorization, Azo dye, Acid blue 113, Pichia manshurica 
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บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมโีรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอจ านวนมากและมกีารส่งออกสิ่งทอไปขายตา่งประเทศในแต่

ละปีเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งน ารายได้มาสู่ประเทศไทยอย่างสูง โดยพบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอมกีารใช้สีย้อม

ในปริมาณมาก นอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีการใช้สีย้อมในกระบวนการผลิต ได้แก่ 

อุตสาหกรรมฟอกย้อมผ้า สิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพ อุตสาหกรรมพลาสติกและอื่น ๆ (Anliker, 1977) ส่งผลให้มีการใชส้ี

ยอ้มมปีริมาณเพิ่มสูงขึน้ โดยสีย้อมสว่นใหญ่เป็นสียอ้มท่ีได้จากการสังเคราะห์มากกวา่สียอ้มจากธรรมชาต ิเนื่องจาก

สีย้อมสังเคราะห์มีคุณภาพท่ีแน่นอน ติดทนนาน ละลายน้ าได้ดีและดูดซับกับเส้นใยได้ง่ายกว่าสีธรรมชาติ รวมท้ังสี

สังเคราะห์ยังหาได้ง่ายและมีราคาถูก ส่งผลให้สีสังเคราะห์ได้รับความนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่าสี

ย้อมจากธรรมชาติ ในปัจจุบันสีสังเคราะห์มกีารสังเคราะห์มากกว่า 100,000 ชนิด และมีการประมาณการณ์ว่าในแต่

ละปีท่ัวโลกมีการผลิตสีสังเคราะห์เกือบ 1 ล้านตัน เพื่อน ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ัวโลก (ไตรมาศ และคณะ , 

2554) สีย้อมท่ีใช้ในอุตสาหกรรมมีหลายชนิด สีย้อมอะโซถือว่าเป็นสีย้อมท่ีมีการสังเคราะห์มาใช้ในทางการค้าม าก

ท่ีสุดเนื่องจากเป็นสีท่ีนยิมใช้มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสีย้อมชนิดตา่ง ๆ ถึง 60-70% ของสีท้ังหมด (Chen, 2002) 

โดยสีย้อมอะโซซึ่งเป็นสยีอ้มท่ีมีหมู่อะโซ (-N=N-) 1 หมูห่รือมากกวา่ 1 หมู ่ตอ่อยูก่ับวงอะโรมาตกิในโครงสร้างซึ่งเป็น

หมู่โครโมฟอร์ท่ีท าให้เกิดสีแตกต่างกันตามโครงสร้างท่ีแตกต่างกัน (Forgacs et al., 2004) ในกระบวนย้อมผ้า

ประมาณ 10-15% ของสีย้อมมีการระบายออกสู่น้ าท้ิง เนื่องจากสีย้อมเหล่านั้นไม่สามารถยึดติดกับเส้นใยได้ (Singh 

et al., 2015) สีสังเคราะห์เหล่านี้มักปนเป้ือนในน้ าท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง

สิ่งแวดลอ้ม เชน่ การขัดขวางการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เนื่องจากโมเลกุลของสยีอ้มละลายในน้ าท าให้ลดปริมาณ

การสอ่งผ่านของแสงลงสูแ่หลง่น้ า เป็นสาเหตุให้ปริมาณออกซิเจนในแหลง่น้ าลดลงและส่งผลตอ่การเจริญเตบิโตของ

สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า (สุดสายชล และสุบัณฑิต, 2550; Chander and Arora, 2007) จากการรายงานของ Umbuzeiro 

et al. (2005) สีย้อมสังเคราะห์ท่ีแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเป็นสารมลพิษท่ี

สะสมในแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าและสุขภาพของมนุษย์ 

นอกจากนั้นสีย้อมและสารเมตาบอไลท์บางชนิดหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือย่อยสลายแล้วเกิดเป็น  

อะโรมติกเอมีน (Aromatic amine) ซึ่งจัดเป็นสารสารก่อมะเร็งและก่อการกลายพันธ์ุในมนุษยแ์ละสัตว ์(Levine, 1991) 

จากคุณสมบัติของสีย้อมสังเคราะห์ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนท าให้สีเหล่านี้มีความคงตัวสูงทนต่อการย่อยสลายของ

จุลินทรีย์ในธรรมชาติท าให้น้ าเสียท่ีเกิดจากโรงงานการผลิตสีย้อม อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มกีาร

ใช้สีย้อมไม่สามารถท่ีจะก าจัดออกได้โดยวิธีการบ าบัดน้ าเสียโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ในปัจจุบันวิธีการบ าบัด

น้ าเสียท่ีมีการปนเป้ือนของสีย้อมมี 3 วิธีด้วยกันคือ 1) วิธีทางกายภาพ เช่น การใช้ถ่านกัมมันต์ แต่วิธีนี้ยังมีข้อจ ากัด

คือ เมื่อบนผิวของตัวดูดซับไม่มีคุณสมบัติในการดูดซับแล้ว จะท าให้เกิดการสะสมของเสียจากตัวถูกดูดซับ (Duygu 

and Van, 2010)  2) วิธีทางเคมี เช่น วิธีการปรับค่าพีเอชสารท าให้สารตกตะกอน (Coagulant) ซึ่งสารท่ีนิยมใช้เป็น

สารเคมีส าหรับการตกตะกอนสาร ได้แก่ สารสม้ (Aluminium Sulfate; Alum) ปูนขาว (Calcium oxide) และเหล็กในรูป

เฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) หรือเฟอร์รัสคลอไรด์ (FeCl2) แม้ว่าการบ าบัดน้ าเสียด้วยกระบวนการทางเคมีจะเป็นวิธีท่ี

สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการบ าบัดน้ าท้ิงด้วยวิธีเคมีต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายสูงเพราะ

ต้องซื้อสารเคมีในการบ าบัดจ านวนมาก รวมท้ังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ าบัดกากตะกอนท่ีเกิดจากการบ าบัดน้ าเสีย 

ดังนั้นวิธีบ าบัดทางเคมีจึงเป็นวิธีท่ีไม่คุ้มค่าต่อการบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวเพราะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงจนเกินไปท าให้ต้นทุน

การผลิตสูงขึ้นและอาจเกิดสารท่ีมีความเป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิต ดังนั้นวิธีท่ี 3) วิธีทางชีวภาพ เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน วิธีนี้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา และยีสต์ กระบวนการทาง
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ชีวภาพเป็นกระบวนการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดเป็นสารพิษทุติยภูม ิโดยจุลินทรีย์ย่อยสลายสีย้อมด้วยวิถีอะ

โซรดีักชัน (Azo reduction) ดีอะมิเนชัน (Deamination) และดีซัลโฟเนชัน (Desulfonation) ความเป็นพิษของสยีอ้มลดลง

เมื่อเทียบกับสีย้อมเร่ิมต้น (Tan et al., 2016) จากกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพพบว่า สารตัวกลางท่ีได้จาก

กระบวนการย่อยซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compound) หรือกรดอะลิฟาติก (Aliphatic acid) จะเกิดการ

เปลี่ยนเป็นแคทิคอล (Catechol) และถูกเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ เอ (Acetyl CoA) ซึ่งเป็นสารส าคัญในการเข้า

สู่วัฏจักรเครบส์ (Krebs cycle) อีกท้ังจุลินทรีย์ท่ีมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในช่วงกว้าง เช่น พีเอชต่ าหรือสูง 

และความเข้มข้นของเกลอืสูง ซึ่งเป็นสภาวะที่มักพบในน้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการย้อมผ้า (Qu et al., 2012)  ดังนัน้

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมอะโซด้วยยีสต์ Pichia manshurica ท่ีคัดแยกได้

จากดินโคลนทะเล บริเวณทะเลโคลนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี รวมถึงศึกษาผลของพารามิเตอร์

ตา่ง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมดว้ยยสีต ์P. manshurica  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเพาะเลี ยงเชื อ P. manshurica 

 น า เชื้อ  P.  manshurica ท่ี เจ ริญบนอาหารแข็ง  Yeast Extract Peptone Dextrose (YPD)  มาเพาะเลี้ยง 

เพื่อเตรียมเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารเหลว YPD ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วน ามาเขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที 

อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ามาตรวจวัดการเจริญโดยการวิเคราะห์หาค่าความขุ่น 

โดยการวัดคา่การดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (OD600) เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นตอนตอ่ไป 

ศึกษาชนิดของสีย้อมอะโซที่ยีสต์สามารถบ าบัดได้ดีที่สุด 

เตรียมอาหารเหลว YPD broth ท่ีมีสีย้อมอะโซ acid Red 57, acid red 73 (acid brilliaent scarlet GR), acid 

blue 221, acid orange II, reactive green 19, reactive violet 5, reactive yellow 84, reactive red M5B, reactive Red 

120 และ reactive black 5 ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นเติมเชื้อลงไปให้ได้ปริมาณของเชื้อสุดท้ายท่ี 

OD600 เท่ากับ 0.2 (OD600 = 0.2) แล้วน าไปเขยา่ที่ความเร็ว 150 รอบตอ่นาที อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส จากนั้นเก็บ

ตัวอยา่งที่เวลา 0, 6, 12, 18 และ 24 ชั่วโมง น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบตอ่นาท ีเป็นเวลา 3 นาที น าส่วน

สารละลายส่วนใส (supernatant) วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีค่าความยาวคลื่นสูงสุดของแต่ละสีย้อม (λmax) โดยย้อม 

อะโซ acid Red 57, acid red 73 (acid brilliaent scarlet GR), acid blue 221, acid orange II, reactive green 19, reactive 

violet 5, reactive yellow 84, reactive red M5B, reactive Red 120 และ reactive black 5 วัดท่ีคา่ความยาวคลื่น 514, 

509, 612, 483, 630, 560, 425, 537, 534 และ 597 นาโนเมตร ตามล าดับ แลว้น าค่าท่ีวเิคราะห์ได้วเิคราะห์คา่ร้อย

ละของประสิทธิภาพในการก าจัดสี (% Decolorization) ตามสมการท่ี 1  
 

   Decolorization (%) =  [(A0 – A1 ) / A0 ]  x  100 …………..(1) 
 

โดยท่ี   A0  แสดงคา่การดูดกลนืแสงของสีเร่ิมตน้  

                      A1 แสดงคา่การดูดกลนืแสงของสหีลังการบ าบัด 
 

จากนั้นคัดเลือกชนิดของสีย้อมอะโซท่ียีสต์สามารถบ าบัดได้ดีท่ีสุดไปใช้ในการศึกษาต่อไป (โดยก าหนดสี

ยอ้มอะโซท่ีคัดเลอืกได้เป็นสยีอ้มอะโซ X)  
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ศึกษาผลของพารามเิตอร์ต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพในการบ าบัดสีย้อมอะโซของยสีต์ที่คัดแยกได้ 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการก าจัดสยีอ้มอะโซ X ของยีสต์ท่ี P. manshurica มดีังนี้  

อุณหภูม ิ

เตรียมอาหารเหลว YPD ท่ีมีความเข้มข้นของสีย้อมอะโซ X 25 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นเติมเชื้อตั้งต้นให้มี 

ปริมาณเชื้อเท่ากับ OD600 = 0.2 แล้วน าไปเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ ได้แก่ 30, 35 และ 

40 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอย่างท่ีเวลา 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมง น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบ

ต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที น าส่วน supernatant วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีค่า λmax แล้วน าค่าท่ีได้ไปวิเคราะห์ค่า % 

Decolorization ตามสมการท่ี 1  

ความเร็วรอบในการเขย่า 

เตรียมอาหารเหลว YPD ท่ีมีความเข้มข้นของสีย้อมอะโซ X 25 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นเติมเชื้อตั้งต้น

ปริมาณเชื้อเท่ากับ OD600 = 0.2 แล้วน าไปเขย่าด้วยความเร็วรอบต่างๆ ได้แก่ 100, 150  และ 200 รอบต่อนาที ที่

อุณหภูมิท่ีเชื้อสามารถก าจัดสีย้อม X ได้ดีท่ีสุดในการทดลองก่อนหน้านี้ เก็บตัวอย่างท่ีเวลาต่าง ๆ น าไปหมุนเหวี่ยงท่ี

ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที น าส่วน supernatant วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีค่า λmax แล้วน าค่าท่ีได้

ไปวเิคราะห์คา่ที่ได้ไปวิเคราะห์คา่ % Decolorization ตามสมการท่ี 1  

ความเข้มข้นของสีเริ่มต้น 

เตรียมอาหารเหลว YPD ให้มีความเข้มข้นของสีย้อมอะโซ X เร่ิมต้นเท่ากับ 25, 50, 100, 200, 300, 500, 

800 และ 1000 mg/L ลงในแต่ละขวดรูปชมพู่ จากนั้นเติมเชื้อตั้งต้นปริมาณเชื้อเท่ากับ OD600 = 0.2 แล้วน าไปเขย่า  

ท่ีความเร็วและอุณหภูมิท่ีเชื้อสามารถก าจัดสีย้อม X ได้ดีท่ีสุดจากการศึกษาก่อนหน้านี้ เก็บตัวอย่างท่ีเวลาต่าง ๆ 

น าไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 นาที น าส่วน supernatant วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีค่า 

λmax แลว้น าค่าท่ีได้ไปวเิคราะห์คา่ที่ได้ไปวิเคราะห์คา่ % Decolorization ตามสามการท่ี 1 

ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ 

การศึกษาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมอะโซของยีสต์ในสภาวะท่ีมีความเค็ม 

ซึ่งเป็นสภาวะโดยท่ัวไปท่ีพบในน้ าเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยแสดงให้เห็นถึงความทนต่อการด ารงชีวิตของ

ยสีตภ์ายใตส้ภาวะดังกลา่ว โดยมีการทดลองดังนี้เตรียมอาหาร YPD broth ให้มีความเข้มข้นของสยีอ้มอะโซ X เท่ากับ 

25 mg/L และความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ 0, 20, 30, 60, 80 และ 100 g/L ลงในแต่ละขวดรูปชมพู่ 

จากนั้นเตมิเชื้อลงไปตามปริมาณข้างตน้ แลว้น าไปเขยา่ 150 รอบตอ่นาท ีท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เก็บตัวอยา่งที่

เวลาต่าง ๆ น าไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาทีนาน 3 นาที น าส่วน supernatant วัดค่าการดูดกลืนแสง

ท่ีคา่ λmax แลว้น าค่าท่ีได้ไปวเิคราะห์คา่ที่ได้ไปวิเคราะห์คา่ % Decolorization ตามสามการท่ี 1 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ One-way analysis of variance (ANOVA) โดยการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยวิธี 
Duncan’s multiple range test โดยใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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ผลการศึกษา 

 การคัดเลือกชนิดของสีย้อมอะโซที่ยีสต์ P. manshurica สามารถบ าบัดได้ดีที่สุด 

 จากการศกึษาชนดิของสีย้อมอะโซทัง้ 11 ชนิด ได้แก่ Acid Red 57, Acid Red 73 (Acid Brilliaent scarlet GR), 

Acid Blue 221, Acid Orange II, Reactive Green 19, Reactive blue 221, Reactive Violet 5, Reactive Yellow 84, 

Reactive Red M5B, Reactive Red 120 และ Reactive Black 5 พบว่ายีสต์ P. manshurica สามารถก าจัดสีคือ Acid 

Blue 221 ได้ดีท่ีสุด โดยสามารถก าจัดสีได้ร้อยละ 81 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง รองลงมาคือสี Reactive Black 5, Acid 

Red 73, Reactive Green 19, Acid Red 57, Reactive blue 221 และ Reactive blue 221 ได้ร้อยละ 48, 41, 13, 12, 11 

และ 9 ตามล าดับ ขณะท่ียีสต์ P. manshurica ไม่สามารถก าจัดสี Reactive Red 120, Acid Orange II และ Reactive 

Yellow 84 ได้ ดังแสดงในรูปท่ี 1 นอกจากสีย้อม Acid Blue 221 เป็นสีย้อมอะโซชนิดท่ีเชื้อ P. manshurica สามารถ

ก าจัดได้ดีท่ีสุดแล้ว จากรูปท่ี 1(A) จะเห็นได้ว่ากลไกการก าจัดสี  Acid Blue 221 ด้วยยีสต์สายพันธ์ุนี้เป็นกระบวนการ

ย่อยสลายทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว ไม่มีการดูดซับท่ีผิวเซลล์ พิจารณาได้จากส่วนของ supernatant และส่วนของ

ตะกอนเซลล์หลังจากการน าสารละลายท่ีผ่านการบ าบัดด้วยเชื้อไปป่ันเหวี่ยง พบว่าส่วน ไม่มีสีย้อมเหลืออยู่ท้ังส่วน

ของ supernatant และตะกอนเซลล์ แสดงให้เห็นว่า ยีสต์ P. manshurica มีกลไกการก าจัดสี Acid Blue 221 ด้วย

กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ใช่การดูดซับบนผิวเซลล์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกสีย้อม Acid Blue 221 ไปใช้ใน

การศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 การก าจัดสยีอ้มอะโซชนิดต่าง ๆ ท่ีระดับความเข้มข้น 25 มลิลกิรัมตอ่ลติร ด้วยยีสต์ P. manshurica ลักษณะ

ของสีก่อนและหลังการบ าบัดท่ีเวลา 0 และ 24 ชั่วโมง (A) Acid Blue 113 (B) Acid Red 73 (C) Acid Red 57  (D) 

Reactive Black 5 (E) Reactive Yellow 84 (F) Reactive Red 120 (G) Reactive Violet 5 (H) Reactive Red M5B (I) Acid 

Blue 221 (J) Reactive Green 19 (K)  Acid Orange II โดย (1) ลักษณะก่อนการก าจัดสี (2) หลังการก าจัดสี และ (3) 

สารละลายส่วนใสที่ได้จากการป่ันเหวี่ยง 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

A     1    2   3 

G    1      2     3 H   1     2    3 

D   1     2    3 C    1     2    3 

J    1      2    3 

F    1     2    3 

B    1     2   3 

I     1     2    3 

E    1     2    3 

K   1     2     3 
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ผลของพารามเิตอร์ต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อม acid blue 113 ของยสีต์ P. manshurica 

การศึกษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการย่อยสลายสี acid blue 113 ในอาหารเหลว YPD ท่ีมีสีย้อม 25 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร และบ่มท่ีอุณหภูมิ 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส ให้ผลแสดงในรูปท่ี 2 จากรูปพบว่ายีสต์สามารถย่อยสลายสี 

Acid blue 113 ไดทุกอุณหภูมิท่ีท าการศึกษา โดยสามารถก าจัดสีได้รวดเร็วและดีท่ีสุดคือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

โดยสามารถก าจัดสีได้ 81 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง รองลงมาคือ อุณหภูมิ 35 และ 30 องศาเซลเซียส  

ซึ่งสามารถก าจัดสีได้ 64 และ 56 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ตามล าดับ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกอุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส เพื่อใช้ส าหรับการศึกษาในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ยีสต์ P. manshurica สามารถเจริญเติบโตและ

ก าจัดสีได้ดีท่ีอุณหภูมิสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการก าจัดส ีacid blue 113 ด้วยยีสต์ P. manshurica 

การศึกษาความเข้มข้นสีเร่ิมต้นต่อประสิทธิภาพในการก าจัดสี Acid blue 113 ท่ีมีความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่  

25, 50, 100, 200, 400, 800 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารเหลว YPD โดยยีสต์ P. manshurica ได้ผลดังภาพท่ี 3 

พบว่า ประสิทธิภาพการก าจัดสี Acid blue 113 ท่ีระดับความเข้มข้นของสี 25-200 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา  

12 ชั่วโมง ได้ 65-81 เปอร์เซ็นต ์และเมื่อความเข้มข้นสียิ่งเพิ่มขึ้น 400-1000 มลิลิกรัมตอ่ลิตร สามารถก าจัดสีได้ 32-42 

เปอร์เซ็นต์ จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า เมื่อความเข้มข้นสียิ่งเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการย่อยสลายลดลง และเมื่อ

ระยะเวลาในการก าจัดสีเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการก าจัดสีของเชื้อดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เห็นได้ว่าเช้ือ  

P. manshurica สามารถเจิญและมคีวามสามารถในการก าจัดสีย้อมอะโซได้ในสภาวะท่ีมีความเข้มข้นของสีย้อมสูงมาก 

การศึกษาผลของโซเดยีมคลอไรดต์อ่ประสิทธิภาพในการก าจัดสี Acid blue 113 ท่ีมีความเข้มข้นตา่ง ๆ ได้แก่ 

0, 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในอาหารเหลว YPD โดยยีสต์ P. manshurica ได้ผลดังรูปท่ี 4 พบว่า 

ประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมในสภาวะท่ีมีความเข้มข้นของเกลือ 20-60 กรัมต่อลิตรไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญกับสภาวะท่ีไม่มีเกลือ คือ 72-83 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าการมีเกลือ

ปริมาณไมสู่งมาก (20 กรัมตอ่ลติร) เชื้อสามารถก าจัดสียอ้มได้สูงกวา่ไม่มีเกลือเล็กน้อย และเมื่อมีเกลือความเข้มข้น

สูงถึง 80-100 กรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมได้ 57 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสภาวะท่ีไม่มีการเติมสี
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ย้อมประสิทธิภาพในการก าตัดสีย้อมลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จากผลดังกล่าวเห็นได้ว่า ยีสต์ P. manshurica 

สามารถเจรญิและก าจัดสีย้อมได้ดีใสภาวะท่ีมีความเค็มสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลของความเข้มข้นสีเร่ิมตน้ต่อประสิทธิภาพการก าจัดส ีacid blue 113 ด้วยยีสต์ P. manshurica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ผลของความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ประสิทธิภาพการก าจัดส ีacid blue 113 ด้วยยีสต์ P. manshurica 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เชื้อยีสต์ P. manshurica ซึ่งผู้วิจัยได้คัดแยกมาได้จากดินโคลน บริเวณ

ทะเลโคลนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นมีความสามารถก าจัดสี acid blue 113 ได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิลดลงประสิทธิภาพการก าจัดสีก็ลดลง

เช่นเดียวกัน จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่ยีสตส์ายพันธ์ุนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีอุณหภูมสิูง นอกจากนี้ยังพบวา่

ยีสต์ดังกล่าวสามารถก าจัดสีย้อมในสภาวะท่ีมีเกลือ 20 กรัมต่อลิตรได้ดีกว่าสภาวะไม่มีเกลือ และสามารถก าจัดสี

ย้อมได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในสภาวะท่ีมีเกลือความเข้มข้นสูงถึง 100 กรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นท่ีสูง

มากกว่าความเข้มข้นของเกลือท่ีในน้ าท้ิงจากอุตสาหกรรมดังกล่าว และเมื่อศึกษาปริทธิภาพในการก าจัดสีย้อมท่ี

ความเข้มข้นตา่ง ๆ พบวา่ ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง เชื้อสามารถก าจัดสยีอ้มท่ีมีความเข้มข้นสูงถึง 1,000 มลิลกิรัม

ต่อลิตร ได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความเข้มข้นของสีย้อมดังกล่าวสูงมากเมื่อเทียบกับปริมาณสีย้อมท่ีปนเป้ือนใน

น้ าทิ้งซึ่งมีปริมาณประมาณ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมจะมี

ความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 10-50 มลิลกิรัมตอ่ลติร (Isik and Sponza, 2004)  ปกติน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอก

ย้อมจะมีอุณหภูมิและความเค็มท่ีสูง ดังนั้นการบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการดังกล่าวด้วยจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถ

ในการเจริญและสามารถก าจัดสีย้อมได้ในสภาวะดังกล่าวได้จะเป็นข้อดีของสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในการน าไปใช้ใน

กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย และจากผลการศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า  ยีสต์สายันธ์ุ P. manshurica  สามารถ

เจริญเติบโตและท างานได้ดีท่ีสภาวะดังกล่าว  โดยการการก าจัดสีย้อมอะโซด้วยยสีตน์ั้น ยีสต์มีกลไกการยอ่ยสลายสี

ย้อมด้วยวิถีอะโซรีดักชัน (azo reduction) ดีอะมิเนชัน (deamination) และดีซัลโฟเนชัน (desulfonation) ด้วยเอนไซม์ใน

กลุ่มออกซิโดรีดักเทส (oxidoreductases) เช่น อะโซรีดักเทส (azoreductase) และ แลกเคส (laccase) เพื่อย่อยสลาย

หมู่โครโมฟอร์ (-N=N-) และลดความเป็นพิษของสีย้อมจากอะโรมาติกเอมีน (aromatic amine) เป็นสารอื่น ๆ  

ท่ีสามารถเป็นแหล่งคาร์บอน และเป็นพลังงานให้แก่เซลล์ได้ โดยสารตัวกลางท่ีได้จากกระบวนการย่อยซึ่งเป็น

สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) หรือกรดอะลิฟาติก (aliphatic acid) จะเกิดการเปลี่ยนเป็นแคทิคอล 

(catechol) และถูกเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ เอ (acetyl coA) ซึ่งเป็นสารส าคัญในการเข้าสู่วัฏจักรเครบส์ (Krebs 

cycle) (Tan et al., 2016; Song et al. (2017)  และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อมอะโซกับงานวิจัย

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้ Qu et al. (2012) ได้ศึกษาการก าจัดและการย่อยสลายสีย้อม Acid Red B ภายใต้สภาวะท่ีมี

ออกซิเจนโดยเชื้อยีสต์ Pichia sp. TCL ซึ่งเป็นสายพันธ์ุท่ีคัดแยกจากโคลนทะเลบริเวณชายหาดของประเทศจีน โดยสี

ย้อมอะโซท่ีท าการศึกษามีท้ังหมด 9 ชนิด คือ (1) reactive red (2) aation red (3) acid red B (4) acid orange G (5) 

direct fast blue B 2R L (6)  reactive brilliant blue K-GR (7)   reactive black KN-B (8)  reactive red X-3B และ  

(9) great red GR โดยเชื้อ Pichia sp. TCL สามารถก าจัดสี acid red B ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 12 ชั่วโมง และจาก

การศึกษาผลของความเข้มข้นของสี Acid Red B และความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) พบว่าเชื้อดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพในการก าจัดสีได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีกลูโคส 10 กรัมต่อลิตร ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ ใน

อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.5 กรัมต่อลิตร ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีสี Acid Red B  

20-80 มลิลกิรัมตอ่ลติร และ ได้ 90 เปอร์เซ็นต ์ในอาหารเลีย้งเชื้อท่ีมีโซเดียมคลอไรด์ 2-4 กรัมตอ่ลติร ภายในเวลา 

12 ชั่วโมง และจากการศกึษาของ Tan et al. (2016) ได้ศึกษาการยอ่ยสลาย การก าจัดส ีและการลดความเป็นพิษของ

สีย้อมอะโซภายใต้สภาวะท่ีมอีอกซิเจน โดยยีสต์ Scheffersomyces  spartinae TLHS-SF1 ซึ่งยีสต์ท่ีคัดแยกได้เป็นสาย

พันธ์ุท่ีทนความเค็มซึ่งสามารถย่อยสลายและลดความเป็นพิษของสีย้อมอะโซภายใต้สภาวะท่ีมีความเค็มได้ดี  

จากการศึกษาการก าจัดสีย้อมอะโซท้ังหมด 6 ชนิดคือ (1) acid scarlet 3R (2) acid red B (3) acid orange II (4) acid 
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scarlet GR (5) reactive brilliant red K-2G และ (6) reactive green KE-4BD พบว่า ยีสต์ S. spartinae TLHS-SF1 

สามารถก าจัดสี acid scarlet 3R ได้ดีท่ีสุดสูงถึง 98.14 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 12 ชั่วโมง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าสี acid scarlet 

3R ใช้ในการศึกษาต่อไป นอกจากนี้พบว่า สภาวะท่ีเหมาะสมในการก าจัดสีย้อมและการเจริญเติบโตของยีสต์           

S. spartinae  TLHS-SF1 คือ อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส และโซเดยีมคลอไรด ์≤ 30 กรัมตอ่ลติร และในปี 2017 Song 

et al. ได้ศึกษาคัดแยกและระบุสายพันธ์ุของยีสต์ คือ Pichia  occidentalis G1 โดยได้ศึกษาผลของพารามิเตอร์ท่ีมีต่อ

การเจรญิเตบิโตและกระบวนการยอ่ยสลายส ีacid red B จากผลการทดลองพบวา่ความเขม้ขน้ของแตล่ะพารามิเตอร์

ท่ีดีท่ีสุดท่ีเชื้อ P. occidentalis G1 สามารถก าจัดสีดังกล่าวได้ดีท่ีสุด คือ กลูโคส 2.0 กรัมต่อลิตร แอมโมเนียมซัลเฟต 

0.6 กรัมตอ่ลติร yeast extract 0.08 กรัมตอ่ลติร และโซเดยีมคลอไรด ์30 กรัมตอ่ลติร ความเร็วรอบในการเขยา่ 160 

รอบตอ่นาท ีและ พีเอช 5.0 โดย P. occidentalis G1 สามารถก าจัดสยีอ้มอะโซดังกล่าวท่ีความเข้มข้น 50 มลิลกิรัมต่อ

ลิตร ได้ 98 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 16 ชั่วโมง  อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาการบ าบัดสีย้อมในถังปฏิกรณ์ด้วยเชื้อ

ดังกล่าว เพื่อสร้างแบบจ าลองท่ีเป็นไปได้ในการประยุกต์ยีสต์สายพันธ์ุนี้ไปใช้ในการบ าบัดน้ าเสียท่ีปนเป้ือนสีย้อม
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การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) 

Chemistal and Biological Activity Studies of Tropical Fig Tree (Ficus hispida L.f.) 

 

ธนธัช ชาญอาวุธ1 ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์2 เอกอาทิตย์ ฤทธิ์เดชยิ่ง3 จริพงศ ์ศรศักดานุภาพ2  

สุภาภรณ์ สีทะหา4,5 เกียรติทวี ชูวงศโ์กมล4 กฤษดา พงษ์การันยภาส1 และ ขวัญจรัส เชงิปัญญา6* 

Thanatat Chanarwut1 Chanthana Susawaengsup2 Eakartit Ritdachyeng3 Jirapong 

Sornsakdanuphap2 Supaphon Seetaha4,5 Kiattawee Choowongkomon4 Kritsada Phongkaranyaphat1 

and Khuanjarat Choengpanya6* 

 

บทคัดย่อ 
 มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Moraceae พบการกระจายพันธ์ุอยู่ท่ัวไปท้ังในเอเชีย

และออสเตรเลีย มะเดื่อปล้องจึงเป็นพืชท่ีน่าสนใจในการน ามาศึกษาถึงฤทธ์ิทางเคมีและชีวภาพเพื่อประโยชน์ใน 

การประยุกตใ์ชใ้นอนาคต การทดลองนี้ได้ศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิท้ังหมดของสารสกัดเอทานอลจากกิ่ง 

ผล ใบอบแห้ง และใบสดของมะเดื่อปล้องด้วยวิธี Folin-Ciocalteu จากการตรวจสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 

DPPH พบว่าสารสกัดจากใบสดมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุดเท่ากับ 65.01 ± 0.84 mg GAE/g 

extract ส่วนฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดจากกิ่งมีเปอร์เซ็นต์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดซึ่งเท่ากับ 

28.23 ± 0.15 นอกจากนั้นสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 12.5 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร ยังมีฤทธ์ิในการ

ท าให้หนอนนกมีเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมสูงซึ่งมีค่าเท่ากับ 71.7 ± 16.07 เมื่อน าสารสกัดท้ัง 4 ส่วนไปทดสอบ

การยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) พบว่า 

สารสกัดท้ัง 4 ส่วนมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์ท่ีดีกว่ายา efavirenz  และการค้นหาสารยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking กับสารสกัดของมะเดื่อปล้องท่ีมีรายงานโครงสร้างใน

ฐานขอ้มูล PubChem พบวา่ stigmasterol และ hispidacine สามารถจับกับเอนไซม์ได้โดยให้คา่ GOLD score สูงกว่ายา 

efavirenz สารท้ัง 2 ชนิดน้ีจะถูกน ามาศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT เพื่อน าไปพัฒนายา

                                                 
1 สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  มหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
4 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
5 ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินกิสัตว์เลีย้ง คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
6 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140  
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รักษาโรคติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผลท่ีได้จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกิ่ง ผล และใบของมะเดื่อ

ปล้องมศีักยภาพท่ีจะน าไปพัฒนาตอ่ยอดเพื่อใชป้ระโยชนท้ั์งทางการแพทยแ์ละการเกษตรในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: มะเดื่อปล้อง, สารสกัดเอทานอล, สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด, ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ, anti-

reverse transcriptase 
 

Abstract  
 Tropical fig tree (Ficus hispida L.f.) belongs to family of Moraceae. It is widely found in Asia and Australia.  

It is of interest to study its chemical and biological properties for further applications. In this study, the total phenolic 

compounds ( TPC)  and antioxidant activity of ethanolic crude extracts of twig, fruit, fresh and dried leaves were 

measured by Folin-Ciocalteu and DPPH methods, respectively. Extract from fresh leaves showed the highest TPC 

with value of 65.01 ± 0.84 mg GAE/g. Extract from twig exhibited the highest antioxidant activity with percent 

inhibition value of 28 . 23  ±  0 . 1 5 .  Moreover, twig extract at concentration of 12.5 mg/ml caused the highest 

percent death of mealworm with value of 71.7. In addition, inhibition studies of reverse transcriptase from human 

and feline immunodeficiency viruses (HIV-RT and FIV-RT, respectively) were performed, and results showed that 

all of tropical fig tree extracts could inhibit both enzymes with higher percent inhibition than that of anti-HIV drug 

efavirenz.  Molecular docking was carried out in order to search for potential inhibitors from tropical fig tree 

constituents in PubChem database. Stigmasterol and hispidacine could bind to enzymes, and they showed higher 

GOLD scores than those of efavirenz.  Stigmasterol and hispidacine will be chosen for further studies to develop 

anti-HIV/FIV drugs. Thus, this study revealed that the ethanolic crude extracts of twig, fruit and leaves of tropical 

fig tree have potentials for further medical and agricultural applications. 
 

Keywords: Ficus hispida, ethanolic extracts, TPC, Antioxidant, Anti-reverse transcriptase  
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บทน า 

มะเดื่อเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นต ารับยาสมุนไพรไทย ซึ่งมีการใชป้ระโยชนใ์นการรักษาไข้มา

แต่ช้านาน มะเดื่อท่ีพบในประเทศไทยและกระจายอยู่ท่ัวไป ได้แก่ มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa) มะเดื่อปล้อง  

(F. hispada) มะเดื่อหอม (F. hirta) มะเดื่อฝรั่ง (F. carica) เป็นต้น  การศึกษาพฤกษเคมีโดยอุดมเดชา (2556) พบว่าใน

ใบของมะเดื่อปล้องมี แอลคาลอยด์ แทนนิน ฟลาโวนอยด์ ไตรเทอพีน สเตียรอย แอนทราวิโนน และสารสกัดหยาบท่ี

ใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลายจากใบของมะเดื่อปล้องมีฤทธ์ิในการต้านจุลชีพท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดโรค ฝี หนอง ฟันผุ 

อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ [1] อุดมวิช และ ทวีสิริ (2554) รายงานว่าสารสกัดหยาบจากมะเดื่อปล้องมีฤทธ์ิใน 

การต้านมะเร็ง ท้ังมะเร็งเต้านม มะเร็งปอดและมะเร็งในช่องปาก อีกท้ังสารสกัดหยาบท่ีได้จากเปลือกและใบมะเดื่อ

ปล้องมีฤทธ์ิตา้นเชื้อมาลาเรียได้ [2] นอกจากนี้ Singh et al. (2014) พบว่าสารสกัดท่ีได้จากใบของมะเดื่อปล้องโดยใช้

เมทานอลเป็นตัวท าละลายสามารถเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อคอลลาเจนซึ่งช่วยให้แผลสดหายเร็วขึ้น [4] Shahriar et al. 

(2013) พบว่า สารสกัดเมทานอลของผงมะเดื่อปล้องมีฤทธ์ิในการละลายลิ่มเลือดได้ถึงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับ

สารละลายลิ่มเลือดมาตรฐาน (สเตรปโตไคเนส) และยังพบว่าสารสกัดเมทานอลและเฮกเซนมีฤทธ์ิในการต้านเชื้อ

แบคทีเรียระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกานามัยซิน [5] ยิ่งไปกว่านั้น เบญจมาศและคณะ (2018) ได้ศึกษา

ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส และฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันจากสารสกัดเอทานอลของผล

มะเดื่ออุทุมพร ซึ่งพบวา่ สารสกัดหยาบ ให้คา่ IC50 ตอ่เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสเท่ากับ 7.44 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร และ

ยังพบว่าสารสกัดหยาบมีศักยภาพในการต้านออกซิเดชัน โดยให้ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 เท่ากับ 

128.84 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร [3] จากงานวิจัยท้ังหลายท่ีได้กล่าวขา้งต้นจะเห็นได้วา่ส่วนตา่งๆ ของมะเดื่อสามารถออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลาย ดังนั้น ในงานวจิัยน้ีจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทัง้หมด

และหาความสามารถในการต้านการออกซิเดชัน โดยเปรียบเทียบผลของสารท่ีสกัดได้จาก ผล กิ่ง ใบสด และใบแห้ง

ของมะเดื่อปล้องซึ่ งหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยใช้ เทคนิคการสกัดแบบการหมัก (maceration)  นอกจากนั้น  

ทางคณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาผลของสารสกัดจากมะเดื่อปล้องต่อการตายของหนอนนก และการน าไปยับยั้ งเอนไซม์ 

reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และแมว (FIV-RT) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน 

การพัฒนาต่อยอดให้มะเดื่อปล้องสามารถแปรรูปเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ยกระดับการผลิตสมุนไพรไทยในเชงิพาณิชยต์่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอยา่ง 

พืชท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ มะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) โดยเก็บตัวอย่างมะเดื่อปล้องแยกเป็นส่วนต่าง ๆ 

ได้แก่ ผล ใบ และกิ่ง ส าหรับส่วนของใบจะท าการศึกษาท้ังใบแห้งและใบสด ตัวอย่างต้นมะเดื่อปล้องในงานวิจัยนี้เป็นตน้

มะเดื่อปล้องท่ีขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง 

จังหวัดแพร่ ตัวอย่างกิ่ง ผล และใบมะเดื่อปล้องจะถูกน ามาสับพอหยาบและท าให้แห้งโดยการน าไปอบแห้งด้วยตู้อบลม

ร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
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ขั นตอนการสกัด 

น าตัวอย่างมะเดื่อปล้องท้ัง 4 ตัวอย่าง ได้แก่ ผลอบแห้ง กิ่งอบแห้ง ใบอบแห้งและใบสด มาบดให้ละเอียดและ

สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล โดยใชต้ัวอยา่งน้ าหนัก 30 กรัม ต่อตัวท าละลายปริมาตร 300 มลิลิลิตร เขยา่ด้วยเคร่ือง

เขย่าในแนวระนาบด้วยความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองแยกกากด้วยผ้าขาวบาง และกรองละเอียด

อกีคร้ังผ่านกระดาษกรอง เบอร์ 4 จากนัน้ระเหยตัวท าละลายออกจนสารสกัดเกือบแห้งด้วยเคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใต้

สุญญากาศ น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนสารแห้ง และเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด (Total phenolic content) 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric เป็นวิธีท่ีดัดแปลง

เล็กน้อยจาก Nsimba et al. (2008) [6] ใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 10-250 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร)  ปิเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 

Folin-Ciocalteu reagent ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 

ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วบ่มในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า และหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดตัวอย่างอินทนิลแต่ละส่วน ด้วยการเทียบจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก  

และค านวณในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักกรัมสารสกัด (Gallic acid equivalents, mgGAE /  

1g crude extract) 

การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมลูอสิระด้วยวิธี DPPH  

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เป็นวิธีท่ีดัดแปลงเล็กน้อยจาก Adesanwo et al. (2013) [7]  

ใช้โทรลอกซ์ (Torlox) และกรดแอสคอบิก (Ascorbic acid) ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นสารมาตรฐานใน 

การเปรียบเทียบ และเตรียมสารละลายตัวอย่างจากสารสกัดมะเดื่อปล้องส่วนต่างๆ ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/

มิลลิลิตร  ปิเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่างท่ีตอ้งการทดสอบปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 

DPPH ความเข้มข้น 200 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มในท่ีมืด ณ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที 

และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer ท าการทดลอง

ท้ังหมด 3 ซ้ า และค านวณหาค่าร้อยละของสารตา้นอนุมูลอสิระ DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จากสูตร  
 

 
 

เมื่อ Ac คือ ค่าการดูดกลนืแสงของสารละลาย DPPH ท่ีไม่มสีารทดสอบ และ As คือ ค่าการดูดกลนืแสงของ

สารละลาย DPPH ท่ีผสมกับสารทดสอบ  
 

การทดสอบผลสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องต่อการตายของหนอนนก 

เตรียมสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องในอะซิโตนความเข้มข้น 12.5 , 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มาหยดตรงบริเวณกลางตัวด้านหลังของหนอนนก (Topical application method) ส าหรับชุด

ควบคุมจะใช้อะชิโตนปริมาตร 5 ไมโครลิตร แทนสารสกัด บันทึกผลจ านวนหนอนนกท่ีตายในแต่ละวัน นาน 11 วัน 

แลว้ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมของหนอนนก 
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การศึกษาความสามารถในการยับยั งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

EnzCheck® Reverse Transcriptase Assay kit (Molecular Probes, USA) ถูกใช้ในการศึกษาความสามารถใน

การยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase จากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และ แมว (FIV-RT) โดยน า

สารสกัดความเขม้ขน้ 0.8 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร บ่มกับเอนไซม์ท่ีความเข้มขน้ 10 นาโนโมลาร ์ใน 1x TE buffer (10 มลิลิ

โมลาร์ Tris-HCl pH 7.6, 1 มิลลิโมลาร์ EDTA, 1 มิลลิโมลาร์ DTT) ท่ีมี 8 เปอร์เซ็นต์ DMSO ในปริมาตรปฏิกิริยารวม 

25 ไมโครลิตร จากนั้น เร่ิมปฏิกิริยาโดยการเติม 5 ไมโครลิตร 1:400 T/A บ่มปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที หยุดปฏิกิริยาด้วยการเติม 5 ไมโครลิตร 0.2 M EDTA ตรวจสอบผลิตผลของปฏิกิริยาท่ีได้ด้วยการเตมิ 

40 ไมโครลิตร 1:700 picogreen บ่มในท่ีมืดนาน 5 นาที น าปฏิกิริยาท่ีได้ไปอ่านค่า fluorescence intensity โดยใช้ 

fluorescence microplate reader (Tecan, Switzerland) โดยวัดท่ี excitation และ emission wavelengths ท่ี 485 และ 

535 นาโนเมตร ตามล าดับ ผลท่ีได้จะน ามาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยัง้เทียบกับยา efavirenz (EFV) 

การค้นหาสารยับยั งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ด้วยเทคนิค molecular docking 

เทคนิค molecular docking เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการศกึษาการจับกันระหวา่งเอนไซมแ์ละตัวยับยั้ง โดยการ

จ าลองการจับกันระหว่างเอนไซม์และตัวยับยั้งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทดลองนี้ ใช้โปรแกรม GOLD5.5 

(The Cambridge Crystallographic Data Centre Inc, Cambridge, UK) มาค้นหาสารประกอบในมะเดื่อปล้องท่ีน่าจะมี

ศักยภาพในการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase ในไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ (HIV-RT) และแมว 

(FIV-RT) 

ท าการเตรียมโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เพื่อน ามาใช้ท า molecular docking โดยเตรียมเอนไซม์ HIV-RT 

จากฐานข้อมูล PDB ภายใตร้หัส 3HVT มาใช ้ส่วนการเตรียมเอนไซม์ FIV-RT ท าได้โดยการน ากรดอะมิโนของเอนไซม์ 

FIV-RT ภายใต้รหัส 5OVN มาจ าลองโครงสร้างสามมิติด้วยโปรแกรม Swissmodel [8] โดยใช้ 3HVT เป็นต้นแบบ  

ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบจ าลองโครงสร้างสามมติขิองเอนไซม์ FIV-RT จาก Ramachandran plot [9] 

ท าการรวบรวมโครงสร้างของสารประกอบในมะเดื่อปล้องท่ีเคยถูกรายงานมาแล้วและมขี้อมูลโครงสร้างอยู่

ในฐานข้อมูล PDB น ามาท า molecular docking โดยใช้โปรแกรม GOLD5.5 กับโครงสร้างสามมิตขิองเอนไซม ์HIV-RT 

และ FIV-RT ตั้งค่าโปรแกรมเป็น default parameters ก าหนดให้บริเวณท่ีเกิดการจับกันระหว่างเอนไซม์และ

สารประกอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 Å จากจุดจับของยา nevirapine (NVP) ใน non-nucleotide binding pocket 

(NNBP) หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการจับกันระหว่างสารประกอบในมะเดื่อปล้องและเอนไซม์ด้วยโปรแกรม 

DeepView v4.0.2 (Guex and Peitsch, 1997) และ Discovery Studio 4.1 Visualizer (Accelrys Software Inc, USA) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด  

จากผลการวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในสารสกัดตัวอยา่งมะเดื่อปล้องท้ัง 4 ตัวอยา่ง ด้วยวธีิ 

Folin-Ciocalteu method โดยการค านวณเทียบกับกราฟมาตรฐาน gallic acid ท่ีมีสมการเส้นตรง y = 0.0108x - 0.1147 

มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.9929 พบว่าสารสกัดมะเดื่อปล้องอยู่ในช่วง 66.58  0.79 ถึง 395.07 ± 

3.26 mg GAE/g extract โดยท่ีสารสกัดจากใบสดของมะเดื่อปล้องมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุด คือ 

65.01 ± 0.84 mg GAE/g extract รองลงมาคือสารสกัดจากใบอบแห้ง ผลอบแห้ง และกิ่งมะเดื่อปล้องอบแห้ง ตามล าดับ 

ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ผลการศกึษาฤทธิ์การตา้นอนมุูลอิสระ  

จากผลการทดสอบความสามารถในการจับอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH ของสารสกัดจากมะเดื่อปล้องท่ีระดับ

ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่าสารสกัดมะเดื่อปล้องส่วนกิ่งอบแห้งมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมาก 

คือ 28.23 ± 0.15 รองลงมาคือสารสกัดจากผลมะเดื่อปล้องอบแห้ง สารสกัดมะเดื่อปล้องส่วนใบสด และสารสกัด

จากส่วนใบแห้ง ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และรอ้ยละการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลของ

มะเดื่อปล้องส่วนกิ่งอบแห้ง ผลอบแห้ง ใบอบแห้ง และใบสด 

สารสกัดมะเดื่อปล้องจาก ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด 

(mgGE/g extract)* 

เปอร์เซน็ต์การตา้นอนุมลูอสิระ 

กิ่งอบแห้ง 66.58 ± 0.79 28.23 ± 0.15** 

ผลอบแห้ง 164.82 ± 1.85 11.95 ± 0.20** 

ใบอบอหง้ 344.70 ± 3.00 10.92 ± 1.85** 

ใบสด 344.70 ± 3.00 10.92 ± 1.85** 

Torlox - 50.16 ± 0.95*** 

Ascorbic acid - 65.26 ± 1.10*** 

       *mgGE/g extract: milligram gallic acid equivalents per gram of extract 

      ** %Inhibition ด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดตัวอยา่งความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 

      *** %Inhibition ดว้ยวธีิ DPPH ของสารมาตรฐานท่ีความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/มลิลลิิตร 

 

การทดสอบผลสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องต่อการตายของหนอนนก 

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องต่อหนอนนก พบว่า หลังจากหยดสารสกัดมะเดื่อปล้องเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง สารสกัดท่ีความเข้มข้น 12.5 และ 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีการตายเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ี 1.7 และ 8.3 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และท่ีวันสุดท้ายของการทดลองพบว่า ท่ีความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ 12.5, 25, 50 และ 100 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีการตายเฉลี่ยอยู่ 71.7 ± 16.07, 60.0 ± 10.00, 65.0± 15.00 และ 73.3 ± 10.41 เปอเซ็นต์ 

ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าท่ีความเข้มข้นท่ี 100 มลิลิกรัม/มลิลิลิตร จะมเีปอร์เซ็นตก์ารตายเฉลี่ยสะสมสูงท่ีสุด (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที ่1 แผนภูมแิท่งแสดงเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมของหนอนนกเม่ือทดสอบกับสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้อง 

 

การศึกษาความสามารถในการยับยั งเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากมะเดื่อปล้องท้ัง 4 ส่วน คือ ผล กิ่ง ใบสด และใบแห้ง มีฤทธ์ิการยับยั้ง

เอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ท่ีดีกว่ายา EFV โดยให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 166.57 ± 4.35, 114.85 ± 7.90, 

193.63 ± 10.34 และ 192.52 ± 5.87 ต่อเอนไซม์ HIV-RT ตามล าดับ  ส่วนเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเอนไซม์ FIV-RT ของ

สารสกัดท้ัง 4 ชนิดมีค่าเท่ากับ 155.22 ± 22.76, 135.81 ± 15.84, 154.29 ± 5.03 และ 185.78 ± 26.46 ตามล าดับ 

ดังแสดงในรูปท่ี 2 ดังนั้นสารสกัดจากมะเดื่อปล้องจึงมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาต่อในการใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส

เพื่อการรักษาโรคตดิเชื้อจากไวรัสภูมิคุม้กันบกพร่องท้ังในมนุษยแ์ละแมว 

 
ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นตก์ารยับยัง้เอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT โดยสารสกัดจากผล กิ่ง ใบสด และใบแห้งของมะเดื่อปล้อง 

 

การค้นหาสารยับยั งการท างานของเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ด้วยเทคนิค molecular docking 

จากการรวบรวมสารประกอบในมะเดื่อปล้องท่ีมีรายงานการคน้พบโครงสร้างและอยู่ในฐานขอ้มูล PubChem 

พบว่าสามารถรวบรวมโครงสร้างของสารได้ท้ังหมด 13 โครงสร้าง (ตารางท่ี 2) การท า molecular docking ระหว่าง

สารท้ัง 13 โครงสร้าง ยา NVP และ EFV กับเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งพบว่า 
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stigmasterol ให้ค่า GOLD score สูงกว่าค่า GOLD score ของยาท้ังสองชนิดใน HIV-RT และ hispidacine ให้ค่า GOLD 

score ท่ีสูงกวา่ยาทัง้สองชนดิส าหรับท้ัง HIV-RT และ FIV-RT 
 

ตารางที่ 2 ค่า GOLD scores ของการจับกันระหว่างสารประกอบในมะเดื่อปล้องท่ีมีรายงานโครงสร้างในฐานข้อมูล 

Pubchem และเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT 

CID number Compound 
GOLD score 

HIV-RT FIV-RT 

2355 Bergapten 44.75 44.86 

10494 Oleanolic acid 50.08 48.68 

92156 ß-amyrine acetate 51.13 45.36 

92157 Lupeol acetate 46.65 42.72 

222284 ß-sitosterol 58.73 47.16 

259846 Lupeol 44.45 41.01 

264751 Pergularinine 44.74 46.06 

5280794 Stigmasterol 63.14 58.30 

11762454 Dihydrolanosterol Acetate 37.26 51.70 

54685921 Hispidine 49.46 48.81 

101288063 Hispiloscine 24.03 40.00 

101316952 Gluanol 42.63 33.15 

101883143 Hispidacine 61.78 70.64 

4463 NVP 56.04 56.29 

64139 EFV 59.84 59.70 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นมะเดื่อปล้อง ได้แก่ กิ่ง ผล และใบ  

(สดและแห้ง) พบว่าสารสกัดจากส่วนใบอบแห้งมีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดมากที่สุด ล าดับรองลงมาคือส่วนของใบสด 

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดในสารสกัดจากส่วนใบสดใกล้เคียงกับปริมาณฟีนอลิก

ท้ังหมดของสารสกัดจากใบอบแห้ง เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด โดยท่ัวไปแบ่ง

ประเภทอย่างหยาบๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ กรดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ สติลปีนต์ คูมารินส์ และแทนนิน สารประกอบ 

ฟีนอลิกจัดเป็นสารสังเคราะห์ชนิดทุตยิภูมขิองพืช (secondary metabolites) ในแต่ละระยะหรือแต่ละส่วนของต้นพชืจะพบ

ท้ังชนดิและปริมาณท่ีแตกตา่งกัน [10, 11] นอกจากนี้ปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวพชื ได้แก่ สภาพการเพาะปลูก ดิน แสง มผีล

ตอ่ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอกีด้วย [11] สารประกอบฟีนอลิกบางชนิดอาจสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อน ดังนัน้ชนิด

ของสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดส่วนใบสดของมะเดื่อปล้องมีความแตกต่างกับสารสกัดจากใบอบแห้ง ท้ังนี้หาก

ตอ้งการตรวจสอบอาจตอ้งท าการทดสอบกลุ่มสารอื่น ๆ ของสารประกอบฟีนอลิกเพิ่ม 
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การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยรายงานเป็นร้อยละของความสามารถในการจับอนุมูล

อสิระของสารสกัดเอธานอลท่ีระดับความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร พบวา่สารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องอบแห้งมี

ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด ซึ่งให้ผลตรงกันข้ามกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดท่ีวิเคราะห์ได้ จากผล

การทดสอบนี้แสดงให้เห็นวา่กลุ่มสารประกอบฟีนอลิกท่ีสกัดได้ในแต่ละส่วนของต้นมะเดื่อปล้องมีความแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน ถึงแม้ว่าชนิดของสารประกอบฟีนอลิกที่มีในส่วนของกิ่งมะเดื่อปล้องพบในปริมาณน้อย แต่กลับมีความสามารถ

จับอนุมูลอสิระของ DPPH ได้ดีกวา่ชนดิของสารประกอบฟีนอลิกในส่วนท่ีได้จากผลและใบของมะเดื่อปล้อง ในขณะท่ีส่วน

ของใบสดและใบอบแห้ง ให้ผลการทดสอบการจับอนุมูลอิสระกับ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด

ใกล้เคียงกัน จึงเป็นผลท่ีน่าสนใจเช่นกันว่ากลุ่มสารประกอบฟีนอลิกประเภทใดท่ียังคงอยู่ในใบอบแห้งและมีฤทธ์ิใน  

การตา้นอนุมูลอิสระ ดังนัน้ในการศึกษาวจิัยต่อไปควรวิเคราะห์กลุ่มสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของ

มะเดื่อปล้อง 

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องต่อหนอนนก พบว่า ท่ีความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับ  

100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีเปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมของหนอนนกสูงท่ีสุด และล าดับรองลงมาคือท่ีความเข้มข้นของ

สารสกัดท่ี 12.5, 50, และ 25 มลิลิกรัม/มลิลิลิตร ตามล าดับ การใชส้ารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องนั้นมีอัตราการตายอย่าง

สม่ าเสมอจนจบการทดลอง และให้เปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 73.3  เมื่อพิจารณาสารสกัดท่ีความเข้มข้น

เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร พบว่าให้เปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมค่อนข้างสูงซึ่งเท่ากับ 71.7 ± 16.07  ดังนั้นหาก

จะเลอืกใชค้วามเข้มข้นของสารสกัดในการควบคุมหนอนศัตรูพชื อาจเลอืกใชส้ารสกัดจากกิ่งมะเดื่อปล้องท่ีความเข้มข้นท่ี 

12.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เพราะเป็นความเข้มข้นท่ีต่ าท่ีสุดท่ีให้เปอร์เซ็นต์การตายเฉลี่ยสะสมท่ีดี  นอกจากการทดลองนี้

แล้ว ผลของสารสกัดจากมะเดื่อปล้องต่อสิ่งมีชวีติอื่นได้รับการศกึษาเชน่เดียวกัน โดยพบวา่สารสกัดเอทานอลจากใบและ

ผลมะเดื่อปล้องมีแนวโนม้แสดงความเป็นพิษต่อไรทะเล (Artemia salina) โดยให้คา่ LC50 ค่อนข้างต่ าซึ่งมคี่าเท่ากับ 10.32 

และ 14.69 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ [12]  นอกจากนั้น สารสกัดจากใบมะเดื่อปล้องยังถูกน าไปใช้ในการจัดการ

แมลงศัตรูมะเขือยาว โดยผลพบว่า สารสกัดจากใบมะเดื่อปล้องมีประสิทธิภาพท่ีดีในการไล่แมลงเป็นอันดับสองรองจาก

ใบยาสูบ [13] ดังนั้นจากผลการศึกษาเหล่านี้จะพบว่า สารสกัดจากมะเดื่อปล้องจึงเป็นสารสกัดท่ีน่าสนใจในการน าไป

ประยุกตใ์ชเ้ป็นสารไล่แมลงหรือก าจัดศัตรูพืชในอนาคต 
การศกึษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม ์HIV-RT และFIV-RT พบวา่ สารสกัดจากผล กิ่ง ใบสด และใบแห้ง

ของมะเดื่อปล้องมีฤทธ์ิยับยั้งการท างานของเอนไซม์ได้ดีกว่ายา NVP และ EFV  จากการค้นหาสารเคมีท่ีพบในสารสกัด 

[14, 15, 16, 17] พบสารจ านวน 13 โครงสร้างในฐานข้อมูล Pubchem ผลการจ าลองการจับกันระหว่างสารท้ัง  

13 โครงสร้างและเอนไซม์ HIV-RT และ FIV-RT โดยเทคนิค molecular docking ด้วยโปรแกรม GOLD5.5 พบว่า 

stigmasterol และ hispidacine ให้ค่า GOLD score สูงกว่ายา NVP และ EFV จึงเป็นการคาดคะเนว่า สารท้ัง 2 ชนิดนี้

สามารถจับกับเอนไซม์และเป็นตัวยับยั้งท่ีดีกว่ายา ดังนั้น stigmasterol และ hispidacine จะถูกน ามาศึกษาประสิทธิภาพ

และกลไกการยับยัง้เอนไซม ์HIV-RT และ FIV-RT เพื่อน าไปพัฒนายารักษาโรคตดิเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องในอนาคต 
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การเสรมิฤทธิ์ยาปฏิชีวนะเจนตามัยซินด้วยสารสกัดใบพญาสัตบรรณในการต้านการ

เจริญของเชื อแบคทีเรียบางชนิด 

Synergistic Antimicrobial Activity of Alstonia scholaris (L.) R. Br. Leave Extract 

and Gentamicin Against the Growth of some Bacterial Species 

 

ปรัชญา เฉลียวฉลาด1* และ เดือนเต็ม ทองเผอืก1 

Pratya Chaliewchalad1* and Dueantem Thongphueak1 
 

บทคัดย่อ 

พญาสัตบรรณ เป็นพืชท่ีสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา แต่ยังมีผู้ศึกษา

นอ้ย การวจิัยในครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิยับยัง้เชื้อแบคทีเรียบางชนดิของสารสกัดเอทานอล 95% 

และเอทิลอะซิเตทจากใบพญาสัตบรรณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922, 

Bacillus subtilis TISTR 1248, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ 

Klebsiella pneumoniae TISTR 1867 ด้วยวิธี broth dilution และตรวจสอบการเสริมฤทธ์ิของสารสกัดกับยาปฏิชีวนะ 

(synergic effect) ด้วยวธีิ paper disc diffusion ผลการตรวจสอบปฏสิัมพันธ์ระหวา่งสารสกัดและยาปฏิชีวนะ gentamicin 

ในการออกฤทธ์ิเสริมกัน พบว่า สารสกัดเอทานอลและเอทิลอะซิเตทออกฤทธ์ิเสริมกันกับ gentamicin ได้ดีท่ีสุดใน 

การต้านการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 รองลงมาคือ B. subtilis TISTR 1248 ในขณะท่ีสารสกัดท้ังสองชนิด 

ไม่มีประสิทธิภาพในการเสริมฤทธ์ิกับ gentamicin ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa 

ATCC 27853 และ K. pneumoniae TISTR 1867 และเมื่อทดสอบความสามารถในการต้านการเจริญของเชื้อทดสอบ

ด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัดเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ได้ดีท่ีสุด  

โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ รองลงมา คือ S. aureus ATCC 

25923 และ K. pneumoniae TISTR 1867 ซึ่งมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มลิลกิรมัตอ่มิลลิลติร  
 

ค าส าคัญ:   ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทเีรีย, สมุนไพร, การสกัดสาร, พญาสัตบรรณ 
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Abstract  

Alstonia scholaris ( L. )  R.  Br. , a plant that can be found in all parts of Thailand and had pharmacological 

activity, but there are only a few educators.  The aim of this research was conducted to comparison inhibitory 

effect of 95% ethanolic and ethyl acetate leave extracts from Alstonia scholaris (L.) R. Br. against the growth of 

five bacterial species including Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus subtilis TISTR 1248, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 , Klebsiella pneumoniae TISTR 1867  and Staphylococcus aureus ATCC 25923  by broth dilution 

assays.  Synergistic effect of extract and gentamicin was also investigated by paper disc diffusion.  Synergistic 

effect result revealed that 95% ethanol and ethyl acetate extracts showed the synergistic with gentamicin, which 

able to inhibit the growth of S. aureus ATCC 25923, followed by B. subtilis TISTR 1248, E. coli ATCC 25922 , 

P. aeruginosa ATCC 27853  and K.  pneumoniae TISTR 1 8 67 .  While, both extracts did not have synergistic 

antibacterial activity with gentamicin against the growth of E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 and 

K.  pneumoniae TISTR 1 8 67 .  The result of minimum inhibitory concentration (MIC)  and minimum bactericidal 

concentration (MBC) revealed that the 95% ethanol extract could inhibit the growth of B. subtilis TISTR 1248 with 

MIC and MBC values of 15.62 and 31.25 mg/ml, respectively.   Followed by S.  aureus ATCC 25923  and  

K. pneumoniae TISTR 1867 with showed MIC and MBC values of 31.25 and 62.50 mg/ml, respectively. 
 

Keywords:   Antibacterial activity, Medicinal plant, Extraction, Alstonia scholaris 
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บทน า 

ปัจจุบันท่ัวโลกก าลังประสบกับปัญหาเชื้อดื้อยาปฏชิีวนะ เตมิเชื้อดื้อยานั้นเป็นเชื้อท่ีเคยไวตอ่การท าลายด้วยยา

ท่ีใช้รักษา แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพื่อให้มีชีวิตรอดจากการท าลาย ท าให้เชื้อเกิดการดื้อยาขึ้น ซึ่ 

งสามารถพบการดื้อยาของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด กลไกการดื้อยาท่ีสามารถพบโดยท่ัวไป ได้แก่ การท าลายฤทธ์ิของยา

ด้วยเอนไซม ์การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของยา การลดการผ่านของยาเข้าเซลล์ และการเพิ่มปริมาณการผลิตสารเพื่อต้าน

ฤทธ์ิยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบเชื้อดื้อยาท่ีสามารถเกิดขึ้นได้เองแม้เชื้อไม่เคยสัมผัสกับตัวยามาก่อน ด้วยเหตุผล

ดังกล่าว การลดปัญหาเช้ือดื้อยาจึงควรเร่ิมจากการใช้ยาให้เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเกิดการดื้อยา 

(Honestdocs, 2019) นอกจากนี้ประชาชนยุคใหม่มีความตื่นตัวและตระหนักถึงอันตราย ตลอดจนผลข้างเคียงหรือการ

สะสมของยาสังเคราะห์มากขึน้ จึงหันมาใส่ใจสุขภาพและกลับมาใชส้มุนไพรซึ่งเป็นผลผลิตจากธรรมชาตใินการบ าบัดและ

รักษาโรคเบือ้งตน้ (Magiorakos et al., 2011; Saga T and Yamaguchi K, 2009) 

สมุนไพร เป็นผลิตผลจากธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ รวมท้ังแร่ธาตุ ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืน 

เพื่อบ าบัดและรักษาโรค รวมท้ังใชรั้บประทานเพื่อบ ารุงร่างกาย หนึ่งในสมุนไพรท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ คือ พญาสัตบรรณ ท้ังนี้

พญาสัตบรรณ หรือตีนเป็ด (Alstonia scholaris) จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae มีถิ่นก าเนิดแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

รวมถึงประเทศไทย (Khyade et al., 2014) ท้ังนี้สามารถพบพญาสัตบรรณในทุกภาคของประเทศ โดยพญาสัตบรรณ

สามารถเจริญและกระจายในป่าท้ังผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ โดยเฉพาะป่าดิบชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออก รวมท้ังใน

ป่าเบญจพรรณของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถพบได้ในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าบึงน้ าจืด 

เป็นต้น ในประเทศไทยสามารถพบต้นพญาสัตบรรณได้ในสถานท่ีต่าง ๆ เนื่องจากนิยมปลูกเป็นไม้มงคลเพื่อประดับ

ตกแตง่ เพราะเป็นตน้ไมท้้องถิ่นท่ีคนไทยโบราณเชื่อวา่ บ้านใดปลูกตน้พญาสัตบรรณไว้ประจ าบ้านจะท าให้มีเกียรต ิได้รับ

การยกย่องและนับถือจากบุคคลท่ัวไป เพราะพญาสัตบรรณหรือฉัตรบรรณ คือ เคร่ืองสูงท่ีใช้ในขบวนแห่เป็นเกียรติยศ 

และพญา คือ ผู้เป็นใหญ่ท่ีควรยกยอ่งเคารพนับถือ และจากการเจริญของทรงพุม่มลีักษณะคล้ายกับฉัตร ซึ่งนอกจากเป็น

ไม้ประดับแล้ว พญาสัตบรรณยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งของสารอัลคาลอยด์ (alkaloids) ท่ีส าคัญ

โดยเฉพาะกลุ่มอินโดลอัลคาลอยด์ (indole alkaloids) ควโินลีน (quinoline) สเตอรอยด์ (steroid) และยังพบแทนนนิ (tannin) 

ฟีนอล (phenol) เทอร์พีนอยด์ (terpenoid) และซาโปนิน (saponin) เป็นต้น (Misra et al., 2011) โดยในทวีปเอเชียใต้ 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เปลือกของไม้ชนิดนี้ในการรักษาโรคบิด ล าไส้ติดเชื้อ และมาลาเรีย ใบ ใช้รักษาโรค  

ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมท้ังมีการน าส่วนต่าง ๆ ของพญาสัตบรรณมาใช้ในการผลิตเป็นยารักษาโรคมาลาเรีย  

(Ayush-64) นอกจากนี้ พญาสัตบรรณยังเป็นพืชท่ีมีฤทธ์ิทางอัลลีโลพาที (Allelopathy) คือ สามารถสร้างสารท่ียับยั้งการ

เจริญของพืชบริเวณใกล้เคียงได้ (ประไพรัตน์ สีพลไกร, 2555; ศิริพร หมาดหล้าและพจนพร ไกรดิษฐ์, 2559; อุฑารัตน์  

ภูไ่พบูลย,์ 2542; Khan et al., 2003)  

เป็นท่ีน่าเสียดายว่า ประชาชนเป็นจ านวนมากมองข้ามคุณประโยชน์และองค์ประกอบทางเคมีท่ีมฤีทธ์ิทางเภสัช

วทิยาจากส่วนตา่ง ๆ ของพญาสัตบรรณ เพยีงเพราะกลิ่นอันไมพ่ึงประสงค์ของดอกพญาสัตบรรณเท่านั้นเอง ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวส่งผลให้ต้นไม้ชนิดนี้ถูกตัดและโค่นท้ิงโดยไมถู่กน ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มศักยภาพ กลายเป็นเพียงของเหลือ

ทิ้งจากภาคเกษตรกรรมที่ทุกคนมองข้ามและรังเกียจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน าพญาสัตบรรณมาสกัดสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพด้วยตัวท าละลายเคมีและน ามาศึกษาฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุส าคัญในการก่อโรคในมนุษย์ เพื่อเป็น

ความรู้ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาพชืท้องถิ่นให้เกิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมตัวอย่างพืชที่ใช้ในการศกึษา 

ใบพญาสัตบรรณท่ีน ามาใช้ในการท าวิจัยน ามาจากพื้นท่ีบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี โดยน ามาล้างท าความสะอาดและน าไปอบ

ท่ีอุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส จนกว่าน้ าหนักจะคงที่ และบดให้ละเอียดดว้ยเครื่องป่ันไฟฟา้ 

การสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยวิธีมาเซอเรชัน (maceration) (อัฐญาพร ชัยชมพ,ู 2555) 

ท าการสกัดสารออกฤทธ์ิในใบพญายอโดยใช้เอทานอล 95% และเอทิลอะซิเตทเป็นตัวท าละลาย ด้วย

อัตราส่วนน้ าหนักแห้งต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1 : 4 ท าการสกัดท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นระเหย 

ตัวท าละลายออกด้วยเคร่ืองกลั่นระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ ( rotory evaporator) ค านวณผลผลิตร้อยละ 

(percentage yield) เก็บสารสกัดหยาบท่ีได้ในขวดสีชาในโถดูดความชื้น (desiccator) ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
การเตรยีมสารสกัดเพื่อใช้ทดสอบการเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ (synergistic effect) 

ละลายสารสกัดหยาบด้วย dimethyl sulphoxide (DMSO) ในขณะที่ยาปฏิชีวนะ gentamicin เจือจางด้วย

น้ าเกลือ 0.85% ให้มีความเข้มข้นเร่ิมต้นเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นท าการผสมสารสกัดกับ 

gentamicin ให้มีความเข้มข้นดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนสารสกัดหยาบต่อยาปฏชิวีนะ  

สารสกัดใบพญาสัตบรรณ 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 

gentamicin 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 

ความเข้มข้นของสารทดสอบต่อ disc 

สารสกัด (mg/disc) gentamicin (g/disc) 

E100 G0 20 0 

E90 G10 18 2 

E80 G20 16 4 

E70 G30 14 6 

E60 G40 12 8 

E50 G50 10 10 

E40 G60 8 12 

E30 G70 6 14 

E20 G80 4 16 

E10 G90 2 18 

E0 G100 0 20 

 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใบพญาสัตบรรณที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ร่วมกับยาปฏิชีวนะ (synergism) (Lee WS and Komarmy L, 1975) 

น าเชื้อแบคทีเรีย 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ S. aureus ATCC 25923, B. subtilis TISTR 1248, E. coli ATCC 25922,  

P. aeruginosa ATCC 27853 และ K. pneumoniae TISTR 1867 ท่ีเลี้ยงในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) มาปรับให้มี

ปริมาณเชื้อประมาณ 1.5 x 108 CFU/ml ด้วย McFarland standard เบอร์ 0.5 จากนัน้ใชไ้มพ้ันส าลีปลอดเชื้อ (cotton swab) 

จุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อและน ามาเกลี่ยบนอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) เติมสารทดสอบต่าง ๆ ปริมาตร  

20 ไมโครลิตร ลงในแผ่นกระดาษกรองไร้เชื้อ และน าไปวางบนผิวหน้าอาหารท่ีท าการเกลี่ยเชื้อไว้  จากนั้นน าไปบ่มท่ี
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อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลการทดลอง โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสการยับยั้งใน

หนว่ยมลิลิเมตร 

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั งการเจริญของเชื อทดสอบ (Minimum 

Inhibitory Concentration, MIC) ด้วยวิธี Macro broth dilution (Pukumpuang et al., 2012) 

ท าการเจือจางสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการต้านเชื้อทดสอบและยา gentamicin แบบสองเท่าล าดับ

ส่วน (two – fold serial dilution) ลงในหลอดทดลอง จากนั้นท าการเติมเชื้อทดสอบท่ีมีประมาณเซลล์สุดท้ายเท่ากับ 

1 x 105 CFU/ml น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความขุ่นของเชื้อทดสอบ 

ในหลอดทดลองด้วยตาเปล่าเทียบกับหลอดควบคุม  

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถค่าเชื อแบคทีเรียทดสอบได้  (Minimum 

Bactericidal Concentration, MBC) โดยวิธกีาร streak plate  

น าหลอดทดลองท่ีไม่พบการเจรญิของแบคทเีรียด้วยวิธี MIC มาลากบนอาหาร MHA และน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการบันทึกค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีแบคทีเรียไม่เจริญในหน่วยมิลลิกรัมต่อ

มลิลลิิตร  
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณด้วยวิธีมาเซอเรชันโดยใช้เอทานอล 95% และเอทิลอะซิเตท

เป็นตัวท าละลาย พบว่า สารสกัดเอทานอล แสดงผลผลิตร้อยละ 11.17 โดยมีลักษณะแห้ง สีเขียวเข้ม ซึ่งมีลักษณะ

เชน่เดียวกับสารละลายเอทิลอะซิเตทท่ีสามารถสกัดสารออกมาได้คิดเป็นร้อยละ 3.92 และเมื่อการท างานรว่มกันของ

สารสกัดหยาบกับ gentamicin ในการยับยัง้การเจรญิของ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus 

ATCC 25923, B. subtilis TISTR 1248 และ K. pneumoniae TISTR 1867 พบว่า อัตราส่วนของสารสกัดเอทานอลต่อ 

gentamicin ท่ีมีความเข้มข้น E60 + G40 สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ได้สูงท่ีสุดโดยมคี่าวง

ใสการยับยั้งเท่ากับ 23.33 ± 1.63 มิลลิเมตร และท่ีความเข้มข้น E10 + G90 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีฤทธ์ิยับยั้งการเจรญิ

ของ S. aureus ATCC 25923, K. pneumoniae TISTR 1867, E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa ATCC 27853 ได้

ดีท่ีสุดโดยมีค่าวงใสการยับยั้งเท่ากับ 30.88 ± 1.35, 26.14 ± 1.35, 24.00 ± 1.10, 24.00 ± 0.93มิลลิเมตร ตามล าดับ 

ในขณะที่อัตราส่วนของสารสกัดเอทิลอะซิเตทต่อ gentamicin ท่ีความเข้มข้น E30 + G70  เปอร์เซ็นต์ สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ATCC 25923 โดยมีค่าวงใสสูงสุดเท่ากับ 31.38 ± 2.82 มิลลิเมตร รองลงมา

คือ ความเข้มข้นของสารเท่ากับ E10 + G90 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ K. pneumoniae TISTR 

1867, P. aeruginosa ATCC 27853 และ B. subtilis TISTR 1248 ได้ดีที่สุด โดยมีค่าวงใสการยับยั้งเท่ากับ 27.29 ± 

1.70, 25.00 ± 0.93 และ 24.43 ± 1.51 มิลลิเมตร ตามล าดับ ในขณะท่ีความเข้มข้น E20 + G80 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922 โดยมคี่าวงใสการยับยัง้เท่ากับ 21.11 ± 0.93 มลิลิเมตร ซึ่งผลการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อทดสอบท้ัง 5 ชนิด แสดงผลดังตารางท่ี 2 - 7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ค่าวงใสการยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณด้วยวิธี

ทดสอบการเสริมฤทธ์ิยาปฏิชีวนะ (synergism) 

ความเข้มขน้ของสารสกดั (E) ตอ่

ยาปฏิชีวนะ เentamicin (G) 

(เปอร์เซ็นต)์ 

ค่าเฉลี่ยเส้นผา่ศูนย์กลางวงใสการยับยั ง  mean ± SD (มลิลิเมตร) 

สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลอะซิเตท gentamicin 

E100 + G0 0.00 ± 0.00e 0.00 ± 0.00e 0.00 ± 0.00e 

E90 + G10 16.33 ± 1.15cd 17.00 ± 1.73bcd 21.00 ± 1.00abcd 

E80 + G20 17.33 ± 0.58bcd 15.67 ± 2.31d 21.33 ± 0.58abcd 

E70 + G30 18.67 ± 1.15abcd 18.67 ± 2.31abcd 22.67  ± 1.15abc 

E60 + G40 18.67 ± 1.53abcd 20.33 ± 0.58abcd 24.00 ± 1.00a 

E50 + G50 19.33 ± 1.53abcd 19.33 ± 1.15abcd 25.00 ± 1.00a 

E40 + G60 18.67 ± 1.15abcd 22.33 ± 1.53abc 23.00  ± 1.73ab 

E30 + G70 19.33 ± 0.58abcd  22.33 ± 0.58abc 24.00 ± 1.00a 

E20 + G80 21.33 ± 3.05abcd 22.67 ± 2.08abc 18.67 ± 8.08abcd 

E10 + G90 23.33 ± 1.53ab 24.33 ± 1.53a 25.00 ± 0.00a 

Gentamicin 24.67 ± 2.31a 24.00 ± 2.00a 24.67 ± 2.31a 

 

ตารางที่ 3 ค่าวงใสการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ATCC 25923 ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณด้วยวิธี

ทดสอบการเสริมฤทธ์ิยาปฏิชีวนะ (synergism) 

ความเข้มขน้ของสารสกดั (E) 

ต่อยาปฏิชีวนะ gentamicin 

(G) (เปอร์เซ็นต)์ 

ค่าเฉลี่ยเส้นผา่นศนูย์กลางวงใสการยับยั ง  mean ± SD (มลิลเิมตร) 

สารสกัดเอทานอล 
สารสกัดเอทลิอะซิ

เตท 
gentamicin 

E100 + G0 0.00 ± 0.00j 0.00 ± 0.00j 0.00 ± 0.00j 

E90 + G10 26.00 ± 4.36bcdefghi 21.67 ± 0.58hi 20.67 ± 1.15i 

E80 + G20 26.00 ± 1.73bcdefghi 23.00 ± 2.65 fghi 22.00 ± 0.00ghi 

E70 + G30 23.67 ± 3.21efghi 27.67 ± 1.53abcdef 23.33 ± 0.58efghi 

E60 + G40 26.00 ± 2.00bcdefghi 28.00 ± 1.73abcdef 23.00 ± 1.73fghi 

E50 + G50 27.33 ± 0.58abcdefg 28.67 ± 1.53abcde 25.00 ±0.00defghi 

E40 + G60 26.00 ± 1.73bcdefghi 30.67 ± 2.08abc 25.33 ± 0.58cdefghi 

E30 + G70 29.67 ± 1.15abcd 29.67 ± 2.53abcd 26.00  ± 0.00bcdefghi 

E20 + G80 28.00 ± 1.00abcdef 30.33 ± 3.21abcd 26.33  ± 0.58abcdefgh 

E10 + G90 31.67 ± 2.89a 30.00 ± 1.73abcd 27.33  ± 0.58abcdefg 

Gentamicin 28.89 ± 2.65ab 28.67 ± 1.53abcde 26.00 ± 0.00bcdefghi 
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ตารางที่ 4  ค่าวงใสการยับยัง้การเจรญิของเชื้อ E. coli ATCC 25922 ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณด้วยวิธีทดสอบ

การเสริมฤทธ์ิยาปฏิชีวนะ (synergism) 

 

ตารางที ่6 ค่าวงใสการยับยัง้การเจรญิของเชื้อ K. pneumoniae TISTR 1867 ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณด้วยวิธี

ทดสอบการเสริมฤทธ์ิยาปฏิชีวนะ (synergism) 

ความเข้มขน้ของสารสกดั (E) ตอ่ยา

ปฏิชีวนะ gentamicin (G) 

(เปอร์เซ็นต)์ 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสการยับยั ง  mean ± SD 

(มิลลิเมตร) 

สารสกัดเอทานอล 
สารสกัดเอทิลอะซิ

เตท 
gentamicin 

E100 + G0 0.00 ± 0.00e 0.00 ± 0.00e 0.00 ± 0.00e 

E90 + G10 20.00 ± 1.00cd 18.33 ± 3.21d 24.67  ± 1.53abcd 

E80 + G20 23.67 ± 4.73bcd 24.00 ± 5.58bcd 25.67  ± 1.15abc 

E70 + G30 23.00 ± 3.00bcd 23.33 ± 1.53bcd 26.67  ± 1.15abc 

E60 + G40 24.00 ± 1.73bcd 24.33 ± 0.58abcd 26.00  ± 1.73abc 

E50 + G50 23.67 ± 1.53bcd 26.33 ± 2.89abc 27.67  ± 2.08ab 

E40 + G60 25.33 ± 2.08abcd 27.67 ± 3.21ab 27.67  ± 0.58ab 

E30 + G70 25.00 ± 1.00abcd 27.67 ± 2.31ab 28.33  ± 0.58ab 

E20 + G80 26.00 ± 1.73abc 26.00 ± 4.35abc 29.00  ± 1.00ab 

E10 + G90 26.33 ± 1.53abc 27.00 ± 2.65abc 28.33  ± 0.57ab 

Gentamicin 27.33 ± 1.53ab 28.67 ± 0.00ab 31.33 ± 1.25a 

 

ความเข้มขน้ของสารสกดั (E) ตอ่

ยาปฏิชีวนะ gentamicin (G) 

(เปอร์เซ็นต)์ 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสการยับยั ง  mean ± SD (มิลลิเมตร) 

สารสกัดเอทานอล 
สารสกัดเอทลิอะซิ

เตท 
gentamicin 

E100 + G0 0.00 ± 0.00m 0.00 ± 0.00m 0.00 ± 0.00m 

E90 + G10 9.67 ± 0.58l 12.00 ± 2.65kl 12.67  ± 2.08jkl 

E80 + G20 12.00 ± 1.00kl 16.00 ± 1.00ghijk 17.00  ± 3.60fghi 

E70 + G30 14.67 ± 0.58ijk 17.67 ± 0.58defghi 19.33  ± 1.15bcdefgh 

E60 + G40 17.00 ± 1.00fghi 17.33 ± 0.58efghi 22.00  ± 1.00abc 

E50 + G50 16.67 ± 1.15fghij 18.67 ± 1.15cdefghi 24.00  ± 1.00a 

E40 + G60 16.00 ± 1.00ghijk 20.67 ± 1.15abcdef 23.33  ± 0.57ab 

E30 + G70 15.67 ± 1.15hijk 20.00 ± 0.00abcdefg 22.33  ± 1.53abc 

E20 + G80 17.67 ± 0.58defghi 21.67 ± 0.58abcd 23.00  ± 0.00ab 

E10 + G90 20.00 ± 1.73abcdefg 20.67 ± 1.15abcdef 22.67  ± 0.58abc 

Gentamicin 23.00 ± 2.00ab 21.33 ± 1.15abcde 23.67 ± 1.53a 
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ตารางที่ 7  ค่าวงใสการยับยัง้การเจรญิของเชื้อ P. aeruginosa ATCC 27853 ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณด้วยวิธี

ทดสอบการเสริมฤทธ์ิยาปฏิชีวนะ (synergism)  

ความเข้มขน้ของสารสกดั (E) ตอ่

ยาปฏิชีวนะ gentamicin (G) 

(เปอร์เซ็นต)์ 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสการยับยั ง  mean ± SD (มิลลิเมตร) 

สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทิลอะซิเตท gentamicin 

E100 + G0 0.00 ± 0.00j 0.00 ± 0.00j 0.00 ± 0.00j 

E90 + G10 11.67 ± 1.15i 12.33 ± 1.53i 15.00  ± 1.00h 

E80 + G20 17.00 ± 1.00fgh 18.33 ± 0.58efgh 18.00  ± 2.00efghi 

E70 + G30 18.67 ± 0.58efgh 19.00 ± 1.00efg 19.33  ± 0.58defg 

E60 + G40 17.00 ± 3.46fgh 15.67 ± 1.15gh 22.67  ± 1.53abcdef 

E50 + G50 19.67 ± 1.15cdefg 19.00 ± 0.00efg 22.67  ± 0.58abcdef 

E40 + G60 20.67 ± 0.58bcdefg 20.33 ± 0.58bcdefg 23.67  ± 0.58abcde 

E30 + G70 21.33 ± 2.08abcdefg 20.33 ± 1.15bcdefg 23.33  ± 0.58abcdef 

E20 + G80 24.33 ± 0.58abcde 27.33 ± 6.66a 24.33  ± 1.15abcde 

E10 + G90 23.33 ± 0.58abcdef 23.33 ± 0.58abcdef 24.33  ± 1.15abcde 

Gentamicin 26.00 ± 1.00abc 26.67 ± 0.58ab 25.67 ± 0.57abcd 

หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรแตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) 

              E หมายถึง สารสกัด G หมายถึง ยาปฏิชวีนะ Gentamicin 
 

เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอลและยาปฏิชีวนะ gentamicin ท่ีความ

เข้มข้นแตกตา่งกันด้วยค่าทางสถิต ิพบวา่ สารสกัดเอทานอลท่ีความเข้มข้น E90 + G10, E80 + G20, E70 + G30, E60 

+ G40, E50 + G50 และ E10 + G90 มปีระสิทธิภาพในการยับยัง้แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิในขณะท่ีสารสกัด 

เอทานอลท่ีความเข้นข้น E100 + G0, E40 + G60, E30 + G70 และ E20 + G80 มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับ gentamicin 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ีความสัมพันธ์ของใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท และ gentamicin  

ท่ีความเข้มข้นแตกตา่งกันด้วยคา่ทางสถิต ิพบวา่ สารสกัดเอทิลอะซิเตทท่ีความเข้มข้น E90 + G10, E80 + G20, E70 

+ G30, E60 + G40, E20 + G80 และ E10 + G90 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และสารสกัดเอทิลอะซิเตทท่ีความเข้มข้น E100 + G0, E50 + G50 E40 + G60 และ E30 + G70 มีประสิทธิภาพ 

ไมแ่ตกตา่งกับ gentamicin อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  
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ตารางที่ 8  ความสัมพันธ์ของสารสกัดใบพญาสัตบรรณ และยาปฏิชีวนะ gentamicin ท่ีความเข้มข้นแตกตา่งกันด้วย

ค่าทางสถิต ิ

ความเข้มขน้ของสาร

สกัด (E) ต่อยาปฏิชวีนะ 

Gentamicin (G)  

ค่าเฉลี่ยวงใสของสารสกดัต่อ

ยาปฏิชีวนะ gentamicin 

(มลิลิเมตร) 

ค่าเฉลี่ยวงใสของ 

ยาปฏิชีวนะ gentamicin 

(มลิลิเมตร) 

ค่าทางสถิต ิ

เอทานอล เอทลิอะซเิตท เอทานอล เอทลิอะซเิตท เอทานอล เอทลิอะซเิตท 

E100 + G0 0 0 0 0 Ns Ns 

E90 + G10 16.73 16.27 25.53 25.53 * * 

E80 + G20 19.20 19.40 24.27 24.27 * * 

E70 + G30 19.73 21.27 24.80 24.80 * * 

E60 + G40 20.53 21.80 24.60 24.60 * * 

E50 + G50 21.33 22.40 24.87 24.87 * Ns 

E40 + G60 21.33 24.33 23.53 23.53 Ns Ns 

E30 + G70 22.20 24.00 22.27 22.67 Ns Ns 

E20 + G80 23.47 25.60 20.80 20.80 Ns * 

E10 + G90 24.93 25.07 18.80 18.80 * * 

Gentamicin 26.00 26.13 26.27 26.27 Ns Ns 

หมายเหต:ุ E หมายถึง สารสกัด 

  G หมายถึง ยาปฏิชีวนะ Gentamicin 

  * หมายถึง แตกตา่งกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 

  ns หมายถึง ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 
เมื่อน าสารสกัดเอทานอลของใบพญาสัตบรรณ และยา gentamicin ไปหาค่า MIC ด้วยวิธี broth dilution 

technique พบว่า สารสกัดมีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของ B. subtilis TISTR 1248 สูงท่ีสุด โดยมีค่า MIC และ 

MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ K. pneumoniae TISTR 1867 

และ S. aureus ATCC 25923 โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  รองลงมาคือ  

P. aeruginosa ATCC 27853 และ E. coli ATCC 25922 ซึ่งแสดงค่า MIC และ MBC ระหว่าง 62.50 – 250 มิลลิกรัมต่อ

มลิลิลิตร ตามล าดับ ค่า MIC และ MBC แสดงดังตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9  ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ี

สามารถฆา่เชือ้ทดสอบ (MBC) โดยสารสกัดเอทานอล 

สาร 

ความเข้มข้น (มลิลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

K. 

pneumoniae  

TISTR 1867 

S. aureus 

 ATCC 25923 

B. subtilis  

TISTR 1248 

E. coli  

ATCC 25922 

P. aeruginosa  

ATCC 27853 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

สารสกัดเอทา

นอล 
31.25 62.50 31.25 62.50 15.62 31.25 125.00 250.00 62.50 125.00 

Gentamicin 0.15 0.31 1.25 0.63 0.31 0.63 2.50 2.50 0.63 1.25 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษาฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดด้วยสารสกัดใบพญาสัตบรรณ โดยใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด ได้แก่ เอ

ทานอล 95% และเอทิลอะซิเตท พบว่า ใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดเอทานอล และเอทิลอะซิเตท มีสีเขียวเข้มและผิวสัมผัส

แห้งแข็ง เมื่อพจิารณาพบวา่ ใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอลและเอทิลอะซิเตทให้ผลผลิตเท่ากับ 11.70 และ 3.92% 

ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าสารสกัดท่ีเอทานอลให้ปริมาณผลผลิตมากกว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตท ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 

สารองค์ประกอบส่วนใหญ่ในพญาสัตบรรณเป็นสารประเภทท่ีมีขั้วสูงจึงถูกเอทานอลสกัดออกมาได้ดีกว่าเมื่อสกัดด้วย

เอทิลอะซิเตทท่ีเป็นสารประเภทขั้วปานกลาง โดยเอทานอลเป็นตัวท าละลายท่ีมีขั้วสูง จึงสามารถสกัดสารท่ีมีขัว้สูงซึ่งเป็น

องค์ประกอบท่ีอยู่ภายในพญาสัตบรรณออกมาได้ดี เช่น อินโดลอัลคาลอยด์ ควิโนลีน แทนนิน สเตอรอยด์ ฟีนอล  

เทอร์พีนอยด์ และซาโปนนิ เป็นตน้ (อัฐยาพร ชัยชมภ,ู 2555 : Misra et al., 2011)  

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการเสริมฤทธ์ิของสารสกัดใบพญาสัตบรรณร่วมกับยาปฏิชีวนะ gentamicin  

ในการยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียทดสอบท้ัง 5 ชนดิ พบวา่ สารสกัดพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอล และเอทิลอะซิ

เตทมีฤทธ์ิเสริมกับ gentamicin พิจารณาจากการท่ีมีค่าวงใสการยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 และ  

B. subtilis TISTR 1248 เพิ่มขึน้จากค่าวงใสของยาปฏชิวีนะ gentamicin ท่ีความเข้มข้นเท่ากัน การเสริมฤทธ์ิดว้ยยาปฏิชีวนะ

นี้อาจเกิดขึ้นจากการท่ีสารออกฤทธ์ิในสารสกัดจับกับผนังเซลล์ ท าให้ผนังเซลล์ของแบคทีเรียท้ัง 2 ชนิดถูกท าลาย หรือ

สารสกัดอาจไปจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ท าให้ความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์มีประสิทธิภาพลดลง เมื่อ

ผนังเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์มีประสิทธิภาพในการท างานลดลง จึงท าให้ยาปฏิชีวนะ gentamicin สามารถเข้าไปจับกับไรโบ

โซมภายในเซลล์ของแบคทีเรีย และรบกวนการสร้างโปรตีนของแบคทีเรีย ส่งผลท าให้แบคทีเรียหยุดการขยายพันธ์ุและ

ตาย (กนกพร เสาไธสง และศศิธร อุปลี, 2559 อ้างถึง เดือนเต็ม ทองเผือก และ วัชรี วรัจฉรีกุล 2555; มาลิน จุลศิริ, 

2532; Silva et al., 2018) หรือสามารถกระตุ้นให้เกิดการร่ัวไหลของโปรตีนและไอออนในเชื้อทดสอบได้ (Aulifa et al., 

2018)  ด้ วย เหตุ ผลดั งกล่ า วจึ งท า ให้ เ ชื้ อ  S.  aureus ATCC 25923 และ  B.  subtilis TISTR 1248 เ กิ ด ว ง ใส 

การยับยัง้เพิ่มมากขึน้จากค่าของ gentamicin ในขณะท่ีแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 

27853 และ K. pneumoniae TISTR 1867 มีค่าวงใสการยับยั้งท่ีใกล้เคียงกับค่าวงใสการยับยั้งของยาปฏิชีวนะ gentamicin 

ท่ีความเข้มข้นเท่ากัน เห็นได้ว่าสารสกัดท่ีเสริมฤทธ์ิกับยาปฏิชีวนะ gentamicin มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเมื่อ

ใชท้ดสอบกับแบคทีเรียแกรมบวก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบซึ่งมีโครงสร้างของชั้นผนังเซลล์

ท่ี ท่ีแตกต่างกันคือ แบคทีเรียแกรมบวกมีชั้นของเพปติโดไกลเคนหนาล้อมรอบเยื่อหุ้มเซลล์  แต่แบคทีเรีย 
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แกรมลบมีชั้นเพปติโดไกลเเคนท่ีมีลักษณะบางกว่าแบคทีเรียแกรมบวก และยังมีชั้นของเมมเบรนห่อหุ้มรอบๆ ผนังเซลล์ 

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าชั้นผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังเซลล์ท่ีซับซ้อนมากกว่าผนังเซลล์ของ

แบคทีเรียแกรมบวก เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติในภาพรวมของการศึกษาการเสริมฤทธ์ิกันของยาปฏิชีวนะ gentamicin 

พบวา่ ใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอลและเอทิลอะซิเตทท่ีผสมกับยาปฏชิีวนะ gentamicin ท่ีความเข้มข้นตา่งกัน มี

ประสิทธิภาพยับยัง้การเจริญของเชื้อทดสอบไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตใินช่วงท่ีม ีgentamicin ผสมมากกว่า 

50% อยา่งไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสารสกัดใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอลและเอทิลอะซิเตทเบื้องต้นสามารถน าไปใช้

ร่วมกับยาปฏิชีวนะ gentamicin ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการต้านการเจริญของเชื้อส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

กับผลของ gentamicin  

การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบด้วยวิธี macro broth dilution เพื่อตรวจสอบ 

ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดของ 

สารสกัดท่ีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ผู้วิจัยเลือกใช้ใบพญาสัตบรรณท่ีสกัดด้วยเอทานอล เพราะเอทานอลเป็นตัว

ท าละลายท่ีนิยมน ามาใช้ในการสกัดสารออกฤทธ์ิ ราคาถูก มีความเป็นพิษน้อย และสามารถระเหยออกได้ง่าย  

(พิกุล อินต๊ะปาน, 2556) ผลการวิจัย พบว่า สารสกัดเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248  

ได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือ S. aureus ATCC 25923, K. pneumoniae TISTR 1867, P. aeruginosa ATCC 27853, E. coli ATCC 

25922 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการทดสอบด้วยวิธีน้ี สามารถตา้นการเจริญของเชื้อทดสอบได้ทุกชนดิ อาจเนื่องมาจากวิธี 

broth dilution ไม่ต้องผ่านตัวกลางของแผ่นดิสก์อย่างวิธี paper disc diffusion แต่เป็นวิธีท่ีเชื้อทดสอบสัมผัสกับสารสกัด

โดยตรงท าให้สารสกัดสามารถออกฤทธ์ิยับยัง้เชื้อทดสอบได้  

จากการศึกษาความสามารถของสารสกัดใบพญาสัตบรรณในการเสริมฤทธ์ิร่วมกันกับยาปฏิชีวนะ gentamicin 

พบว่า สามารถน าสารสกัดไปใช้เป็นส่วนผสมในยาปฏิชีวนะเพื่อลดปริมาณยาลง แม้ผลท่ีได้จะไม่ดีเท่ากับยาปฏิชีวนะแต่

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้ ดังนั้นควรมีการน าสารสกัดใบพญาสัตบรรณไปท าการแยก

องค์ประกอบทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ชนดิของสารท่ีออกฤทธ์ิยับยัง้การเจริญ รวมท้ังศกึษาความเป็นพิษต่อเซลล์ หรือศึกษา

ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดใบพญาสัตบรรณในสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลของสารสกัด
พญาสัตบรรณท่ีมีฤทธ์ิยับยัง้การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคไปประยุกตใ์ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมโดยเป็นส่วนประกอบ

ในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการลดปริมาณแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคหรืออาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับเร่ือง

นี้ในอนาคตได้ ท้ังนี้ใบพญาสัตบรรณเป็นวัสดุท่ีหาง่าย เป็นสิ่งเหลือท้ิงจากธรรมชาติ และมีปริมาณมาก ซึ่งการน าสาร

สกัดใบพญาสัตบรรณมาใช้หรือมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับใบพญาสัตบรรณท่ีเหลือท้ิง

จากธรรมชาตใินท้องถิ่นได้  
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บทคัดย่อ 

จากการคัดแยกยสีตท่ี์สามารถใชน้้ าตาลไซโลสจากผลไม้ 4 ชนดิ ได้แก่ ส้ม สตรอว์เบอร่ี สับปะรด และล าไย 

โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Yeast extract peptone xylose (YPX) พบว่าสามารถแยกยีสต์ได้ท้ังหมด 29 ไอโซเลท 

จากนั้นน ายีสต์ทุกไอโซเลทท่ีแยกได้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว YPX ท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 3.0 บ่มท่ี

อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบวา่ ไอโซเลท OR7 มีการเจรญิสูงท่ีสุด โดยมีค่าการดูดกลนืแสงท่ี

ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร เท่ากับ 2.926  จากนั้นคัดเลือกยีสต์ท่ีเจริญได้ดีในอาหารเหลว YPX จ านวน 16 ไอโซ

เลทมาทดสอบการผลิตเอทานอลโดยหมักในน้ าตาลไซโลสความเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 250 มิลลิลิตร บ่มท่ี

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่ายีสต์ไอโซเลท ST2 PA2 และ LG6 สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้สูง

ท่ีสุด ซึ่งพบปริมาณเอทานอลร้อยละ 2.4 ,5.3 และ 2.9 ตามล าดับ เมื่อน ายีสต์ท้ัง 3 ไอโซเลท มาทดสอบการหมัก

ไวนด์้วยน้ าผลไม ้3 ชนดิได้แก่ น้ าล าไย น้ าสับปะรด และน้ าสตรอว์เบอร่ี เป็นเวลา 14 วัน พบวา่การหมักยสีต์ไอโซเลท 

PA2 ในน้ าสับปะรดให้ปริมาณเอทานอลสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 6.46 และจากการบ่งชี้ชนิดของยีสต์ไอโซเลท PA2 โดย

อาศัยล าดับเบสของยีน 26S rDNA พบวา่มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับ Clavispora lusitaniae 
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Abstract  

 Xylose- utilizing yeast was isolated from 4 fruits including orange, strawberry, pineapple and longan on 

Yeast extract peptone xylose ( YPX)  solid media.  Twenty nine colonies of yeast were isolated.  All yeast isolates 

were future cultured in YPX broth pH 3.0 at 30oC for 72 hours.  It was found that isolated named OR7 showed 

highest growth with optical density (OD600) at 2.926. The sixteen isolates which showed high growth in YPX broth 

were cultured in 250 ml of 10% xylose and incubated at 30oC for 7 days to determine ethanol production. Isolates 

named ST2 PA2 and LG6 showed highest ethanol production at 2.4, 5.3 and 2.9 % respectively. These three 

isolates were used for making wine with 3 juice including longan juice, pineapple juice and strawberry juice.  The 

fermentation was spent 14 days. The result showed that the fermentation process using PA2 and pineapple juice 

showed highest ethanol production at 6.46%.  As for the 26s rDNA gene sequence analysis found that PA2 was 

closely related to Clavispora lusitaniae.   
 

Keywords:   Yeast, Xylose, Wine production 
 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าผลไม้หลายประเภทมาผลิตไวน์ และเคร่ืองดื่มน้ าผลไม้  เนื่องจากมีกลิ่นหอม 

รสชาติชวนดื่ม มีปริมาณน้ าตาลสูง และมีราคาถูก [1] ผลไม้ท่ีเหมาะส าหรับการท าไวน์ควรมีรสหวานอมเปร้ียว  

ในกระบวนการผลิตไวน์ต้องมีการปรับสภาวะความเป็นกรดและสารอาหารให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยีสต์เพื่อ

ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ [2] ผลไม้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ าตาลคาร์บอน 6 อะตอม และน้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอม 

ซึ่งน้ าตาลทั้งสองชนิดสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นของการหมักเอทานอลได้ดี [3] กระบวนการผลิตเอทานอลนิยมใช้ยีสต์ 

Saccharomyces cerevisiae แต่ยีสต์ชนิดนี้มีข้อจ ากัดในการใช้น้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอม [4] ท าให้ใช้สารตั้งต้นได้อย่างไม่

คุ้มค่า จึงมีการศึกษาการคัดแยกยีสต์ท่ีสามารถใช้น้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอมจากธรรมชาติ โดย Ceccato-Antonini และ

คณะ [5] พบว่า Pichia stipitis, Candida shehatae and P. tannophilus สามารถใช้น้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารตั้งตน้

ในการผลิตเอทานอลได้ แตม่คีวามสามารถในการผลิตน้อยกว่า S. Cerevisiae 5 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถคัดแยกยีสต์ท่ี

ใช้น้ าตาลไซโลสได้จากพืชและ ผลไม้ โดยมีรายงานการคัดแยกยีสต์จ านวน 7 ไอโซเลทจากผลไม้สุกงอม และพบว่ายีสต์ 

Candida tropicalis ซึ่งแยกได้จากกล้วยให้ค่าการผลิตเอทานอลจากน้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอม ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 

0.744 [6] นอกจากนี้ยีสต์ส่วนใหญ่สามารถผลิตเอทานอลได้ดีท่ีค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ 4.5 - 5.0 แต่ในขณะท่ีเกิด

กระบวนการหมักค่าความเป็นกรด-ด่างจะลดลง ส่งผลให้กระบวนการหมักสิ้นสุดลงก่อนท่ีสารต้ังต้นจะถูกใช้จนหมด 

เนื่องจากสภาวะความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลของยีสต์ ดังนั้นการปรับปรุงพันธ์ุหรือการคัดเลือก

ยสีตท่ี์สามารทนความเป็นกรดได้จึงช่วยให้มีผลผลิตเอทานอลสูงขึ้นในระดับอุตสาหกรรม [7] การศกึษาการคัดเลือกยีสต์

สายพันธ์ุท่ีใช้น้ าตาลคาร์บอน 5 อะตอม และสามารถทนกรด จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจเพื่อลดต้นทุนในการผลิต  

ลดความเสี่ยงของการปนเป้ือน ใชส้ารตัง้ตน้ในผลไมไ้ด้ท้ังหมด และคาดวา่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตเอทานอลได้  

ในการศึกษาคร้ังนี้จึงท าการคัดเลือกยีสต์ท่ีใช้ไซโลสและสามารถทนสภาวะความเป็นกรดต่ าได้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล และตรวจสอบสายพันธ์ุของยสีต์เพื่อประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตไวน ์ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.  การคัดแยกยสีต ์

คัดแยกยีสต์จากตัวอย่างผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ สตรอว์เบอร่ี สับปะรด องุ่น และส้ม โดยการบดตัวอย่างผลไม้

เหล่านี้ให้ละเอียด เจือจางตัวอย่างผลไม้ลงคร้ังละ 10 เท่าจาก 10-1 จนถึง 10-5 น าไปเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Yeast 

extract peptone xylose (YPX) โดยใช้เทคนิค Spread plate บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 

คัดแยกยีสต์โดยสังเกตจากลักษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกันบนอาหารแข็ง ท าให้บริสุทธ์ิโดยใช้เทคนิค cross streak  

จากนั้นคัดเลือกยีสต์ทนต่อความเป็นกรดได้โดยน ายีสต์ท่ีคัดแยกได้เลี้ยงในอาหารเหลว YPX ท่ีปรับความเป็นกรด

เท่ากับ 3 และบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง วัดค่าการเจริญโดยตรวจสอบความขุ่นท่ีเกิดขึน้

โดยวัดค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 24 48 และ72 ชั่วโมง   

2. ตรวจสอบการผลิตเอทานอล โดยวิธ ีColorimetric Method (8) 

น ายีสต์ท่ีถูกคัดเลือกเลี้ยงในอาหาร YPX เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อใช้เป็นเชื้อตั้งต้น จากนั้นเลี้ยงยีสต์ใน

สารละลายน้ าตาลไซโลสเข้มข้นร้อยละ 10 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ในขวดฝาเกลียวท่ีมีหลอดดักแก๊สเพื่อคัดเลือก

เบื้องต้นว่ายีสต์ไอโซเลทใดท่ีเกิดการหมักและสามารถผลิตแก๊สจากน้ าตาลไซโลสได้ และเลี้ยงยีสต์ในสารละลาย

น้ าตาลไซโลสเข้มข้นร้อยละ 10  ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน เพื่อวัดปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้ โดยการ

ผสมสารละลาย Sodium dichromate ปริมาตร 0.5 มลิลลิิตร H2SO4 ปริมาตร 2.5 มลิลลิิตร  Acetate buffer (pH 4.3) 

ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรเข้าด้วยกันและเติมตัวอย่างปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าและท้ิงไว้ 120 นาทีท่ีอุณหภูมิห้อง 

น ามาวัดค่าดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร และค านวณปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ผลิตได้ 

3. การผลิตเอทานอลจากน  าผลไม้ 

น าผลไม้ ได้แก่ ล าไย สับปะรด และสตรอว์เบอร่ี ชนิดละ 500 กรัมมาป่ันให้ละเอียด และผสมกับน้ า โดยใช้

อัตราส่วนเนื้อผลไม้ป่ันละเอียดต่อน้ า 1:1 ท าการฆ่าเชื่อจุลินทรีย์ด้วยการน าไปต้มท่ีอุณหภูมิ75 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 15 นาที แล้วท้ิงไวใ้ห้เย็น น ายสีตท่ี์คัดเลอืกได้เลีย้งเป็นหัวเชื้อตั้งตน้ปริมาตร 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ใส่ในน้ า

ผลไม้ท้ัง 3 ชนดิ หมักไวเ้ป็นเวลา 14 วัน ที่อุณหภูมหิ้อง จากนั้นท าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์  

4. การจ าแนกสายพันธุ์ของยสีต์ที่คัดเลือกโดยใช้ล าดับเบสของยนี 26s rDNA 

สกัดดีเอ็นเอของยีสต์ไอโซเลท PA2 (9) และเพิ่มปริมาณยีน 26s rDNA โดยใช้ไพร์เมอร์ท่ีออกแบบจ าเพาะ

และส่งตรวจล าดับของเบสเพื่อท าการเปรียบเทียบกับล าดับเบสในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Nucleotide Blast  

จากฐานข้อมลู National Center for Biotechnology Information (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) 
 

ผลการศึกษา 

1. การคดัแยกยสีต ์

การคัดแยกยสีตท่ี์สามารถใชน้้ าตาลไซโลสจากผลไม ้ได้แก่ ส้ม (OR), สตอวเ์บอร่ี (ST), สับปะรด (PA) และ ล าไย 

(LG) โดยเลี้ยงในอาหารแข็ง YPX  พบว่า สามารถแยกยีสต์ท่ีสามารถใช้น้ าตาลไซโลสจากส้ม สตอว์เบอร่ี สับปะรด และ

ล าไย ได้จ านวน 9, 6, 7 และ 7 ไอโซเลท ตามล าดับ โดยสังเกตจากลักษณะโคโลนท่ีีแตกตา่งกันบนอาหารแข็ง YPX  

เมื่อเลี้ยงยีสต์ท่ีคัดเลือกได้แต่ละไอโซเลทในอาหารเหลว YPX  ท่ีปรับความเป็นกรดด่างเท่ากับ 3 บ่มท่ีอุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส จากนั้นวัดค่าการเจริญโดยตรวจสอบความขุ่นท่ีเกิดขึ้นจากค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 

นาโนเมตร ท่ีเวลา 24, 48, และ 72 ชั่วโมง พบว่ายีสต์ท่ีเจริญได้ดีท่ีสุดนั้นแยกได้จากส้ม คือ ไอโซเลท OR7 มีค่า 

การดูดกลนืแสงเท่ากับ 2.926 ท่ี 72 ชั่วโมง ดังภาพท่ี 1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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2. ผลทดสอบการผลิตแก๊สของยสีต์ที่คัดเลือกในน  าตาลไซโลส 

 จากการเพาะเลีย้งยีสตใ์นอาหารเหลว YPX pH 3.0 พบวา่มยีสีตท่ี์ให้คา่การเจริญได้ดีท้ังหมด 16 ไอโซเลท จึงท า

การทดสอบการผลิตแก๊ส โดยเลี้ยงยีสต์ท่ีคัดเลือกจ านวน 16 ไอโซเลท ในอาหารเหลว YPX บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อลงหลอดทดลองท่ีมีสารละลายน้ าตาลไซโลสเข้มข้นร้อยละ 10 ท่ีมีดักแก๊ส 

(Durham tubes) บรรจุอยู่ บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สังเกตการเกิดแก๊สท่ีเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง 

จากการทดสอบการเกิดแก๊สจากการหมักด้วยสารละลายไซโลส พบว่าไอโซเลทท่ี PA2 และ LG6 สามารถผลิตแก๊สเมื่อ

เพาะเลีย้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังภาพท่ี 2 

 
และจากการเลี้ยงยีสต์ในสารละลายน้ าตาลไซโลสเข้มข้นร้อยละ 10  ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน และ

น ามาวัดปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้ โดยค านวณปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ผลิตได้ พบวา่ยสีตไ์อโซเลท ST2 PA2 และ LG6 

สามารถผลิตแอลกอฮอลไ์ด้สูงท่ีสุด ซึ่งพบปริมาณเอทานอลร้อยละ 2.4 ,5.3 และ 2.9 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 ผลการวัดปริมาณเอทานอลจากยีสตไ์อโซเลทตา่ง ๆ 

ตัวอยา่ง ปริมาณเอทานอล (ร้อยละ) 

OR1 1.7 

OR2 0.9 

OR3 0.4 

OR4 1 

OR5 1.8 

OR6 0.9 

OR7 2.2 

Or9 0.4 

ST2 2.4 

ST4 1.1 

PA1 1.6 

PA2 5.3 

PA4 1.2 

PA5 1 

PA7 0.9 

LG6 2.9 

 

 3. การผลิตเอทานอลจากน  าผลไม้ 

  เมื่อน ายีสตท้ั์ง 3 ไอโซเลท ได้แก่ ST2 PA2 และ LG6 มาเป็นหัวเชื้อในการหมักไวนด์้วยน้ าผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ 

น้ าล าไย น้ าสับปะรด และน้ าสตรอว์เบอร่ี บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน และตรวจสอบปริมาณเอทานอลท่ีสร้าง

ขึน้ ตามวธีิของ Sandip Sumbhate (2012) (7) พบวา่ การหมักน้ าสับปะรดด้วยยีสต์ไอโซเลท PA2 ให้ปริมาณเอทานอล

สูงท่ีสุด คือ รอ้ยละ 6.46 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ปริมาณเอทานอลท่ีวัดได้จากการหมักน้ าผลไม ้3 ชนดิดว้ยยสีต ์3 ไอโซเลทท่ีถูกคัดเลอืก 

 
4. ผลการบง่ชี ชนิดของยสีต์ PA2 โดยใช้ล าดับเบสของยนี 26s rDNA 

จากการวิเคราะห์ล าดับเบสของยีน 26s rDNA ของยีสต์ไอโซเลท PA2 โดยน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับ

ล าดับเบสในฐานข้อมูล GenBank พบว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Clavispora lusitaniae โดยมีร้อยละความคล้ายคลึง 

ร้อยละ 99  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาคัดเลือกยีสต์ท่ีใช้น้ าตาลไซโลส และทนต่อความเป็นกรดต่ า โดยการคัดแยกยีสต์ ท่ีสามารถใช้

น้ าตาลไซโลสจากผลไม้ พบว่า สามารถแยกยีสต์ท่ีสามารถใช้น้ าตาลไซโลสจากส้ม สตรอว์เบอร่ี สับปะรด และล าไย  

ได้รวมท้ังหมด 29 ไอโซเลท จากนัน้วัดค่าการเจริญเติบโตด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 

เมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว YPX pH 3.0 เป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่ายีสต์ท่ีแยกได้จากส้ม (OR) ไอโซเลทท่ี 

OR7 มคี่าการเจริญเตบิโต สูงท่ีสุดเมื่อเวลาผ่านไป 72 ชั่วโมง โดยให้คา่การดูดกลนืแสงเฉลี่ยเท่ากับ 2.926±0.89 จากนัน้

ทดสอบการผลิตแก๊สของยีสต์ท่ีคัดเลือกเมื่อหมักในสารละลายไซโลสความเข้มข้นร้อยละ 10 พบว่ายีสต์ไอโซเลท PA2 

และ LG6 สามารถผลิตแก๊สได้ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อทดสอบการผลิตไวนจ์ากน้ าผลไม ้3 ชนดิ ด้วยยสีต ์3 ไอโซเลท พบวา่

ยสีตไ์อโซเลท PA2 ให้ปริมาณเอทานอลท่ีสูงท่ีสุด คือร้อยละ 6.46 เมื่อหมักดว้ยน้ าสับปะรด เมื่อท าการบ่งชี้สายพันธ์ของ

ยสีตโ์ดยใชล้ าดับเบสของยีน 26s rDNA เปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล National Center for Biotechnology Information 

(NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) พบว่ายีสต์ท่ีน่าสนใจจะน าไปศึกษาต่อได้แก่ยีสต์ไอโซเลท PA2 มีความ

คล้ายคลึงกับ Clavispora lusitaniae ซึ่งยีสต์ไอโซเลทนี้เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการกระบวนการ

สร้างเอทานอลโดยใชน้้ าตาลไซโลสหรือพัฒนาต่อเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตไวนต์อ่ไป 
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การตรวจเชื อ Campylobacter jejuni ด้วยเทคนิค PCR ในเนื อไก ่อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี 

Detection of Campylobacter jejuni by PCR Technique for Chicken in Muang 

District Chanthaburi Province 
 

เดือนเต็ม ทองเผอืก1*, ปรัชญา เฉลียวฉลาด1 และ วัชรี วรัจฉรียกุล2 

Dueantem Thongphueak1*, Pratya Chaliewchalad1 and Watcharee Waratchareeyakul2   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการเพื่อ

ตรวจสอบเชื้อ Campylobacter jejuni ในตัวอย่างไก่สด อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 30 ตัวอย่าง พบว่าสามารถ

แยกเชื้อ C. jejuni จากตัวอย่างไก่สดได้ 13 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบเชื้อ C. jejuni 17 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ค่าความไวใน

การตรวจปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอได้ต่ าสุดท่ี 364 เฟมโตกรัมต่อไมโครลิตร  

การวิเคราะห์ค่าความจ าเพาะต่อเชื้ออื่น พบว่าไพรเมอร์ไม่สามารถจับกับดีเอ็นเอของเชื้อชนิดอื่นท่ีน ามาทดสอบ  

จากการศึกษาการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของเชื้อด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction พบว่าตัวอย่าง pre-test  

มีค่าความไว ความจ าเพาะ และความแม่นย า เท่ากับ 92.31%, 100% และ 96.67% ตามล าดับ และตัวอย่าง post-test  

มีค่าความไว ความจ าเพาะ และความแม่นย า เท่ากับ 100% ท้ังนี้ เทคนิค polymerase chain reaction สามารถตรวจ

วนิจิฉัยเชื้อ C. jejuni ในเนื้อไก่ได้อยา่งรวดเร็ว และชว่ยลดระยะเวลาในการตรวจเชื้อ C. jejuni ในเนื้อไก่ 
 

ค าส าคัญ:   แคมไพโลแบคเตอร์, เทคนิคพีซีอาร,์ ลูปเมดเิอเตด ไอโซเทอร์มอล แอมพลฟิิเคชัน 

  

                                                 
1 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี22000 
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1 Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi Province 22000 
2 Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi Province 22000 
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Abstract  

Detection of Campylobacter jejuni in fresh poultry meat in Mueang District, Chanthaburi province, by 

using polymerase chain reaction PCR technique compared with conventional culture methods. Of the 30 samples 

of poultry meat, 13 samples were contaminated with C.  jejuni and no contamination was found 17 samples. 

Campylobacter could be in detection limit of 364 fg/µl. The detection of specific and no cross-reactivity with DNA 

from other organisms. The pre-test diagnostic accuracy of a polymerase chain reaction for detection of C. jejuni of 

was found to have 92.31% , 100% and 96.67% of sensitivity, specificity and accuracy and the post- test was 

100%.  The polymerase chain reaction will focus on the development of rapid molecular methods for identifying 

and quantifying Campylobacter in chicken.  This assay significantly reduces the total time taken for the detection 

of C. jejuni in chicken. 
 

Keywords:  Campylobacter, PCR technique, loop-mediated isothermal amplification  
 

บทน า 

เชื้อ Campylobacter เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ท่ีชื่อว่า “แคมไพโลแบคเทอริโอ

ซิส (Campylobacteriosis)” สามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย โดยส่วนใหญ่โรคอาหารเป็นพิษท่ีมาจากเชื้อ Campylobacter 

[1, 2] มักเกิดจากการบริโภคเนื้อไก่ท่ีปรุงไม่สุก น้ านมดิบ [3] หรือน้ าดื่มท่ีไม่ผ่านการ ฆ่าเช้ือ อาการท่ีพบบ่อยในผู้ป่วย

ได้แก่ ท้องเสีย มีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งอาการเหล่านี้จะไม่แตกต่างไปจากอาการอาหารเป็นพิษท่ีมีสาเหตุ

เนื่องมาจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มอื่น โดยท่ัวไปผู้ป่วยมักแสดงอาการ หลังจากได้รับเชื้อภายในระยะเวลา 2 ถึง 5 วัน อาการ

ป่วยท่ีเกิดขึ้นจะคงอยู่ประมาณ 2 ถึง 3 วัน แล้วหายไปเองโดยไม่ต้องรักษา อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการ

ป่วยเป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือน ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ หรือ

อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน การตดิเชื้อ Campylobacter ท าให้เกิดโรคแคมไพโลแบคเทอริโอซิส [4]  

Campylobacter เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบท่ีเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศหรือออกซิเจนน้อย 

(microaerophilic bacteria)[5] เชื้อสามารถเจริญเตบิโตได้ท่ีออกซิเจน 5% คาร์บอนไดออกไซด์ 10% และไนโตรเจน 85%[6] 

เชื้อ Campylobacter โดยเฉพาะสายพันธ์ุท่ีมีความส าคัญในการก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในมนุษย์จะเจริญเติบโตได้ดีท่ี 

อุณหภูมิ 37-42 [5] องศาเซลเซียส โรคอาหารเป็นพษิอันเนื่องมาจากเชื้อ Campylobacter ส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากเชื้อ C. 

jejuni เป็นหลัก อย่างไรก็ตามเชื้อ C. coli และ C. lari  ก็สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในคนได้เช่นกัน [7] โดยปกติ

เชื้อ Campylobacter สามารถพบได้ท่ัวไปในทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ป่า โดยเชื้อ C. jejuni จะพบมากใน

ทางเดินอาหารของไก่ เนื่องจากอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อ  C. jejuni คือ 42 องศาเซลเซียส  

ซึ่งเป็นอุณหภูมิร่างกายของสัตว์ปีก ดังนัน้เชื้อนี้จึงพบได้มากในทางเดินอาหารของสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่ 

 การศึกษาเชื้อ C. jejuni ในเนื้อไก่ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันเชื้อ C. jejuni ท่ีท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ในคน ตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเทคนิคนี้สามารถท าได้รวดเร็วและมีความจ าเพาะ

ตอ่เชื้อ C. jejuni ดังนัน้เทคนคิทาง PCR สามารถตรวจหาเชื้อ C. jejuni ท่ีปนเปอนในตัวอยางอาหารโดยเฉพาะในเนื้อไก  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเก็บตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดจากตลาด และห้างสรรพสินค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน  

30 ตัวอยา่ง 

2. การคดัแยกเชื อ Campylobacter jejuni 

ชั่งตัวอยา่งเนือ้ไก่สด 25 กรัมแลว้น าไปใส่ในอาหารเลีย้งเชื้อ preston broth 100 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากัน น าไป

บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง ในโถเพาะเชื้อท่ีไม่ต้องการออกซิเจน (anaerobic jar) จากนั้นน า

สารละลายของเชื้อมาหยดบนกระดาษกรองท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.45 ไมโครเมตร บนอาหาร BSA ตั้งท้ิงไว้  

20-30 นาที น ากระดาษกรองออกแล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เวลา 48 ชั่วโมง ในสภาวะ microaerophilic 

แลว้ทดสอบทางชวีเคมี 

3. การทดสอบทางชีวเคมี 

น าเชื้อท่ีเลี้ยงบนอาหาร BSA มาทดสอบทางชีวเคมี ได้แก่ การทดสอบ Catalase test, Nitrate test, Hippurate 

test, Urease test และยอ้มสีแบบแกรมเพื่อคัดแยกสปีชีสข์องเชื้อ C. jejuni 

4. เพาะเลี ยงเชื อในอาหารเลี ยงเชื อและสกัดดีเอ็นเอ โดยวิธโีดยการต้ม 

เพาะเลีย้งเชื้อบริสุทธ์ิในอาหาร BSA หรือ NA ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  48 ชั่วโมง จากนั้นเขี่ย

โคโลนขีองเชื้อลงใน SDS 0.001% 1 มลิลลิิตร แลว้น าไปป่ันตกตะกอนท่ีความเร็วรอบ 13,000 รอบตอ่นาท ี(rpm) เป็น

เวลา 10 นาที แล้วท้ิงส่วนใส จากนั้นเติม SDS 0.001% 1 มิลลิลิตรแล้วน าไปต้มท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 10 นาที แล้วน าไปป่ันตกตะกอนท่ีความเร็วรอบ 15,000 รอบต่อนาที (rpm) เวลา 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส จึงเก็บดเีอ็นเอท่ีได้ไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

5. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอตัวอย่างของยนี 16S rRNA ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) 

1. ส่วนประกอบของปฏกิิริยา PCR (25 µl) 

Taq polymerase    0.5 M 

10X PCR brffer    4.4 mM 

MgCI2     2 mM 

dNTP     2 µM 

Primer F3    2 µM 

Primer B3    4 U 

Deionize water    17.9 µl 

2. เติมดีเอ็นเอแม่แบบท่ีได้จากการสกัดดีเอ็นเอลงไปในหลอดพีซีอาร์ท่ีผสมสารในข้อ 1 ปริมาตร 1 

ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน 
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3. น าเข้าเครื่อง PCR โดยให้เกิดปฎกิิริยา จ านวน 34 รอบ และก าหนดสภาวะดังนี้ 

Predenaturing  ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส   5 นาที 

Denaturation  ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 30 วนิาที 

Annealing  ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 30 วนิาที 

Extension  ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส   1 นาที 

Final Extension  ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส   5 นาที 

4. ตรวจสอบผลผลิตพซีีอาร์ด้วยวิธี gel electrophoresis โดยใช้ 2% agarose ท่ีผสม redsafe แล้วตรวจดู

ดีเอ็นเอภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตดว้ยเครื่อง UV transilluminator  

6. การทดสอบความไว (Sensitivity) 

ทดสอบความไวของเทคนิค PCR โดยน าดีเอ็นเอของเชื้อ C. jejuni ท่ีสกัดดีเอ็นเอได้ไปวัดความเข้มข้นจากนั้นเจือ

จางแบบล าดับส่วน (10 fold serial dilution) ตัง้แต ่100 – 10-9 จากปริมาณดีเอ็นเอตัง้ต้นเท่ากับ 36.4 นาโนกรัมตอ่ไมโครลิตร 

(ng/µl) แล้วน าดีเอ็นเอมาเพิ่มปริมาณด้วยเทคนคิ PCR และน าไปตรวจสอบด้วย 2% agarose gel electrophoresis  

7. การทดสอบความจ าเพาะ (Specificity) 

เชื้อท่ีใช้ทดสอบความจ าเพาะ ได้แก่ Escherichia coli, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes, Psedomonas 

aeruginosa, Bacillus megaterium, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens 

และ Citrobacter diversus  ท่ีเพาะเลีย้งบนอาหาร BSA บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24-48 ชั่วโมง แลว้น าไปสกัดดเีอ็น

เอจากนั้นไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นด้วยเทคนิค PCR 
 

ผลการศึกษา 

1. การคัดแยกและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื อ Campylobacter jejuni 

การคัดแยกเชื้อและการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีจากตัวอย่างเนื้อไก่จ านวน 30 ตัวอย่าง จากตลาดสด  

ในอ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี พบเชื้อ C. jejuni จ านวน 13 ตัวอยา่ง จากตัวอยา่งทัง้หมด 30 ตัวอยา่ง ลักษณะโคโลนี

ของเชื้อพบวา่มีลักษณะโคโลนีกลม นูน สีขาวครีม ขอบเรียบ แวววาว มีขนาดเล็กถึงปานกลาง  

2. การเพิ่มปรมิาณดีเอ็นเอของเชื อ Campylobacter jejuni ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction  

การศึกษาการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ C. jejuni ด้วยเทคนิค PCR และตรวจสอบด้วย agarose gel 

electrophoresis พบเชื้อ C. jejuni ในตัวอยา่ง pre-test 12 ตัวอย่าง และพบเชื้อ C. Jejuni post-test 13 ตัวอย่าง จาก

ท้ังหมด 30 ตัวอย่าง  

3. การทดสอบความไว (Sensitivity) ของเชื อ Campylobacter jejuni 

การทดสอบค่าความไวของเชื้อ C. jejuni ด้วยเทคนิค PCR และตรวจสอบแถบดีเอ็นเอบน 2% agarose gel 

electrophoresis ท่ีความเข้มข้นของดีเอ็นเอ 36.4 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร (ng/µl) พบว่า ค่าความไวของเชื้อ C. jejuni ท่ีตรวจ

ด้วยเทคนคิ PCR มคี่าความไวนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถตรวจสอบได้ คือ 364 เฟมโตกรัมตอ่ไมโครลิตร (fg/µl) ดังภาพท่ี 1   

 

 

 

 
 M     1      2     3      4     5     6      7     8     9     10    N 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=transilluminator+uv&tbm=isch&source=lnms&ved=2ahUKEwjyjtjxns_iAhWMX30KHeapC5kQsAR6BAgAEAE
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ภาพที่ 1  การทดสอบความไวของเชื้อ C. jejuni ด้วยเทคนคิ PCR บน 2% agarose gel electrophoresis ท่ีความเข้มขน้

ของดีเอ็นเอดังนี้ M: 100 bp DNA ladder, 1:  36.4 ng/µl, 2: 3.64 ng/µl, 3: 364 pg/µl, 4: 36.4 pg/µl, 5: 3.64 pg/µl, 6: 364 

fg/µl, 7: 36.4 fg/µl, 8: 3.64 fg/µl, a9: 364 ag/µl และ N: negative control 

 

4. การทดสอบความจ าเพาะ (Specificity) ของเชื อ Campylobacter jejuni 

การทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์กับเชื้อ  C. jejuni ด้วยเทคนิค PCR พบว่า ไพรเมอร์ที่ใช้ 

มีความจ า เพาะ เจาะจงต่อ เชื้อ  C. jejuni พบแถบดี เอ็น เอ ที่ขนาด  206 bp และไม่พบการจับกันของไพร

เมอร์กับดีเอ็นเอชนดิอื่นท่ีใชท้ดสอบ ดังภาพท่ี 2  

 

 
 

 

ภาพที่ 2   การทดสอบความจ าเพาะของเชื้อ C. jejuni ดว้ยเทคนคิ PCR บน 2% agarose gel electrophoresis ดังนี้ 

M: 100 bp DNA ladder, 1: Campylobacter jejuni, 2: Escherichia coli, 3:  Salmonella typhi , 

4: Listeria monocytogenes , 5: Psedomonas aeruginosa, 6: Bacillus megaterium,  

7: Staphylococcus aureus, 8: Enterobacter aerogenes, 9: Klebsiella oxytoca, 10: Serratia 

marcescens, 11: Citrobacter diversus และ N: negative control 

 

  

  

1000 bp 

206 bp 

1000 bp 

1000 bp 

206 bp 

M      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     
N 

M      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     
N 
M      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     
N 

 M     1     2     3    4     5     6     7     8     9     10   11   N 
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การทดลองนี้ใชสู้ตรการค านวณค่าความไว (Sensitivity) ความจ าเพาะ (Specificity) และความแมน่ย า (Accuracy) 

แบบวธีิ Two-row by two-column เพื่อเปรียบเทียบวธีิการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏบัิตกิารกับการใช้เทคนิค PCR จากการ

ตรวจหาเชื้อ C. jejuni ในตัวอย่างท้ังหมด 30 ตัวอย่าง พบว่า การเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการมีค่าความไว 

ความจ าเพาะ และความแม่นย า 100% การทดสอบด้วยเทคนิค PCR พบว่า pre-test มีค่าความไว ความจ าเพาะ และค่า

ความแม่นย า เท่ากับ 92.31%, 100% และ 96.67% ตามล าดับ และ post-test มีค่าความไว ความจ าเพาะ และค่าความ

แมน่ย า เท่ากับ 100% ดังตารางท่ี 1   
 

ตารางที่ 1  ผลการค านวณค่าความสัมพันธ์แบบ Two-row by two-column ของเทคนิค PCR เปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ 

จากตัวอยา่งเนื้อไก่จ านวน 30 ตัวอยา่ง 

 Standard culture PCR 

Pre-test Post-test 

True positive 13 12 13 

True negative 17 17 17 

False positive 0 0 0 

False negative 0 1 0 

Sensitivity % 100.00 92.31 100.00 

Specificity % 100.00 100.00 100.00 

Accuracy % 100.00 96.67 100.00 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาตัวอยา่งไก่สดจากตลาดและห้างสรรพสินค้าใน อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวธีิการเพาะเลี้ยง

และตรวจดีเอ็นเอของเชื้อ C. jejuni ด้วยเทคนิค  PCR พบว่าตัวอย่างไก่สดท้ังหมด 30 ตัวอย่างสามารถแยกเชื้อ C. jejuni 

ได้ 13 ตัวอยา่ง และตรวจไมพ่บเชื้อ C. jejuni 17 ตัวอยา่ง  

 จากการศึกษาค่าความไวในการตรวจปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ C. jejuni พบว่า เทคนิค PCR  ให้ผลการตรวจ

วิเคราะห์ได้ต่ าสุดท่ี 364 เฟมโตกรัมต่อไมโครลิตร ซึ่งเป็นค่าความไวท่ีสามารถตรวจวิเคราะห์ได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ[8] ท่ีมีคา่ความไวในการตรวจวเิคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ C. jejuni ได้ในปริมาณเพยีงเล็กนอ้ย 

 จากการศึกษาความจ าเพาะต่อเชื้อ C. jejuni โดยตรวจความจ าเพาะต่อเชื้ออื่นท่ีน ามาทดสอบ พบว่า  

ไพรเมอร์ท่ีใช้มีความจ าเพาะต่อเชื้อ C. jejuni และไม่เกิดปฏิกิริยาการจับข้ามกันกับ DNA ของจุลินทรีย์ชนิดอื่นท่ีน ามา

ทดสอบ โดยมคี่าความจ าเพาะ ทา่กับ 100%  

เทคนคิ PCR เป็นเทคนคิท่ีใช ้primer เพยีง 2 ไพรเมอร์ ในการท าปฏกิิริยา และใชอุ้ณหภูมิหลากหลายในหนึ่งรอบ

ของปฏิกิริยา (thermal cycler) [9] จึงต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความจ าเพาะ  ซึ่งเทคนิคนี้สามารถตรวจหาเชื้อ C. jejuni ได้ใน

ปริมาณเพียงเล็กน้อยและใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเพียง 2-3 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับวิธีทางมาตรฐาน

หรือวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์เชื้อนาน 2-3 วัน ดังนั้นเทคนิค PCR 

สามารถใชต้รวจวิเคราะห์เชื้อ C. jejuni ท่ีอาจมกีารปนเป้ือนในเนื้อไก่และก่อโรคได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการปนเป้ือน

ของเชื้อ C. Jejuni ให้กับผู้บริโภคเนื้อไก่ 
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การเตรียมผงผลกึ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และผลของสารเจือต่อ

สมบัติบางประการของเซรามกิ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3  

Preparation Ba( Zr0. 05Ti0. 95)O3 Powder by Molten Salt Method and Effect of 

Additives on Some Properties of Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 Ceramics  
 

ชมพูนุช วรางคณากูล1,2* 

Chompoonuch Warangkanagool1,2* 

 

บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยน้ีได้เตรียมผงผลึก Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 (หรือเรียกว่า BZT) โดยวิธีเกลือหลอมเหลว แปรค่าอุณหภูมิ

ในการเผาแคลไซน์ วิเคราะห์โครงสร้างเฟสและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามล าดับ เพื่อเลือกเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซน์ผงผลึก 

BZT ศึกษาผลของการเจือสาร CuO และอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ท่ีมีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค ความ

หนาแน่น และค่าความแข็งระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ของเซรามิก BZT พบว่าเซรามิก BZT ท่ีได้รับสารเจือนั้นมี

โครงสร้างเฟสท้ังหมดสอดคล้องกับข้อมูลมาตรฐาน หมายเลข 06-0399 มคีวามแนน่ตัวดขีึน้ และค่าความแข็งระดับ

จุลภาคแบบวกิเกอร์สูงขึ้น  
 

ค าส าคัญ: ผงผลึก BZT, วธีิเกลือหลอมเหลว, เซรามิก BZT, เซรามิก BZT ผสมสารเจือ  
 

Abstract  

 In this research, the Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 or BZT powders prepared by molten salt methods and various  

calcinations temperature.  The phase structure and microstructure of these powders were investigated by x- ray 

diffraction technique and scanning electron microscopy respectively for selected the optimum calcination 

temperature of BZT powders.  Then study the effect of CuO additive and Al2O3 nano- particles additive on phase 

structure, microstructure, density and Vickers micro-hardness of BZT ceramics. It was found that, All XRD patterns 

could be matched with a JCPDS file number 06-0399, the densification and Vickers micro- hardness of the BZT 

ceramics were increased with CuO additive and Al2O3 nanoparticles additive. 
 

Keywords: BZT powders, molten salt method, BZT ceramics, BZT ceramics with additives 
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บทน า 

การวิจัยทางด้านเซรามิกเพื่อใช้งานทางไฟฟ้า พบว่าเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต (Pb(Zr1-xTix)O3: PZT)  

เป็นวัสดุท่ีรู้จักกันดีในการน าไปประยุกต์ใช้งานเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทตา่ง 

ๆ เช่น ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล (transducers) โซนาร์ (sonars) ตัวขับเร้าแบบหมุน (rotary actuators) [1-3] 

เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีมสีมบัตทิางไดอเิล็กทริก และพิโซอิเล็กทริกท่ีดีมาก เซรามิก PZT มีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก และสมบัตพิิ

โซอิเล็กทริกสูงท่ีสุด ณ รอยต่อเฟสท่ีมีสัณฐานเหมือนกัน (Morphotropic phase boundary: MPB) ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่าง 

PZ:PT เป็น 52:48 [4,5] ท าให้เซรามิกชนิดนี้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ท าเป็นตัวขับเร้า (actuator) หรือ ตัวกักเก็บ

พลังงาน (energy storage) แต่ปัจจุบันนักวิจัยมุ่งเน้นไปท่ีเซรามิกไร้สารตะกั่ว เพื่อลดการสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม 

เซรามิกพื้นฐานเด่น ๆ  ท่ีน ามาแทน จึงมีโดย BaTiO3 หรือ BT เป็นฐาน [6-8] ซึ่งเซรามิก BT เองเป็นเซรามิกท่ีมีโครงสร้าง

แบบเพอร์รอฟสไกด์ (perovskite, ABO3) และได้ท าดัดแปลงโดยการเติมสารตัวอื่นๆ เข้าไปในต าแหน่ง A หรือต าแหน่ง B 

ท าให้ค่าพิโซอิเล็กทริกเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาของ Liang และคณะ [9] ใช้ Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 หรือ BZT มีค่าพิโซอิ

เล็กทริก (d33) กับค่าสัมประสิทธ์ิไฟฟ้าเชิงกลคู่ควบ (kp) ท่ีสูง แต่การเตรียมผงผลึก BZT ในงานวิจัยของ Liang มีการเผา

แคลไซน์ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1250 องศาเซลเซียส ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งท่ีจะลดอุณหภูมิในการสังเคราะห์ผงผลึก BZT  

โดยการเตรียมผงผลึกด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว และศึกษาสมบัติของเซรามิก BZT บริสุทธ์ิ และเซรามิก BZT ท่ีมีการเจือ

สารเจือ CuO และอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมผงผลึก BZT โดยวิธเีกลือหลอมเหลว 

น าสารตั้งต้นแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) และไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 

โดยค านวณตามสัดส่วนจ านวนโมล Ba:Zr:Ti เท่ากับ 1:0.05:0.95 ตามล าดับ ตามสมการท่ี (1) 
 

BaCO3 + 0.05(ZrO2) + 0.95(TiO2)      Ba(Zr0.05Ti0.95)O3 + CO2                     (1) 
 

ท าการบดผสมเปียกโดยใช้ลูกบดอิทเทีย-เซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวชว่ยกระจายตัว

ของอนุภาค เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้ท าแห้งและคัดขนาด เรียกผงท่ีได้น้ีวา่เป็นผงผสม BZT น าผงผสม BZT ท่ีได้ น าไป

ผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียมโดยการบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล) จากนั้นบด

ผสมผงเกลือผสมและผงผสม BZT ในสัดส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก น าไปเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หลังการเผาแคลไซนท์ าการแยกเกลอืออกจากผงผลึก BZT ด้วยการล้างด้วยน้ าร้อนท่ีปราศจากไอออน 

เทน้ าท่ีล้างเกลือออก แล้วล้างซ้ าด้วยน้ าร้อนท่ีปราศจากไอออนอีกจนคลอไรด์ไอออนหมด ท าแห้ง เรียกวิธีการนี้ว่า 

การเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว ตรวจสอบโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคผงผลึก BZT ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอกซ์ (XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตามล าดับ น าข้อมูลท่ีได้ไปค านวณหาค่าความ

บริสุทธ์ิของผงผลึกท่ีได้โดยใชส้มการท่ี (2) [10] เพื่อเลอืกเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซนผ์งผลึก BZT  

ร้อยละความบริสุทธ์ิ (%)   100
)II(

I

IP

p



    (2) 

โดยท่ี  Ip แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสหลัก 

  II แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสแปลกปลอม  
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การเตรยีมเซรามกิ BZT และ BZT + สารเจอื 

น าผงผลึก BZT ท่ีเลือกอุณหภูมิในการเผาแคลไซนแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกไม่เจือสารใด ๆ ส่วนท่ีสองเจือ

ด้วย CuO ในปริมาณร้อยละ 2.0 โดยโมล และส่วนท่ีสามเจือด้วยอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก 

น าสารท้ังสามส่วนผสมกับตัวประสาน โดยเตมิ PVA ท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก ในอัตราส่วน 1 หยดตอ่ผงผลึก 

1 กรัม น ามาบดผสมเปียกตามขั้นตอนเดิมเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ท าแห้งและคัดขนาด จากนัน้น าผงผลึกท้ัง 3 ส่วน อัดขึน้รูป 

แล้วน าไปเผาซินเตอร์ โดยผงผลึก BZT ท่ีอัดขึน้รูปแล้วเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

2 ชั่วโมง ส่วนผงผลึก BZT ท่ีเตมิสารเจือ เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด หาความหนาแน่นด้วยวิธีอาร์คีมีดีส (Archimedes) [11]  ทดสอบค่าความแข็ง

ระดับจุลภาคแบบวกิเกอร์ดว้ยเคร่ืองวัดค่าความแข็งจุลภาค  
 

ผลการศึกษา 

น าผงผลึก BZT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลอืหลอมเหลว ท่ีเผาแคลไซนท่ี์อุณหภูม ิ600 ถึง 1100 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง มาวิเคราะห์การก่อเกิดเฟสดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผลดังภาพท่ี 1   

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลกึ BZT เผาแคลไซน์  

ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 
 

จากภาพท่ี 1 การเตรียมผงผลึก BZT โดยวิธีเกลือหลอมเหลว พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ

ผงผลึก BZT ท่ีท าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส นัน้ ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับผงผสม BZT 

ท่ียังไมไ่ด้เผาแคลไซน์ และเมื่ออุณหภูมิแคลไซนเ์พิ่มขึ้นเป็น 700 องศาเซลเซียส พบวา่มีการกอ่ตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของ

ผงผลึก BZT มากขึ้น จนกระท่ังอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เป็น 800 องศาเซลเซียส พบว่าผงผลึก BZT มีเฟสบริสุทธ์ิ

ท้ังหมด 

 เมื่อค านวณหาความบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT โดยวิธีของ Swart และ Shrout [10] ได้ร้อยละความบริสุทธิ์ ดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ร้อยละความบริสุทธ์ิของผงผลึก BZT ท่ีสังเคราะห์โดยวธีิเกลือหลอมเหลว 

อุณหภูมแิคลไซน์ (องศาเซลเซียส) 600 700 800 900 1000 1100 

ร้อยละความบรสิุทธิ์ของผงผลกึ BZT 67.4 98.5 100 100 100 100 

 

น าผงผลึก BZT ศึกษาลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(SEM) ได้ผลดังภาพท่ี 2  

           

           

ภาพที ่2 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึ BZT ท่ีเตรียมดว้ยวธีิเกลือหลอมเหลว  

เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600-1100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผงผลึก BZT ท่ีสังเคราะห์

โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 600 ถึง 1100 องศาเซลเซียส จะเห็นว่าภาพถ่ายลักษณะของอนุภาคของ

ผงผลึก BZT เผาแคลไซนท่ี์อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส ยังมลีักษณะไมเ่ป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสังเกตเห็นมลีักษณะ

เป็นก้อนกลมเล็กผสมก้อนใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นซึ่งมีรูปร่างไม่เหมือนกันผสมกันอยู่ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการแคลไซน์

เป็น 800 องศาเซลเซียส ผงผลึกท่ีได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างเหลี่ยม และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์ พบว่าขนาดของผงผลึกใหญ่ขึ้นเร่ือย ๆ ตามอุณหภูมิ ท้ังนี้เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์แล้วตั้งแต่

อุณหภูมิการเผาแคลไซน ์800 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซนส์ูงขึน้ผงผลึกจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น สอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีได้ในการวเิคราะห์โดยการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์  

จากข้อมูล XRD ในภาพท่ี 1 และข้อมูล SEM ในภาพท่ี 2 พบวา่ผงผลึก BZT ท่ีสังเคราะห์โดยวธีิเกลือหลอมเหลว 

มีความบริสุทธ์ิร้อยละ 100 ตั้งแต่อุณหภูมิแคลไซน์ 800 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ซึ่งการสังเคราะห์ผงผลึกนี้โดยวิธีเกลือ

หลอมเหลวสามารถลดอุณหภูมิการเผาแคลไซนไ์ด้ถึง 450 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับผลการศกึษาของ Liang และคณะ 

[9] ท่ีได้ท าการแคลไซนผ์งผลึก BZT ในสูตรเดียวกันด้วยวิธีมกิซ์ออกไซด์ ท้ังนี้เพราะเกลือหลอมเหลวท าหน้าท่ีเป็นฟลักซ์ 

โดยเกลือผสมท่ีใส่ในผงผสมนั้นมจีุดหลอมเหลวท่ีต่ ากว่าผงผสม BZT มาก เมื่อได้รับความร้อนท าให้เกลอืเกิดการละลาย

กลายเป็นของเหลว และปลดปล่อยความร้อนให้แก่ผงผสม BZT ท าให้ผงผสมดังกล่าวได้รับความร้อนมากกวา่ความร้อนท่ี

ได้จากการเผาแคลไซน์ จึงท าให้ได้ผงผลึก BZT ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวมีความบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ต่ าลง 
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[12] ส าหรับงานวิจัยนี้เลือกอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ผงผลึก BZT เป็น 900 องศาเซลเซียส เนื่องจากโครงสร้างจุลภาคมี

ความเป็นเนื้อเดียวกันอยา่งชัดเจน เพื่อท าการเตรียมเซรามกิต่อไป 

เมื่อน าผงผลึก BZT ท่ีผ่านการเผาแคลไซน์แล้วแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ BZT บริสุทธ์ิ BZT เจือด้วย CuO ในปริมาณ

ร้อยละ 2.0 โดยโมล (BZT + 2.0 mol% CuO) และ BZT เจือด้วยอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก 

(BZT + 0.5 wt% Al2O3) มาอัดขึ้นรูป และเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส เทียบกัน โดย BZT บริสุทธ์ิ  

จะเพิ่มอุณหภูมิการเผาซินเตอร์ เป็น 1300 องศาเซลเซียส ด้วย ผลตรวจสอบโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของ

เซรามกิ แสดงดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 ตามล าดับ 

 
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส 

BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซยีส และ BZT + 0.5 wt% Al2O3 ซินเตอร์  

ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 
  

จากภาพท่ี 3 พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BZT เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 และ 

1300 องศาเซลเซียส เซรามิก BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส และ BZT + 0.5 wt% 

Al2O3 ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มีรูปแบบเดียวกันสอดคล้องกับฐานข้อมูลมาตรฐานของ BT หมายเลข 

06-0399 [13] (ใชฐ้านข้อมูล BT เนื่องจากปริมาณ Zr มนีอ้ยมากเพยีง 0.05 โมล) 

เมื่อน าเซรามกิ BZT ท่ีเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส เซรามกิ BZT ท่ีเจือด้วยสารเจือ 

CuO และเจือด้วยสารเจืออนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มาศึกษาผิวหน้า

ของเซรามกิด้วยกล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องกราด ให้ผลดังภาพท่ี 4 

จากภาพท่ี 4 เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผิวหน้าเซรามิก จะเห็นว่าผิวหนา้

ของเซรามกิ BZT ท่ีเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ดังรูป 4(ก) ยังมรูีพรุนเกิดขึน้ค่อยข้างมาก เมื่ออุณหภูมิ

การเผาซินเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 1300 องศาเซลเซียส ดังรูป 4(ข) มรูีพรุนนอ้ยลง มคีวามแนน่ตัวมากขึ้น เมื่อเพิ่มสารเจือ CuO 

ลงในเซรามิก BZT ในปริมาณร้อยละ 2 โดยโมล เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส พบว่ารูพรุนผิวหน้าของ

เซรามิกถูกปิดลงจนมองไม่เห็นรูพรุน ดังภาพท่ี 4(ค) และเมื่อเพิ่มสารเจือเป็น Al2O3 ท่ีมีอนุภาคในระดับนาโน ลงในเซรา

มิก BZT ในปริมาณร้อยละ 0.5 โดยน้ าหนัก เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส พบว่าผิวเซรามิกมีรูพรุน

นอ้ยลง ดังภาพท่ี 4(ง) เมื่อเทียบกับเซรามกิ BZT เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความหนาแนน่ของเซรามกิ BZT ทุก

เงื่อนไขแสดงดังกราฟในภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 4 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดของผิวหนา้เซรามิก (ก) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศา

เซลเซียส (ข) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส (ค) BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ 

อุณหภูม ิ1250 องศาเซลเซียส และ (ง) BZT + 0.5 wt% Al2O3 ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส  

 
 

ภาพที่ 5 ความหนาแน่นของเซรามิก BZT (1) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส (2) BZT ซินเตอร์ ณ 

อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส (3) BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส และ 

(4) BZT + 0.5 wt% Al2O3 ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส  

ค่าความหนาแน่นของเซรามิก BZT ดังรูป 5 แสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของเซรามิก BZT เผาซินเตอร์  

ณ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส มีค่าสูงกว่าเมื่อเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส และเมื่อเติมสารเจือท้ัง 

CuO และอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 จะท าให้ค่าความหนาแน่นสูงกวา่เซรามิก BZT ท่ีเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิเดียวกัน 

(1250 องศาเซลเซียส) ซึ่งค่าความหนาแนน่ท่ีได้น้ีสอดคล้องกับโครงสร้างจุลภาคของเซรามกิ BZT ในภาพท่ี 4 คือเซรามิก
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ท่ีมีความหนาแน่นสูงผิวหน้าจะไม่มีรูพรุน หรือมีรูพรุนน้อยกว่าเซรามิกท่ีมีความหนาแน่นต่ ากว่า ดังนั้นการเติมสารเจือ

ท้ัง 2 ชนดิ สามารถลดอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์เซรามกิ BZT ให้ลดลงได้ 

น าเซรามิก BZT ทุกเงื่อนไข ท าการทดสอบค่าความแข็งระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์ ได้ค่าดังแสดงในกราฟใน 

ภาพท่ี 6 และรอยกดแบบวกิเกอร์ของเซรามกิ BZT แสดงดังภาพท่ี 7 

 
 

ภาพที่ 6 ความแข็งระดับจุลภาคแบบวกิเกอร์ของเซรามิก (1) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูม ิ1250 องศาเซลเซียส (2) BZT 

ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส (3) BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศา

เซลเซียส และ (4) BZT + 0.5 wt% Al2O3 ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 

 

    
 

    
 

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายด้วยกล้องแสงแสดงรอยกดแบบวิกเกอร์ของเซรามิก (ก) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศา

เซลเซียส (ข) BZT ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส (ค) BZT + 2.0 mol% CuO ซินเตอร์ ณ 

อุณหภูม ิ1250 องศาเซลเซียส และ (ง) BZT + 0.5 wt% Al2O3 ซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส  
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ค่าความหนาแนน่ของเซรามิก BZT ทุกเงื่อนไข ในภาพ 6 สอดคล้องกับความหนาแน่นของเซรามิกเดียวกันใน

ภาพ 5 นั่นคือเซรามิก BZT เผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มีค่าความแข็งระดับจุลภาคแบบวิกเกอร์

น้อยท่ีสุด และเซรามิก BZT ท่ีเติมสารเจือท้ัง 2 ชนิด มีค่าความแข็งสูงกว่าเซรามิก BZT ท่ีเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 

1250 องศาเซลเซียส เท่ากัน ในภาพท่ี 7 เป็นภาพแสดงรอยกดแบบวิกเกอร์ท่ีเกิดขึ้นบนเซรามิก BZT ทุกเงื่อนไข  

ซึ่งเซรามิกท่ีมีคา่ความแข็งสูงจะมขีนาดของรอยกดเล็กกว่าเซรามิกท่ีมีคา่ความแข็งน้อยกวา่ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การเตรียมผลึก BZT ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะห์ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบ

ดั้งเดิมของ Liang และคณะ [9] สามารถลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกให้บริสุทธ์ิได้ถึง 450 องศาเซลเซียส การเตมิ

สารเจือ CuO และสารเจือท่ีมีอนุภาคระดับนาโนของ Al2O3 ลงในเซรามิก BZT สามารถลดอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์

ได้ โดยเซรามิกท่ีเติมสารเจือท้ังสองมีความแน่นตัวและค่าความแข็งในระดับจุลภาคแบบวกิเกอร์สูงกว่าเซรามิก BZT 

ท่ีเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส [14] หรือเซรามิกที่เตมิสารเจือ CuO มีความหนาแนน่สูงกว่าเซรามิก 

BZT ท่ีเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ (1300 องศาเซลเซียส)  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทท่ีมีต่อการยอมรับของ

ผู้บริโภคและคุณภาพทางจุลินทรีย์ของลูกชิ้น โดยอ้างอิงปริมาณการใช้ตามมาตรฐาน USDA ท่ีอนุญาตให้ใช้โซเดียม 

ไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทเป็นสารกันเสียได้ไม่เกิน 1 ,000 และ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ  

จากการศึกษาการใช้โซเดียมไดอะซิเตทปริมาณ 0, 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมซอร์เบท

ปริมาณ 0, 1,000, 1,500 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัม พบวา่ ผลการประเมินการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของลูกชิ้นในแต่

ละชุดทดลองมีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเก็บรักษาลูกชิ้นท่ีใช้สาร

โพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส พบว่า มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 16 วัน และ 10 วัน ตามล าดับ ในขณะท่ีลูกชิ้น

สูตรควบคุมท่ีไม่มีการใช้สารกันเสียมีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 8 วัน และเมื่อเก็บรักษาลูกชิ้นหมูท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส พบวา่ ลูกชิ้นหมูท่ีใชส้ารโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณ 1,500 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัมมอีายุการเก็บรักษาไม่เกิน 

32 วัน ลูกชิ้นท่ีใชโ้ซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 มลิลิกรัมตอ่กิโลกรัมและสูตรควบคุมมอีายุการเก็บรักษาไม่เกิน 28 

วัน  

ค าส าคัญ:   ลูกชิ้น, โพแทสเซียมซอร์เบท, โซเดยีมไดอะซิเตท, อายุการเก็บ 
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Abstract  

 This research was aimed to study the effects of sodium diacetate and potassium sorbate on consumer 

acceptance and microbiology property of meatball. Potassium sorbate is generally recognized as safe (GRAS) when 

used in accordance with good manufacturing. The maximum level of sodium diacetate in processed meat products 

improved by USFDA is 1,000 mg/kg. Three levels of potassium sorbate sodium diacetate were thus varied for 0, 

1,000 and 1,500 while those of sodium diacetate were 0, 500 and 1,000 mg/ kg.  The results showed that the 

scores of sensory tests among the groups of samples were not significantly different (p > 0.05) .  The shelf life of 

meatball with potassium sorbate ( 1,500 mg/ kg)  kept at 15°C was 16 days while those of meatball with sodium 

diacetate (1,000 mg/kg) and control sample were 10 days and 8 days, respectively. The results also showed that 

meatball with potassium sorbate ( 1,500 mg/ kg)  could be kept for 32 days at 4°C while meatball with sodium 

diacetate (1,000 mg/kg) and control sample could be kept for 28 days. 
 

Keywords:   Meatball, Potassium sorbate, Sodium diacetate, Shelf life 
 

บทน า 

 ด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ท่ีวาง

จ าหนา่ยในทอ้งตลาดมาอย่างตอ่เนื่อง ท้ังทางด้านความสด สะอาด และความปลอดภัย ท้ังน้ีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

มั่นใจในการเลือกซื้อมารับประทาน จากรายงานการสุ่มตรวจ พบว่า อันตรายหลักท่ีพบในผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

เนื้อสัตว์ในประเทศไทย คือ อันตรายทางเคมี ซึ่งมีสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ การใช้งานผิดประเภท โดยการน าวัตถุ

ท่ีหา้มใชใ้นอาหารมาใส่เจือปนและการใชว้ัตถุเจือปนในปริมาณท่ีมากเกินกวา่กฎหมายก าหนด ซึ่งการกระท าดังกล่าว

ล้วนเป็นส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ นอกเหนือจากอันตรายทางเคมีข้างต้นแล้ว อันตรายทาง

จุลินทรีย์ท่ีพบในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเนือ้สัตวส์ามารถเกิดได้จากการปนเป้ือนของ Salmonella spp. และ 

C. perfringens จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์ การปนเป้ือนของ E. coli จากน้ าใช้หรือน้ าแข็ง รวมถึงการปนเป้ือนของ 

 S. aureus จากผู้ปฏิบัติงานท่ีขาดสุขอนามัยส่วนบุคคล ท้ังนี้ อันตรายดังกล่าวสามารถควบคุมได้โดยการใช้หลักการ

ปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตอาหาร แตด่้วยขอ้จ ากัดของการเก็บรักษาผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากเนื้อสัตวท่ี์ก าหนดให้เก็บรักษาใน

ตู้เย็นตลอดเวลานับตั้งแต่สิน้สุดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค [1] เพื่อควบคุมการเจริญเตบิโตของจุลินทรีย์และ

สปอร์ท่ีเหลอืรอดจากกระบวนการผลิต อันจะท าให้ผลิตภัณฑม์อีายุการเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้นในระดับหนึ่ง  

 อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของสถานประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดล าปางนั้น จัดเป็น

สถานประกอบการขนาดเล็ก อีกท้ังผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ด าเนินการรายเล็กท่ีไม่สามารถควบคุม

ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งและการเก็บรักษาในตู้เย็นตลอดระยะเวลาระหว่างรอการจ าหน่ายได้ ส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์เน่าเสียเร็ว ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้ประกอบการหันมาใช้วัตถุกันเสียใน

ผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งจากรายงานการสุม่ตรวจวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น พบวา่ มกีารใช้วัตถุกันเสียชนิด

โซเดียมเบนโซเอท (sodium benzoate) ในปริมาณสูง ถึงแม้ว่าโซเดียมเบนโซเอทจะได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุกันเสีย

ในผลิตภัณฑ์อาหาร แตก่ฎหมายก าหนดให้ใชใ้นผลิตภัณฑบ์างประเภทเท่านัน้ เนื่องจากสารดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ

สูงเฉพาะในอาหารท่ีมีสภาวะเป็นกรด และหากใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อให้มีคุณสมบัติด้านการป้องกันการเสื่อม

เสีย จะต้องใชใ้นปริมาณสูงจนอาจเกดิอันตรายได้ ในปัจจุบันยังไมอ่นุญาตให้ใชว้ัตถุกันเสียกลุ่มนี้ในผลิตภัณฑเ์นื้อสตัว์
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-Proceeding- 

ทุกชนิด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้สารดังกล่าวในการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากมีราคาถูก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่สุขภาพของผู้บริโภคได้ 

       ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าสารกันเสียในกลุ่มเกลือของกรดอะซิติก คือ 

โซเดียมไดอะซิเตท (sodium diacetate) และเกลือของกรดซอร์บิก คือ โพแทสเซียมซอร์เบท (potassium sorbate)  

มาทดสอบใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ซึ่งโซเดียมไดอะซิเตทได้รับการรับรองในใชใ้นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากองค์กรอาหารและ

ยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แตท้ั่งนี้ ตอ้งใชใ้นปริมาณไม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนโพแทสเซียมซอร์เบทเป็นสารเคมีท่ี

ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย (GRAS) โดยทางคณะผู้วิจัย

จะได้ศึกษาปริมาณการใช้โซเดียมอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทท่ีเหมาะสมตอ่การยับยั้งจุลินทรียใ์นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น 

โดยยังคงรักษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ ยังท าการศกึษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นท่ีใชโ้ซเดียมอะ

ซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทเป็นวัตถุกันเสียท้ังท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสและในตู้เย็น (4 องศาเซลเซียส)  

เพื่อประโยชนต์อ่ผู้ประกอบการในการใชว้ัตถุกันเสียได้อยา่งเหมาะสม ประหยัด และปลอดภัยตอ่ผู้บริโภค 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของโพแทสเซียมซอร์เบทและโซเดียมไดอะซิเตทท่ีมีต่อคุณภาพของลูกชิ้นและ 

การยอมรับของผู้บริโภค  

 งานวิจัยนี้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 การใช้โพแทสเซียมซอร์เบทผันแปรปริมาณท่ีระดับ  

0, 1000, 1500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุดท่ี 2 การใช้โซเดียมไดอะซิเตทผันแปรปริมาณท่ีระดับ 0, 500, 1000 

มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม (USFDA : 21CFR184.1754 ก าหนดไวไ้มเ่กิน 1,000 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม) โดยจะผสมสารกันเสยี

แตล่ะระดับร่วมกับส่วนผสมอื่น ๆ ในการผลิตลูกชิ้น มีขั้นตอนดังภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตลกูชิน้หมูท่ีมีการเตมิโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทเป็นวัตถุกันเสีย 
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-Proceeding- 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) น าผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปทดสอบ

คุณภาพดา้นตา่ง ๆ โดยเปรียบเทียบคุณภาพกับสูตรควบคุมท่ีไม่ใส่สารกันเสียใด ๆ ดังนี ้

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ท าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 100 คน ด้วยวิธีการให้คะแนน

ความชอบ 1-9 (9-point hedonic scale) [2] ท าการเตรียมตัวอย่างโดยต้มตัวอย่างลูกชิ้นในแต่ละสิ่งทดลอง

ในน้ าเดือดเป็นเวลา 3 นาที บรรจุในถ้วยพลาสติกทนร้อนท่ีมีฝาปิดสนิท และเก็บไวใ้นตู้ควบคุมอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เพื่อรอการทดสอบ ตัวอยา่งจะถูกน าเสนอต่อผู้ทดสอบทีละ 1 ตัวอยา่งด้วยรหัสเลขสุม่ 3 ตัว 

โดยมีการสุ่มล าดับน าเสนอ และให้ผู้ทดสอบบ้วนปากระหว่างรอการประเมินตัวอย่างต่อไป คุณลักษณะท่ี

ทดสอบ ได้แก่ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติโดยรวม และความชอบโดยรวม 

น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT)  

การทดลองที่ 2 ศึกษาอายุการเก็บลูกชิ้นหมูท่ีมีการเติมสารกันเสียท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 และ 15 องศา

เซลเซียส 

เมื่อได้ปริมาณของสารกันเสียแต่ละชนิดจากการทดลองท่ี 1 แล้ว จะท าการผลิตลูกชิ้นตามขั้นตอนข้างต้น

แล้วน ามาบรรจุในถุงเย็นชนิด High Density Polyethylene (HDPE) และเก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ4 และ 15 องศาเซลเซียส 

ท าการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรียท้ั์งหมด (Total Plate Count; TPC) E.coli และ Salmonella spp. ทุก ๆ 2 วัน ก าหนดให้

วันสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา คือ เมื่อปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐานก าหนด โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกชิ้นหมู 

(มผช.304/2555) ก าหนดให้มีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดไม่เกิน 106 CFU/g E.coli ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 

(โดยวิธี MPN) และต้องไมพ่บ Salmonella spp. ในตัวอยา่ง 25 กรัม 

ผลการศึกษา 

การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของโซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทท่ีมีต่อคุณภาพของลูกชิ้นและ  

การยอมรับของผู้บริโภค 

 จากการศึกษาผลของการเติมสารกันเสีย ได้แก่ โซเดียมไดอะซิเตทและโพแทสเซียมซอร์เบทต่อคุณภาพ 

ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคจ านวน 100 คน เปรียบเทียบกับสูตรควบคุมท่ีไม่มีการเติมสารกันเสียใด ๆ ได้ผล 

ดังตารางท่ี 1-2 

ตารางที่ 1 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นหมูท่ีเตมิโซเดียมไดอะซิเตทในปริมาณต่างๆ 

ปริมาณโซเดียม

ไดอะซิเตท 

(มลิลิกรัมต่อ

กโิลกรัม) 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

กลิ่น ns เนื อสัมผัส ns รสชาตโิดยรวม ns ความชอบโดยรวม ns 

0 7.56 ± 1.095 7.74 ± 0.818 7.61 ± 1.016 7.74 ± 0.938 

500 7.43 ± 0.882 7.79 ± 0.732 7.33 ± 0.898 7.56 ± 0.718 

1,000 7.61 ± 0.847 7.89 ± 0.680 7.59 ± 0.677 7.71 ± 0.793 

หมายเหต:ุ ns แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิต ิ(p > 0.05)  
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-Proceeding- 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะของผู้บริโภคท่ีมีต่อลูกชิ้นท้ัง 3 สูตร (ท้ังท่ีเติมและไม่

เติมโซเดียมไดอะซิเตท) มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ใน

ระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก จะเห็นได้ว่าการใช้โซเดียมไดอะซิเตทไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น  

ตารางที่ 2 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นหมูท่ีเตมิโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณต่าง ๆ 

ปริมาณโพแทสเซียม

ซอร์เบท (มลิลิกรัม

ต่อกโิลกรัม) 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

กลิ่น ns เนื อสัมผัส ns รสชาตโิดยรวม ns ความชอบโดยรวม ns 

0 7.02 ± 1.06 7.24 ± 1.00 7.05 ± 0.96 7.25 ± 0.88 

1,000 7.04 ± 0.97 7.37 ± 0.86 7.21 ± 1.02 7.35 ± 0.85 

1,500 7.32 ± 1.06 7.66 ± 0.98 7.62 ± 0.96 7.71 ± 1.04 

หมายเหต ุns แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิต ิ(p > 0.05)  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า เมื่อเติมโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณมากขึน้ คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส

ในทุกคุณลักษณะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คะแนนความชอบของผู้บริโภคท่ีมีต่อลูกชิ้นท้ัง 3 สูตร (ท้ังท่ี

เตมิและไม่เตมิโพแทสเซียมซอร์เบท) มคี่าไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนัน้ การใช้โพแทสเซียม

ซอร์เบทจึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับ

ชอบปานกลางถึงชอบมาก โดยท่ัวไปแล้ว ปริมาณการใช้ซอร์เบทในอาหารอยู่ระหว่างร้อยละ 0.02 ถึง 0.3 ซึ่งระดับ

ชว่งดังกลา่วนี้ไม่มผีลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร แตเ่มื่อใชใ้นปริมาณมากขึน้อาจส่งผลต่อรสชาติท่ีไม่พึง

ประสงค์ [3] ส าหรับการทดลองนี้ ใช้โพแทสเซียมซอร์เบทคิดเป็นร้อยละ 0, 0.1 และ 0.15 และไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑอ์าหาร 

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรด-ด่างของลูกชิ้นหมูท่ีเตมิโซเดียมไดอะซิเตทในปริมาณต่าง ๆ 

ปริมาณโซเดียม 

ไดอะซิเตท  

(มลิลิกรัมต่อ

กโิลกรัม) 

ค่าความเปน็กรด-ดา่งของลูกชิ น 

หลังจากผ่านการต้มในหม้อ

ต้มที่ 1 (60-65°C) ns 

หลังจากผ่านการต้มใน

หม้อต้มที่ 2 (80-85°C) ns 
ลูกชิ นเมื่อท าใหเ้ย็นแล้ว ns 

0  6.49 ± 0.30  6.81 ± 0.42  6.70 ± 0.26 

1000  6.50 ± 0.21  6.63 ± 0.24  6.58 ± 0.17 

1500  6.35 ± 0.00  6.57 ± 0.28  6.52 ± 0.22 

หมายเหต ุns แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)  

 ตารางที่ 3 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างของลูกชิ้นท่ีมีการเติมสารกันเสียโซเดียมไดอะซิเตทในปริมาณต่าง ๆ 

พบวา่ ค่า pH ของลูกชิ้นท้ัง 3 สิ่งทดลองท่ีผ่านกระบวนในแต่ละขั้นตอนมคี่าไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p > 

0.05) แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่า pH ของลูกชิ้น พบว่า จะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณสารโซเดียมไดอะซิเตทเพิ่มมากขึ้น 
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-Proceeding- 

สอดคล้องกับงานวจิัย [4] ที่พบวา่เมื่อเตมิโซเดียมไดอะซิเตทร้อยละ 0.1 ลงในเนื้อไก่จะส่งผลให้คา่ pH ลดลงซึ่งเป็นผลมา

จากค่า pH ของโซเดียมไดอะซิเตทมคี่าเท่ากับ 4.3 ซึ่งค่อนข้างต่ า เมื่อเตมิลงไปในอาหารจะเป็นผลให้คา่ pH ลดลง 

ตารางที่ 4 ค่าความเป็นกรด-ด่างของลูกชิ้นหมูท่ีเตมิโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณต่าง ๆ 

ปริมาณโพแทสเซียม

ซอร์เบท  

(มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

ค่าความเปน็กรด-ดา่งของลูกชิ น 

หลังจากผ่านการต้มใน

หม้อต้มที่ 1 (60-65°C) ns 

หลังจากผ่านการต้มใน

หม้อต้มที่ 2 (80-85°C) ns 

ลูกชิ นเมื่อท าใหเ้ย็นแล้ว 

ns 

0 6.53 ± 0.35 6.37 ± 0.35 6.33 ± 0.19 

1,000 6.55 ± 0.21 6.36 ± 0.21 6.42 ± 0.19 

1,500 6.54 ± 0.14 6.41 ± 0.21 6.45 ± 0.18 

หมายเหต ุns แสดงถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิต ิ(p > 0.05)  

 จากการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของลูกชิ้นท่ีมีการเติมสารกันเสียโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณต่างๆ 

พบว่า ค่า pH ของลูกชิ้นท้ัง 3 สิ่งทดลองท่ีผ่านกระบวนในแต่ละขั้นตอนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p > 0.05) โดยภาพรวมแล้วจะมคี่า pH อยู่ระหว่าง 6.33 ถึง 6.55  

 ผลการทดสอบคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค งานวิจัยน้ีจึงได้คัดเลือกใช้สารกันเสียโพแทสเซียมซอร์

เบทท่ีระดับ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไดอะซิเตทท่ีระดับ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ระดับสูงสุดท่ี

ยอมให้ใชไ้ด้ในผลิตภัณฑ์) เพื่อใชใ้นการผลิตลูกชิ้นและศึกษาอายุการเก็บรักษาตอ่ไป 

การทดลองที่ 2 ศึกษาอายุการเก็บลูกชิ้นหมูท่ีมีการเติมสารกันเสียท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 และ 15 องศา

เซลเซียส 

 ท าการผลิตลูกชิ้นสูตรควบคุมและสูตรท่ีใช้สารกันเสีย ได้แก่ โพแทสเซียมซอร์เบทท่ีระดับ 1,500 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัมและโซเดียมไดอะซิเตทท่ีระดับ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากนั้นน ามาบรรจุในถุงชนิด HDPE และเก็บ

รักษาภายใต้อุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 4 และ 15 องศาเซลเซียส ท าการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (aerobic plate 

count) E.coli และ Salmonella spp. ทุกๆ 2 วัน ได้ผลดังตารางท่ี 5 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส สูตรควบคุมท่ีไม่มกีารใชส้ารกันเสียมอีายุการเก็บรักษา 

8 วัน คือตรวจพบจุดเหลืองท่ีผิวลูกชิ้นและเมื่อตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดมีค่าเท่ากับ 3.19×105 CFU/g 

(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น มผช.304/2555 ก าหนดไวไ้มเ่กิน 106 CFU/g) ส าหรับสูตรท่ีใชโ้ซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 

1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะมีอายุการเก็บรักษาท่ี 10 วัน โดยพบเมือกปรากฏบริเวณผิวและมีปริมาณจุลินทรีย์

เท่ากับ 2.40x105CFU/g และสูตรท่ีใช้สารโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีอายุการเก็บ

รักษาท่ี 16 วัน โดยเกิดเมือกที่บริเวณผิวลูกชิ้นและเมื่อตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดเท่ากับ 1.47 ×105 CFU/g 

โดยทุกสูตรตรวจไมพ่บ Salmonella sp. และ E. coli ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 

 เมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นท่ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 6) พบว่า สูตรควบคุมท่ีไม่มีการใชส้าร

กันเสียมอีายุการเก็บรักษาที่ 28 วัน โดยพบโคโลนสีีด าที่ผิวของลูกช้ินและมีปริมาณจุลินทรีย์เท่ากับ 2.59×105 CFU/g  

เช่นเดียวกับสูตรท่ีใช้โซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับสูตรท่ีใช้สารโพแทสเซียมซอร์

เบทในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอายุการเก็บรักษาท่ี 32 วัน โดยเกิดเมือกท่ีบริเวณผิวลูกชิ้นและมี

ปริมาณเชือ้จุลนิทรีย์ท้ังหมดเท่ากับ 7.5x105CFU/g  
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-Proceeding- 

 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้โพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมส่งผลให้อายุการเก็บ

รักษาลูกชิ้นนานกว่าการใช้สารอื่น ๆ รองลงมาคือ สูตรท่ีใช้โซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ถัดมาคือสูตรควบคุม 

วิจารณ์และสรุปผล 
 สารต้านการเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีเติมลงในอาหาร โดยท่ัวไปแลว้ ถ้าใชป้ริมาณมากขึน้ ประสิทธิภาพก็จะ

มากขึ้นตามไปดว้ย ซึ่งมักจะใชใ้นปริมาณที่เพยีงพอต่อการชะลอการเจรญิของจุลนิทรีย์ อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์แต่ละ

ชนิดจะตอบสนองต่อสารต้านการเจริญแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุและจ านวนของจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ใน

อาหารนัน้ ๆ ดว้ย 

โซเดียมไดอะซิเตท 

 ส าหรับการใช้สารกันเสียโซเดียมไดอะซิเตทในรูปเกลือของกรดอะซิตกิจะชว่ยเพิ่มการละลาย ซึ่งสะดวกต่อการ

ใชง้านมากขึน้ โดยประสิทธิภาพการยับยัง้การเจริญของจุลินทรียข์องกรดอนิทรียจ์ะอยูใ่นสภาพท่ีไมแ่ตกตัวหรือในสภาวะ

ของอาหารท่ีมีค่า pH ใกล้เคียงกับค่าคงท่ีของการแตกตัว (pKa) โดยค่า pH ของกรดท้ังหมดท่ีแตกตัวได้ร้อยละ 50 ของ

โซเดียมไดอะซิเตทมีค่าเท่ากับ 4.75 ดังนัน้ สัดส่วนของโมเลกุลท่ีไม่แตกตัวท่ีเหลือร้อยละ 50 คาดวา่จะมปีระสิทธิภาพใน

การตา้นจุลินทรีย์ ดังนัน้ จึงเป็นข้อจ ากัดในการใชโ้ซเดียมไดอะซิเตทในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคา่ pH ต่ ากวา่ 5  

 ในการทดลองนี้ เมื่อเก็บรักษาลูกชิ้นท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสและตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด

พบว่า สูตรควบคุมท่ีไม่มีการใช้สารกันเสียสามารถเก็บรักษาได้ 8 วัน และสูตรท่ีใช้โซดียมไดอะซิเตทในปริมาณ 1,000 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสามารถเก็บรักษาได้ 10 วัน จะเห็นได้ว่าการใช้โซเดียมไดอะซิเตทสามารถยืดอายุการเก็บรักษา

ลูกชิ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ [4] ที่รายงานวา่ เมื่อเก็บรักษาเนื้อไก่ท่ีเติมโซเดียมไดอะซิเตทร้อยละ 0.1 ในสภาวะ

อุณหภูมิต่ าเป็นเวลา 10 วัน จะมีปริมาณจุลินทรีย์น้อยกว่า 6 log CFU/g ในขณะท่ีตัวอย่างควบคุมท่ีสามารถเก็บรักษาได้

เพียง 4 วันเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า โซเดียมไดอะซิเตทสามารถยืดช่วง lag phase ของเชื้อจุลินทรีย์ออกไปได้ ท าให้ใน

ชว่งแรกของการเก็บรักษามีปริมาณจุลินทรีย์ไมเ่กิน 6 log CFU/g 

 โดยกลไกการยับยั้งจุลินทรียข์องสารกันเสียประเภทกรดจะเกี่ยวข้องกับการซึมผ่านกรดสู่ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

และเกิดการสะสมท าให้ pH ภายในเซลล์สูงกว่าภายนอกเซลล์ กรดอนิทรีย์ท่ีสะสมภายในเซลล์จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออน 

(hydrogen ion) เป็นจ านวนมากซึ่งจะไปรบกวนกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์แบคทีเรีย โดย Hoffman et al. [5] รายงาน

ว่า กรดท่ีมีจ านวนคาร์บอนอะตอมน้อยกว่า 7 จะมีประสิทธิภาพท่ี pH ต่ า ส่วนกรดท่ีมีจ านวนคาร์บอนอะตอมระหว่าง  

8-12 จะมีประสิทธิภาพท่ีค่าความเป็นกลางขึ้นไป จากสูตรโมเลกุลของโซเดียมไดอะซิเตท C4H7O4Na.H2O พบว่ามี 

จ านวนคาร์บอนอะตอมเท่ากับ 4 จึงเหมาะสมกับอาหารท่ีมีคา่ pH ต่ าหรือมคีวามเป็นกรดค่อนข้างสูง  
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-Proceeding- 

ตารางที่ 5 ปริมาณจุลินทรีย์ในลูกชิ้นหมูระหว่างเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

หมายเหตุ     TNTC (Too Numerous To Count) 

      EAPC (Estimated Aerobic Plate Count) 

ชนิดของสาร 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วนั) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

สูตรควบคุม 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) 

 

3.38x103 

 

2.63x103 

 

3.19x104 

 

6.9x104 

 

3.19x105 

 

6.0x107 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

- Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

โพแทสเซียมชอร์เบท (1,500 mg/kg) 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด  (CFU/g) 

 

ไมพ่บ 

 

ไมพ่บ 

 

ไมพ่บ 

 

8.70x103 

 

3.40x103 

 

4.47x104 

 

8.55x104 

 

3.52x104 

 

1.47x105 

 

1.86x106 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

- Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

โซเดียมไดอะซิเตท (1,000 mg/kg) 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด  (CFU/g) 

 

<10 (EAPC) 

 

<10 (EAPC) 

 

<10 (EAPC) 

 

7.70x103 

 

2.33x105 

 

2.40x105 

 

3.41x106 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

- Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 6 ปริมาณจุลินทรีย์ในลูกชิ้นหมูระหว่างเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

หมายเหตุ    TNTC (Too Numerous To Count) 

                  EAPC (Estimated Aerobic Plate Count) 

 

 

 

 

 

ชนิดของสาร 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (วนั) 

0-24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

สูตรควบคุม 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด  (CFU/g) 

 

ไมพ่บ 

 

ไมพ่บ 

 

7.80x105 

 

3.70x106 

 

2.77x105 

 

2.95x106 

 

2.95x106 

 

3.98x106 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

 - Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

โพแทสเซียมชอร์เบท (1,500 mg/kg) 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด(CFU/g) 

 

ไมพ่บ 

 

ไมพ่บ 

 

2.76x105 

 

3.40x105 

 

7.5x105 

 

1.75x106 

 

1.86x106 

 

2.40x106 

 

4.75x106 

 

3.41x106 

 

TNTC 

 

TNTC 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

 - Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

โซเดียมไดอะซิเตท (1,000 mg/kg) 

- ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด  (CFU/g) 

 

ไมพ่บ 

 

1.38x105 

 

1.89x105 

 

2.19x106 

 

7.8x105 

 

1.95x106 

 

2.56x106 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

 

TNTC 

- E. Coli ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

- Salmonella sp. ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไม่พบ 
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-Proceeding- 

  โพแทสเซียมซอร์เบท 

 ซอร์เบทเป็นสารต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดท่ัวโลก เป็น

สารท่ีผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาว่าสามารถใช้เติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย (Generally 

Recognized as Safe; GRAS) แต่ท้ังนี้ควรใช้เท่าท่ีจ าเป็นและเป็นไปตามการปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร การใช้ซอร์

เบทท่ีระดับความเข้มข้นน้อยกว่า 0.3% สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ หากใช้ในปริมาณท่ีมากขึ้นจะส่งผล

ตอ่การอยูร่อดของจุลินทรีย์ จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขท่ี 398 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ใชซ้อร์เบทเป็นสารกัน

เสียในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดและผ่านกรรมวิธีในปริมาณไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยการใช้งานในรูปของ

เกลือโพแทสเซียมซอร์เบทจะช่วยเพิ่มการละลายได้มากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อจุลินทรีย์ของกรดซอร์บิกคล้ายคลึงกับสารกันเสียประเภทกรดอินทรีย์อื่นๆ เมื่อกรดอ่อนละลายในน้ าจะอยู่ในรูป

ของสมดุลระหว่างโมเลกุลที่ไมแ่ตกตัวกับประจุลบ โดยซอร์เบทท่ีไม่แตกตัวจะมีประสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์

เพิ่มขึ้นเมื่อค่า pH เข้าใกล้ค่าคงท่ีของการแตกตัว (pKa) โดยค่า pKa ของกรดซอร์บิกมีค่าเท่ากับ 4.74 [6]  จาก

รายงานพบว่า ท่ีระดับค่า pH เท่ากับ 3 มีค่าร้อยละของกรดซอร์บิกท่ีอยู่ในรูปไม่แตกตัวเท่ากับ 94.8 แต่เมื่อค่า pH 

เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 จะมีค่าร้อยละของกรดท่ีอยู่ในรูปไม่แตกตัวเหลือร้อยละ 92.6 [7] จะเห็นได้ว่ากรดซอร์บิกจะมี

ประสิทธิภาพสูงในสภาวะท่ีเป็นกรด แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อใช้ซอร์เบทในอีมัลชันของเนื้อไก่ท่ีมีค่า pH 

มากกว่า 6.0 ยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยัง้จุลินทรีย์ [8]  และจากงานวจิัยการใช้สารโพแทสเซียมซอร์เบทเพื่อยืด

อายุการเก็บเนื้อสเต็ก พบว่า โพแทสเซียมซอร์เบทส่งผลต่อแบคทีเรียท่ีชอบอุณหภูมิปานกลาง (Mesophilic) และ

แบคทีเรียท่ีชอบอุณหภูมิต่ า (psychrotrophic) รวมถึงแบคทีเรียท่ีไม่ใช้อากาศและใช้อากาศเพียงเล็กน้อย (anaerobic 

and facultative anaerobic bacteria) รวมถึงแบคทเีรียท่ีผลิตกรดแลกตกิ (lactobacilli) [9] 

 ส าหรับกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของกรดซอร์บิกจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

สัณฐานวิทยา องค์ประกอบ และหน้าท่ีการท างานของเยื่อหุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ ท าให้ความสามารถในการซึมผ่าน

ของสารตา่งๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขัดขวางการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่เซลล ์นอกจากนี้ การแตกตัวของกรดภายใน

เซลล์ท าให้เอนไซม์ท่ีส าคัญต่อการอยู่รอดสูญเสียกิจกรรมไป [10] นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ซอร์เบทจะไปยับยั้ง 

การงอกของสปอร์ท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยกรดอะมิโน และยังพบว่าซอร์เบทจะยับยั้งสปอร์ในขั้นตอนท่ีถูกกระตุ้นให้งอก

หรือภายหลังจากการเกาะกลุ่มการงอกของสปอร์ นอกจากนี้ การยับยั้งการงอกของสปอร์อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

ระหว่างซอร์เบทกับเยื่อหุม้สปอร์และท าให้ของเหลวภายในเซลลม์ลีักษณะหนืดขึน้ [4] 

  จากงานวิจัยนี้ จึงเป็นข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารกันเสียในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นท่ีก าหนดให้ใช้โซเดียม

ไดอะซิเตทไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือโพแทสเซียมซอร์เบทในปริมาณท่ีไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการปรับมาใช้สารท้ังสองดังกล่าวข้างต้นทดแทนการใช้โซเดียมเบนโซเอตท่ีไม่

อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น ท้ังนี้ ควรมีการควบคุมสุขาภิบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต

อาหาร (GMP) รวมถึงควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ เชน่ อุณหภูมวิัตถุดบิเร่ิมตน้ อุณหภูมภิายในหอ้งผลิตและห้องเก็บสนิค้า เพื่อ

ควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (finish goods) ไม่ให้สูงจนส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาท่ีสั้นลง ส าหรับ

งานวิจัยในอนาคตจะมุ่งเน้นการศึกษาผลของสารกันเสียท่ีใช้ร่วมกันหลายชนิด ( combination) ท่ีคาดว่าจะมี

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ าเสียสังเคราะห์และน้ าชะขยะท่ีผ่าน 

การบ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด เตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดจากอัตราส่วนถ่านชาร์ 

ซังข้าวโพดตอ่ตัวกระตุ้น ZnCl2 ท่ี 1 : 4 โดยน้ าหนัก เขยา่ท่ี 120 รอบตอ่นาที เผาท่ีอุณหภูม ิ800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

180 นาที พบว่าถ่านกัมมันต์ท่ีมีขนาด 1 มิลลิเมตร มีค่าพื้นท่ีผิวและปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 912.47 ตารางเมตรต่อกรัม 

และ 0.52 ลูกบาศก์เมตรต่อกรัม ตามล าดับ และมีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 22.61 อังสตอม การดูดซับสังกะสีในน้ าเสีย

สังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดปริมาณ 0.4 กรัม ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 3.5 และความเร็วรอบ 120 รอบตอ่นาที พบวา่ท่ีเวลาสัมผัส 5 นาที ถ่านกัมมันตม์ปีระสิทธิภาพ

การดูดซับสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.20±0.28  และการดูดซับสังกะสีสอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับของแลงเมียร์ด้วย

ความสามารถสูงสุดของการดูดซับเท่ากับ 20.83 มลิลิกรัมตอ่กรัม รวมท้ังสามารถดูดซับสังกะสีและทองแดงในน้ าชะขยะ

ท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวธีิทางชวีภาพได้ร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 นาที 
 

ค าส าคัญ:   โลหะหนกั, น้ าชะขยะ, ถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด 
 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the adsorption efficiency of heavy metal in synthetic 

wastewater and biologically pre- treated leachate by activated carbon from corn cob.  Activated carbons were 

prepared from corn cob by activated with ZnCl2 at a ratio of 1:4 by weight, shaking at 120 rpm and then heated 

at 800 ºC for 180 minutes. Found that, particle size at 1 mm caused the maximum BET surface and pore volume 

as 912.47 m2/g and 0.52 m3/g, respectively and average pore size as 22.61 A◦. The adsorption of zinc in synthetic 

wastewater with the initial concentration of 100 mg/l using amount of activated carbon from corn cob as 0.4 g at 

pH 3. 5 and shaking at 120 rpm, revealed that, the highest adsorption efficiency of activated carbon was 

90.20±0.28% for 5 minutes and the Langmuir isotherm model was more suitability with the maximum adsorption 

capacity as 20.83 mg/ g.  In addition, activated carbon could remove zinc and copper in biologically pre- treated 

leachate as 100% within 5 minutes.  
 

Keywords:   Heavy Metals, Leachate, Activated Carbon from Corncob  
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บทน า 
ปัญหามลพิษจากการก าจัดขยะแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญของประเทศไทย เนื่องจาก

ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุก (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ตามมามากมาย เชน่ น้ าชะขยะปนเป้ือนสู่น้ าผิวดินและน้ าใตด้ิน ปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและแพร่กระจายเชื้อ

โรค รวมท้ังก่อให้เกิดผลเสียตอ่ทัศนียภาพอกีด้วย ซึ่งน้ าชะขยะหมายถึงของเหลวใดๆท่ีไหลซึมผ่านชัน้ขยะและได้ละลายหรือชะ

เอาสารตา่งๆจากขยะไปด้วย ส่วนใหญ่เป็นของเหลวท่ีเกิดจากปฏกิิริยาการยอ่ยสลายทางชวีภาพของขยะและของเหลวท่ีมาจาก

ภายนอก เช่น น้ าฝน และน้ าใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งของเหลวท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณของสารอินทรีย์ท้ังในรูปของสารละลายหรือสาร

แขวนลอยและสารอนินทรีย์ท่ีเป็นพิษปนเป้ือนในปริมาณสูง (Taylor and Allen, 2015) สารพิษพวกโลหะหนัก (Heavy metals) 

ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมยีม แคดเมยีม นเิกิล อาเซนกิ มคี่าอยูใ่นชว่ง 0.03-0.29, 0.01-1.16 และ 0.025-0.039 มลิลิเมตรต่อ

ลิตร ตามล าดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2543; อนุรักษ์  ป่ินทอง, 2543) ซึ่งความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ าชะขยะมีค่าสูงกว่า

มาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) และมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2562) ปัญหาการปนเป้ือนของน้ าชะขยะลงสู่น้ าผิวดินและน้ าใต้ดินจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท้ังมนุษย์และสัตว์ เช่น การ

ลดลงของออกชิเจนในแหล่งน้ า เนื่องจากถูกน าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ และความเป็นพิษต่อสิ่งมชีีวิตในน้ า

จากสารพิษพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และทองแดง เป็นต้น (มลิวรรณ บุญเสนอ, 2547) โลหะหนักเป็นสาร

มลพิษท่ีถูกก าจัดได้ยากด้วยวิธีการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ (Biological treatment) ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าชะขยะส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทย เชน่ Oxidation pond เป็นตน้ ดังนัน้น้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวธีิทางชวีภาพแล้ว และยังมกีารปนเป้ือนของโลหะ

หนักอยูค่วรได้รับการบ าบัดตอ่ด้วยวธีิทางฟิสิกส์-เคม ี(Physical-chemical treatment) เชน่ Carbon adsorption และ Ion exchange 

เป็นต้น (สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2552) ประกอบกับปัญหาหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วง

หน้าแล้ง (มกราคม-เมษายน) ของทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เชน่ ตอและซังข้าวโพด เป็นตน้ จากองค์ประกอบของซังข้าวโพดท่ีมีพวกเซลลูโลสประมาณ 80% จึงมกีารน ามาท าเป็นถ่านกัม

มันต ์(Activated carbon) เนื่องจากคุณสมบัตทิางกายภาพและโครงสร้างของรูพรุนเหมาะสม (Wu, et al, 2001) ซึ่งคุณสมบัตทิาง

กายภาพของถ่านกัมมันต์ขึ้นอยู่กับชนิดของสารท่ีใช้เป็นตัวกระตุ้นเป็นหลัก โดยงานวิจัยท่ีเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด

นิยมเตรียมด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมี  สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการกระตุ้นได้แก่ ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

กรดซัลฟูริก (H2SO4) กรดฟอสฟอริก (H3PO4) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) (นภารัตน ์จิวาลักษณ์, 2556; รุจิรา ป่ินแก้ว, 

2556; El-Hendawy, et al, 2001; Khan and Wahab, 2007; El-Sayed, et al, 2014) ซึ่งยังไมม่งีานวจิัยท่ีประยุกตใ์ชซ้ังข้าวโพดมา

ท าเป็นถ่านกัมมันต์เพื่อก าจัดโลหะหนักในน้ าชะขยะ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน้ าเสียสังเคราะห์

เพื่อน ามาหาไอโซเทอมการดูดซับ แล้วจึงศกึษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวธีิทางชีวภาพ

ด้วยถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด ซึ่งเป็นทางเลอืกหนึ่งในการชว่ยลดปัญหามลพษิสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
 

วิธีการศึกษา 

1. พื นที่ศกึษาและจุดเก็บตัวอย่างน  าชะขยะ 

ท าการเก็บน้ าตัวอยา่งน้ าชะขยะจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยาและเทศบาลนครล าปาง สถานท่ี

ละ 2 จุด โดยจุดท่ี 1 จะเก็บจากบ่อรวบรวมน้ าชะขยะท่ีปล่อยออกมาจากท่อน้ าเข้าโดยตรง จ านวน 1 ตัวอย่าง และจุดท่ี 2  

จะเก็บจากบ่อพักน้ าท่ีผ่านการบ าบัดด้วยระบบบ าบัดแบบบ่อผึ่งแล้วเพื่อระเหยตามธรรมชาต ิจ านวน 4 ตัวอยา่ง แล้วน าน้ าชะ

ขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วมาผสมกัน ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะด้วยวิธีแบบผสม (Composite sampling) น าตัวอย่างน้ าชะ

ขยะและน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วข้างต้นมาท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยวิธีมาตรฐานของ Standard 
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methods for the examination of water and wastewater (APHA, AWWA and WEF, 2017) โดยใช้ เคร่ือง Atomic Absorption 

spectrophotometer (AAS) ยี่ห้อ SHIMUDZU (AA-6880) จุดเก็บตัวอย่างน้ าชะขยะและน้ าชะขยะที่ผ่านการบ าบัดแล้วของ

เทศบาลเมอืงพะเยาและเทศบาลนครล าปางแสดงดังภาพท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 จุดเก็บตัวอยา่งน้ าชะขยะและน้ าชะขยะท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ของเทศบาลเมอืงพะเยา 

 

 
ภาพท่ี 2 จุดเก็บตัวอยา่งน้ าชะขยะและน้ าชะขยะท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ 

ของเทศบาลนครล าปาง 
 

2. การเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด  

เก็บตัวอย่างซังข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาเพื่อน ามาเตรียมถ่านกัมมันต์ และน าซังข้าวโพดมาทุบให้ละเอียด

จากนั้นร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 4 มิลลิเมตร (5 เมช) ล้างด้วยน้ ากลั่นให้สะอาด น าไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน  

ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือกระท่ังน้ าหนักคงท่ี เก็บซังข้าวโพดท่ีได้ไว้ในโถดูดความชื้น น าซัง

ข้าวโพดท่ีเตรียมได้มาเผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น าถ่านชาร์ซังข้าวโพดมาผสมกับ 0.5 โมลาร์ 
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ZnCl2 ในอัตราส่วนโดยน้ าหนักของถ่านชาร์ซังข้าวโพดตอ่สารละลาย ZnCl2 (w/w) เท่ากับ 1:4 จากนั้นน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที จากนั้นน าถ่านกัมมันต์ท่ีได้ไปล้างด้วยน้ ากลั่นจนค่า pH ของน้ าล้างถ่านกัมมันต์

คงท่ี จึงน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้น าไปคัดขนาด

โดยร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาด 1 มลิลิเมตร (18 เมช) แล้วเก็บถ่านกัมมันตท่ี์ได้ไวใ้นโถดูดความชื้น 

3. การศกึษาสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

โดยน าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดท่ีเตรียมขา้งต้นไปวเิคราะห์สมบัตทิางกายภาพ ได้แก่ พืน้ท่ีผิว ขนาดรูพรุน

เฉลี่ย และปริมาตรรูพรุน ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์พื้นท่ีผิวแบบอัตโนมัติ (Surface area analyzer) ยี่ห้อ Micromeritic รุ่น 

ASAP2020 และวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของรูพรุนบนผิวตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

กราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ยี่ห้อ JEOL JSM-5910LV  

4. การศกึษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน  าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

น าถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพดท่ีเตรียมได้มาใชใ้นการทดลองดูดซับโลหะหนักในน้ าเสียสังเคราะห์ 1 ชนดิ โดยจะ

เลือกชนิดของโลหะหนักที่ตรวจพบในน้ าชะขยะท้ังบ่อท่ีมาจากท่อโดยตรงและบ่อท่ีผ่านการบ าบัดทางชีวภาพแล้วจาก

สถานท่ีฝังกลบขยะของเทศบาลนครล าปาง โลหะหนักท่ีตรวจพบมากท่ีสุดคือ สังกะสี (Zn) และการออกแบบการทดลอง

เป็นการทดลองแบบไม่ต่อเนื่อง หรือแบบ Batch ทุกสภาวะของการทดลองประกอบด้วย ชุดควบคุม และชุดทดลอง  

โดยท าการทดลองสภาวะละ 3 ซ้ า การศกึษาผลของความเข้มข้นของสังกะสีและเวลาดูดซับต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ

ของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด น้ าสังเคราะห์จะเตรียมโดยน าสารละลายมาตรฐานสังกะสีความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 

และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่างที่ 3.5  ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แล้วน าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 0.4 

กรัม ใส่ลงในน้ าสังเคราะห์ แล้วน าไปตีกวนท่ีความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 

120 นาที  และน าน้ าตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าสังกะสีท่ีเหลืออยู่ด้วยเคร่ือง Atomic Absorption spectrophotometer  

ตามวธีิมาตรฐานของ Standard Method for Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, 2017) และ

ค านวณหาประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี (Adsorption efficiency) ดังสมการ (1) 
 

Adsorption efficiency (%) = C0-Ct

C0
 x 100          (1) 

 

โดย C0 คือ ความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) และ Ct คือ ความเข้มข้น

ของสังกะสีท่ีเหลอือยูใ่นแต่ละช่วงเวลา (มลิลกิรัมตอ่ลติร) (Huang, et al., 2013)  

5. การศึกษาไอโซเทอมการดูดซับโลหะหนักในน  าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์และระยะเวลาในการสัมผัสน ามา

วิเคราะห์ไอโซเทอมการดูดซับด้วยแบบจ าลองไอโซเทอมการดูดซับ 2 แบบ คือ แบบจ าลองไอโซเทอมของแลงเมียร์ 

(Langmuir isotherm model) และแบบจ าลองไอโซเทอมของฟรุนดิช (Freundlich isotherm model) (Huang, et al., 2013) 

แบบจ าลองไอโซเทอมของแลงเมยีร์ (Langmuir isotherm model) เป็นแบบจ าลองของการดูดซับสารถูกดูดซับบน

พื้นผิวของตัวดูดซับโดยตรงเท่านัน้ หรือเป็นแบบจ าลองของระบบดูดซับชั้นเดียว (monolayer adsorption) มรูีปแบบสมการ

การดูดซับดังสมการ (2) 

qe = 
qmKACe
1+KACe

              (2) 
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โดย qe คือ ปริมาณสารท่ีถูกดูดซับ (มิลลิกรัม) ต่อปริมาณของตัวดูดซับ (กรัม) ท่ีภาวะสมดุล หรือ เรียกว่า

ค่าการดูดซับท่ีสมดุล qm คือ ปริมาณสารท่ีถูกดูดซับมากท่ีสุด (มิลลิกรัมต่อกรัม) ท่ีถูกดูดซับเพื่อสร้างแผ่นชั้นเดียว 

(Monolayer) KA คือ ค่าคงท่ีของแลงเมียร์ (ลิตรต่อมิลลิกรัม) และ Ce คือ ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับท่ีสมดุล 

(มลิลกิรัมตอ่ลติร) จัดรูปให้เป็นสมการเส้นตรงดังสมการ (3)                                                                                              
Ce
qe

 = 
Ce
qm

 + 
1

KAqm
      (3) 

 

แบบจ าลองไอโซเทอมของฟรุนดชิ (Freundlich isotherm model) เป็นแบบจ าลองของการดูดซับสารถูกดูดซับ

บนพืน้ผิวของตัวดูดซับท่ีไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ใชท้ั้งกับการดูดซับทางเคมแีละการดูดซับทางกายภาพ มรูีปสมการดูดซับ

ดังสมการ (4)  

qe  = KFCe

1
n      (4) 

 

เมื่อ Ce คือ ความเข้มข้นของตัวถูกดูดซับท่ีสมดุล (มิลลิกรัมต่อลิตร), qe คือ ปริมาณสารท่ีถูกดูดซับ 

(มิลลิกรัม) ต่อปริมาณของตัวดูดซับ (กรัม) ท่ีภาวะสมดุล, KF คือ ค่าคงท่ีแสดงความสามารถในการดูดซับแบบหลาย

ชัน้ (มิลลิกรัมตอ่กรัม) และ n คือ ค่าคงที่สัมพันธ์กับพลังงานของการดูดซับ ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลาย 

จัดรูปให้เป็นสมการเส้นตรงดังสมการ (5) 

Log(qe) = log(KF) + 
1

n
log(Ce)   (5) 

 

6. การศกึษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน  าชะขยะด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

น าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดมาทดลองดูดซับสังกะสีในน้ าชะขยะ ซึ่งน้ าชะขยะท่ีใช้ในการทดลองเป็นน้ าชะ 

ขยะจริงท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวธีิทางชวีภาพแล้วจากสถานท่ีฝังกลบขยะของเทศบาลนครล าปาง ก่อนทดลองน าน้ าชะขยะ

ท่ีจะใชใ้นการทดลองมากรองเพื่อก าจัดของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ออกก่อน น ามาทดลองโดยใช้กระดาษ

กรองใยแก้ว GF/C whatman 0.45 ไมโครเมตร และการออกแบบการทดลองเป็นการทดลองแบบไม่ต่อเนื่องหรือ 

การทดลองแบบ Batch ทุกสภาวะของการทดลองประกอบด้วยชุดควบคุมและชุดทดลอง โดยท าการทดลองสภาวะละ  

3 ซ้ า ท าการการศกึษาผลของปริมาณของถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพดต่อประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี โดยปิเปตน้ าชะ

ขยะท่ีผ่านการบ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 250 มลิลิลิตร จากนัน้เตมิถ่านกัม

มันต์ปริมาณ 0.4 กรัม ลงไป แล้วน าไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่าควบคุมอุณหภูมิท่ี 120 รอบต่อนาที ควบคุมอุณหภูมิท่ี  

30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที โดยอัตราการเขย่า อุณหภูมิ และเวลาสัมผัสควบคุมให้คงท่ีเหมือนกันทุก 

การทดลองของปริมาณถ่านกัมมันต์ค่าต่าง ๆ เมื่อดูดซับครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้วน าน้ าชะขยะหลังการดูดซับมากรอง

ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว จากนั้นวิเคราะห์สังกะสีท่ีเหลืออยู่ในน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วด้วยเคร่ือง Atomic 

Absorption spectrophotometer ตามวธีิมาตรฐานของ Standard Method for Examination of Water and Wastewater (APHA, 

AWWA and WEF, 2017)  
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7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองท้ังในส่วนของสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมัต์จากซังข้าวโพด ได้แก่ พื้นท่ีผิว 

ขนาดรูพรุนเฉลี่ย ปริมาตรรูพรุน และลักษณะการกระจายตัวของรูพรุน และข้อมูลประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนัก

ในน้ าชะขยะด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด จะถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ใน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test (One way-ANOVA) 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. สมบัตขิองน  าชะขยะ 

การศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนักในตัวอย่างน้ าชะขยะและน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจากบ่อฝังกลบขยะมูล

ฝอยของเทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลนครล าปาง พบว่าน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองพะเยามีการปนเป้ือนของทองแดงมากท่ีสุดเท่ากับ 0.942-1.641 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.646-1.052 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ รองลงมาคือตะกั่วมีปริมาณเท่ากับ 0.084-0.101 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.072-0.093 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ส าหรับน้ าชะขยะบริเวณบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครล าปาง พบว่า มีโลหะหนักปนเป้ือน

หลายชนดิ โดยพบการปนเป้ือนของสังกะสีมากท่ีสุดเท่ากับ 0.170-0.172 มลิลิกรัมตอ่ลิตร และ 0.051-0.072 มลิลิกรัมต่อ

ลิตร ตามล าดับ รองลงมาคือทองแดงมีปริมาณเท่ากับ 0.010-0.015 มลิลิกรัมตอ่ลิตร และ 0.008-0.010 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีพบการปนเป้ือนของโลหะหนักในน้ าชะขยะ

หลายชนดิส าหรับประเทศไทยพบตะกั่ว แคดเมยีม สังกะสี และทองแดง มคี่าอยูใ่นชว่ง 0.03-0.29, 0.001-0.02, 0.58 และ 

0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2543; อนุรักษ์  ปิ่นทอง, 2543) ส าหรับต่างประเทศพบตะกั่ว 

แคดเมียม สังกะสี และทองแดง มีค่าอยู่ในช่วง 0.09-11.2, 0.04-0.17, 0.01-20.88 และ 1.60-7.53 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตามล าดับ (Yusof, et al, 2009; Al-Yaqout and Hamoda, 2003; Salem, et al, 2014; Zawierucha I, et al, 2013) โลหะหนัก

ปนเป้ือนในน้ าชะขยะเกิดขึ้นจากในช่วงระยะการผลิตกรดพบว่า โลหะหนักสามารถละลายได้ดีเนื่องจากค่า pH ลดต่ าลง 

ส่วนในชว่งระยะการผลิตมีเทน ปริมาณกรดอินทรีย์มีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีคา่ pH และค่าความเป็นด่างสูงขึน้ ท าให้โลหะ

หนักละลายได้น้อยลงส่งผลให้ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ าชะขยะลดต่ าลงด้วย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าตัวอย่างน้ าชะขยะท่ี

ผ่านการบ าบัดด้วยวิธีทางชีวภาพแล้วของบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครล าปางมาใช้ในการทดลองในขั้นต่อไป เนื่องจาก

ปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยารับขยะเต็มพื้นท่ีของบ่อและได้ปิดท าการแล้ว 
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ตารางที ่1 การปนเป้ือนของโลหะหนักในน้ าชะขยะและน้ าชะขยะที่ผ่านการบ าบัดแล้วในพืน้ท่ีศึกษา 

พารามเิตอร ์

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลนครล าปาง 

น  าชะขยะ 
น  าชะขยะที่ผ่าน

การบ าบดัแล้ว 

น  าชะขยะ น  าชะขยะที่ผ่าน

การบ าบดัแล้ว 

ตะกั่ว (Pb)  0.084-0.101 0.072-0.093 0.001-0.002 0.001-0.002 

แคดเมยีม (Cd)  0.001-0.005 0.001-0.003 0.005-0.007 0.001-0.003 

สังกะสี (Zn)  0.069-0.092 0.039-0.077 0.170-0.172 0.051-0.072 

ทองแดง (Cu)  0.942-1.641 0.646-1.052 0.010-0.015 0.008-0.010 

 
2. สมบัตทิางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

น าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดท่ีเตรียมได้ไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ พื้นท่ีผิว ขนาดรูพรุนเฉลี่ย 

ปริมาตรรูพรุน ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์พื้นท่ีผิวแบบอัตโนมัติ (Surface area analyzer) พบว่า ตัวอย่างของถ่านกัมมันต์ท่ี

เตรียมได้จากอัตราส่วนถ่านชาร์ซังข้าวโพดต่อตัวกระตุ้น ZnCl2 ท่ีอัตราส่วน 1 : 4 (w/w) เผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 180 นาท ีและท่ีมีขนาด 1 มลิลเิมตร (ภาพ 3) มีสมบัตเิหมาะสมในการใชเ้ป็นตัวดูดซับ เนื่องจากมี

ค่าพื้นท่ีผิว และปริมาตรรูพรุนสูง โดยมีค่าพื้นท่ีผิว และปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 912.47 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.5 

ลูกบาศก์เมตรต่อกรัม ตามล าดับ และมีขนาดรูพรุนเท่ากับ 22.61 อังสตอม รวมท้ังเมื่อน าไปวิเคราะห์ลักษณะ  

การกระจายตัวของรูพรุนบนผิวตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 

Microscope : SEM) พบว่า มีลักษณะการกระจายตัวของรูพรุนแบบสม่ าเสมอ (ภาพ 4) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้สมบัติทาง

กายภาพของถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพดท่ีดีกว่างานวจิัยของนภารัตน์ จิวาลักษณ ์(2555) ท่ีพบวา่ถ่านกัมมันต์ขากซัง

ข้าวโพดท่ีกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรค์ (ZnCl2) เผาท่ีอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ถ่านกัม

มันต์ขนาด 1 มลิลเิมตร มีพื้นท่ีผิวในการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 579 ตารางเมตรตอ่กรัม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 ถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด 
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ภาพที ่4 การกระจายตัวของรูพรุนบนพืน้ผิวของถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด 

 
3. ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน  าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

การศึกษาผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ ตั้งแต่ 20 , 40, 60, 80 และ100 

มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการศึกษาภายใต้สภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 0.4 กรัม ท่ีความเป็น

กรด-ด่างเท่ากับ 3.5 อัตราเร็วในการกวน 120 รอบตอ่นาท ีและใชเ้วลาในการดูดซับ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90 

และ 120 นาที พบว่า ความเข้มข้นของสังกะสีในน้ าสังเคราะห์ 20 , 40, 60, 80 และ100 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีเวลา  

5 นาที ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดจะมีประสิทธิภาพการก าจัดเท่ากับ 53.72±0.34, 76.06±0.42, 84.34±0.08, 

88.39±0.18 และ 90.20±0.28% ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 5 และพบว่าทุกการทดลองท่ีใช้เวลาในการดูดซับ

แตกตา่งกัน ถ่านกัมมันตม์ปีระสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p value ≤ 0.05) 

เมื่อความเข้มข้นของสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ถ่านกัมมันต์จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีได้ดีขึ้น 

เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีพื้นท่ีผิวมากเพียงพอกับการดูดซับสังกะสีท่ีความเข้มข้นสูงสุด 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีของทุกความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีมีค่าคงท่ีท่ีเวลาการสัมผัสเท่ากับ 5 นาที 

เนื่องจากการดูดซับสังกะสีท่ีบริเวณผิวของถ่านกัมมันตถ์ึงจุดอิ่มตัว ก่อนการดูดซับต าแหนง่บนพื้นผิวของตัวดูดซับจะ

มจี านวนมาก เมื่อเวลาสัมผัสนานขึ้นต าแหนง่บนพืน้ผิวของตัวดูดซับจะถูกปกคลุมไปด้วยสังกะสี จนกระท่ังเข้าสูส่มดุล

กระบวนการดูดซับจึงค่อนข้างคงท่ี (ยุทธพิชัย มากร , 2559) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Petrovic, et al (2016)  

ได้ศึกษาการก าจัดตะกั่วดว้ยไหมขา้วโพด โดยใชค้วามเข้มข้นของตะกั่วในน้ าสังเคราะห์ 20 ถึง 1000 มลิลกิรัมตอ่ลิตร 

พบว่าความเข้มข้นของตะกั่วสูงขึ้นประสิทธิภาพในการบ าบัดด้วยไหมข้าวโพดก็เพิ่มขึ้นตาม และเวลาสมดุลส าหรับ 

การทดลองทุกความเข้มข้นของสังกะสีจะเข้าสู่สมดุลในเวลาหลังจาก 5 นาที และประสิทธิภาพการดูดซับจะคงท่ี

จนถึง 120 นาที   
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ภาพที ่5 ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด 

 
4. ไอโซเทอมการดูดซับสงักะสีของถา่นกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

4.1 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมยีร์ (Langmuir isoterm)   

   สมการความสัมพันธ์ระหว่าง Ce/qe และ Ce จะได้กราฟเส้นตรงท่ีมีค่าความชันเท่ากับ 1/qm และ

จุดตัดแกนในแนวตั้งเท่ากับ 1/KAqm ดังภาพ 6 และพบว่าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดดูดซับสังกะสีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพัทธ์ (R2) เท่ากับ 1 มีค่า qm และค่า KA เท่ากับ 20.83 มลิลกิรัมตอ่กรัม และ 1.33 ลิตรตอ่มิลลิกรัม ตามล าดับ  

 
ภาพที ่6  ไอโซเทอมการดูดซับสังกะสีของแลงเมยีร์ 

 

4.2 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดชิ (Freundlich isoterm) 

  สมการความสัมพันธ์ระหว่าง logqeกับ logCeจะได้กราฟเส้นตรง ท่ีมีความชันเท่ากับ 1/n และมี

จุดตัดแกนในแนวตั้งเท่ากับ logKF ดังภาพ 7 และพบว่าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดดูดซับสังกะสี มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพัทธ์ (R2)  เท่ากับ 0.9998 ค่าคงที่ KF และ 1/n มคี่าเท่ากับ 28.03 มลิลกิรัมตอ่กรัม  

และ 0.80 ตามล าดับ ค่า 1/n < 1 อธิบายถึงปริมาณพื้นผิวบนตัวดูดซับมีปริมาณจ ากัดท่ีจะใช้ในการดูดซับ 

(เกษราพร สุอรุณ และโกวิทย ์ปิยะมังคลา, 2555)  
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ภาพที ่7  ไอโซเทอมการดูดซับสังกะสีของฟรุนดชิ 

 

 จากการทดลองศึกษาการเปรียบเทียบไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์และการดูดซับแบบฟรุนดิช พบว่า

ค่า R2 ของไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์ มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือมากกว่าการดูดซับแบบฟรุนดิช 

ดังนั้นการดูดซับสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดสอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับแบบ

แลงเมยีร์ มีความสามารถสูงสุดของการดูดซับแบบชัน้เดียวเท่ากับ 20.83 มลิลกิรัมตอ่กรัม สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ 

Khan and Wahab (2007) ท่ีศึกษาการก าจัดทองแดงในน้ าดว้ยถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด พบวา่การดูดซับสอดคลอ้ง

กับไอโซเทอมแบบแลงเมยีร์ และความสามารถในการดูดซับทองแดงของถ่านกัมมันต์ท่ีเตรียมได้เท่ากับ 26 มิลลิกรัม

ต่อกรัม และสอดคล้องกับงานของ El-Sayed, Yehia and Asaad (2014) ท่ีศึกษาการดูดซับสีเมททิลลีนบลูในน้ าด้วย

ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมดี้วยกรดฟอสฟอริก พบว่าค่าการดูดซับสีเมททิลลีนบลูสูงสุดดว้ย

สมการของแลงเมยีร์ส าหรับถ่านกัมมันตช์นิดท่ี 1 และ 2 เท่ากับ 28.65 และ 17.57 มิลลิกรัมตอ่กรัม ตามล าดับ   
 

5. ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน  าชะขยะด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

ผลการทดลองพบว่าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดปริมาณเท่ากับ 0.4 กรัม มีประสิทธิภาพในการดูดซับ

สังกะสีและทองแดงเท่ากับ 100% ภายในเวลา 5 นาที เนื่องจากค่าความเข้มข้นของสังกะสีและทองแดงในน้ าชะขยะท่ี

ผ่านการบ าบัดแล้วมีค่าความเข้มข้นต่ ามากท่ี 0.051-0.072 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.008-0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตามล าดับ จึงท าให้ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดสามารถบ าบัดสังกะสีและทองแดงหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว และ

เนื่องจากถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดมคี่า pHpzc เท่ากับ 6.20 ส่วนน้ าชะขยะที่ผ่านการบ าบัดแล้วมคีวามเป็นกรด-ด่าง

เท่ากับ 8.94 ซึ่งมากกว่าค่า pHpzc แสดงให้เห็นว่าประจุผิวของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดจะเป็นประจุลบ (Nethaji, et 

al, 2013) ประกอบกับสังกะสีและทองแดงในน้ าชะขยะมีประจุเป็นบวก จึงเกิดการดูดติดกันด้วยแรงของประจุ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Duan, et al. (2019) ท่ีศึกษาการบ าบัดปรอทในอากาศเสียจากการเผาไหม้ถ่านหินด้วย

ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดท่ีกระตุ้นด้วย ZnCl2 3-20% ท่ีอัตราส่วน 3:1 เผาท่ี 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

2 ชั่วโมง ถ่านกัมมันต์สามารถก าจัดปรอทได้ถงึ 99.4% ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
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สรุปผลการศึกษา 
น้ าชะขยะและน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วของบริเวณบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลนคร

ล าปาง พบการปนเป้ือนของทองแดงสูงท่ีสุดท้ัง 2 พื้นท่ี  โดยน้ าชะขยะและน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้วบริเวณบ่อฝังกลบ

ขยะของเมืองพะเยา มีการปนเป้ือนของทองแดงมากท่ีสุดเท่ากับ 0.942-1.641 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.646-1.052 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ส่วนเทศบาลนครล าปาง พบการปนเป้ือนของสังกะสีมากท่ีสุดเท่ากับ 0.170-0.172 มิลลิกรัม

ตอ่ลิตร และ 0.051-0.072 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

ถ่านกัมมันตท่ี์เตรียมจากอัตราส่วนถ่านชาร์ซังข้าวโพดตอ่ตัวกระตุน้ ZnCl2 ท่ีอัตราส่วน 1 : 4 (w/w) เผาท่ีอุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที และท่ีมีขนาด 1 มิลลิเมตร มีสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นตัวดูดซับ เนื่องจากมีค่า

พื้นท่ีผิว และปริมาตรรูพรุนสูง โดยมคี่าพื้นท่ีผิว และปริมาตรรูพรุนเท่ากับ 912.47 ตารางเมตรต่อกรัม และ 0.52 ลูกบาศก์

เมตรต่อกรัม ตามล าดับ และมีขนาดรูพรุนเท่ากับ 22.61 อังสตอม รวมท้ังถ่านกัมมันต์มีลักษณะการกระจายตัวของรูพรุน

แบบสม่ าเสมอ  

ส าหรับการน าถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดปริมาณ 0.4 กรัม ไปทดลองดูดซับสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ พบว่า

ความเข้มข้นเร่ิมต้นของสังกะสีในน้ าสังเคราะห์ 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีเวลาสัมผัส 5 นาที ถ่านกัม

มันต์มีประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 53.72±0.34, 76.06±0.42, 84.34±0.08, 88.39±0.18 และ 90.20±0.28% 

ตามล าดับ และการดูดซับสังกะสีในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดสอดคล้องกับไอโซเทอมการดูดซับ

แบบแลงเมียร์ มีความสามารถสูงสุดของการดูดซับแบบชั้นเดียว เท่ากับ 20.83 มิลลิกรัมต่อกรัม หลังจากนั้นน าถ่านกัม

มันตจ์ากซังข้าวโพดไปทดลองดูดซับโลหะหนักในน้ าชะขยะท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว พบวา่ถ่านกัมมันตป์ริมาณเท่ากับ 0.4 กรัม 

มปีระสิทธิภาพในการดูดซับสังกะสีและทองแดงเท่ากับ 100% ภายในเวลา 5 นาที  
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การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดอะคริลิกจากกรดแลคติกโดยใช้

ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ FeO-Y  

Theoretical Study on Lactic Acid- to- Acrylic Acid Conversion using FeO- Y 

Zeolite as a Catalyst 
 

ณัชชา อนิทร์จันทร์1*, มโนพัศ ดีพจิารย์1, สรชัย ค าแสน1 และ สมเกียรติ นกบิน2  

Natcha Injan1*, Manopat Depijan1, Sorachai Khamsan1 and Somkiat Nokbin2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาทางทฤษฎีของปฏิกิริยาการขจัดน้ าจากกรดแลคติกโดยใช้ซีโอไลต์ FeO-Y เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย

ระเบียบวิธี unrestricted M06-L (UM06-L) พบว่า  กรดแลคติกดูดซับบนตัวเร่งปฏิกิริยา FeO-Y แบบ bidentate ด้วย

พลังงานการดูดซับ -49.4 kcal mol-1  ปฏิกิริยาการขจัดน้ าออกจากกรดแลคติกเกิดผ่านกลไกได้ 2 แบบ คือ กลไกแบบ 

A เร่ิมจากอะตอมเหล็กของหมู่ FeO+ ดึงหมู่ไฮดรอกซิลออกจากอะตอม Cα ด้วยพลังงานกระตุ้น 21.4 kcal mol-1  

หลังจากนัน้หมูไ่ฮดรอกซิลนี้จะดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากหมู่เมทิลของกรดแลคตกิเกิดเป็นกรดอะคริลิกกับน้ า ขั้นตอน

นี้จัดเป็นขั้นก าหนดอัตราและมพีลังงานกระตุ้นเท่ากับ 47.3 kcal mol-1  ส่วนกลไกแบบ B พบวา่อะตอมออกซิเจนของหมู่ 

FeO+ ดึงอะตอมไฮโดรเจนจากหมู่เมทิลของกรดแลคติกด้วยพลังงานกระตุ้น 43.9 kcal mol-1 ซึ่งเป็นขั้นก าหนดอัตรา 

ตามด้วยอะตอมเหล็กของหมู่ FeO+ ดึงหมู่ไฮดรอกซิลท่ีต าแหน่ง Cα ออกจากกรดแลคติกได้เป็นกรดอะคริลิกกับหมู่ไฮ

ดรอกซิล 2 หมู่ท่ีเกาะอยู่บนอะตอมเหล็ก ขั้นตอนนี้ใช้พลังงานกระตุ้นเพียง 3.7 kcal mol-1  ดังนั้น ปฏิกิริยาการขจัดน้ า

จากกรดแลคติกน่าจะเกิดผ่านกลไกแบบ A  ผลการศึกษานี้จึงท านายว่าซีโอไลต์ FeO-Y มีศักยภาพในการเร่งปฏิกิริยา

การเปลี่ยนกรดแลคตกิเกิดเป็นกรดอะคริลกิ  
 

ค าส าคัญ:   กรดอะครลิิก, กรดแลคตกิ, Faujasite Y, ซีโอไลต,์ เหล็ก  
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Abstract    

 The dehydration of lactic acid by using FeO- Y zeolite as a catalyst were carried out using unrestricted 

M06-L approach. It is found that lactic acid is adsorbed on the FeO+ moiety via a bidentate adsorption mode with 

the adsorption energy of - 49. 4 kcal mol- 1.  Two mechanism pathways of the lactic acid dehydration were 

proposed.  In Pathway A, the iron atom of FeO+  moiety abstracts the hydroxyl group of the Cα atom with the 

activation energy of 21. 4 kcal mol- 1 to form intermediate species.  Consequently, the hydroxyl group of 

intermediate species interacts to a hydrogen atom of methyl group of lactic acid resulting in the formation of acrylic 

acid and water as the products. This step is considered as the rate-determining step with high activation energy 

of 47.3 kcal mol-1. In Pathway B, a hydrogen atom of methyl group transfers to the oxygen atom of FeO+ center 

which is the rate-limiting step with the calculated activation energy of 43.9 kcal mol-1. Then, the FeO+ iron atom 

abstracts the Cα hydroxyl group yielding an acrylic acid and two hydroxyl groups attached on iron center with 

the corresponding activation energy of 3.7 kcal mol-1. Therefore, the dehydration of lactic acid-to-acrylic acid is 

predicted to occur via Pathway A. The calculated results reveal that the FeO-Y zeolite is expected to be a potential 

catalyst for this reaction. 
 

Keywords:   Acrylic acid, Lactic acid, Faujasite Y, Zeolite, Iron 

บทน า 

กรดอะคริลิก (Acrylic Acid, CH2=CHCOOH) เป็นกรดคาร์บอกซีลิคไม่อิ่มตัว กรดอะคริลิกและอนุพันธ์เอสเทอร์ 

(Esters) เป็นสารท่ีมีมูลค่าและมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ สิ่งทอ และ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เชน่ สารเคลอืบผิว สารยดึตดิ หมกึพมิพ ์และสารท าความสะอาด เป็นตน้  ปัจจุบันการผลิตกรดอะคริลิก

ในภาคอุตสาหกรรมสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบสองขั้นตอนของโพรพิลีน (Propylene) ซึ่งได้จากปิโตรเลียม 

กล่าวคือ ไอโพรพลิีนเกิดออกซิไดซ์เป็นอะโครลีน (Acrolein) แล้วถูกออกซิไดซ์ตอ่ได้เป็นกรดอะคริลกิ  แตส่ารท้ังสองตัวนี้

เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน (Global Warming)  นักวจิัยหลายกลุ่มจึงสนใจศึกษาและ

พัฒนาการใช้สารชีวมวล (Biomass) เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดอะคริลิกแทนการพึ่งพาปิโตรเลียม  เนื่องจากสารชีวมวล

สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมไ่ด้ซึ่งจะยังประโยชนด์้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชผลทางการเกษตรและการลดต้นทุนการผลิต

ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาการผลิตกรดอะคริลิกจากกรดแลคติก 

(Lactic Acid, CH3CHOCOOH) ผ่านปฏิกิริยาการขจัดน้ า (Dehydration) [1]  กรดแลคติกมากกว่า 3 แสนตันต่อปีผลิตจาก

กระบวนการหมักด้วยเอนไซม์แบบไมใ่ชอ้อกซิเจน [1-3] ของพชืท่ีมีแป้งเป็นองค์ประกอบ เชน่ อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 

และข้าว เป็นตน้ 

นักวจิัยหลายกลุ่มให้ความสนใจกับตัวเร่งปฏกิิริยาแบบวิวิธพันธ์ุ เชน่  หมูซ่ัลเฟต [4-6] หมูฟ่อสเฟต [7-8] วัสดุ

รูพรุน [9-14] และออกไซด์ของโลหะ [15] เนื่องจากง่ายต่อการแยก มีความเสถียรต่อสภาวะการทดลอง และสามารถน า

กลับมาใช้ได้ใหม ่ แต่มีข้อจ ากัดว่าปฏกิิริยาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะท่ีอุณหภูมิสูง (350-400°C) ถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน  

ดังนั้น เพื่อลดการใช้พลังงาน สารเคมี และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการสังเคราะห์

กรดอะคริลิกด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ุชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนกรด แลคติกเป็นกรด

อะคริลิกได้ท่ีอุณหภูมิต่ า (<350°C)  การศึกษาพบว่าซีโอไลต์ MFI, FER และ USY สามารถเร่งปฏิกิริยาการขจัดน้ าจาก
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แอลกอฮอล์ได้ดีท่ีอุณหภูมิประมาณ 300°C [16]  โดยเฉพาะซีโอไลต์ NaY ท่ีมักน ามาใช้ศึกษาปฏิกิริยาการขจัดน้ าจาก

กรดแลคติก  งานวิจัยหลายช้ินยังพบว่าเหล็กสามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารหลายชนิดได้ดีมาก  การขจัดน้ า

ออกจากเอธานอลให้เป็นเอธิลีนด้วยวัสดุรูพรุน SBA-15 สามารถสังเคราะห์กรดอะคริลิกได้เพียง 4% ที่อุณหภูมิ 400°C  

แต่ SBA-15 ท่ีมีไอออน Fe3+ อยู่บนพื้นผิวประมาณ 0.3 wt.% จะได้เอธิลีนเพิ่มขึ้นเป็น 45 และ 63% ในกรณีท่ีมีแก๊สและ

ปราศจากแก๊สออกซิเจน ตามล าดับ [17]  การศึกษาด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น M06-L ยืนยันว่าไอออน 

extraframework FeO+ ท่ีอยู่ในรูพรุนของซีโอไลต์ Fe-ZSM-5 เป็นบริเวณท่ีเกิดปฏิกิริยาการขจัดน้ าจากเอธานอล [18]  

และ Fe-ZSM-5 ยังสามารถเร่งปฏิกิริยาการขจัดน้ าจาก benzaldoxime ด้วยพลังงานกระตุ้น 24.5, 31.4 และ 33.6 kcal 

mol-1 ส าหรับหมู่ extraframework เป็น FeO+, FeO2
+ และ Fe(OH2)+ ตามล าดับ [19]  ไอออนเหล็กหรือหมู่ FeOx ท่ีอยู่ใน

ต าแหน่ง extraframework ของซีโอไลต์ยังสามารถขจัดน้ าออกจาก glycerol เกิดเป็นสาร dihydroxyacetone ถึง 90% [20]  

ส าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีเหล็กออกไซด์เป็นส่วนประกอบพบว่ามีศักยภาพสูงในการขจัดน้ าออกจากเอธานอล   

โดยสามารถเปลี่ยนเอธานอลให้เป็นเอธิลีนได้มากกว่า 90% ท่ี 350-500°C ขึ้นกับปริมาณ Fe2O3 [21]  นอกจากนี้  

ไอออนเหล็กยังสามารถดึงโมเลกุลน้ าออกจากเอไมด์ได้เป็นไนไทรล์ [22]  โดยของผสมระหว่าง FeCl2·4H2O กับ  

N-methyl-N-(trimethyl-silyl)trifluoroacetamide (MSTFA) สามารถเร่งปฏิกิริยาการขจัดน้ าจากเอไมด์ชนิดปฐมภูมิได้ถึง 

14 ชนิด เกิดเป็นสารไนไทรล์ (Nitrile) สูงถึง 99% เมื่อใช้ 5.0 mol-% Fe, 3.0 equiv. MSTFA, 70°C และระยะเวลาการท า

ปฏกิิริยา 2 ชั่วโมง [22]  

ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการใช้ซีโอไลต์ Y ท่ีปรับปรุงบริเวณเร่ง (active site) ปฏิกิริยาด้วยไอออนเหล็ก

ออกไซด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการขจัดน้ าจากกรดแลคติกให้เป็นกรดอะคริลิก  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาด้วยทฤษฎี

ทางเคมคี านวณเพื่อให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานและกลไกการเกิดปฏกิิริยาแล้วน าไปใชอ้อกแบบตัวเร่งปฏกิิริยาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
แบบจ าลองของซีโอไลต ์Y ท่ีใชศ้กึษาคือ แบบจ าลองขนาด 49T ท่ีมีไอออน FeO+ อยูใ่นต าแหนง่ extraframework 

ของวงหกเหลี่ยมของ Sodalite cage (ดูภาพท่ี 1) และยังเป็นบริเวณท่ีเกิดปฏิกิริยาจึงใช้สัญลักษณ์ “FeO-Y” แทนซีโอไลต์

ท่ีใช้การศึกษากลไกการขจัดน้ าออกจากกรดแลคติกเป็นกรดอะคริลิกด้วยซีโอไลต์ FeO-Y นั้นค านวณด้วยโปรแกรม 

Gaussian 09 [23] ท่ีระเบียบวิธี unrestricted M06-L (UM06-L) ของทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น (Density Functional 

Theory) และเลอืก basis set ของอะตอม H, C, O, Al และ Si เป็น def2-SVP ส่วนอะตอม Fe เลอืกใช ้basis set เป็น def2-

TZVP การค านวณหาโครงสร้างท่ีเสถียรของทุกขั้นตอนในปฏกิิริยาค านวณท้ังสถานะสปิน 6 (Sextet state)    
 

ผลการศึกษา 
การศึกษากลไกการขจัดน้ าออกจากกรดแลคติกเป็นกรดอะคริลิกด้วยซีโอไลต์ FeO-Y ด้วยระเบียบวิธี 

UM06-L พบว่า โครงสร้างท่ีเสถียรของแบบจ าลอง 49T แสดงดังภาพ 1 บริเวณเร่งปฏิกิริยา FeO+ มีความยาวพันธะ 

Fe-Oz เท่ากับ 1.67 Å  การวิเคราะห์ Wigberg Bond พบว่าหมู่ FeO+ มีอันดับพันธะเป็น 1.1536  อะตอมเหล็กมีประจุ 

Natural Charge (qFe) เท่ากับ +1.1752e- และมี Spin Density เท่ากับ 3.9190  ส่วนอะตอมออกซิเจน (Oz) ของหมู่ 

FeO+ มคี่า qOz และ Spin Density เท่ากับ -0.6318e- และ 0.9804 ตามล าดับ  นั่นคอื ออกซิเจน Oz ของไอออน FeO+ 

มลีักษณะเป็น radical ซึ่งว่องไวตอ่การเกิดปฏกิิริยา 
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ภาพที่ 1  โครงสร้างท่ีเสถียรของแบบจ าลอง 49T ของซีโอไลต์ FeO-Y ค านวณด้วยระเบียบวิธี UM06-L  บริเวณเร่ง

ปฏกิิริยาแสดงดว้ยรูปแบบ Bond and Stick 

การขจัดโมเลกุลน้ าออกจากกรดแลคตกิสามารถเกิดผ่านกลไกการเกิดปฏกิิริยาได้ 2 แบบ คือ กลไกแบบ A และ

กลไกแบบ B  โครงสร้างท่ีเสถียรและค่าพลังงานของแต่ละขั้นตอนแสดงดังภาพ 2 – ภาพ 4  ท้ังสองกลไกมกีารดูดซับของ

กรดแลคติกบนบริเวณเร่งปฏิกิริยา FeO+ ของซีโอไลต์ FeO-Y เหมือนกัน นั่นคือ การดูดซับแบบ bidentate η2(O,O) ด้วย

พลังงานการดูดซับเท่ากับ -49.4 kcal mol-1 (ดู Ads_1 ภาพ 2) จัดเป็นการดูดซับทางกายภาพ (Physisorption) เนื่องจาก 

Wigberg Bond ระหว่างอะตอม Fe ของหมู่ FeO+ กับอะตอม O1 และ O2 ของกรดแลคติกมีค่าเพียง 0.1937 และ 0.2178 

ตามล าดับ สอดคล้องกับระยะทาง FeO ท่ีมากกวา่ 2.00 Å  การดูดซับแบบนี้พบได้เชน่เดียวกับกรณีของตัวเร่งปฏิกิริยา 

monoclinic zirconia [15]  แต่แตกต่างจากกรณีของซีโอไลต์ K-NaY ซึ่งเป็นการเกิดอันตรกิริยาระหว่างอะตอมออกซิเจน

ของซีโอไลต ์K-NaY กับอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เมทิลและระหวา่งไอออน K+ กับอะตอมออกซิเจน O1 ของหมูไ่ฮดรอกซิล 

[24] อย่างไรก็ตาม จากผลการค านวณของงานวิจัยนี้พบว่าการดูดซับดังกล่าวมีพลังงานการดูดซับน้อยกว่ากรณี Ads_1 

ประมาณ 12 kcal mol-1 ดังนัน้ปฏกิิริยาการขจัดน้ าจึงเร่ิมจากการดูดซับแบบ Ads_1  ขั้นตอนตอ่ไปจะเป็นการขจัดโมเลกุล

น้ าออกจากกรดแลคตกิของแตล่ะกลไกมรีายละเอยีดดังนี้    

กลไกแบบ A (ภาพ 2) มีขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับอะตอม Fe ของไอออน FeO+ จาก Ads_1 เหนี่ยวน าให้หมู่ไฮดรอก

ซิลท่ีต าแหน่ง Cα ของกรดแลคติกเกิดการแตกพันธะ C1–O1 ผ่านสภาวะทรานสิชัน TS1_A ความยาวพันธะ C1-O1 ยืดขึ้น

เป็น 1.75 Å จากความยาว 1.42 Å ใน Ads_1 แตร่ะยะทางของ FeO1 สั้นลงเป็น 2.17 Å  ขั้นตอนแรกนี้ใช้พลังงานกระตุ้น 

(Ea1_A) เท่ากับ 21.4 kcal mol-1 เพื่อแตกพันธะ C1–O1 (ดูภาพ 4) แล้วจึงเกิดเป็นสารมัธยันต์ Int_A ท่ีมีพันธะ Fe–O1 และ 

Oz–C1 ยาว 1.81 Å และ 1.38 Å ตามล าดับ  ส่วนพันธะ Fe–Oz ยาวขึ้นเป็น 1.86 Å  สารมัธยันต์ Int_A มีพลังงานเท่ากับ  

-68.9 kcal mol-1  ส าหรับขั้นตอนท่ีสองอะตอม O1 เกิดอันตรกิริยากับหมู่เมทิลของกรดแลคติกผ่านอะตอม H1  

เกิดสภาวะทรานสิชัน TS2_A  ท าให้เกิดการแตกพันธะ C2–H1 พร้อมกับการสร้างพันธะ O1–H1  โดยระยะทาง C2H1 

และ O1H1 มคี่า 1.30 Å และ 1.20 Å  ตามล าดับ  ขณะท่ีความยาวของ FeO1 ยดืขึน้จาก 1.81 Å (Int_A) จนมคีวามยาว

เป็น 1.91 Å (TS2_A) และพันธะ OzC1 ยืดขึ้นเป็น 1.41 Å  จากการค านวณพบว่า พลังงานกระตุ้นของขั้นตอนท่ีสอง 

(Ea2_A) มคี่าสูงถึง 47.3 kcal mol-1  หลังจากนัน้จึงเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ Pro_A ท่ีมีโมเลกุลของกรดอะคริลกิกับโมเลกุล
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น้ าดูดซับอยูบ่นหมู ่extraframework FeO+ ของซีโอไลต ์FeO–Y ผ่านอันตรกิริยาระหวา่งอะตอม Fe กับอะตอม O1 และ O2 

ด้วยระยะทาง FeO1 และ FeO2 เท่ากับ 2.14 Å และ 2.12 Å  ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบความยาวของพันธะเดี่ยว 

C1–C2 จาก 1.52 Å หดสั้นลงจนกลายเป็นพันธะคู่ C1–C2 ท่ีมีความยาว 1.34 Å  สารผลิตภัณฑ์ Pro_A นี้ค่าพลังงาน 

การดูดซับเท่ากับ -44.3 kcal mol-1 ซึ่งมีความเสถียรใกล้เคียงกับสารตั้งต้น Ads_1  เมื่อพิจารณาผลทางด้านจลนศาสตร์ 

พบว่า กลไกการเกิดปฏิกิริยาแบบ A มีขั้นก าหนดอัตราเป็นขั้นตอนท่ีสองท่ีเกี่ยวข้องกับดึงอะตอม H1 ออกจากหมู่เมทิล

ด้วยอะตอม O1 ของหมูไ่อออน Fe–O1H แล้วเกิดเป็นโมเลกุลน้ าท่ีใชพ้ลังงานกระตุน้สูงถึง 47.3 kcal mol-1   

 

   

Ads_1 TS1_A Int_A 
   

  

TS2_A Pro_A 

ภาพที ่2  โครงสร้างท่ีเสถียรของกลไกแบบ A ค านวณดว้ยระเบียบวธีิ UM06-L  ระยะทางแสดงในหนว่ย Å 

 

 

 

Ads_1 TS1_B Int_B 
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TS2_B Pro_B 

 

ภาพที ่3  โครงสร้างท่ีเสถียรของกลไกแบบ B ค านวณดว้ยระเบียบวธีิ UM06-L  ระยะทางแสดงในหนว่ย Å 

ส่วนกลไกแบบ B นั้นเร่ิมจากอะตอม Oz ของหมู่ FeO+ จากขั้นตอนการดูดซับ Ads_1 ซึ่งมีลักษณะเป็น radical 

(spin density = 0.9749 และ Mulliken charges = -0.4097) ดึงอะตอม H1 จากหมู่เมทิลของกรดแลคติกเพื่อท าให้เกิด 

การแตกของพันธะ C2-H1 ผ่านสภาวะทรานสิชัน TS1_B ดังภาพ 3  โดยพบการสลายพันธะ C2-H1 และการสร้างพันธะ 

OzH1 เกิดขึ้นพร้อมกัน  โครงสร้างของ TS1_B มีระยะทาง OzH1 หดสั้นลงเป็น 1.20 Å แต่ความยาวพันธะ C2-H1 

และ Fe-Oz ยดืขึน้เป็น 1.30 Å และ 1.74 Å ตามล าดับ  พลังงานกระตุ้นของขั้นตอนนี้ (Ea1_B) มคี่าเท่ากับ 43.9 kcal mol-1  

หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นสารมัธยันต์ Int_B ท่ีมีหมู่ –OzH1 เกิดพันธะอยู่กับอะตอม Fe ด้วยความยาวพันธะ Fe–Oz 1.80 Å 

และอะตอม Fe ยังเกิดอันตรกิริยากับ O1 ด้วยระยะทาง 2.14 Å อีกด้วย  ขณะท่ีพันธะ Oz-H1 และ C1-C2 หดสั้นลงเป็น 

0.96 Å และ 1.48 Å ตามล าดับ  สารมัธยันต์ Int_B นี้ไม่เสถียรเมื่อเทียบกับ Ads_1  เนื่องจาก Int_B มีค่าพลังงาน -16.9 

kcal mol-1 เท่านั้น  อันเนื่องมาจากความไม่เสถียรของสารมัธยันต์ Int_B ท าให้ปฏิกิริยาสามารถด าเนินต่อไปสู่กลไกขั้นท่ี

สองได้ง่ายใช้พลังงานกระตุ้น (Ea2_B) เพียง 3.7 kcal mol-1   โดยขั้นตอนท่ีสองของกลไกแบบ B นี้เกี่ยวข้องกับอะตอม Fe  

ดึงหมูไ่ฮดรอกซิลออกจากอะตอม Cα ของกรดแลคตกิผ่านสภาวะทรานสิชัน TS2_B ท าให้เกิดการสลายพันธะ C1–O1 และ

มกีารสร้างพันธะ Fe–O1 ขึน้มา  โดยระยะทาง FeO1 หดสั้นลงจาก 2.14 Å (Int_B) เป็น 1.89 Å  แตพ่ันธะ C1-O1 ยาวขึน้

เป็น 1.85 Å นอกจากนี้ พันธะ C1–C2 ยังหดสั้นลงจนมีความยาว 1.37 Å  สารผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกลไกแบบ B คือ Pro_B  

ท่ีมีโมเลกุลกรดอะคริลิกกับหมู่ไฮดรอกซิล 2 หมู่เกาะอยู่บนอะตอม Fe ของซีโอไลต์ FeO–Y  โดยความยาวพันธะ Fe-O1 

และ Fe-Oz ของหมู่ไฮดรอกซิลท้ังสองมีค่า 1.79 Å และ 1.81 Å ตามล าดับ  และยังมีอันตรกิริยาระหว่างอะตอม Fe  

กับอะตอม O3 ด้วยระยะทาง FeO3 เท่ากับ 2.30 Å  ส่วนพันธะเด่ียว C1–C2 จากกรณี Ads_1 กลายเป็นพันธะคู่ท่ีมี

ความยาว 1.34 Å  สารผลิตภัณฑ์ Pro_B นี้มพีลังงานเท่ากับ -46.8 kcal mol-1 ซึ่งเสถียรเชน่เดียวกับสารตัง้ต้น Ads_A และ

สารผลิตภัณฑ์ Pro_A  การศกึษาทางทฤษฎจีึงท านายวา่กลไกการเกิดปฏกิิริยาแบบ B มขีั้นตอนแรกท่ีเกี่ยวข้องกับการดึง

อะตอมไฮโดรเจนจากหมู่เมทิลด้วยอะตอม Oz ของหมู่ FeO+ เป็นขั้นก าหนดอัตราและใช้พลังงานกระตุ้นสูงถึง  

43.9 kcal mol-1 
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ภาพที ่4  การด าเนนิไปของปฏกิิริยาการเปลี่ยนกรดแลคตกิเป็นกรดอะคริลกิด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ FeO–Y ของ

กลไกแบบ A () และแบบ B (—) ค านวณดว้ยระเบียบวธีิ UM06-L พลังงานสัมพัทธ์มีหน่วย kcal mol-1  

วิจารณ์และสรุปผล 
การเปรียบเทียบการด าเนนิไปของกลไกการขจัดน้ าออกจากกรดแลคติกด้วยซีโอไลต ์FeO–Y ระหวา่งกลไกแบบ 

A และกลไกแบบ B จะเห็นว่าท้ังสองกลไกมีขั้นก าหนดอัตราท่ีเกี่ยวข้องกับการดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากหมู่เมทิลของ

กรดแลคติกเหมือนกัน  โดยกลไกแบบ A จะเป็นขั้นตอนท่ีสอง (Ea2_A = 47.3 kcal mol-1) ส่วนกลไกแบบ B เป็นขั้นตอนท่ี

หนึ่ง (Ea1_B = 43.9 kcal mol-1)  ซึ่งแตกต่างจากกรณีของตัวเร่งปฏิกิริยา monoclinic zirconia ท่ีค านวณพบว่าอะตอม

ออกซิเจนของผลึก zirconia สามารถดึงอะตอมไฮโดรเจนจากหมู่เมทิลเกิดเป็นคาร์แบนไอออนได้ง่ายดายและใช้พลังงาน

กระตุ้นเพียง 25.1–29.7 kcal mol-1  แต่มีขั้นตอนการสลายพันธะ Cα–OH ออกจากกรดแลคติกได้คาร์โบแคตไอออน 

(carbocation) เป็นขั้นก าหนดอัตราซึ่งใช้พลังงานกระตุ้นสูงถึง 58.6–71.5 kcal mol-1 [15]  ดังนั้น จากการค านวณด้วย

ระเบียบวิธี unrestricted M06-L จึงสรุปได้ว่า ภายหลังจากท่ีกรดแลคติกถูกดูดซับอยู่บนหมู่ FeO+ ซึ่งเป็นบริเวณเร่ง

ปฏิกิริยาแล้วนั้นปฏิกิริยาการขจัดน้ าน่าจะเกิดผ่านกลไกแบบ A เนื่องจากมีค่าพลังงานกระตุ้นของขั้นตอนล าดับท่ีหนึ่ง 

(Ea1) น้อยกว่ากรณีกลไกแบบ B จึงท าให้ปฏิกิริยาเกิดผ่านกลไกแบบ A ได้ง่ายกว่า นั่นคือ ปฏิกิริยาการขจัดน้ าออกจาก

กรดแลคติกได้เป็นกรดอะคริลิกโดยใช้ซีโอไลต์ FeO–Y น่าจะเกิดผ่านกลไกแบบ A โดยเร่ิมจากอะตอมเหล็กของหมู่ FeO+ 

ดึงหมูไ่ฮดรอกซิลออกจากอะตอม Cα ด้วยพลังงานกระตุน้ 21.4 kcal mol-1  หลังจากนัน้หมูไ่ฮดรอกซิลกลุ่มนี้จะดึงอะตอม

ไฮโดรเจนจากหมู่เมทิลของกรดแลคติกเกิดเป็นกรดอะคริลิกกับน้ า ขั้นตอนนี้จัดเป็นขั้นก าหนดอัตราและมีค่าพลังงาน

กระตุ้นเท่ากับ 47.3 kcal mol-1  เมื่อเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไตรฟอสเฟตพบว่า ปฏิกิริยานี้ผ่านกลไกการแบบ

ขั้นตอนเดียวซึ่งมพีลังงานกระตุน้สูงถึง 61.9 kcal mol-1 [25]  
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สมบัติการยับยั งแบคทีเรียของวัสดุประกอบพอลอิะนิลนี-โลหะออกไซด์ท่ีมโีครงสร้าง

ระดับนาโนเมตร 

Antibacterial Property of Polyaniline-Metal Oxide Nanocomposites 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการสังเคราะห์โลหะออกไซด์ชนดิซิงค์ออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์และ ซีเรียมไดออกไซด์      

จากกระบวนการสลายตัวทางความร้อนและเคลือบผิวของสารสังเคราะห์ด้วยพอลิเมอร์โพลิอะนิลีน จากนั้น

ท าการศกึษาลักษณะเฉพาะของสารสังเคราะห์โดยศึกษาเฟสด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ศึกษา

องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FTIR) ศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์แบบส่อง

กราด (SEM) และท าการศึกษา การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใช้วธีิ well diffusion จากผลการศึกษาพบว่าสารสังเคราะห์ทุก

ชนิดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ได้ โดยสารสังเคราะห์ CeO2+PANI แสดงขอบเขตการยับยั้งได้มากที่สุดท่ี 

2.00±0.26 เซนติเมตร การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E.Coli พบว่ามีเพียงสารสังเคราะห์ ZnO+PANI ท่ีสามารถยับยัง้ได้โดย

แสดงของเขตการยับยัง้ 1.40±0.10 เซนติเมตร   
 

ค าส าคัญ:   โลหะออกไซด์, พอลิอะนิลนี, การยับยัง้แบคทเีรีย  
 

Abstract  

Metal oxides, including zine oxide (ZnO) , titanium dioxide ( TiO2)  and cerium dioxide (CeO2) , were 

synthesized through thermal decomposition method.  Then, obtained metal oxides were coated by polyaniline 

(PANI) via chemical reaction of aniline, hydrochloric acid and ammonium persulphate. The as-produced materials  

were characterized by XRD, FT-IR, and SEM, studying phase, chemical composition and morphology, respectively. 

Well diffusion method was employed to determine antimicrobial activity.  All of synthesized materials show an 

inhibition zone.  Especially, CeO2+PANI preparing condition exists a widest zone of inhibition, determining to be 

2.00±0.26 centimeters. Only ZnO+PANI synthesizing compound shows an antimicrobial performance with inhibition 

zone of 1.40±0.10 centimeters.     
 

Keywords: Metal oxide, Polyaniline, Antimicrobial activity   
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บทน า 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีเหตุจ าเป็นให้มนุษย์ต้องสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียท่ีอยู่รอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ย ง

ไม่ได้ การสัมผัสกับพื้นผิวของวัสดุเครื่องใชต้่างๆ ล้วนเป็นช่องทางท่ีท าให้แบคทีเรียสามารถเข้าไปสู่ร่างกายได้งา่ยขึน้ 

แบคทีเรียบางชนิดไม่เป็นอันตรายแต่บางชนิดมีความสามารถในการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะผู้ท่ีมี

ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ าเช่น เด็ก ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ  เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อเนื่องจากแบคทีเรียได้ง่าย

กว่าผู้ใหญ่ท่ีมีร่างกายแข็งแรง ท้ังนี้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ในขั้นต้นได้โดยรักษาความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้

รอบตัวตลอดจนล้างมอืให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร เมื่อเกิดอาการผิดปกตใินร่างกายเนื่องจากแบคทีเรียก่อโรค

สามารถรับประทานยาเพื่อต่อต้านยับยั้งการติดเชื้อได้ แต่แบคทีเรียสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถใน

ตา้นทานตอ่ยายับยัง้ได้ซึ่งเร่ืองนี้นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในดา้นอาชีวอนามัย กลุ่มอุตสาหกรรมการบรรจุและการถนอม

อาหาร อุตสาหกรรมถักทอ  และอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทางการแพทย์[1-4] ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากใน

การแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงเกิดความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาการต่อต้านสารยับยั้งของแบคทีเรียในหลากหลาย

แนวทาง แนวทางหนึ่งท่ีมีการศึกษาพัฒนาอย่างกว้างขวางคอืการพยายามก าจัดยับยัง้เชื้อแบคทเีรียท่ีอยู่บริเวณพื้นผิว

ของวัสดุอุปกรณท่ี์สัมผัสกับมนุษย ์ท้ังการใชส้ารยับยัง้จากกลุ่มเคมีอินทรียแ์ละกลุ่มเคมีอนนิทรีย์  สารยับยัง้จากกลุ่ม

เคมีอินทรีย์อาจให้ผลการยับยั้งต่อต้านท่ีดีแต่พบว่ามีความเป็นพิษต่อมนุษย์ความเสถียรภาพทางอุณหภูมิต่ าและ

ประสิทธิภาพยังแปรผลตามสิ่งแวดล้อมท่ีใช้งานอีกด้วย ส าหรับกลุ่มเคมีอนินทรีย์พบว่าสามารถท างานได้ท่ีอุณหภูมิ

สูงกว่ากลุ่มเคมีอินทรีย์[5]   โดยกลุ่มอนุภาคโลหะชนิด Ag, Au, Si และ Cu [6] และกลุ่มโลหะออกไซด์ชนิด Ag2O, 

ZnO, TiO2, SiO2, MgO, CaO, CuO, CeO2  และ NiO [7] ได้มีการศึกษาส าหรับการยับยัง้หรือท าลายเชื้อแบคทีเรียมา

เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ปัจจุบันวัสดุโครงสร้างนาโนเมตรของสารกลุ่มโลหะและโลหะออกไซด์ได้ถูกศึกษาเพื่อใช้

ส าหรับยับยั้งการเจริญของฟิล์มแบคทีเรียอย่างแพร่หลาย [8]  เนื่องจากวัสดุท่ีมีโครงสร้างระดับนาโนเมตร 

ให้คุณสมบัติการยับยั้งท่ีดีกว่าวัสดุท่ีมีขนาดใหญ่ ส าหรับกลไกการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารกลุ่มโลหะออกไซด์  

ท่ีมีโครงสร้างนาโนเมตรนั้น กลไกการออกฤทธ์ิส าหรับการยับยั้งหรือท าลายเชื้อแบคทีเรียในทางเคมีเกิดขึ้นภายใต้

สภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) จากสารกลุ่ม reactive oxygen species (ROS) ซึ่งประกอบไปด้วย 

กลุ่มอนุมูลอิสระ (OH•), (O2
• ) และ (1O2)  ท่ีเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะออกไซด์เมื่อโลหะออกไซด์ได้รับการกระตุ้น

จากแสง อนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถท าลายโปรตนีและ DNA ของแบคทีเรียได้ [9]  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกลไก

หลักในการท าลายเชื้อแบคทีเรีย ท้ังนี้ชนิด ขนาดและรูปร่างของออกไซด์ นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท าลายเซลล์

เมมเบรนของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นสารตั้งต้นและเงื่อนไขของกระบวนการท่ีใช้ในการสังเคราะห์สารกลุ่มเคมีอนินทรีย์  

จึงเป็นสิ่งท่ีควรศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง ท้ังน้ีเนื่องจากอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวสามารถผลิตสารสังเคราะห์ให้มขีนาดและ

รูปร่างท่ีต่างกันอันเป็นผลสืบเนื่องไปสู่สมบัตทิางฟิสิกส์และเคมีท่ีแตกต่างกันด้วย และท้ายท่ีสุดน าไปสู่ความสามารถ

ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้พบว่าสารพอลิเมอร์ชนิดพอลิอะนิลีน (Polyaniline) สามารถ 

ใชเ้ป็นสารยับยัง้เชื้อแบคทเีรียได้ดีเชน่กัน โดยท่ีพอลเิมอร์น าไฟฟา้ชนิดน้ีสามารถยึดเกาะกับผนังของเซลล์แบคทเีรียได้

ดีด้วยแรงไฟฟ้าสถิตและสามารถท าให้ผนังของเซลล์แบคทีเรียแตกออกได้[10] ซึ่งมีรายงานการศึกษาการใช้งานวัสดุ

ชนิดนี้เป็นวัสดุควบคุมการปล่อยยาและการใช้งานส าหรับเป็นกล้ามเนื้อเทียมประดิษฐ์ วัสดุยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและ

เชื้อราในเส้นใยผ้าฝ้าย [11]  อาจกล่าวได้วา่พอลิอะนิลีนนอกจากสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วยังมีความปลอดภัย

ส าหรับใชง้านในสิ่งมชีวีติอีกดว้ย      
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 งานวิจัยนี้จึงได้วางแผนงานวิจัยโดยสังเคราะห์สารกลุ่มโลหะออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรท่ีสามารถ

ออกฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียหลากชนิดผสมกันและเคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีน ส าหรับสารโลหะออกไซด์ท่ีเลือกน ามา

ผสมกันเพื่อท าการศึกษาคือ TiO2•ZnO•CeO2  จากนั้นศึกษาสมบัติทางแสงของสารท่ีสังเคราะห์ได้และฤทธ์ิการยับยัง้

เชื้อแบคทเีรียโดยวิธี well diffusion โดยศึกษาผ่านเชื้อแบคทเีรียท้ังชนดิแกรมบวกและแกรมลบ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ซิงค์อะซีเตท (Zinc acetate) 

2. ไทเทเนยีมไอโซโพรพรอกไซด์ (Titanium(IV) isopropoxide) 

3. ซีเรียมคลอไรด์เฮพตะไฮเดรต (Cerium (III) chloride heptahydrate) 

4. กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 

5. แอมโมเนยีเปอร์ซัลเฟต (Ammonium persulphate) 

6. อะนลิีน (Aniline) 
 

วิธีการศกึษา 

ขั นตอนการสังเคราะห์สารโลหะออกไซด์ ZnO, TiO2 และ CeO2 

1. สังเคราะห์สารซิงค์ออกไซด์(ZnO) โดยใช้ Zinc acetate ((CH3CO2)2Zn) ปริมาณ 10 มิลลิโมล น าไปเผาท่ี

อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

2. สังเคราะห์สารไทเทเนยีมไดออกไซด์(TiO2) โดยใช ้Titanium(IV) isopropoxide (C12H28O4Ti) จ านาน 10 มิลลิโมล 

น าไปละลายในน้ ากลั่นขจัดไอออน 10 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปกวนด้วย เคร่ืองกวนสารท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที 

น ามาให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟท่ี ก าลังวัตต์ 900 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนาไปเผาต่อในเตาเผาอุณหภูมสิูงท่ี

อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

3. สังเคราะห์สารซีเรียมออกไซด์(CeO2) โดยใช้ Cerium (III) chloride heptahydrate (CeCl3 H14 O7) จ านวน  

10 มลิลิโมล น าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง    

 ขั นตอนการเตรียมสารประกอบโลหะออกไซด์เคลือบด้วยพอลิอะนิลนี  

1. น า ZnO TiO2 และ CeO2 ท่ีเตรียมได้ มาผสมตามอัตราส่วนท่ีต้องการทดสอบตามตารางที่ 1  

2. น าอะนิลีนปริมาตร 0.2  มิลลิลิตร ผสมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเตรียมท่ีความเข้มข้น 0.01  

โมลาร์ ปริมาตร  50 มิลลิลิตร  จากนั้นน าสารประกอบโลหะออกไซด์ท่ีเตรียมจากตารางท่ี 3.2 ปริมาณ 0.5 กรัม 

ผสมลงในสารละลายท่ีเตรียม ท าการกวนท่ีอุณหภูมติ่ า (0 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้สารประกอบโลหะ

ออกไซด์เกิดการกระจายตัวท่ีดี 

3. หยดสารละลายแอมโมเนียเปอร์ซัลเฟต (ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 25 มิลลิลิตร) ลงในลงใน

สารประกอบโลหะออกไซด์ท่ีผสมกับอะนิลีนอย่างช้า ๆ ท าการกวนอย่างต่อเนื่องในขณะที่หยดและรักษาอุณหภูมิอยู่ท่ี  

0-5 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีหยดสารละลายแอมโมเนียเปอร์ซัลเฟตจะพบว่ามีตะกอนเกิดขึ้น เมื่อหยดสารละลาย

แอมโมเนียเปอร์ซัลเฟตหมดแล้ว น าสารละลายสุดท้ายท่ีประกอบด้วยตะกอนไปกรองด้วยกระดาษกรองและล้างด้วยน้ า

ปราศจากไออน จนกระท่ังน้ าท่ีกรองออกมามสีีอ่อนลงเพื่อชะเอาประจุท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาออก น าโลหะออกไซด์ท่ี
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เคลอืบด้วย PANI ไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง น าสารประกอบโลหะออกไซด์เคลือบด้วย PANI 

ท่ีได้ไปบดให้ละเอยีด 
  

ตารางที ่1 อัตราส่วนการเตรียมสารประกอบโลหะออกไซด์โดยโมล 

ZnO TiO2 CeO2 หมายเหต ุ

1 0 0  

0 1 0  

0 0 1  

1 1 1 เคลือบด้วย PANI 

1 1 1 ไมเ่คลือบ PANI 

 

ขั นตอนการทดสอบลักษณะเฉพาะของสารสังเคราะห์ 

ท าการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารสังเคราะห์โดยศึกษาเฟสด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ 

(XRD) ศกึษาองค์ประกอบทางเคมโีดยใชอ้นิฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FTIR) ศกึษาโครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์

แบบส่องกราด (SEM)  

ขั นตอนการทดสอบฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรีย (Antibacterial activities) ด้วยวิธี well diffusion  

ขั้นตอนการศึกษา ท าการศึกษาฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรียท้ังชนิดแกรมบวก(S. aureus) และชนิดแกรมลบ 

(E.Coli) 

1. เตรียมสารอาหารใส่ลงในจานเพาะเช้ือ และเพาะเลีย้งเชื้อแบคทเีรียท้ัง 2 ชนิด เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยท า

การเจาะหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร บนสารอาหารท่ีเตรียม   

2. น าสารโลหะออกไซด์ท่ีสังเคราะห์ได้ผสมลงในน้ าปราศจากเชื้อ (sterile water) ท่ีความเข้มข้น 1,000 

ไมโครกรัม/ลิตร  

3. น าสารละลายโลหะออกไซด์ท่ีเตรียมใส่ลงในหลุมจานเพาะเชื้อปริมาณ 50 ไมโครลิตรต่อหลุม โดยใช้น้ า

ปราศจากไอออนเป็นกลุ่มควบคุมลบ (negative control) และแอมพิซิลิน (ampicillin) ความเข้มข้น 500 ไมโครกรัม/

ลิตร เป็นกลุ่มควบคุมบวก (positive control)   

4. ท าการบ่มจานเลีย้งเชื้อท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในขณะบ่มฉายแสง UV-A จาก

หลอด blacklight ขนาด 10.5 วตัต์ จ านวน 2 หลอด ติดต้ังห่างจากจานเพาะเช้ือ 30 เซนติเมตร  

5. วัดเส้นผ่าศูนย์กลางการยับยัง้ (inhibition zone) ของสารสังเคราะห์โลหะออกไซด์ท้ังเคลือบและไมเ่คลือบ

พอลิอะนิลนิแต่ละชนดิ โดยท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง จากนั้นน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ย  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาเฟสของสารสังเคราะห์ด้วยเทคนิคเครื่องวิเคราะห์การเลี ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) 

การตรวจสอบโครงสร้างเฟสของโลหะออกไซด์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการสลายตัวทางความร้อนท่ีเคลือบ

ด้วย PANI ช่วงมุม 2θ ท่ีศึกษาตั้งแต่ 20o – 80o โดยท่ีตัวอย่างทดสอบ ได้แก่ (ก) PANI (ข) ZnO+PANI (ค) TiO2+PANI 

(ค) CeO2+PANI (ง) ZnO+TiO2+CeO2+PANI และ (จ) ZnO+TiO2+CeO2 ผลการตรวจสอบแสดงในรูปท่ี 1 โดยภาพท่ี 1 

(ก) พบว่า PANI ท่ีสังเคราะห์ได้มีโครงสร้างแบบออร์โธรอมบิก (orthorhombic) พบพีคท่ีมุม 2θ เท่ากับ 20.5o และ 
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25.3o ซึ่งใกล้เคียงกับฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 53-1891 ส าหรับรูปท่ี 1(ข)  พบพีค ZnO ท่ีมุม 2θ เท่ากับ 31.8o 

34.5o 36.3o 47.6o 56.6o 62.9o 66.4o 68.0o 69.1o 72.6o และ 77.0o ตรงกับฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 89-0510 

[12] แสดงโครงสร้างแบบเฮกซาโกนอล  รูปท่ี 1(ค) แสดงผลึก TiO2 แบบอะนาเทส (anatese structure) มโีครงสร้าง เต

ตระโกนอลโดยพบพีคท่ีมุม 2θ เท่ากับ 25.3o 36.8o 37.6o 38.6o 48.2o 54.0o 55.0o 62.4o 63.1o 68.7o 70.4o 74.0o 

75.0o และ 76.1o ตรงกับฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 21-1272 และรูปท่ี 1(ง) พบพีคของ CeO2 มีโครงสร้างแบบ

คิวบิกมีมุม 2θ เท่ากับ 28.6o 33.0o 47.4o 56.4o 59.1o 69.4o 76.7o และ 79.1o ตรงกับฐานข้อมูล JCPDS หมายเลข 

81-0792 โดยผลการศึกษาจาก XRD ไม่ปรากฏเฟสแปลกปลอมหรือการเกิดสารประกอบใหม่ขึ้นในระบบ แสดงถึง

การสร้างวัสดุประกอบ (composite) ระหว่างพอลิอะนิลีนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นวัสดุหลัก(matrix materials) และ สารผสม

ออกไซด์ซึ่งเป็นสารกระจายตัว (dispersed materials) ในงานวิจัยนี้ยังคงลักษณะเฉพาะของสารนั้น ๆ อยู่ ดังนั้น

คุณสมบัตติา่งๆท่ีศึกษาต่อไปยังคงเป็นผลจากสารประกอบโลหะออกไซด์ผสมท้ังเคลือบและไมเ่คลือบพอลิอะนิลนี  

พิจารณาภาพท่ี 1 (ก) พบว่า PANI แสดงความเป็นวัสดุท่ีมีเฟสลักษณะกึ่งผลึก (semi-crystalline phase)      

โดยปรากฏพคีเพียงสองต าแหน่งมีลักษณะฐานกว้างและปรากฏความเข้มของสัญญาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณี

ของโลหะออกไซด์อื่น ๆ แสดงถึงการเกิดโซ่โมเลกุลของสารอินทรีย์ท่ีมีการจัดเรียงตัวในลักษณะซ้ ากันคล้ายการเกิด

ผลึกในวัสดุโลหะหรือเซรามิกส์ ส าหรับกรณีของสารโลหะออกไซด์ ZnO และTiO2 ท่ีเคลือบผิวด้วย PANI (ภาพท่ี 1 ข 

และ 1 ค) ยังคงปรากฏพีคของ PANI ร่วมกับพีคท่ีแสดงต าแหน่งของสารโลหะออกไซด์ ZnO และTiO2  โดยความเข้ม

ของสัญญาณท่ีแสดงพคีของสารโลหะออกไซด์ต่ าท้ังน้ีอาจเกดิจาก PANI เคลือบท่ีผิวมคีวามหนาท าให้การแสดงความ

เป็นผลึกของสารโลหะออกไซด์ต่ าลง รูปท่ี 1 (ง) เป็นผลการศกึษาสารโลหะออกไซด์ CeO2 + PANI พบวา่พีคท่ีแสดงถงึ 

CeO2 มคีวามเข้มสัญญาณสูงกว่ากรณสีารโลหะออกไซด์ ZnO และTiO2 ท่ีเคลือบผิวด้วย PANI  ส าหรับรูปท่ี 1 (จ) เป็น

การศึกษากรณี ZnO+TiO2+CeO2+PANI ผลการศึกษาด้วย XRD ไม่ปรากฏพีคของ ZnO ท้ังนี้เกิดจากสารสังเคราะห์

ดังกล่าวได้มีความเป็นผลึกต่ า  เมื่อพิจารณาภาพท่ี 1 (ฉ) ซึ่งแสดงผล XRD ของ ZnO+TiO2+CeO2  พบว่า ZnO และ 

TiO2 ท่ีสังเคราะห์ได้มีความเป็นผลึกน้อยกว่า CeO2 มาก และอาจเกิดจากสารสังเคราะห์ PANI ซึ่งมีความเป็นอ

สัณฐานได้เคลือบบนผิวของโลหะออกไซด์ เมื่อน าผลการศึกษาของ  ZnO+TiO2+CeO2+PANI ภาพท่ี 1 (จ) และ  

ZnO+TiO2+CeO2 ภาพท่ี 1 (ฉ) มาเปรียบเทียบกันพบว่าเมื่อสารโลหะออกไซด์ถูกเคลือบด้วย PANI ซึ่งเป็นวัสดุ 

อสัณฐานมผีลให้ความเข้มของสัญญานลดลง และต าแหนง่พคีของสารโลหะออกไซด์ไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลงแสดงถงึ 

PANI ท่ีเคลือบบนผิวของโลหะออกไซด์ไม่สง่ผลตอ่โครงสร้างผลึกของโลหะออกไซด์น้ัน ๆ 
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ภาพที่ 1 แสดงผล XRD ของโลหะออกไซดโ์ดยท่ี (ก) PANI (ข) ZnO+PANI (ค) TiO2+PANI  (ง) CeO2+PANI                

(จ) ZnO+TiO2+CeO2+PANI และ (ฉ) ZnO+TiO2+CeO2  
 

ผลการศกึษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมขีองสารสังเคราะหด์้วยเทคนิค  Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FT-IR) 

สารโลหะออกไซด์ท่ีสังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการสลายตัวทางความร้อนท่ีเคลือบและไม่เคลือบ PANI ถูกน าไป

ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) ซึ่งผลศึกษา

ท าได้ลักษณะสเปกตรัมดังภาพท่ี 2 ท่ีระบุโครงสร้างทางเคมขีองโลหะออกไซด์ในแตล่ะตัวอย่าง การทดสอบท าในช่วง

เลขคลื่น 4,000 – 400 cm-1 โดยสเปกตรัมในแตล่ะต าแหนง่แปรผลถึงการสั่นของพันธะเคมไีด้ดังนี้ สเปกตรัมปรากฏท่ี

ต าแหน่ง 446 cm-1 พบว่าเกิดการสั่นของพันธะ Zn-O ในรูปแบบ stretching ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang Lee 

และคณะ [13]  เลขคลื่นในช่วง 664 cm-1 แสดงการสั่นของพันธะ Ti-O ในรูปแบบ stretching ซึ่งตรงกับการรายงาน

ของ Akash Katoch และคณะ [14] สเปกตรัมท่ีประมาณ 700 cm-1 จากผลการศึกษาของ V. Ramasamy และ  
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G. Vejayalakshmi [15] แปรผลได้ว่าเป็นสเปกตรัมการสั่นของ Ce-O ในลักษณะ stretching ส าหรับสเปกตรัมท่ีแสดง

ถึงพันธะพอลิอะนิลีน (PANI) ในโครงสร้าง พบว่าเกิดการสั่นจากหลายพันธะดังนี้ สเปกตรัมแสดงการสั่นของ C=C 

stretching ซึ่งเป็นพันธะในวงแหวนพอลิอะนิลีนแสดงท่ีเลขคลื่น 1,554 cm-1  ส าหรับการสั่น C=C แบบ stretching ของ

พันธะในวงแหวนเบนซีนปรากฏท่ีประมาณ 1,490 cm-1 การสั่นของพันธะ C-N ในโหมด stretching พบท่ีเลขคลื่น 

1,293 cm-1 และ การสั่นของพันธะ N=Q=N พบท่ี 1,140 cm-1 (Q คือวงแหวนพอลิอะนิลีน) ซึ่งผลการทดลองแสดง 

การสั่นของพอลิอะนิลีนแสดงต าแหนง่ของเลขคลื่นท่ีใกล้เคียงกับงานวจิัยของ Yongjun He [16]  ซึ่งสเปกตรัมดังกล่าว

แสดงถึงการสั่นของพอลิอะนิลีน ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าสารประกอบโลหะออกไซด์ผสมPANI มีพอลิอะนิลีนเป็น

ส่วนประกอบในโครงสร้าง  

 
ภาพที่ 2 แสดงสเปกตรัมของสารประกอบโลหะออกไซด์โดยท่ี (ก) ZnO+PANI  (ข) TiO2+PANI (ค) CeO2+PANI             

(ง) ZnO+TiO2+CeO2+PANI และ (จ) ZnO+TiO2+CeO2 
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ผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสารสังเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  

จากการการศึกษาโครงสร้างจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ท่ีก าลังขยาย 

30,000 เท่า  พบว่าภาพของสารประกอบโลหะออกไซด์ท่ีเคลือบด้วย PANI (แสดงในภาพท่ี 3 (ก) (ข) (ค) และ (ง))        

ไมส่ามารถบอกลักษณะสัณฐานท่ีชัดเจนของสารประกอบออกไซด์ได้เนื่องจากถูกเคลอืบด้วย PANI ลักษณะสัณฐานท่ี

ปรากฏพบเป็นอนุภาคที่มีรูปร่างไม่นอน (irregular shape) อนุภาคของ ZnO + PANI แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

150 นาโนเมตร กรณีของ TiO2 + PANI สามารถประมาณเสน้ผ่าศูนยก์ลางของอนุภาคได้ประมาณ 45 นาโนเมตร และ 

CeO2 + PANI มีขนาดอนุภาคประมาณ 80 นาโนเมตร ส าหรับภาพท่ี 3 (จ) แสดงสารผสมโลหะออกไซด์ 

ZnO+TiO2+CeO2 ซึ่งเป็นเงื่อนไขการศึกษาท่ีไม่มีเคลือบ PANI จากภาพสามารถบอกลักษณะรูปร่างของสารประกอบ

ออกไซด์ได้ชัดเจน แต่เนื่องจากอนุภาคท่ีสังเคราะห์ได้มีการเกาะตัวกันอย่างหนาแน่นและมีขนาดท่ีกระจายตัวของ

ขนาดในชว่งกว้าง ท าให้ไม่สามารถระบุขนาดของสารประกอบออกไซด์ท่ีแม่นย าได้ ส าหรับภาพท่ี 4.3 (ฉ) คือลักษณะ

สัณฐานวิทยาของ PANI ท่ีมีรูปร่างเป็นเส้นมีการทิศทางการจัดเรียงตัวท่ีไม่แน่นอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

100 นาโนเมตร 

ผลการศกึษาการยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสังเคราะห์ด้วยวิธี Well Diffusion 

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารท่ีสังเคราะห์ได้ศึกษาโดยใช้เทคนิค well diffusion ศึกษาในแบคทีเรียแกรม

บวก (S.aureus) และแบคทีเรียแกรมลบ (E.coli) ส าหรับการทดลองนี้ใช้ ampicilin ซึ่งใช้เป็นตัวควบคุมบวก (positive 

control) และ น้ ากลั่นใชเ้ป็นตัวควบคุมลบ (negative control)  รายละเอยีดการศกึษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus 

และ E.coli ของสารทดสอบแสดงในตารางท่ี 2 โดยพิจารณาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง    

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สาร ampicillin ซึ่งใช้เป็นตัวควบคุมบวกแสดงการยับยั้งมากท่ีสุดโดยแสดงขอบเขตการยับยัง้ 

4.73±0.25 เซนติเมตร ส าหรับกรณีเชื้อแบคทีเรีย S.aureus และ 3.87±0.15 เซนติเมตร ส าหรับเชื้อแบคทีเรีย E.coli 

ในขณะท่ีน้ ากลั่นซึ่งใช้เป็นตัวควบคุมลบไม่เกิดการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียท้ัง 2 ชนิด จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงถึง

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการกิจกรรมยับยั้งจากสารสังเคราะห์โลหะออกไซด์และโลหะออกไซด์

เคลือบด้วยพอลอิะนลิีน           

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารโลหะออกไซด์โดยปกติแล้วสารประกอบออกไซด์มักให้ไอออนท่ีมปีระจุบวก 

(positive charge) ออกมาจากบริเวณผิว เมื่อประจุบวกดังกล่าวเข้ามาใกล้กับประจุลบท่ีบริเวณเซลล์เมมเบรนท าให้

เกิดการดึงดูดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิตย์ [17] เป็นผลให้เกิดการแนบติดระหว่างสารโลหะออกไซด์กับเซลล์ นอกจากนี้

สารประกอบโลหะออกไซด์ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน าสามารถสร้างอิเล็กตรอนและโฮล(hole) ออกมาสู่ระบบแวดล้อม        

ซึ่งประจุท้ัง 2 ชนิดนี้มีความสามารถในการเหนี่ยวน าให้เกิดปฎิกิริยารีด็อกซ์( redox) ก่อให้เกิดสารกลุ่ม reductive 

oxygen species (ROS) ขึ้น เช่น ซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (superoxide anions, O2
• ) ไฮดรอกซิลแรดดิคอล 

(hydroxyl radical, OH•) ไฮดรอกโซเพอร์ร็อกซิล (hydroperoxyl, HO2
•) และ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen 

peroxide, H2O2) เป็นต้น ซึ่งสารกลุ่มนี้สามารถท าลายเซลล์เมมเบรนของแบคทีเรียได้ [18] เมื่ออิเล็กตรอนจากแถบ   

วาเลนซ์ (valence state) ได้รับพลังงานมากพอและเกิดการเคลื่อนท่ีไปยังแถบการน า(conduction band) ท าให้ต าแหนง่

ท่ีวา่งของอิเล็กตรอนในช้ันวาเลนซ์เกิดเป็นโฮล โดยกลไกการเกิด ROS สามารถอธิบายได้ดังนี้ [19]  
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ภาพที่ 3 แสดงภาพจากกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) โดยท่ี (ก) ZnO+PANI    

(ข) TiO2+PANI (ค) CeO2+PANI (ง) ZnO+TiO2+CeO2+PANI  (จ) ZnO+TiO2+CeO2 และ (ฉ) PANI  

 

 

 

 

(ก) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 

(ข) 
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e-
cb+O2               O2

•         (1) 

h+
vb + OH-          OH•       (2) 

                             h+
vb + H2O          OH• +H+            (3) 

O2
•  + H+            HO2

•       (4) 

O2
• + H2O         HO2

•+ OH-     (5) 

HO2
• + HO2          H2O2 + OH-      (6) 

H2O2                   2OH•      (7) 
  

พิจารณาผลการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ดังแสดงในภาพท่ี 4 พบว่าสารสังเคราะห์ทุก

ตัวอย่างสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ ในกรณีของ PANI ท่ีสังเคราะห์ได้ พบว่ามีขอบเขตการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรีย       แกรมบวก S.aureus ท่ี 1.37±0.12 เซนติเมตร แต่ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ E.coli ได้  

โดยกลไกการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียของ PANI เกิดจากความสามารถในเจาะเขา้ไปการท าลายผนังเซลล์ของพอลิเมอร์โซ่

ยาว (long chain polymer) และ โอลิโกเมอร์ช่วงสั้น (short chain oligomer) [20] จากการทดลองพบว่าสามารถเจาะ

ผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย S.aureus แต่ไม่สามารถท าลายผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย E.coli ได้ ซึ่งสมบัติดังกล่าว

เป็นการแสดงความจ าเพาะในการยับยัง้เชื้อแบคทเีรียของสารสังเคราะห์ PANI 

ส าหรับสารสังเคราะห์โลหะออกไซด์ท่ีเคลือบด้วย PANI เช่น ZnO+PANI, TiO2+PANI และ CeO2+PANI ต่าง

แสดงสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus ได้ดีกว่าสารสังเคราห์ PANI โดยแสดงขอบเขตการยับยั้งท่ี 1.90±0.10, 

1.53±0.06 และ 2.00±0.26 เซนติเมตร ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากPANI ซึ่งเป็นพอลิเมอร์น าไฟฟ้าท าให้การกลับมา

รวมตัวระหว่างอิเล็กตรอนและโฮล (electron-hole recombination) ของสารประกอบโลหะออกไซด์เกิดขึ้นได้ช้าลง 

เนื่องจากการเกิดระดับชั้นพลังงานของ PANI ขึ้นในแถบช่องว่างพลังงาน และเนื่องจากโลหะออกไซด์สามารถปล่อย

ไอออนบวก (Zn2+ ,Ti4+ และ Ce4+) ซึ่งไอออนบวกเหล่านี้เมื่อสัมผัสกับผนังเซลล์ของแบคทีเรียท าให้ผนังเซลล์และ     

เมมเบรนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้กระบวนการเมตาบอลิก (metabolic process) เกิดความเสียหายเป็นผลให้

เซลล์ตายในท่ีสุด ส าหรับสารสังเคราะห์ CeO2+PANI  แสดงสมบัติการยับยั้งท่ีดีท่ีสุดของสารสังเคราะห์ท่ีน าศึกษา

เนื่องจาก CeO2 มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน (energy bandgap) ประมาณ  3.10 อิเล็กตรอนโวลต์ [21] ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 

ZnO (3.37 อิเล็กตรอนโวลต์) [22] และ TiO2 (3.20 อิเล็กตรอนโวลต์) [22] ท าให้ CeO2 ถูกกระตุ้นด้วยแสงได้ง่ายกว่า 

ZnO และ TiO2 ดังนัน้สารสังเคราะห์ CeO2 จึงเกิดปฎกิิริยาสรา้ง ROS ท่ีดกีว่ากรณขีองสารสังเคราะห์ ZnO และ TiO2 

สมบัตกิารยับยัง้เชื้อแบคทเีรียของสารประกอบโลหะออกไซด์ผสม ZnO+TiO2+CeO2 มคี่าขอบเขตการยับยัง้ท่ี 

1.17±0.15 เซนติเมตร ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยท่ีสุดของสารสังเคราะห์ เนื่องจากสารประกอบโลหะออกไซด์ผสมมีระดับชั้น

พลังงานของสารโลหะออกไซด์ท้ัง 3 ชนิดรวมกัน ท าให้ระดับชั้นพลังงานมีความซับซ้อนกว่าโลหะออกไซด์เพียงชนิด

เดียว เมื่อได้รับพลังงานกระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดออกชั้นวาเลนซ์ท าให้เกิดโฮลในต าแหน่งท่ีหลุดออกมา อิเล็กตรอน

และโฮลท่ีเกิดขึ้นในระบบสามารถเคลื่อนท่ีไปยังชัน้พลังงานท่ีต่ ากว่าของสารโลหะออกไซด์ชนิดอื่นและเกิดการกลับมา

รวมตัวกันของอิเล็กตรอนและโฮล (electron-hole recombination) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้การเกิดปฎิกิริยาการเกิด ROS 

เกิดขึ้นได้น้อยกว่ากรณีสารโลหะออกไซด์ชนิดเดียว  และเมื่อเปรียบเทียบกับสารสังเคราะห์ ZnO+TiO2+CeO2 +PANI 
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ท่ีแสดงค่าขอบเขตการยับยั้งท่ี 1.50 เซนติเมตร เป็นการยืนยันความสามารถในการหน่วงเวลาการรวมตัวกันของ

อเิล็กตรอนและโฮลในโลหะออกไซด์ผสม ท าให้กิจกรรมการผลิต ROS สูงกว่ากรณีของ ZnO+TiO2+CeO2 

ในกรณีของเชื้อแบคทีเรีย E.coli (รูปท่ี 5) มีเพียงสารสังเคราะห์ ZnO+Pani เท่านั้นท่ีสามารถยับยั้งได้ ท้ังนี้

เนื่องจาก ZnO มีกลไกการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีแตกต่างจากสารโลหะออกไซด์ชนิดอื่น โดยไอออน Zn2+ เข้าไปท า

ปฎิกิริยากับซัลเฟอร์ (sulfur) ท่ีเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในเซลล์เมมเบรน ท าให้ Zn2+ สามารถแทรกตัวเข้าไป

ภายในเซลล์ได้  ส าหรับผลการศึกษาการยับยัง้ท่ีแสดงผลนอ้ยกว่าเชื้อแบคทเีรียชนิด S.aureus เนื่องจากเช้ือแบคทเีรีย

ชนิด S.aureus  เป็นแบคทีเรียแกรมบวกมีเมมเบรนไซโตพลาสมิค (cytoplasmic membrane) เพียงชั้นเดียวและมี

ผนังเป็บทีโดไกลแคน (peptidoglycan) หลายชั้นประกอบกันเป็นผนังเซลล์ ในขณะท่ีแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (E.coli)    

มีผนังเซลล์ท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าแบคทีเรียชนิดแกรมบวก โดยพบผนังเป็บทีโดไกลแคนจัดเรียงตัวอยู่ระหว่าง 

ผนังชั้นนอกและเมมเบรนไซโตพลาสมิค ดังนั้นผนังเซลล์ของแบคทีเรียชนิดแกรมลบจึงท าลายได้ยากกว่าแบคทีเรีย

ชนิดแกรมบวก 
 

ตารางที่ 2 แสดงเส้นผ่าศูนย์กลางการยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย S.aureus และ E.coli  

สารยับยัง้ เส้นผ่าศูนย์กลางการยับยัง้     

 (Zone of inhibition) 

(เซนติเมตร) 

หมายเหต ุ

 

 

S.aureus E.coli  

- 

หมายถึง 

ไมเ่กิด

การยับยัง้ 

ZnO+PANI 1.90±0.10 1.40±0.10 

TiO2+PANI 1.53±0.06 - 

CeO2+PANI 2.00±0.26 - 

ZnO+TiO2+CeO2 1.17±0.15 - 

ZnO+TiO2+CeO2+PANI 1.50±0.00 - 

PANI 1.37±0.12 - 

Ampicilin (positive control) 4.73±0.25 3.87±0.15 

Distilled water (negative control) - - 
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ภาพที่ 4 แสดงการยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย S.aureus ของสารสังเคราะห์ (ก) ZnO+PANI (ข) TiO2+PANI (ค) CeO2+PANI      

(ง) ZnO+TiO2+CeO2+PANI (จ) ZnO+TiO2+CeO2 และ (ฉ) PANI 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 

Ampicilin 

Ampicilin 

Ampicilin 

DI water 

Ampicilin 

Ampicilin 

Ampicilin 

DI water 

DI water DI water 

DI water 

DI water 
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ภาพที่ 5 แสดงการยับยัง้เชื้อแบคทเีรีย E.coli ของสารสังเคราะห์ ZnO+PANI 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 1. สามารถสังเคราะห์สารประกอบโลหะออกไซด์ชนิด ZnO TiO2 และ CeO2 และสารประกอบโลหะออกไซด์ 

ZnO TiO2 และ CeO2 ท่ีเคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีน (PANI) ท่ีมีความบริสุทธ์ิได้ เมื่อเคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีนแล้ว

ความเป็นผลึกของสารโลหะออกไซด์แสดงแนวโน้มลดลงท้ังน้ีเนื่องจากถูกเคลอืบด้วยวัสดุท่ีมีความเป็นผลึกต่ า 

 2.การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบออกไซด์ผสมแสะสารประกอบออกไซด์ผสมท่ีเคลือบด้วย 

PANI พบว่าการสั่นของพันธะสอดคล้องกับสารท่ีเป็นองค์ประกอบ โดยพบการสั่นพันธะ Zn-O, Ti-O, Ce-O  รวมท้ัง

ส่ันของพันธะ C=C ของพอลิอะนิลนีและสเปกตรัมการสั่นพันธะ N=Q=N ของวงแหวนพอลิอะนิลีน ซึ่งสามารถบอกได้

ถึงสารประกอบโลหะออกไซด์ถูกผสมดว้ยพอลิเมอร์พอลอิะนลิีน 

 3. การศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่าสารประกอบโลหะออกไซด์โดยมากท่ี

สังเคราะห์ได้มีขนาดต่ ากว่า 100 นาโนเมตร โดยสารโลหะออกไซด์แต่ละชนิดมีรูปร่างและขนาดท่ีแตกต่างกัน เมื่อ

เคลือบด้วยพอลิเมอร์พอลิอะนิลีนพบว่าผิวเคลือบมีความหนาจนท าให้ไม่สามารถจ าแนกลักษณะเฉพาะทางสัณฐาน

วทิยาของสารโลหะออกไซด์ได้  

 4. สารสังเคราะห์ทุกชนิดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก S.aureus โดยสารสังเคราะห์ CeO2+PANI  

แสดงสมบัตกิารยับยัง้ท่ีดท่ีีสุดเนื่องจากมีค่าแถบชอ่งว่างพลังงานต่ าท่ีสุดท าให้การกระตุน้ให้เกิดวาเลนซ์อิเล็กตรอนได้

ง่าย  ส าหรับเชื้อแบคทเีรียแกรมลบ E.coli มเีพยีงสารสังเคราะห์ ZnO+PANI เท่านัน้ท่ีสามารถยับยัง้ได้  เนื่องจาก Zn2+ 

ท าปฎิกิริยากับซัลเฟอร์ (sulfur) บริเวณเซลล์เมมเบรนแล้วท าให้ Zn2+ สามารถแทรกตัวเข้าไปภายในเซลล์ของ

แบคทเีรียแกรมลบท่ีผนังเซลล์มีความแข็งแรงมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวก 
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สัญญาเลขท่ี RD60068 ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการกลาง มหาวิทยาลัย

พะเยา ทีไ่ด้ให้ความชว่ยเหลอืและอนุเคราะห์จนท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จได้ด้วยดี 
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ไมโครพลาสติกในปลากระบอกบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทย 

จังหวัดสงขลา 

Microplastics in Mullet Fish at Lower Songkhla Lagoon and the Gulf of 

Thailand, Songkhla Province 
 

ซารีนา เบ็ญยีเจ๊ะ1, ญาสอืมี จะปะกิยา1 และ สุธิน ี หีมยิ1* 

Sareena Benyeechelaeh1, Yasuemee Japakiya1 and Sutinee Himyi1* 
 

บทคัดย่อ 
ไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกขนาดเล็กท่ีมีการแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเลและมีโอกาสปนเป้ือนใน

สัตว์ทะเลหลายชนิด การศึกษาคร้ังนี้เป็นการตรวจสอบการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลากระบอก

ขาว Valamugill cunneius (Valencinnes, 1836) และปลากระบอกด า Liza subviridis (Valenciennes, 1836) บริเวณทะเลสาบ

สงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทย จังหวัดสงขลา พบไมโครพลาสติกในปลาท้ัง 2 ชนิด มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 

4.46±0.50 ชิ้นต่อตัว และ 3.13±0.23 ชิ้นต่อตัว ตามล าดับ โดยพบว่าปริมาณไมโครพลาสติกท้ังสองบริเวณ  ไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อจ าแนกรูปร่างและสีของไมโครพลาสตกิ พบเป็นแบบเส้นใยมากท่ีสุด

ท้ังในทะเลสาบสงขลาและทะเลอา่วไทย (95.94%) ส่วนสีของไมโครพลาสติกพบท้ังหมด 7 สี โดยพบมากท่ีสุดเป็นสีด าท้ัง

บริเวณทะเลสาบสงขลา (2.00± 0.29 ชิ้นต่อตัว) และบริเวณทะเลอ่าวไทย (1.05±0.71 ชิ้นต่อตัว) ซึ่งเป็นไปได้ว่าไมโคร 

พลาสติกท่ีพบอาจเป็นเศษเชือกและอวน เนื่องจากบริเวณทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทยมีกิจกรรมประมงและ  

มีกิจกรรมจากการท่องเท่ียว เมื่อขยะเหล่านี้เกิดการย่อยสลายจนมีขนาดเล็กและมีการปนเป้ือนในสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่

บริเวณนี้ได้ 
 

ค าส าคัญ:   ไมโครพลาสตกิ, ปลากระบอก, ทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง, ทะเลอา่วไทย 
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Abstract  
Microplastics are small plastics which are spreading in the marine environment and may be contaminating 

in marine animals.  The study is conducted to determine the microplastic contamination in the gastrointestinal tracts of 

mullet fish Valamugill cunneius (Valencinnes, 1836) and Liza subviridis (Valenciennes, 1836) at the Lower Songkhla 

Lagoon and the Gulf of Thailand, Songkhla province.  The results showed that the amount of microplastic was 

similar in both species which were 4.46±0.50 and 3.13±0.23 items/individual respectively and showed not 

signif icantly different between area (p>0.05).  When classified microplastics by shape and color, the most 

prevalence type of microplastic was fiber both in the Lower Songkhla Lagoon and the Gulf of Thailand (95.94%). 

Seven colors of microplastics were found, most of them was black color both in the Lower Songkhla Lagoon (2.00 ± 

0.29 items/individual) and the Gulf of Thailand (1.05 ± 0.71 items/individual). It is possible that the microplastic 

may be a piece of plastic ropes and nets around the Lower Songkhla Lagoon and the Gulf of Thailand, because of 

this area had fishing activities and activities from tourism.  When these materials were degraded 

into smaller pieces, there have been contaminated in living organisms in this area.  
 

Keywods:  Microplastics, Mullet fish, Lower Songkhla Lagoon, Gulf of Thailand 

 

บทน า 

พลาสติกมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เนื่องจากถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเพื่ออ านวย

ความสะดวกและสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจมีการผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคตและอาจก่อให้เกิดปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อ ถุงใส่บรรจุอาหาร 

กลายเป็นขยะที่ยอ่ยได้ยาก และขยะพลาสติกเหลา่นีก้ลายเป็นเศษขยะขนาดเล็กท่ีเรียกวา่ ไมโครพลาสตกิ (ส านักงาน

มาตาฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ไมโครพลาสติกเป็นขยะพลาสติกท่ี

พบการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลหลายบริเวณ และมีรายงานปริมาณพลาสติกท้ังในน้ าและตะกอนดินถึง 

100,000 ชิ้นต่อลูกบาศก์เมตร (Wright et al., 2013) ไมโครพลาสติกสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง

ทะเลได้หลายประการ เช่น เป็นวัตถุตัวกลางในการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร (Cole et al., 2011) และมีรายงาน

การตรวจพบสารก่อมะเร็งปนเป้ือนอยู่ในไมโครพลาสติก อาทิ สารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮ โดรคาร์บอน         

พอลิคลอริเนตไบฟีนิล และไดออกซิน  เป็นต้น (ชาญชัย คหาปนะ, 2018) รวมท้ังสัตว์หลายชนดิท่ีกินไมโครพลาสตกิ 

จากงานวิจัยพบไมโครพลาสติกในยุงและตัวอ่อนของแมลงบินได้หลายชนิด เช่น ลูกน้ า แมลงหนอนปลอกน้ า และ    

ตัวอ่อนชีปะขาว เป็นต้น (The Guardian, 2018) ในสัตวท์ะเลมรีายงานพบวา่นกทะเลประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ มชีิ้นส่วน

ของเศษพลาสติก อย่างน้อยหนึ่งชิ้นในกระเพาะอาหาร (Provencher et al., 2010) อีกท้ังยังพบไมโครพลาสติกใน

หอยแมลงภู่บริเวณชายฝั่งทะเลประเทศจีน (Li et al., 2016) นอกจากนี้ไมโครพลาสติกยังส่งผลตอ่ระบบภูมิคุ้มกันใน

สัตว์น้ าโดยพบวา่ไมโครพลาสตกิสามารถเข้าสู่ระบบไหลเลือดของหอยแมลงภู ่Mytilus edulis และเหนี่ยวน าท าให้เกิด

การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กันท่ีเพิ่มขึ้นในระดับโมเลกุล (Browne et al., 2008) 

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลท่ีมีทางเชื่อมออกสู่ทะเลอ่าวไทยและติดกับแม่น้ าล าคลองหลายสายท าให้

ทะเลสาบสงขลามีระบบนเิวศวทิยาท่ีเป็นท้ังน้ าเค็ม น้ ากร่อย และน้ าจืด ในลุม่น้ าทะเลสาบสงขลามทีรัพยากรท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างมากและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานโดยไม่ ได้    
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รับการฟื้นฟูท่ีถูกต้องและเหมาะสม การขยายตัวของชุมชนรอบทะเลสงขลาส่งผลให้มีขยะและของเสียจากบ้านเรือนสู่

แหลง่น้ าและไหลลงสูท่ะเล (ศูนยว์จิัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนลา่ง, 2552) เช่นเดียวกันกับทะเลอา่ว

ไทยซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีล้อมรอบด้วยชุมชนอย่างหนาแน่น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า

ท้ังสิ้น โดยเฉพาะสัตว์น้ าท่ีกรองกินอาหารตามผิวน้ า หรือดูดแทะเล็มบริเวณผิวสัมผัสต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงต่อ 

การกินไมโครพลาสติกที่ลอยอยู่ตามผิวน้ าไปด้วย (อังสุนยี ์ชุณหปราณ, 2555) ในประเทศไทยมีรายงานการปนเป้ือน

ของไมโครพลาสติกในปลาทูบริเวณอุทยานหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง พบว่ามีไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทู

เฉลี่ย 78.04±6.503 ชิ้นต่อตัว (ศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ, 2561) เนื่องจากปลาทูเป็นปลาท่ีอาศัยอยู่ตั้งแต่ระดับ 

ผิวน้ าจนถึงระดับกลางน้ าจึงอาจมโีอกาสกินไมโครพลาสตกิที่ลอยตามผิวน้ าเขา้ไปได้ (รัตนา มั่นประสิทธ์ิ, 2544) ดังนัน้

การศกึษาคร้ังนี้เป็นการตรวจสอบการปนเป้ือนไมโครพลาสตกิในปลากระบอก ซึ่งกรองกินอาหารตามผิวน้ า หรือดูดแทะเล็ม

บริเวณผิวสัมผัสต่าง ๆ ท่ีจับได้จากบริเวณทะเลสาบตอนล่างและทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น     

ถงึสถานการณ์ของขยะพลาสติกและบ่งบอกถึงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม รวมท้ังใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการขยะทะเล

ประเภทไมโครพลาสตกิท่ีปนเป้ือนเข้าสูห่่วงโซ่อาหารในระบบนเิวศได้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่างปลากระบอก 

 การศึกษาคร้ังนี้ท าการตรวจสอบไมโครพลาสติกในปลากระบอก 2 บริเวณ คือ ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

ได้แก่ ท่าเทียบเรือบ้านท่าสะอ้าน ตลาดรถไฟ และทะเลอ่าวไทย ได้แก่ หาดบ่ออิฐ ตลาดเก้าเส้ง  (ภาพท่ี 1) โดยเก็บ

ตัวอยา่งปลากระบอกจากชาวประมง 4 จุด ระหว่างเดอืนธันวาคม 2561 ถึงเดอืนมนีาคม 2562  จ านวน 20 ตัวต่อจุด 

รวมท้ังหมด 80 ตัว 

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยา่งปลากระบอกบริเวณทะเลสาบตอนล่างและอา่วไทย จังหวัดสงขลา (TerraMetrics, 2019) 

  

ทะเลสาบ 
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การแยกไมโครพลาสตกิจากปลากระบอก 

น าปลาท่ีถูกแช่เย็นย้ายไปยังห้องปฏิบัติการ ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน าปลามาผ่าท้องเพื่อเอาอวัยวะ

ทางเดินอาหารออกตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ล้างด้วยน้ าสะอาด วัดความยาว และชั่งน้ าหนักทางเดินอาหาร 

น าอวัยวะทางเดินอาหารมาใส่ในเพลทท่ีมีน้ ากลั่นอยู่เล็กน้อย แล้วน าไปผ่าภายใต้กล้องสเตอริโอเพื่อคัดแยกและ

จ าแนกไมโครพลาสติกที่พบในอวัยวะทางเดินอาหารของปลากระบอก จากนั้นน าอวัยวะทางเดินอาหารท่ีผ่านการคัด

แยกไมโครพลาสติกภายใต้กล้องสเตอริโอมาแล้ว ไปย่อยด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30 เปอร์เซ็นต์ และให้ความ

ร้อนท่ีอุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส อุ่นตัวอย่างจนกระท่ังสารละลายระเหยออกหมด น าตัวอย่างท่ีได้ไปเติม

โซเดียมคลอไรด์ท่ีละลายอิ่มตัว (30 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) และคนให้เข้ากัน จากนั้นท้ิงตัวอย่างให้ตกตะกอน น าส่วนใส

ไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 11 ไมโครเมตร แล้วน ากระดาษกรองไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

น าตัวอย่างท่ีได้ไปวิเคราะห์หาไมโครพลาสติก และจ าแนกตามชนิด รูปร่าง สี และปริมาณของไมโครพลาสติก  

โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ไบรท์ฟิลด์ จากนั้นถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูล วัดขนาดและชั่งน้ าหนักของไมพลาสติกแต่ละชิ้นท่ีพบ    

(ปิติพงษ์ ธาระมนต์ และคณะ, 2559; Bellas et al., 2016; Löder and Gerdts, 2015) และเปรียบเทียบ รูปร่าง สี ขนาด    

ปริมาณไมโครพลาสติกในอวัยวะทางเดินอาหารของปลากระบอกบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทย 

 จังหวัดสงขลา โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหวา่งกลุ่มตัวอยา่งสองกลุ่ม (T-Test) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปลากระบอกบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลา ท้ังหมด 80 ตัว 

จ าแนกได ้2 ชนดิ (ภาพท่ี 2) ประกอบด้วย ปลากระบอกขาว Valamugil cunnesius (Valencinnes, 1836) และปลากระบอก

ด า Liza subviridis (Valenciennes, 1836) โดยปลากระบอกขาวบริเวณทะเลอ่าวไทยมีความยาวล าตัวมากกว่าบริเวณ

ทะเลสาบสงขลาเฉลี่ย 55.26±34.93 เซนติเมตร และ 21.05±0.39 เซนติเมตร ตามล าดับ เช่นเดียวกับปลากระบอก

ด าจากบริเวณทะเลอ่าวไทยท่ีมีความยาวล าตัวมากกว่าบริเวณทะเลสาบสงขลาเฉลี่ย 31.30±7.39 เซนติเมตร และ 

21.05±0.39 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) ท้ังนี้พบว่าปลากระบอกท้ัง 2 ชนิดมีความยาวล าตัวไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนน้ าหนักและความยาวทางเดินอาหารของปลากระบอกทั้ง 2 ชนิด แม้ว่าไมม่ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่พบว่าปลากระบอกด าจากทะเลสาบสงขลามีความยาวทางเดินอาหาร

มากกว่าปลากระบอกขาวเฉลี่ย 68±1.19 เซนติเมตร และ 66.71± 2.64 กรัม ตามล าดับ ในขณะท่ีน้ าหนักทางเดิน

อาหารของปลากระบอกด ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปลากระบอกขาว 13.54±1.05 เซนติเมตร และ 16.14±2.55 กรัม  

ส่วนบริเวณทะเลอ่าวไทยพบปลากระบอกด ามีความยาวทางเดินอาหารและน้ าหนักทางเดิน อาหารมากกว่า

ปลากระบอกขาวเฉลี่ย 68.14±2.09 เซนตเิมตร และ 13.54±0.62 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
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ภาพที่ 2 ปลากระบอกของบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างและทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลา:  ปลากระบอกขาว

(Valamugil cunnesius) (1) ปลากระบอกด า (Liza subviridis) (2)  
 

ตารางที่ 1 คา่เฉลี่ยความกวา้ง ความยาว น้ าหนกัปลา ความยาวล าไส้ และน้ าหนกัล าไส้ของปลาแตล่ะสถานท่ี 

Species of fish 
Number 

/species 

Weight 

Body (g) 

Standard 

Lengt (mm) 

Width  

(mm) 

Length of  

Gastrointestina 

tract (cm) 

Weight of   

Gastrointestina 

tract (g) 

Songkhla Lagoon       

L. subviridis            33 128.21±4.25 20.18±0.35 40.73±0.87  68.53±1.91 13.54±1.05 

V. cunnesius 7 126.71±6.00 21.05±0.39 49.14±1.18 66.71±2.64 16.14±2.55 

Mean  127.95±33 20.34±0.30 40.98±0.73 69.33±1.80 14.15±0.98 

T-Test  0.984 0.335     0.481 0.85 0.428 

The Gulf of Thailand       

L. subviridis 35 125.80±4.52 31.30±7.39 40.34±0.39 68.14±2.09  13.54±0.62 

V. cunnesius 5 118.00±5.87 55.26±34.93 42.00±0.89 64.60±2.90  12.40±1.24 

Mean  124.82±4.03 34.29±7.60 40.55±0.32 67.70±1.86 13.40±0.56 

T-Test  0.592 0.55 0.642 0.144 0.524 

 การศึกษาครัง้นี้พบการปนเป้ือนของไมโครพลาสตกิในปลากระบอกท้ัง 2 ชนิด เฉลี่ย 3.35±0.21 ชิ้นตอ่ตัว 

โดยพบในปลากระบอกขาวเฉลี่ย 4.46±0.50 ชิ้นต่อตัว และปลากระบอกด าเฉลี่ย 3.13±0.23 ชิ้นต่อตัว รูปร่างของ   

ไมโครพลาสติกที่พบมี 2 แบบ ได้แก่ เส้นใย ซึ่งพบมากท่ีสุด 95.94 เปอร์เซ็นต์ และชิ้นส่วนไม่มีรูปแบบ 4.06 เปอร์เซ็นต์ 

(ภาพท่ี 4) ท้ังนี้พบวา่รูปร่างแบบเส้นใยท่ีพบในปลากระบอกขาวท้ัง  2 บริเวณมีความแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ    

(p>0.05) โดยพบรูปร่างแบบเส้นใยมากท่ีสุดในบริเวณทะเลอ่าวไทยเฉลี่ย 5.80±0.49 ชิ้นต่อตัว ส่วนปลากระบอกด า  

ท้ัง 2 บริเวณ มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกันเฉลี่ย 2.90±0.29 ชิ้นตอ่ตัว และ 2.79±3.31 ชิ้นตอ่ตัว ตามล าดับ ส าหรับชิ้นส่วนไม่มี

รูปแบบท่ีพบในปลากระบอกท้ัง 2 ชนดิ และ 2 บริเวณ ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 

  

  

(1) (2) 
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 ไมโครพลาสติกที่พบมีความกว้าง ความยาว และน้ าหนัก ในปลากระบอกท้ัง 2 ชนิดมีค่าใกล้เคียงกัน จึงไมม่ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาท้ัง 2 บริเวณ พบว่าความกว้างของไมโครพลาสติกมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ขณะท่ีความยาวและน้ าหนักของไมโครพลาสติกไม่มีความแตกต่างกัน

อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05)  ท้ังนี้พบวา่ ความกวา้ง ความยาว และน้ าหนักของไมโครพลาสตกิในปลากระบอก 

บริเวณทะเลสาบสงขลามากกว่าทะเลอา่วไทย (ตารางที่ 3)  

 

ภาพที่ 3 รูปร่างของไมโครพลาสตกิในปลากระบอก: เสน้ใย (1) ชิ้นส่วนไม่มรูีปแบบ (2) 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณไมโครไมโครพลาสตกิและปริมาณไมโครพลาสตกิแต่ละแบบในปลาแตล่ะชนิด 

หมายเหตุ:  คา่เฉลี่ยรูปร่าง ปริมาณไมโครพลาสตกิที่ม ี* มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ (p>0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Type of Microplastic (Item/Individual) 

Species of fish 

 Fiber  Fragment  

(Items/ 

Individual) 

Songkhla         

Lagoon 

Gulf of      

Thailand 
t-test 

Songkhla            

Lagoon 

Gulf of 

Thailad 
t-test 

 L. subviridis 3.13±0.23 2.79±3.31 2.90±0.29   0.282 0.12±0.07 0.10±0.06 0.587 

V. cunnesius          4.46±0.50             3.43±0.57     5.80±0.49   0.022* 0.00±0.00 0.20±0.02 0.255 

Mean             3.35±0.21               2.90±0.29 3  3.60±0.35   0.156 0.10±0.60 0.17±0.07 0.366 

(1) (2) 
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ภาพที่ 4 จ านวนเฉลี่ยรูปร่างไมโครพลาสตกิในปลาแตล่ะชนิด       เส้นใย        ชิ้นส่วนไมม่รูีปแบบ 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความกว้าง ความยาว และน้ าหนักของไมโครพลาสตกิ 

 Songkhla Lagoon The Gulf of Thailand 

Species of fish 
Width  

(µm) 

      Length    

       (µm) 

             Weight  

  (mg) 

      Width  

  (µm) 

      Length  

       (µm) 

      Weight 

       (mg) 

L. subviridis   32.36±2.13     2,055.50±151.93        0.49±0.04       39.51±5.22 1,778.89±185.96 0.25±0.02 

V. cunnesius   29.90±1.79    1,991.14±344.75      0.42±0.08          31.12±2.39 1,444.10±158.42     0.27±0.04 

Mean   31.43±1.73   2,046.45±136.32   0.52±0.04   37.84±4.22  1,718.89±152.13   0.26±0.02 

T-test 0.964 0.670     0.419   0.685 0.813      0.734 

 

 สีของไมโครพลาสติกท่ีพบในปลากระบอกท้ัง 2 บริเวณ สามารถจ าแนกได้ท้ังหมด 7 สี ได้แก่ สีด า สีแดง  

สีฟ้า สีน้ าเงิน สีเขียว สีน้ าตาลอ่อน และสีม่วง โดยพบเป็นสีด ามากท่ีสุดในปลากระบอกท้ัง 2 ชนิด บริเวณทะเลอ่าวไทย

เฉลี่ย 2.00±0.29 และ ทะเลสาบสงขลาเฉลี่ย 1.05±0.17 ชิ้นต่อตัว แต่ปริมาณท่ีพบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในปลากระบอกแต่ละชนิด (ตารางท่ี 4 ) เมื่อพิจาณาแต่ละบริเวณ พบว่าทะเลอ่าวไทย 

2.00±0.29 มไีมโครพลาสตกิที่เป็นสีด ามากกว่าทะเลสาบสงขลา 1.05±0.17 มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p>0.05) (ภาพท่ี 5) 
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ตารางที่ 4 ปริมาณเฉลี่ยของไมโครพลาสตกิแตล่ะสีในปลาแตล่ะชนิด (ชิ้นตอ่ตัว) 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณเฉลี่ยของไมโครพลาสตกิท่ีพบแตล่ะแบบในแต่ละสถานท่ี       ทะเลอา่วไทย      ทะเลสาบสงขลา 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศกึษาการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในปลากระบอกขาวและปลากระบอกด าบริเวณทะเลสาบสงขลา 

และทะเลอ่าวไทย พบไมโครพลาสติกในปริมาณใกล้เคียงกันและมีปริมาณค่อนข้างน้อย (3.350.21 ชิ้นต่อตัว) แม้ว่ามี

รายงานการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกค่อนข้างมากในตัวอย่างทรายบริเวณแหลมสนอ่อนซึ่งเป็นทะเลอ่าวไทยจังหวัด

สงขลา (กนกพร บัวจันทร์ และคณะ, 2561) ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีรายงานพบปริมาณไมโครพลาสติกในปลา

หน้าดินค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน (สุริยาตี มะลาเย็น และคณะ, 2562) อาจเน่ืองมาจากกระแสน้ าท่ีมีผลท าให้การฟุ้ง

กระจายของไมโครพลาสติกท่ีบริเวณตะกอนดินน้อยกว่าบริเวณผิวน้ า Wright et al. (2013) รายงานว่าการเปลี่ยนแปลง

Species of fish Black Red Blue Dark-Blue Green Brown Purple 

Songkhla Lagoon 

L. subviridis 0.91±0.18 0.57±0.13 0.42±0.11 0.85±0.14 0.03±0.03 0.03±0.03 0.06±0.42 

V. cunnesius 1.71±0.42 0.28±0.18 0.14±0.14 1.00±0.38 0.28±0.18 0.00±0.00 0.00±0.00 

Mean 1.05±0.17 0.52±0.01 0.37±0.09 0.87±0.13 0.02±0.02 0.07±0.04 0.05±0.03 

T-Test 0.072 0.314 0.162 0.781 0.651 0.218 0.516 

The Gulf of Thailand 

L. subviridis 1.89±0.32 0.43±0.10 0.37±0.10 0.60±0.12 0.06±0.40 0.06±0.40 0.08±0.48 

V. cunnesius 2.80±0.58 0.80±0.37 0.80±0.37 0.80±0.49 0.60±0.20 0.60±0.20 0.20±0.20 

Mean 2.00±0.29 0.47±0.09 0.42±0.10 0.62±0.12 0.07±0.04 0.12±0.06 0.10±0.48 

T-Test 0.171  0.258 0.173 0.768 0.237 0.519 0.439 
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สภาพแวดล้อมมผีลต่ออนุภาคของไมโครพลาสตกิท่ีสะสมตามผิวหนา้ดินซึ่งมผีลต่อการถ่ายทอดไปตามแหล่งท่ีอยูต่่าง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาของ ศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ (2561) พบไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของปลาทู

ค่อนข้างสูง 78.04±6.503 ชิ้นตอ่ตัว เนื่องจากปลาทูเป็นปลาท่ีกินอาหารตามผิวน้ ามีโอกาสปนเป้ือนไมโครพลาสตกิได้สูง 

ซึ่งแตกตา่งจากปลากระบอกท่ีกินอาหารได้หลายแบบ แตบ่ริเวณทะเลสาบสงขลาและทะเลอา่วไทย มท้ัีงท่ีกินอาหารตาม

ผิวน้ าและผิวใบพืช (อังสุนีย์ ชุณหปราณ, 2555) แต่ส่วนใหญ่กินสารอินทรีย์ท่ีผสมอยู่ในทรายหรือโคลนตามพื้นท้องน้ า 

(ศูนยว์จิัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอา่วไทยตอนล่าง, 2552) จึงอาจท าให้มีโอกาสพบการปนเป้ือนไมโครพลาสติกใน

ทางเดินอาหารของปลากระบอกน้อยกว่าปลาทู สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศท่ีมีรายงานพบไมโครพลาสติกใน

ทางเดินอาหารค่อนข้างน้อย เช่น ปลากระบอกแดงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และชายฝั่งทะเลอังกฤษซึ่งมีค่าเฉลี่ย  

0.5-1.56 ชิ้นต่อตัว (Bellas et al., 2016) และปลาทะเลซึ่งในกระเพาะอาหารเฉลี่ย 1.96±1.12 ชิ้นต่อตัว และในล าไส้เฉลี่ย 

1.77±0.73 ชิ้นต่อตัว (Zhu et al., 2019) การศึกษาคร้ังนี้พบไมโครพลาสติกรูปร่างแบบเส้นใยมากท่ีสุด เช่นเดียวกับ

การศึกษาของ สุริยาตี มะลาเย็น และคณะ (2562) ปิติพงษ์ ธาระมนต์ และคณะ (2559) และศุภพร เปรมปรีดิ์ และคณะ 

(2561) เนื่องจากบริเวณท่ีท าการศึกษาเป็นพื้นท่ีท าการประมง จึงมีอุปกรณ์จ าพวก เชือก อวน และตาข่าย ซึ่งเป็น

แหล่งท่ีมาของขยะไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยมากที่สุด   (ปิติพงษ์ ธาระมนต์ และคณะ, 2559)  โดยพบไมโครพลา

สตกิแบบเส้นใยในปลากระบอกขาวทะเลอ่าวไทยมากกว่าบริเวณทะเลสาบสงขลา อาจเนื่องจากบริเวณทะเลอา่วไทยส่วน

ใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการประมงแล้วยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีคลื่นลมแรงซัดเข้ามาบนชายฝั่ง

ส่งผลให้มีขยะทะเล เช่น เศษเชือก อวน รวมท้ังซากวัชพืชมีปริมาณมากตลอดแนวชายหาด (ศุภกร ชินวรรโณ, 2559)  
เมื่อมีการแตกสลายจึงมีโอกาสปนเป้ือนตามแนวชายฝั่งได้ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน 

คณะเทคโนโลยีป่าชายเลน มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) ส่วนขนาดของไมโครพลาสติกท้ังความกว้าง ความยาว และ

น้ าหนักของไมโครพลาสตกิในปลาท้ัง 2 ชนดิ มีค่าท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากไมโครพลาสตกิท่ีพบส่วนใหญ่มรูีปร่างเป็นแบบ

เส้นใย ส าหรับสีของไมโครพลาสติกพบเป็นสีด ามากที่สุด และพบบริเวณทะเลอ่าวไทยมากกว่าทะเลสาบสงขลา ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิติพงษ์ ธาระมนต์ และคณะ (2559) ท่ีพบไมโครพลาสติกเป็นสีด า เนื่องจากพื้นท่ี

ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการประมงจึงมีอุปกรณ์ ได้แก่ ตาข่าย อวน และเชือก ท าให้ไมโครพลาสติกท่ีพบส่วน

ใหญ่เป็นสีด า ในขณะท่ีไมโครพลาสติกสีอื่นๆ พบว่าอาจมาจากกิจกรรมท่องเท่ียวและสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้าท่ีมาจากเส้นใย

สังเคราะห์อีกด้วย (เพ็ญศริิ เอกจิตต ์และสิริวรรณ รวมแก้ว, 2562)  

อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้เป็นเพียงการรายงานการปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของ

ปลากระบอกแตย่ังไมม่รีายงานถึงการสะสมของไมโครพลาสตกิท่ีสง่ผลตอ่ผู้บริโภคหรือไม ่รวมท้ังไมส่ามารถระบุประเภท

และแหล่งท่ีของไมโครพลาสตกิได้อยา่งชัดเจน จึงควรมกีารตรวจสอบประเภทของไมโครพลาสติกและควรมกีารศกึษาไม

โครพลาสตกิในสิ่งมชีีวติอื่น ๆ ให้ครอบคลุมในหลายพื้นท่ีของทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติม 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาขยะในสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ในอนาคต 
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Isolation of Capsaiconoids and Carotenoids from Capsicum annuum L. fruits by 

Electrocoagulation Method 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้คือศึกษาการแยกแคปไซซินอยด์และแคโรทีนอยด์จากสารสกัดพริกชี้ฟ้าด้วยวิธีการ

จับก้อนด้วยไฟฟ้า สกัดพริกแห้งท่ีบดแล้วด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที ก่อนท่ีจะน าสาร

สกัดมาแยกด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในสภาวะต่าง ๆ กัน โดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าได้ท าการศึกษาสภาวะต่างๆ 

ดังนี้ ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลาย เวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟา้ ชนิดและความเขม้ขน้ของอเิล็คโทรไลต์  
 

ค าส าคัญ:   การสกัดแคปไซซินอยด์, การสกัดแคโรทีนอยด์ วธีิการจับกอ้นด้วยไฟฟา้ 
 

Abstract  
 The aim of this research is to study of capsaicioids and carotenoid isolation from Capsicum annuum L. 

extract by electrocoagulation method.  The dried ground chili has been extracted with various solvent at room 

temperature for 3 0  min before the extract was isolated by electrocoagulation in various conditions.  The 

electrocoagulation conditions such as type and concentration of solvent, electrocoagulation time, type and 

concentration of electrolyte and were investigated.  
 

Keywords:   Capsaicinoids extraction, Carotenoids extraction, Electrocoagulation method 
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บทน า 

พริกแดงมสีารส าคัญ 2 กลุ่มคือ แคปไซซินอยด์ (capsaicinoids) ซึ่งเป็นสารท่ีให้ความเผ็ดร้อน และแคโรทีนอยด์ 

(carotenoid) ซึ่งเป็นสารให้สีแดง แคปไซซิน (capsaicin) เป็นสารเผ็ดในกลุ่มของแคปไซซินอยด์ท่ีสกัดได้คร้ังแรกโดย Thresh 

เมื่อปี ค.ศ. 1786 และ สามารถสังเคราะห์ได้ เมื่อปี ค.ศ. 1920 โดย Nelson และท าให้ทราบโครงสร้างของแคปไซซิน ตัง้แต่

นั้นเป็นต้นมา [1] จากงานวิจัยพบวา่ในผลพริกมีปริมาณสารให้ความเผ็ดแตกต่างกันไป และพบว่ามีปริมาณแคปไซซินสูง

สุดถึง 46-47% นอกจากนี้ในงานวิจัยในการออกฤทธ์ิพบว่า แคปไซซินเป็นสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและทางชีวภาพท่ี

หลากหลาย ได้แก่ บรรเทาอาการปวด, ยับยั้งเซลล์มะเร็ง, ต้านการอักเสบ, ต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มการเผาผลาญ

พลังงาน [2] ปัจจุบันผู้คนสนใจสารเผ็ดในพริกมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและใช้ใน

ครัวเรือนแล้ว แคปไซซินยังใช้ในกลุ่มสารสกัดและกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เช่ น ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและควบคุมความอ้วน ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว ์ยาฆา่แมลง ผลิตภัณฑ์ก าจัดหรือไล่แมลง ปลวก หนู 

ผลิตภัณฑ์แก้ง่วง ผลิตภัณฑ์ป้องกันตัวซึ่งในอุตสาหกรรมกลุ่มหลังนี้ ถ้ามีการพัฒนาขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าพริกได้

อย่างมหาศาล ส่วนสารให้สีในพริกนั้นจัดอยู่ในกลุ่มรงควัตถุพวกแคโรทีนอยด์ ผลพริกแดงมีสารสีท่ีส าคัญคือ แคปแซน

ทิน (Capsanthin) ซึ่งเป็นสีแดงสดใส สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังการปรุงแต่งรสชาติ และสีสัน (Colouring 

spice) ได้ตามความตอ้งการของผู้บริโภค โดยโครงสร้างของสารเผ็ดและสารสีในพริกแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

แคปไซซิน (Capsaicin) 

 

 
 

แคปแซนทิน (Capsanthin)  

 

ภาพที่ 1   โครงสร้างสารแคปไซซิน (Capsaicin) และ แคปแซนทนิ (Capsanthin) ท่ีพบในพริก 

 

แคปไซซินเป็นสารท่ีไม่ละลายน้ า แตล่ะลายได้ดีในเอทานอลและสารเคมีอินทรีย์ต่าง ๆ เชน่ อะซีโตน เฮกเซน 

[3] ท าให้วิธีการสกัดแคปไซซินจากพริกโดยส่วนมากจ าเป็นต้องใช้สารละลายอินทรีย์หลายชนิดท่ีอาจเป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการสกัดต้องท าในสถานท่ีเฉพาะท่ีมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ในห้องปฏิบัติ การท่ีมีตู้ดูดควัน 

และตอ้งมีอุปกรณก์ าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นท าให้ต้นทุนการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอกีด้วย 

กระบวนการจับก้อนดว้ยไฟฟา้ (electrocoagulation process) เป็นกระบวนการท่ีท าให้สารแขวนลอยท่ีมีประจุ

กลายเป็นสารท่ีไม่มปีระจุหรือมปีระจุเป็นกลาง [4] โดยในกระบวนการดังกล่าวมกีารผ่านไฟฟา้เขา้ไปท่ีขัว้ไฟฟ้าสองขั้ว

ท่ีจัดไว้ขนานกันคือขั้วแอโนดและขั้วแคโทด ซึ่งขั้วไฟฟ้าท้ังสองจุ่มอยู่ในสารละลาย สารก่อการจับก้อนถูกสร้างท่ี

ขั้วแอโนดโดยปฏิกิริยาอ็อกซิเดชัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ประจุท่ีเกิดขึ้น (อาจจะเป็นโลหะไอออนหรือไอออนอื่น) จะถูกแยก

ออกจากสารละลายโดย 1) เกิดปฏิกิริยากับไอออนท่ีมีประจุตรงกันข้าม (counter ions) และ 2) เกิดปฏิกิริยากับ
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โลหะไฮดร็อกไซด์ท่ีเกิดขึ้น กลไกของการจับก้อนด้วยไฟฟ้าโดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับ pH, ขนาดของอนุภาค, หมู่

ฟังก์ชัน (functional group) และขนาดของโมเลกุลของสาร ประสิทธิภาพของการจับก้อนด้วยไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับโลหะที่

น ามาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าด้วย โดยโลหะท่ีใช้เป็นขั้วไฟฟา้จะต้องเหมาะสมกับสารท่ีเราตอ้งการจะแยกซึ่งโดยส่วนมากแล้ว

นิยมใช้อะลูมิเนียมและเหล็ก ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเมื่อใช้อะลูมิเนียมเป็นขั้ วไฟฟ้า ท่ีขั้วแอโนดจะเกิดอ็อกซิเดชันของ

อะลูมเินยีม ดังสมการ (1)   

 

       Al (s)       Al3+(aq)  +  3e-    (1) 

 

ส่วนท่ีขัว้แคโทดจะเกิดการรีดักชันของน้ า ดังสมการ (2) 

 

2H2O  +  2e-   H2(g) +  2OH-   (2) 

 

เมื่อ Al3+ ละลายออกมาในน้ า บางส่วนจะรวมตัวกับ  OH- เกิดเป็นไอออนของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น  Al(OH)2+,, Al2(OH)24+ และ Al(OH)4− ขึ้นอยู่กับ pH ของสารละลายตัวกลางนั้นๆ และท่ี pH ท่ี

เหมาะสมจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูป Al(OH)3 ท่ีไม่ละลายน้ า และสุดท้ายจะเกิด polymerize เป็น Aln(OH)3n ดังสมการ (3) 

และ สมการ (4) ตามล าดับ ซึ่งแสดงปฏกิิริยาดังนี้ 

 

Al3+(aq)  +  3H2O    Al(OH)3  +  3H+
(aq)   (3) 

nAl(OH)3      Aln(OH)3n   (4) 

 

และท่ีสภาวะที่เหมาะสม ไอออนดังกล่าวจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูป multimeric hydroxo Al3+ species เชน่ dimeric 

และ polymeric Al3+ hydroxo complexes แสดงดังภาพท่ี 2 สารเชิงซ้อนเหล่านี้เรียกว่า hydroxo cationic complexes 

จะมีลักษณะเป็นเจล ท่ีสามารถก าจัดสิ่งสกปรก โดยการดูดซับสิ่งสกปรกนั้น แล้วเปลี่ยนให้มีประจุเป็นกลาง และ  

จับยึดกันไว้ (enmeshment) จนเกิดการตกตะกอนได้ [4] 

 

 
                     (ก)                              (ข) 

ภาพที่  2  โครงสร้าง dimeric (ก) และ polymeric Al3+ hydroxo complexes (ข) 

 

กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสามารถท าให้สารละลายเกิดการแยกสารออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยมีส่วน

หนึ่งตกตะกอน และอีกส่วนหนึ่งละลายอยู่ในตัวท าละลาย ท าให้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟา้ถูกน าไปใชป้ระยุกตใ์ช้

ในหลากหลายดา้น เช่นการบ าบัดน้ าเสียจากโรงงาน [5, 6] ก าจัดโลหะหนัก [7] และการท าน้ าดบิให้บริสุทธ์ิ [8] 
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 ส าหรับการประยุกต์เทคนิคการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการสกัดแยกสารธรรมชาติ เร่ิมต้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1978 

โดยคุณ M. Kunihiko [9] ได้ศึกษาและใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อสกัดสารหวาน (stevioside) จากใบหญ้า

หวาน โดยการก าจัดสารเจือปนท่ีไม่ต้องการออกจากสารสกัด จากนั้น มกีารศึกษาการใชเ้ทคนิคน้ีในการสกัดแยกสาร

จากธรรมชาติ เช่น การแยกกลัยโคไซด์จากรากชะเอมเทศ [10] ใบขี้เหล็ก [11] ใบบัวบกและเมล็ดมะค าดีควาย [12] 

สารประกอบฟีนอลิก [13] ศึกษาการตกตะกอนสารพวกฟลาโวนอยด์, น้ าตาล, แป้ง, โปรตีน [14] และคลอโรฟิลล์ 

[15] การแยกสารสแีละแทนนินในพืช [16, 17] การแยกสารแอลคาลอยด์จากพืชบางชนิด [18] 

 งานวจิัยการสกัดแคปไซซินจากพริกดว้ยวธีิการจับก้อนด้วยไฟฟา้เคยมรีายงานแลว้ [18] แตก่ารวจิัยดังกล่าว

ได้ท าการศึกษาเบื้องต้น โดยท าการแยกเฉพาะแคปไซซินอยด์ซึ่งอยู่ในส่วนท่ีไม่ตกตะกอน แต่ยังไม่ได้สกัดแยก

สารส าคัญอีกจ าพวกหนึ่งคือแคโรทีนอยด์จากส่วนท่ีเป็นตะกอน และนอกจากนี้ยังไม่ได้ท าการศึกษาหาสภาวะท่ี

เหมาะสมเพื่อใช้ในการแยกสารเหล่านี้ด้วย ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะหาสภาวะท่ีเหมาะสมและปรับปรุง

วธีิการสกัดแคปไซซินอยดแ์ละแคโรทีนอยด์จากพริกโดยใชก้ระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟา้ท่ีอาจเป็นวธีิทางเลอืกท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้มด้วย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยี่หอ้ Gwinstek รุ่น GPS-3030D  

2. เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน ยี่หอ้ Buchi R-3 

3. เครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ต าแหน่ง ยี่หอ้ Mettler Toledo รุ่น AB204-S 

 

วิธีการสกัด 

น าพริกช้ีฟา้แห้งท่ีบดแลว้แชใ่นตัวท าละลายท่ีจะจับก้อนพร้อมกวนเป็นเวลา 30 นาที โดยใชส้ัดสว่นพริกช้ีฟ้า

ตอ่ตัวท าละลาย เป็น 15 กรัม ต่อ 100 มลิลลิิตร จากนั้นน ามากรองเก็บเป็นสารละลายสกัด 

 

วิธีการจับก้อนด้วยไฟฟ้า 

น าสารสกัดพริกท่ีได้ปริมาตร 80 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมอิเล็กโตรไลต์เสริม  

จากนั้นประกอบเข้ากับอุปกรณ์จับก้อนด้วยไฟฟ้า ดังแสดงในภาพท่ี 3 โดยใช้อะลูมิเนียมแผ่น หนา 0.3 เซนติเมตร

ขนาด 3 x 10 เซนติเมตร เป็นอิเล็กโทรด (Electrode)  

 
ภาพที ่3 การประกอบอุปกรณจ์ับก้อนดว้ยไฟฟา้ 

 



783 
 

-Proceeding- 

เมื่อครบเวลาจับก้อนด้วยไฟฟ้าแล้ว ท าการกรองด้วยระบบวิธีสูญญากาศ จะได้สารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี

เป็นสารละลาย (คาดว่าจะมสีารกลุม่แคปไซซินอยด์) และส่วนท่ีเป็นตะกอน (คาดว่าจะมสีารกลุม่แคโรทีนอยด์) ส่วนท่ี

เป็นสารละลาย น ามาระเหยด้วยเคร่ืองระเหยแบบลดความดันจนแห้ง ชั่งน้ าหนักหาปริมาณของสารแคปไซซินอยด์ 

และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทรกราฟี ส่วนท่ีเป็นตะกอน น ามาละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกความ

เข้มข้น 10% (ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วน าสารละลายนั้นไปสกัดด้วย นอร์มอล-บิวทานอล 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร 3 คร้ัง จากนั้นน าสารสกัดชั้นบิวทานอลมาระเหยด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน ชั่งน้ าหนัก 

แลว้ท าการวเิคราะห์ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทรกราฟตีอ่ไป  

โดยในงานวจิัยนี้ได้ท าการศกึษาสภาวะต่าง ๆ มดีังนี้ 

1. เวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟา้ที่ 15, 30, 45, 60, 75, 90 และ 120 นาที 

2. ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัด ได้แก่ 50% เอทานอล, 75% เอทานอล, 50%  

อะซิโตน และ 75% อะซิโตน (ปริมาตรตอ่ปริมาตร) 

3. ชนิดของอิเล็กโทรไลต์เสริม ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ 0.2% (น้ าหนักต่อปริมาตร), ไฮโดรคลอริก 1% 

(ปริมาตรตอ่ปริมาตร) และ ไฮโดรคลอริก 2% (ปริมาตรตอ่ปริมาตร) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
การวจิัยนี้ต้องการแยกแคปไซซินอยดแ์ละแคโรทีนอยด์จากพริกช้ีฟา้ด้วยวิธีการจับก้อนด้วยไฟฟา้ โดยศึกษา

ปัจจัยท่ีจะมีผลต่อการแยกสาร 3 ปัจจัยดว้ยกัน คือ ชนิดของตัวท าละลายที่ใชส้กัด ระยะเวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟา้ 

และชนิดอิเล็กโทรไลต์เสริม โดยกระบวนการจะเร่ิมจากการสกัดพริกชี้ฟ้าด้วยตัวท าละลาย จากนั้นท า  

การกรอง แล้วน าสารสกัดท่ีได้มาเติมอิเล็กโทรไลต์เสริมแล้วประกอบเข้ากับอุปกรณ์จับก้อนด้วยไฟฟ้า เมื่อผ่าน 

การจับก้อนตามเวลาท่ีก าหนด สารสกัดจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ชั้นสารละลาย และชั้นตะกอน หลังจากกรองแล้ว  

ชั้นสารละลายจะถูกน าไประเหยแห้ง ชั่งน้ าหนัก และวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินอยด์  ส่วนชั้นตะกอน น ามาแยกเอา

สารส าคัญ ซึ่งส่วนมากพบว่าสารท่ีตกตะกอนได้มักจะเป็นสารสีหรือรงควัตถุ (pigment) [15-17] โดยสกัดท าได้โดย

ละลายตะกอนด้วยกรดไฮโดรคลอริก 10% แล้ว สกัดด้วยนอร์มอล-บิวทานอล จากนั้นน าสารสกัดชั้นบิวทานอลไป

ระเหยแห้ง ชั่งน้ าหนักและวิเคราะห์ปริมาณสารท่ีได้  

การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในการสกัดพริกชี ฟ้า 

ตัวท าละลายที่ใชใ้นการสกัด นอกจากจะสกัดสารส าคัญที่ตอ้งการได้แล้ว ยังต้องสามารถแตกตัวเป็นไอออน

เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการเกิดจับก้อนด้วยไฟฟ้าได้ด้วย แคปไซซินอยด์สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายอะซิโตน 

(Acetone) อะซิโตรไนไทรล์ (Acetonitrile) และเอทานอล (Ethanol : EtOH) [19] อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ ได้เลือก

ศกึษาตัวท าละลายเพยีง 2 ชนิด คือ เอทานอล (Ethanol : EtOH) และอะซิโตน (Acetone) เนื่องจากมีความเป็นพิษน้อย

กว่า อะซิโตรไนไทรล์ และเนื่องจากการจับก้อนด้วยไฟฟา้ตอ้งอาศัยตัวท าละลายท่ีสามารถแตกตัวแลว้น าไฟฟา้ได้ ใน

งานวิจัยจึงได้ศึกษาความเข้มข้นของตัวท าละลายท่ีแตกต่างกัน 2 ความเข้มข้น คือ 75% และ 50% ซึ่งผลการทดลอง

แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 



784 
 

-Proceeding- 

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวท าละลายที่ใชใ้นการสกัดกับปริมาณของสารสกัด เมื่อใชเ้วลาในการจับก้อนด้วย

ไฟฟา้ 120 นาที และใชโ้ซเดยีมคลอไรดเ์ข้มข้น 0.2% เป็นอิเล็กโทรไลตเ์สริม 
 

จากผลการทดลองในภาพท่ี 4 พบว่า เมื่อเปลี่ยนชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลายท่ีใช้สกัด ท าให้ได้

ปริมาณของสารสกัดแตกตา่งกันไป การใช้เอทานอล 75% และ อะซิโตน 50% ในการสกัด จะได้ปริมาณของสารสกัด

รวมใกล้เคียงกันคือ 4.52% และ 5.11% ตามล าดับ นั่นอาจจะเป็นเพราะสารสามารถละลายในอะซิโตนได้ดีกว่า 

เอทานอล [19] แม้จะใช้อะซิโตนท่ีความเข้มข้นต่ ากว่าการใช้เอทานอลก็ตาม ในส่วนทางด้านความเป็นพิษ และราคา 

พบว่า อะซิโตนมีความเหนือกว่าเอทานอลในเร่ืองของราคาและความเป็นพิษ ส่วนทางด้านเทคนิคการระเหยแห้ง 

พบว่าตัวท าละลายท่ีมีสัดส่วนของน้ ามากจะระเหยแห้งได้ช้าและใช้เวลานาน ดังนั้นในการใช้เอทานอล 75% จึงเป็น

สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะศกึษาตอ่ 
  

การศึกษาระยะเวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟ้า 

การจับกอ้นด้วยไฟฟา้ ถ้าใชเ้วลานอ้ยจะยิ่งเป็นผลดี ซึ่งนอกจากประหยัดเวลาแล้ว ยังประหยัดพลังงานด้วย 

การใช้เวลามากอาจจะชว่ยให้แยกสารได้ดีย่ิงขึน้ แตใ่นระหว่างกระบวนการจะมคีวามร้อนเกิดขึน้ ซึ่งถ้าควบคุมได้ไม่ดี 

ก็อาจจะท าให้สารส าคัญบางตัวสลายไปได้ ในการศึกษานี้ได้ศึกษาเวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟ้าแตกต่างกัน ตั้งแต่  

15 นาที ถึง 120 นาที ให้ผลการทดลองดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในหารจับก้อนดว้ยไฟฟา้กบัปริมาณของสารสกัด เมื่อใชเ้อทานอลเข้มข้น 75% 

เป็นตัวท าละลายสกัดและใชโ้ซเดยีมคลอไรดเ์ข้มข้น 0.2% เป็นอเิล็กโทรไลตเ์สริม 
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จากผลการทดลอง ในกรณีของการสกัดแคโรทีนอยด์ พบว่าเม่ือเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละของสารสกัดก็จะเพิ่มขึ้น  

จะเพิ่มสูงสุดท่ี 1.60% เมื่อเวลา 75 นาที จากนั้นจะเร่ิมคงท่ีท่ี 1.36% จนถึง 120 นาที ในกรณีของแคปไซซินอยด์ พบว่า 

ท่ีเวลาต่ า ๆ มร้ีอยละของสารสกัดท่ีสูงท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากยังมสีารอื่น ๆ ท่ียังไมไ่ด้ตกตะกอนปนเป้ือนอยูค่่อนข้างมาก 

หลังจากผ่านการจับก้อนไป 60 นาที ร้อยละของสารสกัดจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนมากท่ีสุดท่ี 3.17% ท่ีเวลา 120 นาที ดังนั้น

เพื่อให้ได้ปริมาณรวมของสารท้ัง 2 ชนดิมากท่ีสุด เวลาในการจับก้อนด้วยไฟฟา้ท่ีเหมาะสมคือ 120 นาที 

การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารอเิล็กโทรไลต์เสริม 

สารอิเล็กโทรไลต์เสริมมีหน้าท่ีช่วยลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้โดยการเพิ่มการน ากระแสไฟฟ้าในสารละลาย  

อเิล็กโทรไลต์เสริมท่ีนิยมใชไ้ด้แก่โซเดียมคลอไรด์หรือเกลอืแกง (Sodium chloride : NaCl) เนื่องจากหาได้ง่ายและราคาถูก 

[20] อยา่งไรก็ตามต้องเพิ่มขั้นตอนการสกัดเกลอแกง ในกรณีสารท่ีต้องการสกัดอยูใ่นชั้นสารละลายด้วย เพื่อเป็นการลด

ขั้นตอนดังกล่าว ในงานวิจัยน้ีจึงศึกษาการใช้อิเล็กโทรไลต์เสริมชนิดอื่นท่ีสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ ได้แก่ การใช้ 

กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid : HCl) เข้มข้น 1% และ 2% (โดยปริมาตร) โดยเปรียบเทียบกับการใช้เกลือแกง 

 0.2 % (น้ าหนักตอ่ปริมาตร) ผลการทดลองแสดงในภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสารละลายอเิล็กโทรไลตเ์สริมกบัปริมาณสารสกัด เมื่อใชเ้วลาในการจับก้อนด้วย

ไฟฟา้ที่ 120 นาที และใชเ้อทานอลเข้มข้น 75% เป็นสารละลายสกัด 
 

 จากภาพท่ี 6 พบว่า การใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นอิเล็กไทรไลต์เสริมจะท าให้ได้ร้อยละผลได้ของสารเพิ่มขึ้น

มากกว่าการใช้เกลอืแกงท้ังในกรณีของแคปไซซินอย์และแคโรทีนอยด์ ในกรณีของแคปไซซินอยด์ ปริมาณของสารท่ีแยก

ได้ จะไมแ่ตกตา่งกันมาก เมื่อเทียบกับแคโรทีนอยด์ท่ีเห็นผลต่างกันชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณรวมของสารท่ีสกัดได้ 

พบว่าโดยเมื่อใช้ โซเดียมคลอไรด์ 0.2%, กรดไฮโดรคลอริก 1% และ กรดไฮโดรคลอริก  2% เป็นอิเล็กโทรไลต์ จะได้

ปริมาณรวมของสาร เป็น 4.52%, 6.33% และ 8.60% ตามล าดับ  
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สรุปผล 
สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดพริกชี้ฟ้าด้วยวิธีการจับก้อนด้วยไฟฟ้า คือ ใช้ตัวท าละลายเอทานอล 75%  

ในการสกัด ท าการจับก้อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในส่วนของการเลือกอิเล็กโทรไลต์เสริมนั้น สามารถเลือกใช้ตามความ

เหมาะสม เช่น ถ้าต้องการสกัดแคปไซซินอยด์เพียงอย่างเดียว อาจเลือกใช้เกลือแกงเป็นอิเล็กไทรไลต์เสริมได้ เพื่อความ

ปลอดภัยจากกรดไฮโดรคลอริก แต่ถ้าต้องการท้ังแคปไซซินอยด์และแคโรทีนอยด์ อาจจะเลือกใช้กรดไฮโดรคลอริก   

2% เป็นอเิล็กโทรไลตเ์สริม เพื่อจะได้ปริมาณสารมากขึน้ 
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การคัดแยกแบคทีเรียและการผลิตพอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรตจากน  าอ้อยซึ่งเป็น 
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Bacterial Screening and Production of Poly- 3- hydroxybutyrate ( PHB)  from 

Sugarcane Juice by-Product from Sugar Production Process 

 

วันกุศล ชนะสิทธิ์1* 

Wankuson Chanasit1*  
 

บทคัดย่อ 
 พอลิ-3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต (Poly-3-hydroxybutyrate) หรือ PHB เป็นพอลิเอสเทอร์ชีวภาพท่ีสามารถย่อย

สลายได้โดยธรรมชาติได้เป็นน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ PHB ถูกสร้างและสะสมอยู่ภายในเซลล์จุลินทรีย์หลาย

ชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียในรูปของแกรนูล เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนส ารองในภาวะท่ีมีการจ ากัด

สารอาหารบางชนิด เช่น ไนโตรเจน ในขณะท่ีมีแหล่งคาร์บอนมากเกินพอ PHB มีสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกและมี

สมบัติเชิงกลและกายภาพใกล้เคียงกับพอลิโพรพิลีนซึ่งเป็นพลาสติกสังเคราะห์ ปัจจุบันจึงมีการน า PHB ไปใช้

ประโยชน์ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะทางการแพทย์เนื่องจาก PHB สามารถเข้าได้กับเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวติ เช่น ท าเป็น

วัสดุปิดแผลหรือเป็นแคปซูลบรรจุยา อย่างไรก็ตาม การผลิต PHB ในเชิงการค้ายังมีข้อจ ากัดเนื่องจากต้นทุนสูงเมื่อ

เทียบกับพลาสตกิสังเคราะห์ ดังนัน้ งานวจิัยนี้จึงสนใจศกึษาความเป็นไปได้ในการใชแ้หล่งคาร์บอนท่ีมีราคาถูก ได้แก่ 

น้ าอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายเพื่อผลิต PHB จากแบคทีเรียไอโซเลต C8 ท่ีคัดแยกได้

ใหม ่พบว่า ไอโซเลต C8 มกีารเจรญิและสังเคราะห์ PHB ได้สูงสุดเท่ากับ 5.35±1.0 กรัมตอ่ลติรของน้ าหนักเซลล์แห้ง

และมีปริมาณ PHB เท่ากับ 40.34±0.8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง ณ ชั่วโมงท่ี 36 เมื่อเลี้ยงในน้ าอ้อยท่ีมีความ

เข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมดเท่ากับ 30 กรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าเมื่อเลี้ยงในซูโครสบริสุทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญ (น้ าหนักเซลล์

แห้งเท่ากับ 4.75±0.05 กรัมต่อลิตรและปริมาณ PHB เท่ากับ 35±2.65 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้งเมื่อเลี้ยง

เซลล์ในซูโครส) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากน้ าอ้อยมีสารส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียหลายชนิดโดยเฉพาะวิตามิน เช่น 

กลุ่มวิตามินบีและไบโอตินในปริมาณสูง 
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Abstract  
 Poly-3-hydroxybutyrate or PHB is a bio-polyester that can be naturally degraded into water and carbon 

dioxide. PHB is synthesized and accumulated by many species of microorganisms especially bacteria as an 

intracellular carbon and energy storage compounds under nutrients-limiting conditions such as nitrogen but carbon 

sources are excess. PHB is thermoplastic showing similar mechanical and physical properties to synthetic plastic 

e.g. polypropylene. Currently, PHB has been used in many applications particularly in medical applications because 

of its biocompatibility such as wound dressing or drug delivery capsule. However, a major limitation for using PHB 

in commercial is a high production cost when compared with synthetic plastics. Therefore, a feasibility of using 

cheap substrate e.g. sugarcane juice, by-product from sugar production process, as a carbon source for PHB 

production by the newly bacterial isolate C8 is investigated in this study. The result clearly showed that the 

maximum growth and PHB production of 5.35±1.0 g/L of cell dry weight (CDW) and 40.34±0.8 %CDW of PHB 

content were obtained at 36 h when grown the cells in sugarcane juice containing 30 g/L of total sugar whereas 

in pure sucrose, isolate C8 had significantly lower biomass (4.75±0.05 g/L) and accumulated PHB content only 

35±2.65 %CDW. These may due to sugarcane juice compositions containing various growth factors for bacteria 

including B group vitamins and biotin in relatively high amount.  
 

Keywords: Poly-3-hydroxybutyrate, bacteria, sugarcane juice, sucrose 
 

บทน า 

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (Polyhydroxyalkanoates, PHAs) เป็นกลุ่มพอลิเอสเทอร์ชีวภาพ ประกอบด้วย

หน่วยย่อยของกรดไขมัน 3-ไฮดรอกซี (3-hydroxy fatty acid) ถูกสร้างและสะสมอยู่ภายในเซลล์จุลินทรีย์หลายชนดิ

ในรูปของแกรนูล เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนส ารองในภาวะท่ีจ ากัดสารอาหารบางชนิด เช่น 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ หรือ ออกซิเจน ในขณะท่ีมีแหล่งคาร์บอนมากเกินพอ [1,2,3,4] PHAs มีสมบัติเป็น

เทอร์โมพลาสติกเช่นเดียวกับพลาสติกสังเคราะห์ในกลุ่มพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีน จึงสามารถน ามาขึ้นรูปและ  

น ากลับมาหลอมเหลวด้วยความร้อนได้ [5] อย่างไรก็ตาม PHAs มีข้อได้เปรียบกว่าพลาสติกสังเคราะห์จากปิโตรเคมี

เนื่องจากสามารถถูกย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ในธรรมชาติได้เป็นน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะท่ีมี

ออกซิเจนหรือแก๊สมเีทนภายใต้ภาวะไร้อากาศ [3,4] สมบัตทิางกายภาพและเชงิกลของ PHAs ขึน้อยูก่ับการรวมตัวกัน

ของชนิดและปริมาณของโมโนเมอร์ท่ีเป็นองค์ประกอบ โดย PHAs ชนิดท่ีมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ พอลิ-

3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) [poly(3-hydroxybutyrate) หรือ PHB] ซึ่งประกอบด้วยโมโนเมอร์ 3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต  

(3-hydroxybutyrate, 3HB) เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเอสเทอร์ [2,3,4] PHB ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในเซลล์ของแบคทเีรีย 

Bacillus megaterium พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างสปอร์เพราะมีการสะสมของก้อนไขมัน ( lipid inclusion) 

ในช่วงท่ีมีการเจริญแบบคงท่ีของแบคทีเรีย [1, 6] ส าหรับการตรวจหา PHAs เบื้องต้น ท าได้โดยการย้อมสี

สารประกอบประเภทไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในเซลล์ด้วยสีย้อม Nile red หรือสีซูดานแบลค บี (Sudan black B) ซึ่งจะ

ย้อมติดแกรนูลของ PHAs [2,3,4,7,8] ปัจจุบันมีการน า PHAs มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน โดยเฉพาะในทาง

การแพทย์เนื่องจากความสามารถในการเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวติ (biocompatible) และความสามารถในย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable) ตัวอย่างเช่น ใช้ท าเป็นไหมเย็บแผล วัสดุปิดแผล ผ้าก๊อซ ใช้ท าเป็นกระดูกเทียม
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หรืออุปกรณ์ฝังในร่างกาย หรือท าเป็นแคปซูลบรรจุยาท่ีต้องการให้ตัวยาค่อยๆ ถูกปล่อยออกมาในปริมาณน้อย  ๆ 

เป็นเวลานาน เป็นต้น [9] อย่างไรก็ตาม PHAs ยังคงมีข้อจ ากัดในการผลิตเชิงการค้าเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง  

Jiang และคณะ 2016 รายงานว่า ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิต PHAs ท้ังหมดคือต้นทุนของแหล่ง

คาร์บอน [10] ซึ่งหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาคือการคัดแยกจุลินทรีย์สายพันธ์ุใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์

และสะสม PHAs ได้ในปริมาณสูงและสามารถใชแ้หลง่คารบ์อนท่ีมีราคาถูกได้   

ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายในขั้นตอนการสกัดน้ าอ้อย ( juice extraction) ท าได้โดยการผ่านอ้อยเข้าไป

ในชุดลูกหีบ (4-5 ชุด) ท่ีมีการฉีดพรมน้ าร้อนลงบนกากอ้อยเพื่อเจือจางน้ าอ้อยเข้มข้นท่ีติดค้างอยู่ภายในกากอ้อยท่ี

ออกจากลูกหีบลูกหน้าจนไปถึงลูกหีบชุดสุดท้าย ในขั้นตอนนี้ จะได้น้ าอ้อยจากลูกหีบชุดแรกเป็นผลพลอยได้ (by-

product) ซึ่งมีความหนืดและมีความเข้มข้นของน้ าตาลสูงโดยเฉพาะซูโครส [11]  ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อคัดแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิต PHB จากแหล่งดินธรรมชาติและศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต 

PHB จากน้ าอ้อยหบีแรกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและชว่ยเพิ่ม

มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิต  PHB  จากแหล่งดินธรรมชาติ  

1.1 การคัดแยกแบคทีเรียผลิต PHB 

  ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อเขี่ยตัวอย่างดินท่ีเก็บได้จากบริเวณโคนต้นอ้อยในพื้นท่ีปลูกอ้อย อ าเภอป่าพะยอม 

จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 ลูป ถ่ายลงในอาหารเหลว Mineral Salt Medium (MSM) [12] ปริมาตร 50 มิลลิลติรท่ีบรรจุอยู่

ในขวดทดลองปริมาตร 250 มิลลิลิตร (pH เร่ิมต้นเท่ากับ 7.0) และมีการเติมซูโครส 20 กรัมต่อลิตรเป็นแหล่ง

คารบ์อน จากนั้นน าไปบมบนเคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมท่ีิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาท ีเปนเว

ลา 72 ชั่วโมง แลว้จึงถ่ายเชื้อปริมาตร 1 มลิลลิิตรลงในอาหารใหม่ (enrichment technique) อกี 1-2 ครัง้ จากนั้นปิเปต

เชื้อเร่ิมต้น ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร แล้วเกลี่ยลงบนอาหารแข็ง MSM บมท่ีอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 -

48 ชั่วโมง สังเกตลักษณะโคโลนขีองแบคทเีรียท่ีแตกต่างกันแลว้จึงแยกเช้ือให้บริสุทธ์ิต่อไป  

1.2 การคัดเลอืกแบคทเีรียท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต PHB ดวยวธีิ viable colony staining  

น าตัวอยางเชื้อบริสุทธ์ิท่ีคัดแยกไดจากขอ 1.1 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง MSM ท่ีมีการเติม 

สีย้อม Nile red  (ความเข้มข้น 0.5  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ตามวิธีของ Spiekermann และคณะ 1999 [8] จากนั้น 

น าจานอาหารแข็งไปส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตด้วย UV Transilluminator ณ ความยาวคลื่น 254-312 นาโนเมตร 

โดยไอโซเลตท่ีเรืองแสงเข้มท่ีสุดจะถูกคัดเลอืกเพื่อการผลิต PHB ตอ่ไป  

2. การผลิต PHB จากแบคทีเรียที่คัดแยกได้  

2.1 การเตรียมกล้าเชื้อ  

ท าได้โดยเตรียมเซลล์แขวนลอยในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85 เปอร์เซ็นต์ วัดความขุ่นของ

เซลล์ให้มีค่าการดูดกลืนแสงท่ี 600 นาโนเมตร เท่ากับ 0.5 จากนั้น ถ่ายกล้าเชื้อปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในอาหาร

เหลวส าหรับเลี้ยงกล้าเชื้อ nutrient rich (NR) [13] ปริมาตร 50 มิลลิลิตรซึ่งบรรจุอยู่ในขวดทดลองปริมาตร 250 

มิลลิลิตร (คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของเชื้อเร่ิมต้น) จากนั้นน าไปบนเคร่ืองเขย่าควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส 

ความเร็วรอบ 200 รอบตอ่นาท ีเปนเวลา 24 ชั่วโมง  

  



791 
 

-Proceeding- 

2.2  การผลิต PHB จากซูโครส   

  ถ่ายกล้าเชื้อจากข้อ 2.1 ปริมาตร 2 มิลลิลิตรลงในอาหารเหลวส าหรับการผลิต MSM ท่ีมีซูโครส 

20 กรัมต่อลิตรเป็นแหล่งคาร์บอน ปริมาตร 50 มลิลลิิตรซึ่งบรรจุอยูใ่นขวดทดลองปริมาตร 250 มิลลิลติร บม่ภายใต้

อุณหภูมิและความเร็วรอบดังข้างต้น เก็บตัวอย่างทุกๆ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อน าไปวิเคราะห์หาน้ าหนัก

เซลล์แหง้และปริมาณพอลเิมอร์ท่ีผลิตได้ (ท าการทดลอง 3 ซ้ า) 

2.3 ผลของปริมาณแหล่งคาร์บอนท่ีมีต่อการผลิต PHB  

  แปรความเข้มข้นของซูโครสท่ีใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในอาหาร MSM เท่ากับ 20 30 และ 40 กรัมต่อ

ลิตร ตามล าดับ ด าเนนิการวจิัยดังท่ีกล่าวไวใ้นข้อ 2  

2.4 การผลิต PHB จากน้ าอ้อยหบีแรกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย  

  เพาะเลี้ยงแบคทีเรียไอโซเลต C8 ในอาหารเหลวส าหรับการผลิต MSM ในน้ าอ้อยท่ีมีความเข้มข้นของ

น้ าตาลท้ังหมด (total sugar) เท่ากับความเข้มข้นของซูโครสท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญและการผลิต PHB (ได้จากข้อ 2.3)  

3. การวิเคราะห์ 

3.1 การวเิคราะห์หาน้ าหนักเซลล์แห้ง 

  น าตัวอย่าง ปริมาตร 10 มิลลิลิตร มาป่ันแยกเซลล์ท่ีความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที 

ป่ันล้างเซลล์ด้วยน้ ากลั่น 2 คร้ัง จากนั้นน าเซลล์ท่ีได้ไปใส่ในถ้วยอะลูมิเนียมท่ีทราบน้ าหนักท่ีแน่นอนแล้ว อบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18 - 20 ชั่วโมง จนกระท่ังน้ าหนักคงท่ี ค านวณหาปริมาณน้ าหนักเซลล์แห้ง หน่วย

เป็นกรัมตอ่ลิตร [12] 

3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณพอลเิมอร์ PHB โดยวิธีแกส๊โครมาโตกราฟฟี 

ด าเนินการตามวิธีของ Comeau และ คณะ (1988) ชั่งเซลล์แห้ง 20 มิลลิกรัม ใส่หลอดฝาเกลียวเติม

คลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเมทานอลท่ีท าให้เป็นกรดด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 3 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

ท่ีมีกรดเบนโซอิกเป็นสารละลายมาตรฐานภายในความเข้มข้นเท่ากับปริมาณ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น าไปให้ความร้อน

ท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนัน้เตมิน้ ากลั่น 1 มลิลิลิตร เขยา่อยา่งแรง 10 นาที แล้วจึงน าไปป่ันเหวี่ยงอกีคร้ัง

หนึ่ง ต่อมาเก็บชั้นคลอโรฟอร์ม (ชั้นล่าง) ซึ่งมีอนุพันธ์ของเมทิลเอสเทอร์ของโมโนเมอร์ไปสกัดแยกกรดและกากเซลล์ 

ตามวิธีข้างต้นอีกคร้ัง ถ่ายช้ันคลอโรฟอร์มใส่หลอดฝาเกลียว น าไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี โดยมี 

Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid] (Sigma-Aldrich) เป็นสารมาตรฐาน [12, 14] 
 

ผลการศึกษา 

1. การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิต  PHB  จากแหล่งดินธรรมชาติ 

 ผลการคัดแยกแบคทีเรียท่ีมีความสามารถในการผลิต PHB จากตัวอยา่งดินธรรมชาติบริเวณโคนต้นอ้อย อ าเภอ

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ลักษณะโคโลนีแบคทีเรียท่ีมีความแตกต่างกันจ านวน 24 ไอโซเลต ซึ่งเมื่อน าทุกไอโซเลต 

มาเพาะเลีย้งบนอาหารแข็ง MSM ท่ีมีการเตมิ Nile  red  และน าไปส่องภายใตแ้สงอัลตราไวโอเลต พบวา่ มแีบคทีเรียเพียง 

2 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต C1 และ C8 ท่ีสามารถเรืองแสงได้เมื่อเทียบกับชุดควบคุมเชิงบวก ได้แก่ Ralstonia eutropha 

H16 และชุดควบคุมเชิงลบ ได้แก่ Ralstonia eutropha PHB-4 (สายพันธ์ุกลายของ R. eutropha ท่ีไม่สามารถสังเคราะห์ 

PHB ได้) [15]  (ดังแสดงในภาพท่ี 1)  อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้ ได้คัดเลือกแบคทีเรียเพียง 1 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต C8  

เพื่อการผลิต PHB ตอ่ไปเนื่องจากมกีารเรืองแสงเข้มท่ีสุด จึงคาดวา่นา่จะมกีารสะสม PHB ได้ปริมาณสูงสุด  
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ภาพที่ 1 การเรืองแสงของแบคทเีรียผลิต PHB ท่ีคัดแยกไดใ้หม ่(ไอโซเลต C1 และ ไอโซเลต C8 )  

ภายใตแ้สงอัลตราไวโอเลต เปรียบเทียบกับชุดควบคุม  

(เมื่อ positive control คือ Cupriavidus necator H16 และ negative control คือ Ralstonia eutropha PHB-4)    

 

2. การผลิต PHB จากแบคทีเรียที่คัดแยกได้โดยใช้ซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอน  

ศกึษาผลของปริมาณแหล่งคาร์บอน ในการทดลองนี้ได้แก่ น้ าตาลซูโครสท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน (20 30 และ 

40 กรัมตอ่ลิตร) พบวา่ ณ ชั่วโมงท่ี 36 ของการเลีย้งเชื้อ ไอโซเลต C8 ได้น้ าหนักเซลล์แห้งสูงสุดเท่ากับ 4.75±0.05 กรัมต่อ

ลิตร เมื่อเลี้ยงในอาหารเหลวส าหรับการผลิต MSM ท่ีมีความเข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 30 กรัมต่อลิตร ขณะที่ท่ีความ

เข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 40 กรัมต่อลิตร พบว่า ไอโซเลต C8 มีแนวโน้มการเจริญลดลง โดยมีน้ าหนักเซลล์แห้งเพียง 

3.54±0.14 กรัมตอ่ลิตรเมื่อสิน้สุดการเลี้ยงเชื้อ (ภาพที่ 2) 

ส าหรับปริมาณ PHB ท่ีสามารถสังเคราะห์และสะสมได้เมื่อเลี้ยงไอโซเลต C8 ในอาหารเหลวส าหรับการผลิต  

MSM ท่ีมีซูโครสเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่า ณ ความเข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 30 กรัมต่อลิตร แบคทีเรียผลิต PHB ได้ใน

ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 35±2.65 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง ณ ชั่วโมงท่ี 36 ของการเลี้ยงเชื้อ ขณะท่ีแบคทีเรียสะสม  

PHB ได้ต่ าสุดเพยีง 20±2.0 เปอร์เซ็นตโ์ดยน้ าหนักเซลล์แห้งเมื่อมคีวามเข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 40 กรัมตอ่ลิตร (ภาพที่ 3)  

ดังนัน้ จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่า ณ ความเข้มข้นของซูโครสเท่ากับ 30 กรัมตอ่ลิตรคือปริมาณแหล่งคาร์บอนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการเจริญและการผลิต PHB ของแบคทีเรียไอโซเลต C8 เนื่องจากได้น้ าหนักเซลล์แห้งและปริมาณ 

PHB สูงสุด  
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ภาพที่ 2 น้ าหนักเซลล์แห้งของไอโซเลต C8 เมื่อเลี้ยงในอาหาร MSM ท่ีมีซูโครสความเข้มข้นเท่ากับ  20 30 และ 40 

กรัมต่อลิตร ตามล าดับ บ่มท่ีอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ชั่วโมง   

[ท าการทดลอง 3 ซ ้า (triplicate)]  

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณ PHB ท่ีผลิตได้เมื่อเลีย้งไอโซเลต C8 ในอาหาร MSM ท่ีมีซูโครสความเข้มข้นเท่ากับ  20 30 และ 40 

กรัมต่อลิตร ตามล าดับ บ่มท่ีอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ชั่วโมง    

[ท าการทดลอง 3 ซ ้า (triplicate)]  
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3. การผลิต PHB จากน  าอ้อยหีบแรกซึ่งเปน็ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน  าตาลทราย  

ศกึษาความเป็นไปได้ในการใชน้้ าอ้อยหีบแรกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายเป็นแหล่ง

คาร์บอนเพื่อทดแทนการใช้ซูโครส ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ าตาลในน้ าอ้อยหีบแรกด้วยเทคนิค 

ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทรกราฟฟี (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่า มีปริมาณ

ซูโครสสูงสุด เฉลี่ยประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ กลูโคสเฉลี่ยประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ และฟรักโตสเฉลี่ยประมาณ  

1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  พบว่า เมื่อเลี้ยงไอโซเลต C8 ในน้ าอ้อยท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมด (total sugar) 

เท่ากับ 30 กรัมต่อลิตร ได้น้ าหนักเซลล์แห้งสูงสุดเท่ากับ 5.35±1.0 กรัมต่อลิตร และสะสม PHB ได้สูงสุดเท่ากับ 

40.34±0.8 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง ณ ชั่วโมงท่ี 36 ของการเลี้ยงเชื้อ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเลี้ยงในอาหารเหลว

ส าหรับการผลิต MSM ท่ีมีซูโครสบริสุทธ์ิเป็นแหล่งคาร์บอน (ภาพที่ 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบน้ าหนักเซลล์แห้งและปริมาณ PHB เมื่อเลี้ยงไอโซเลต C8 ในอาหาร MSM ท่ีมีซูโครสและ

น้ าอ้อยท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมดเท่ากับ  30 กรัมต่อลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิท่ี 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 

200 รอบตอ่นาท ีเป็นเวลา 72 ชั่วโมง [ท าการทดลอง 3 ซ ้า (triplicate)]  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ความเข้มข้นของซูโครสและความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมดในน้ าอ้อยเทา่กับ 30 กรัมต่อลิตร แบคทเีรียไอโซ

เลต C8 สามารถเจริญและผลิต PHB ได้ในปริมาณสูงสุด (ดังแสดงรูปท่ี 2 3 และ 4) ขณะท่ีเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ

แหล่งคาร์บอนเท่ากับ 40 กรัมต่อลิตร พบว่า น้ าหนักเซลล์แห้งและปริมาณ PHB ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากผลของการยับยั้งจากสับสเตรต (substrate inhibition)  Heinzle และ Lafferty (1991) ได้ศึกษาสมการทาง

คณิตศาสตร์ของการผลิต PHB ใน Alcaligenes eutrophus H16  พบวา่ การผลิต PHB จะถูกยับยัง้ด้วยความเข้มข้นของ

แหล่งคาร์บอน โดยความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนและปริมาณ PHB ท่ีผลิตได้มีความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงเส้น 
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(linear regression) [16] เช่นเดียวกับในงานวิจัยของ Shaaban และคณะ (2012)  ท่ีได้รายงานว่า ความเข้มข้นของ

กลูโคสและแอมโมเนียมมีผลต่อค่าอัตราการเจริญจ าเพาะและการผลิต PHB โดยพบว่า ท่ีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน (C/N) เท่ากับ 25:1 ทุกไอโซเลตท่ีคัดแยกได้ (จ านวน 10 ไอโซเลต) มีผลผลิต PHB ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

เมื่อเทียบกับคา่ C/N เท่ากับ 20:1 [17]  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Belal และ Farid (2016) ท่ีรายงานวา่ C/N เท่ากับ 

20:1 ในทุกแหล่งคาร์บอนท่ีศึกษา ได้แก่  กลูโคส  ไซโลส แลกโตส หางนม กากน้ าตาล ไฮโดรไลเสตจากชานอ้อยและ

ฟางข้าว Bacillus  cereus E6 มกีารเจรญิและผลิต PHB ได้ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 5.6 กรัมตอ่ลติรของน้ าหนักเซลล์แห้ง

และมีปริมาณ PHB สูงถึง 82 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง ตามล าดับ ขณะท่ีเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของ C/N เท่ากับ 

25:1 พบว่า น้ าหนักเซลล์แห้งลดลงเหลือเพียง 4.9 กรัมต่อลิตรและปริมาณ PHB ลดลงเหลือ 69.4 เปอร์เซ็นต์ 

โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง [18] อย่างไรก็ตาม Lee และคณะ (2008) รายงานว่า ค่า C/N ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการผลิต 

PHB ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 20 ถึง 40 [19] ซึ่งในการทดลองนี้ อาหารเหลวส าหรับการผลิต PHB ซึ่งมีความเข้มข้นของ

น้ าตาลท้ังหมดเท่ากับ 30 กรัมต่อลิตรมีอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 38 จึงถือเป็นอัตราส่วนท่ี

เหมาะสมตอ่การเจรญิและการผลิต PHB นอกจากนี้ ผลการทดลองข้างตน้ ยังแสดงให้เห็นว่า ที่ความเข้มข้นของแหล่ง

คารบ์อนเท่ากับ 30 กรัมตอ่ลติร เซลล์ไม่ได้รับผลกระทบจาก substrate inhibition  

ส าหรับการผลิต PHB จากน้ าอ้อยหีบแรกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายในงานวจิัยนี้ 

พบว่า ไอโซเลต C8 ท่ีคัดแยกได้ มีการเจริญและสะสม PHB ได้สูงกว่าการเลี้ยงในซูโครสบริสุทธ์ิ ท้ังนี้ อาจเนื่องมาก

จากในน้ าอ้อยมีวิตามิน เช่น ไบโอตินและวิตามินบีในปริมาณสูง รวมถึงมีกรดอะมิ โนและแร่ธาตุท่ีจ าเป็นซึ่งช่วย

ส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญของจุลินทรียไ์ด้ [20, 21]  Koller และคณะ (2010) รายงานว่า การผลิต PHB จากหัวบีท

ได้ปริมาณเซลล์และผลผลิต PHB สูงกว่าเมื่อเลี้ยงในแหล่งคาร์บอนบริสุทธ์ิ เช่น กลูโคส [21] นอกจากนี้ มีรายงาน 

การใช้น้ าอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อการผลิต PHB ในหลายงานวิจัย ตัวอย่างเช่น ใน Alcaligenes eutrophus  พบว่า  

มีการเจริญและผลิต PHB ได้สูงสุดเมื่อเลี้ยงในน้ าอ้อยท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมดเท่ากับ 50 กรัมต่อลิตร  

โดยมีน้ าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 6.01 กรัมต่อลิตรและมีปริมาณ PHB เท่ากับ 30.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง  

ณ ชั่วโมงท่ี 60 ของการเลีย้งเชื้อ [22] ขณะที่เมื่อเลีย้ง Alcaligenes latus ในน้ าออ้ยท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมด

เท่ากับ 20 กรัมต่อลิตรและมีค่า C/N เท่ากับ 28.3:1 พบว่า  A. latus สังเคราะห์และสะสม PHB ได้สูงสุดเท่ากับ 1.30 

กรัมต่อลิตรซึ่งคิดเป็น 63  เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเซลล์แห้ง [23] นอกจากนี้ Thammasittirong และคณะ (2017)  

ได้ศึกษาการผลิต PHB โดยใชแ้หลง่คารบ์อน 6 ชนิด ได้แก่ แป้งท่ีละลายในน้ าได้ (soluble starch) น้ าอ้อย กากน้ าตาล 

กลีเซอรอล กลูโคสและซูโครสจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis B417-5 พบว่า แบคทีเรียมีการเจริญและสะสม 

PHB สูงสุดเท่ากับ 2.77 กรัมต่อลิตรของน้ าหนักเซลล์แห้ง และมีปริมาณ PHB เท่ากับ 72.08 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก

เซลล์แห้งเมื่อเลี้ยงในอาหารส าหรับการผลิต PHB ท่ีมีความเข้มข้นของน้ าตาลท้ังหมดในน้ าอ้อยเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์

และมีสารสกัดจากยีสต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์เป็นแหล่งไนโตรเจน ภายใต้สภาวะการเลี้ยงเชื้อท่ีม ีpH เท่ากับ 7 อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง  [24]  ดังนัน้ กล่าวโดยสรุป งานวจิัยนี้แสดงให้เห็นว่า ไอโซเลต C8 สามารถเจรญิ

และสะสม PHB โดยใชน้้ าอ้อยหบีแรกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดย

มนี้ าหนักเซลล์แหง้และผลผลิต PHB อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับงานวจิัยก่อนหนา้ ซึ่งคาดว่าจะชว่ยลดต้นทุนในการผลิต 

PHB ในระดับการค้าได้และยังถอืเป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับวัสดุทางการเกษตรอกีทางหน่ึง  
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การใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงส าหรับการสอนความหนาแน่นและการลอยตัว  

Use of Interactive Simulation for Teaching Density and Buoyancy  

 

ชาญวิทย์ ค าเจริญ1* และ เพชรศริินทร์ ตุน่ค า2 

Chanwit Kamcharean* and Phetsirin Tunkham2 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ พัฒนาสื่อการสอน ตรวจสอบความเข้าใจและส ารวจความพงึพอใจของนักเรียน

ท่ีมีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ 

ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 43 คน  

ท่ีเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง 

เ ร่ื อ งค ว ามหนาแน่ น และการลอยตั ว  ซึ่ ง ใ ช้ ง านบน เ ว็ บ ไซต์  https: / /phet. colorado. edu/ sims/density-and 

buoyancy/buoyancy_en.html ใบกิจกรรมประกอบการสอน เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว และแบบส ารวจความ

พึงพอใจ ที่มีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงส าหรับการสอน เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว  ผลการวิจัย

พบว่า การใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัวสามารถท าให้นักเรียนมองภาพ

ปรากฏการณ์ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถแสดงค่ามวลและ ปริมาตร ท าให้นักเรียนสามารถค านวณหาค่าความ

หนาแนน่ของวัตถุได้ และสามารถระบุลักษณะของวัตถุเมื่ออยูใ่นน้ าได้ ท าให้นักเรียนมคีวามเข้าใจเร่ืองความหนาแน่น

และการลอยตัวได้ดีขึ้น เป็นสื่อการสอนท่ีสะดวก ประหยัดเวลาและงบประมาณ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนได้หลากหลายมากกว่าการทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริง ดังนั้นการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงสามารถ

น าไปใชใ้นการสอนวทิยาศาสตร์และสามารถน าไปพัฒนาเป็นสื่อการสอนเร่ืองความหนาแนน่และการลอยตัวได้ 
 

ค าส าคัญ:   ความหนาแนน่, การลอยตัว, สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจรงิ, แบบส ารวจความพงึพอใจ 
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Abstract  
The aim of this study was to develop instructional media, investigate students’  understanding and survey 

students’ satisfaction with density and buoyancy interactive simulation. The target group was 43 Matthayom Suksa five 

students in a large-size secondary school in Chiang Mai province who enrolled in Physics subject in the 1st semester of 

the academic year 2018. The research instruments were density and buoyancy interactive simulation, which is available 

from https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html, worksheet and satisfaction survey. The 

results reveal that a density and buoyancy interactive simulation performs a clear visibility of a phenomenon of density 

and buoyancy. It can express the value of mass and volume which are used for density calculation. Also, it can identify 

the characteristics of objects in the water.  Moreover, it helps students to better understand in density and buoyancy. 

Density and buoyancy interactive simulation is a convenient and low cost instrument-save time in preparing.  It can 

design various types of teaching and learning activity more than the authentic instructional media. Density and buoyancy 

interactive simulation is potential to apply in science teaching. We can concluded it that the use of interactive simulation 

is appropriate to use in teaching science and can be developed as an instructional media on the density and buoyancy. 
 

Keywords:   Density, Buoyancy, Interactive simulation, Satisfaction survey 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก

ดังจะเห็นได้จากการท่ีคอมพิวเตอร์เข้ามามีอิทธิพลในหลายๆ สาขา เช่น การวิจัย การตลาด การธนาคาร การบริหาร

จัดการ ไมเ่วน้แมแ้ตก่ารจัดการศกึษา การใชเ้ทคโนโลยีทางคอมพวิเตอร์มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนได้รับความนิยม

มากในปัจจุบัน ซึ่งคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สอน ซึ่งสามารถแบ่งการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาได้ 3 ลักษณะคือ 1)การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนให้กับผู้เรียนท่ีอยู่ในระยะ

ทางไกล 2)การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนหรือ การสอบแบบออนไลน์ 3) การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อใน 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่ง เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลายและมีส่วนช่วยให้การจัดการ

เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Dabas N. [1] ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ซอต์ฟแวร์ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียน 

การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอต์ฟแวร์สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง ซึ่งสามารถจ าลองสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถ

ศึกษาโดยสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงนี้ สามารถจ าลองสถานการณ์ซ้ า ๆ ได้หลายคร้ัง ท าให้ผู้เรียนสามารถสังเกต

ปรากฏการณ์อย่างละเอียด สามารถบันทึกค่าตัวแปรท่ีแสดงในการทดลองได้อย่างสะดวก และข้อมูลจากงานวิจัยพบวา่ 

สื่อจ าลองโตต้อบเสมือนจริงนี้ช่วยเปลี่ยนแนวคิดของผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนและช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ

ทางการเรียนมากขึ้น Geladze D. [2] และในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์น้ัน จ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีสื่อประกอบการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนมองเห็นภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและสามารถท า

ความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงเป็นสื่อท่ีมีสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดประสิทธิภาพใน 

การจัดการเรียนการสอนและได้รับการยอมรับให้ใชเ้ป็นสื่อประกอบการสอนกันอย่าง Adams W. K., et al. [3]  Adams W. 

K., et al. [4]  

ในมหาวิทยาลัยโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา นักฟิสิกส์ร่วมมือกับนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ได้จัดท า

โครงการ The Physics Education Technology (PhET) ซึ่งเป็นโครงการท่ีสร้างและพัฒนาสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง  

ซึ่งเปิดใช้งานบนเว็บไซต์ www.//phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ สามารถ

ดาวน์โหลดติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ คอมพิวเตอร์แล็ปท๊อป ส าหรับใช้ในกรณีท่ีไม่มีอินเตอร์เน็ต  

สื่อจ าลองโตต้อบเสมอืนจริงของ PhET สามารถใชง้านบนโปรแกรมแฟลช (Flash) และใชภ้าษาจาวา (Java) ในการแสดงผล

ของสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง และยังสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android) หรือ ไอโอเอส (IOS) 

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ไอแพด(I Pad) และแทปเลต (Tablet) ได้โดยส่ือจ าลองโต้ตอบ

เสมือนจริงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน  สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงท่ีสร้างขึ้นมีท้ังหมด 50 สื่อจ าลอง ครอบคลุม

เนื้อหาท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยและบางสื่อจ าลองครอบคลุมเนื้อหาขั้นสูงขึ้นด้วย  

โดยเนื้อหาในสื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจริงแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มคือ 1) การเคลื่อนท่ี 2) งานพลังงานและก าลัง 3) คลื่นเสียง 

4) อุณหพลศาสตร์และความร้อน 5) ไฟฟา้ 6) แสงและรังสี 7) ปรากฏการณ์ควอนตัม 8) เคมฟีิสิกส์ และ 9) คณิตศาสตร์ 

โดยจุดประสงค์หลักของการสร้างสื่อจ าลองโตต้อบเสมือนจริงของ PhET มี 2 ประเด็นคือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจในเนื้อหาและเพิ่มความสนใจ และ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น Perkins K., et al. [5] สื่อจ าลองโต้ตอบ

เสมือนจริงของ PhET สามารถออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบเช่น การใช้เป็นสื่อส าหรับ 

การทดลอง ซึ่งสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงสามารถท าให้ผู้เรียนออกแบบหรือสร้างรูปแบบการทดลองได้ด้วยตัวเอง 

สามารถลองผิดลองถูกโดยทดลองได้หลายๆ คร้ังโดยไมส่ิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ และไมก่่อให้เกิดอันตรายจากการทดลอง

เหมือนการทดลองจริง อีกทั้งยังสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในการทดลองได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และสื่อจ าลอง
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โต้ตอบเสมือนจริงของ PhET ยังมีความคล้ายคลึงกับสื่อของจริงท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการและท าให้ประหยัดงบประมาณ 

ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง จากผลงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงของ 

PhET เช่นสื่อเร่ือง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit Construction Kit; CCK) สามารถใช้ทดแทนการทดลองด้วยอุปกรณ์ของ

จริงได้ และท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้โดยไม่แตกต่างจากการทดลองด้วยอุปกรณ์จริง Finkelstein N. D., et al. [6]  

การใช้เป็นสื่อสาธิตประกอบการบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture Demonstrations; ILDs) ซึ่งสามารถท าให้

ผู้เรียนมองเห็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้อย่างชัดเจน โดยผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้เรียนได้เห็นถึงผลการสาธิตท่ีแตกตา่งกัน อกีท้ังยังสามารถท าซ้ าได้หลาย ๆ  คร้ัง ซึ่งสะดวกตอ่การจัดการเรียนการสอน

เป็นอยา่งมาก Perkins K., et al. [5]  

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ มคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องให้ผู้เรียนมองเห็นภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ชัดเจน 

จึงจะสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ การใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมาใชใ้นการเรียนการสอน จึงเป็นแนวทาง

หนึ่งท่ีช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล เนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ท่ีผู้วิจัยสนใจน าสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมาใช้ในการ

เรียนการสอนคือ ความหนาแน่นและการลอยตัว ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีค่อนข้างซับซ้อนและผู้เรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับ เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายแต่เพียง

อยา่งเดียว ซึ่งผู้เรียนไมไ่ด้ทดลองจริงหรือไมไ่ด้สังเกตจากการสาธิต Loverude M.E., Lautz C.H. and Heron P.R.L. [7] และ

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงหลายงานวิจัยได้ท าการน าสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงไปใช้ใน  

การจัดการเรียนการสอนเช่น Ted M. Clarkt และ Julia M. Chamberlain ได้น าสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงของไฮโดรเจน

อะตอม ไปใชเ้ป็นกิจกรรมประกอบการสอนในวิชาปฏบัิติการส าหรับรายวิชาเคมท่ัีวไป พบวา่สื่อจ าลองแบบโตต้อบเสมือน

จริงของ PhET เร่ืองแบบจ าลองอะตอมของไฮโดรเจน ท าให้นักศึกษาได้เปรียบเทียบและวิเคราะห์แบบจ าลองอะตอม

จ านวน 6 อะตอม แบบจ าลองได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองอะตอมไฮโดรเจน ท่ีท าให้เห็นเป็นรูปธรรมได้

อยา่งชัดเจน และส่งเสริมให้นักศกึษามกีารเรียนรู้แบบสืบเสาะ และนักศกึษามกีารตอบรับในทางบวกกับการใชส้ื่อจ าลอง

โต้ตอบเสมือนจริงในการเรียนการสอนส าหรับปฏิบัติการในรายวิชาเคมีท่ัวไป Clarkt T.M. and Chamberlain J.M. [8] 

Fatma Nur Ersoy และ Refik Dilber ได้ท าการศึกษาผลของการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงเร่ือง ไฟฟ้าสถิต โดยท า 

การเปรียบเทียบความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จากการส ารวจความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่ อน

เปรียบเทียบกับนักศึกษา 2 กลุ่ม ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มท่ีผ่านการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมีความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่ผ่านการใช้สื่อจ าลอง Ersoy F.N. and Dilber R. [9] Zacharia ได้ท าการศึกษาผล 

การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับการท าการทดลองจริง เปรียบเทียบกับการท าการทดลองจริงเพียงอย่าง

เดียว ในเร่ืองวงจรไฟฟ้า ท าการทดลองกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ส าหรับครู จ านวน 88 คน โดยมี

การวัดผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเรี ยนโดยใช้

คอมพิวเตอร์ร่วมกับการท าการทดลองจริงมีความเข้าใจท่ีดีกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยการท าการทดลองจริงเพียงอย่างเดียว 

Zacharia Z.C. [10] ซึ่งจากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกตจากการทดลองจริงหรือ สื่อจ าลอง

โต้ตอบเสมือนจริง จะท าให้ผู้เรียนเห็นภาพท่ีชัดเจน และมีความเข้าใจท่ีมากกว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

บรรยายแตเ่พยีงอยา่งเดียว Heron P.R.L., Loverude M.E., Shaffer P.S. and McDermott L.C. [11] 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าเอาสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมาปรับใช้ในการสอนเร่ือง ความ

หนาแน่นและการลอยตัว ส าหรับการสอนในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนใน

ระดับสูงต่อไป ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบใบกิจกรรมประกอบการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง วิเคราะห์ความเข้าใจ

ของนักเรียนจากค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรม และประเมินผลจากการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงจาก 
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การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง (Evaluation Questionnaire for Computer 

Simulation; EQCS) Gok T. [12]  

 

วิธีการวจิัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนเร่ือง ความหนาแน่นและการลอยตัว จากสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความ

หนาแน่นและการลอยตัว ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  

ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนท่ีมตี่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจริง เร่ืองความหนาแนน่และ

การลอยตัว จากค าตอบในใบกิจกรรม  

3. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงส าหรับการสอน เร่ือง  

ความหนาแนน่และการลอยตัว 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิจัยโดยด าเนนิการตามขั้นตอนสรุปได้ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท าวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองแรงลอยตัว จากเว็บไซต์ 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html ซึ่งสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ือง

ความหนาแนน่และการลอยตัว มีรายละเอยีดของส่วนประกอบตา่ง ๆ ดังแสดงในภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 รายละเอยีดองค์ประกอบของสื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจรงิ เร่ือง ความหนาแน่นและการลอยตัว 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยออกแบบใบกิจกรรมประกอบสอน เร่ืองแรงลอยตัวให้มปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับสื่อ

จ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว โดยมีการตรวจสอบด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิค่า

ดัชนีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง (Index of Congruence: IOC) จ านวน 3 ท่าน 

ได้คา่เฉลี่ยเท่ากับ 0.72 แปลความได้ว่า สามารถน าไปใชไ้ด้  

ขั้นตอนท่ี 3 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง (Evaluation 

Questionnaire for Computer Simulation; EQCS) ซึ่งแบบประเมินนี้ประกอบไปด้วยค าถามท้ังหมด 29 ข้อ เป็นค าถาม

ความพงึพอใจในเชงิบวกจ านวน 22 ข้อ ค าถามความพึงพอใจในเชงิลบจ านวน 7 ข้อ โดยมีระดับการประเมนิความพึง

พอใจ 5 ระดับ Gok T. [12] เมื่อท าการแปลแบบประเมินความพึงพอใจเป็นภาษาไทยแล้วได้ให้ผู้ร่วมวิจัยอีกท่านแปล

แบบประเมินกลับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา (เจ้าของภาษา) ตรวจสอบความถูกต้องของ 

การแปลจากแบบประเมนิภาษาอังกฤษท้ังสองชุดคือ ชุดตน้ฉบับและชุดท่ีแปลกลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีก

คร้ัง พบว่าไม่มีความคลาดเคลื่อนในการแปลแบบประเมนิความพงึพอใจ ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของคะแนนของ

ข้อค าถาม โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน โดยมีช่วงห่างของคะแนน

เท่ากับ 0.8 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินความพงึพอใจ 

การสรุปความหมาย 
ระดับคะแนนความพงึพอใจ 

ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 

มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด 4.21-5.00 1.00-1.80 

มคีวามพงึพอใจมาก 3.41-4.20 1.81-2.60 

มคีวามพงึพอใจปานกลาง 2.61-3.40 2.61-3.40 

มคีวามพงึพอใจน้อย 1.81-2.60 3.41-4.20 

มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 1.00-1.80 4.21-5.00 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 43 คน ท่ีเรียนรายวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 1 คาบ ระยะเวลา 50 นาที  

ขั้นตอนท่ี 5 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนจากการตอบค าถามในใบกิจกรรม ใช้สถิติร้อยละในการแสดงผลค าตอบท่ี

นักเรียนตอบถูก ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อจ าลอง

โต้ตอบเสมือนจริง การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือความพึงพอใจเชิงบวกและความพึงพอใจเชิงลบ  

ใชค้่าเฉลี่ยในการแสดงผลค าตอบ  

นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. The Physics Education Technology (PhET) คือ สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจรงิทางฟิสกิส์ท่ีใชง้านบน เว็บไซต์ 

www.//phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics สื่อจ าลองสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียน

ฟิสิกสแ์ละเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนฟิสิกสใ์ห้ดีขึ้น  

2. สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง คือ สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว ท่ีใช้

งานบนเว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_en.html  

3. ความเข้าใจของนักเรียน คือ ความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจริง เร่ืองความ

หนาแนน่และการลอยตัว ซึ่งวิเคราะห์จากค าตอบในใจกิจกรรมและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

4. การประเมินความพงึพอใจ คือ กระบวนการใชดุ้ลยพนิจิ หรือ ค่านยิมและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการพจิารณา

ตัดสินคุณภาพของการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงส าหรับการสอน เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว โดยการ

เปรียบเทียบผลท่ีวัดได้กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นระดับความพงึพอใจของนักเรียน ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

นักเรียนได้รับในสิ่งท่ีตนเองต้องการได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองต้อ งการ 

ซึ่งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกันแลว้แต่ตัวบุคคล 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย  

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 43 คน ที่เรียนรายวชิาฟสิิกส ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
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ผลการศึกษา 

 ผลจากค าตอบจากใบกจิกรรม  

 ค าถามในใบกิจกรรมมีด้วยกันท้ังหมด 3 ตอน ค าถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการ

ค านวณหาค่าความหนาแนน่ของวัตถุตัวอยา่ง 4 ชนิดซึ่ง ตอนท่ี 1 วัตถุมมีวลต่างกันแต่มปีริมาตรเท่ากัน และตอนท่ี 2 

วัตถุมมีวลเท่ากันแตม่ปีริมาตรตา่งกัน แลว้ให้นักเรียนพิจารณาวา่ เมื่อน าวัตถุท้ัง 4 ชนิดน้ี ใส่ลงไปในน้ าแลว้ วัตถุท้ัง 4 

ชนิดนีม้ลีักษณะการจม หรือลอย อยา่งไร ผลการทดลองเมื่อน าวัตถุท้ัง 4 ใส่ลงไปในน้ าดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ผลการทดลองตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 

 

ผลการตอบค าถามเกี่ยวกับความหนาแน่นของวัตถุตัวอย่างและลักษณะการจมน้ าและลอยน้ าของวัตถุตัวอย่างท้ัง 4 

ชนิดของค าถามตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2 ได้ผลดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการตอบค าถามเกี่ยวกับความหนาแน่น ลักษณะการจมและลอยน้ าของค าถามตอนท่ี 1 และ 2  

ตอนท่ี 1 วัตถุมมีวลต่างกันแต่มีปริมาตรเท่ากัน 

วัตถุ

ตัวอยา่ง 

มวล 

(kg) 

ปริมาตร 

(m3) 

ความหนาแนน่ 

(kg/m3) 
ลักษณะเมื่ออยูใ่นน้ า 

จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

(%) 

1 8 0.005 1,600 จม  39 (90.70) 

2 6 0.005 1,200 จม 35 (81.39) 

3 4 0.005 800 ลอย 29 (67.44) 

4 2 0.005 400 ลอย 37 (86.04) 

ตอนท่ี 2 วัตถุมมีวลเท่ากันแตม่ปีริมาตรตา่งกัน  

วัตถุ

ตัวอยา่ง 

มวล 

(kg) 

ปริมาตร 

(m3) 

ความหนาแนน่ 

(kg/m3) 
ลักษณะเมื่ออยูใ่นน้ า 

จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

(%) 

1 5 0.01 500 ลอย 19 (44.18) 

2 5 0.005 1,000 ลอยปร่ิม 25 (58.14) 

3 5 0.0025 2,000 จม 30 (67.76) 

4 5 0.00125 4,000 จม 21 (48.83) 

 

  



806 
 

-Proceeding- 

ค าถามตอนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการค านวณหาค่าความหนาแน่นของวัตถุสองชนิดคือ วัตถุ A และ วัตถุ 

B โดยท าการปรับค่ามวลแล้วน าไปชั่งในอากาศเพื่อค านวณหาน้ าหนักและปรับปริมาตร เพื่อค านวณหาค่าความ

หนาแน่นแล้วทดลองน าวัตถุ A และวัตถุ B หย่อนลงในน้ าแล้วพิจารณาลักษณะการจม และ ลอยของวัตถุ A และ B 

ผลการทดลองเมื่อน าวัตถุท้ัง 2 ใส่ลงไปในน้ าดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการทดลองตอนท่ี 3 วัตถุตัวอย่าง 2 ชนิดมีมวลและปริมาตรตา่งกัน 
 

ผลการตอบค าถามเกี่ยวกับการค านวณหาค่าความหนาแน่นและลักษณะการจมน้ าและลอยน้ าของวัตถุ

ตัวอยา่งทัง้ 2 ชนิดของค าถามตอนท่ี 3 ได้ผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการตอบค าถามเกี่ยวกับความหนาแน่น ลักษณะการจมและลอยน้ าของค าถามตอนท่ี 3  

วัตถ ุ ข้อ ผลการตอบค าถาม  จ านวนนักเรียนท่ีตอบ (%) 

A 1 ตอบค าถามถูก - ให้เหตุผลถูก 35 (81.39) 

ตอบค าถามถูก - ให้เหตุผลผิด 8 (18.60) 

2 แสดงวธีิการค านวณถูก 38 (88.37) 

B 1 ตอบค าถามถูก - ให้เหตุผลถูก 37 (86.05) 

ตอบค าถามถูก - ให้เหตุผลผิด 6 (13.95) 

2 แสดงวธีิการค านวณถูก 40 (93.02) 

  

ผลจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจริง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง 

เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือความพึงพอใจต่อการใช้สื่อจ าลอง

โต้ตอบเสมือนจริงในเชิงบวกและความพึงพอใจต่อการใช้ สื่อจ าลองเชิงโต้ตอบเสมือนจริง ในเชิงลบ โดยก าหนดให้มี
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ระดับการประมาณค่าดังนี้ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด มี

คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ และน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย ดังแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 

 

 
 

ภาพที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีมีต่อความพงึพอใจเชิงบวกจ านวน 22 ข้อ  

 

 
 

ภาพที่ 6 ระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีมีต่อความพงึพอใจเชิงลบจ านวน 7 ข้อ 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ค าตอบในใบกิจกรรมตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการค่าความหนาแน่นและ

การระบุลักษณะของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ า พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ค านวณค่าความหนาแน่นได้ถูกต้อง และสามารถบอก

ลักษณะของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ าได้ แต่ได้ค้นพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากค าตอบ คือ เมื่อก าหนดให้วัตถุมีปริมาตร

เท่ากัน นักเรียนท่ีตอบถูกบางคนเลือกพจิารณาเฉพาะมวล เพยีงอย่างเดียว โดยตอบว่า วัตถุที่มมีวลมากจะจมน้ า วัตถุที่

มมีวลนอ้ยจะลอยน้ า ด้วยแนวความคิดนี้ ท าให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ตอบค าถามในตอนท่ี 2 ผิด ซึ่งตอนท่ี 2 ได้ก าหนดให้

วัตถุแต่ละชนิดมีมวลเท่ากันแตม่ีปริมาตรต่างกัน นักเรียนมีแนวคิดว่า วัตถุท่ีปริมาตรมากจะจมน้ า วัตถุท่ีมีปริมาตรน้อย

จะลอยน้ า โดยนักเรียนไม่ได้ค านึงถึงอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรซึ่งก็คือความหนาแน่นของวัตถุนั่นเอง ซึ่งความ
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เข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้มีความคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของ Michael E. Loverude, Christian H. Kautz, และ  Paula R. L. 

Heron ท่ีคน้พบวา่ ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่พจิารณาเฉพาะมวลของวัตถุเพียงอยา่งเดียวในการท่ีระบุวา่วัตถุนั้นจมหรือลอยน้ า 

Loverude M.E., Lautz C.H. and Heron P.R.L. [7] และจากผลการวิเคราะห์ค าตอบในตอนท่ี 3 ก็พบความเกี่ยวเนื่องของ

ค าตอบกับตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2 โดยกลุ่มนักเรียนท่ีตอบผิดในตอนท่ี 1 และ 2 เพราะมคีวามเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ลักษณะของวัตถุเมื่ออยูใ่นน้ าเพราะพิจารณาแตม่วลของวัตถุแต่เพียงอยา่งเดียวก็จะไม่สามารถระบุได้ว่า วัตถุตัวอยา่งใน

ตอนท่ี 3 ท่ีมีมวลและปริมาตรตา่งกัน นัน้มลีักษณะอย่างไรเมื่ออยูใ่นน้ า ดังนัน้ จากผลการวจิัยจึงค้นพบว่า การพจิารณา

ว่าวัตถุจะมีลักษณะอย่างเม่ืออยู่ในน้ า ต้องเน้นย้ าให้นักเรียนพิจารณาทั้งขนาดของมวลและปริมาตรของวัตถุ และเมื่อ

นักเรียนสามารถสังเกตหรือระบุค่าของมวลและปริมาตรได้ชัดเจนจากสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงก็จะท าให้นักเรียน

สามารถเข้าใจและระบุได้ว่า วัตถุนั้นจะอยูน่้ าในลักษณะใด ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับงานวิจัยของ James Minogue และ David 

Borland ท่ีค้นพบว่า สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมีส่วนช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและท าให้

นักเรียนท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนได้ดีขึ้น Minogue J and Borland D. [13] นอกจากนี้ผู้วจิัยพบว่า ผลการประเมนิความ

พงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใชส้ื่อจ าลองโต้ตอบเสมอืนจริง โดยเฉลี่ยพบวา่มคีวามพงึพอใจระดับ มาก ถึง มากท่ีสุด ท า

ให้สามารถขยายการออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบใบกิจกรรมในหัวข้ออื่น ๆ ท่ีใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง มาใช้

ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาสื่อการสอนจากสื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงเร่ือง ความหนาแน่นและการลอยตัวโดยใช้ใบ

กิจกรรมประกอบการสอน สามารถช่วยให้นักเรียนมองภาพปรากฏการณไ์ด้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยส่ือจ าลองโตต้อบ

เสมือนจริงสามารถแสดงค่ามวลของวัตถุ ปริมาตรของวัตถุโดยการแทนท่ีน้ า ท าให้นักเรียนสามารถค านวณหา  

ค่าความหนาแน่นของวัตถุได้ ซึ่งท าให้นักเรียนสามารถระบุลักษณะของวัตถุเมื่ออยู่ในน้ าได้ อีกท้ังสื่อจ าลองโต้ตอบ

เสมือนจริงยังสามารถแสดงลักษณะการลอยของวัตถุได้ สามารถเปลี่ยนขนาดมวล ปริมาตรของวัตถุได้ และ 

ยังสามารถชั่งวัตถุในของเหลวชนิดต่าง ๆ ได้ ด้วยตาชั่งท่ีอยู่ในของเหลว ท าให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียน 

การสอนได้หลากหลายมากกว่าการทดลองโดยใช้อุปกรณ์จริง นอกจากนี้แล้ว สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงยังมี  

ความสะดวกในการใช้งาน นักเรียนสามารถใช้ สมาร์ตโฟน (Smart Phone) แทปเลต (Tablet) และ ไอแพด (I Pad)  

ท าการทดลองไปพร้อมกันได้ สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัว และใบกิจกรรมจึงมี

ความเหมาะสมในการน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเร่ืองความหนาแนน่และการลอยตัว  

2. เมื่อพิจารณาจากค าตอบของนักเรียนในใบกิจกรรมของค าถามแต่ละข้อพบว่า นักเรียนตอบค าถามได้

ถูกต้องเกิน 50% ยกเวน้ค าถามตอนท่ี 2 วัตถุตัวอย่าง 1 และ 4 ซึ่งตอบถูกคิดเป็น 44.18% และ 48.83% แสดงให้เห็น

วา่ นักเรียนมคีวามเข้าใจที่ถูกตอ้งเมื่อใชส้ื่อจ าลองโตต้อบเสมือนจริง เร่ืองความหนาแน่นและการลอยตัวประกอบกับ

ใบกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน  

3. เมื่อพิจารณา ผลจากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงพบวา่

นักเรียนให้การตอบรับในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ถึง มากท่ีสุด และนักเรียนให้

ความเห็นว่า สื่อจ าลองโต้ตอบเสมือนจริงมีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนในหัวขอ้อ่ืน ๆ ได้ด้วย  
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การพัฒนาผลติภัณฑ์วัสดุเชิงประกอบซางข้าวโพดและพอลิเอทิลนีชนิดความหนาแน่น

สูงจากขวดน  ารีไซเคิล 

Development Product  of Corn Cob and High Density  Polyethylene Composites 

from Recycled Water Bottles   
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บทคัดย่อ 
 โครงการนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบ (Composite) จากการผสม

ระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิล (HDPE) ผสมซังข้าวโพด ซึ่งเป็นทางเลอืกหนึ่งในการน า

ขยะเหลอืใชจ้ากขวดน้ ารไีซเคิลผสมซังข้าวโพดท่ีเหลอืจากการเกษตรมาเป็นวัสดุเชงิประกอบ โดยน ามาสรา้งเป็นแผ่น

วัสดุสังเคราะห์ในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยการหลอมวัสดุด้วยความร้อน จ านวน 5 อัตราส่วน

คือ 90:10 , 80:20 , 70:30, 65:35 และ 60:40   น ามาหลอมรวมกันเป็นแผ่น ท่ีอุณหภูมิ 190 °C แล้วน าไปบดย่อย

เป็นเม็ดสารประกอบ (Compound) จากนั้นน าไปอบให้ความร้อนแล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุเชิงประกอบ (Composite) 

เพื่อขึ้นรูปเป็นช้ินทดสอบทางกลและทางกายภาพ 

   จากผลการทดลองพบว่าอัตราส่วน 90:10 มีสมบัติท่ีดีท่ีสุดคือการต้านทานแรงดึง 11.86 MPa., การ

ต้านทานแรงดัดงอสูงสุด 21.66 MPa. การต้านทานกระแทกสูงสุด 5019.68 J/m², ความแข็งผิว 58.6 HRR. , การดูด

ซึมน้ าร้อยละ 6.44 การพองตัวเมื่อแช่น้ าร้อยละ 0.85 และความหนาแน่น 1.09 g/cm.3  จาการเปรียบเทียบผลการ

ทดลอง จึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนผสมของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงผสมซังข้าวโพดอัตราส่วน 90:10 มสีมบัติท่ี

เหมาะสมท่ีสุดตอ่การน าไปท าเป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ หรือขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 

ค าส าคัญ: วัสดุเชงิประกอบ, ซงัข้าวโพด, การรีไซเคิล, พอลิเอทิลนีชนดิความหนาแน่นสูง  
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Abstract  
            This project aims to study on mechanical properties and physical properties of composite obtained from 

mixing High Density Polyethylene (HDPE)  with corn cob that was another option for recycling waste bottles with 

corn cob for obtaining composite used in manufacturing furniture.   

            This project was conducted to study on properties of High Density Polyethylene (HDPE)  Composite 

obtained from bottles Bring recycled Bottles mixed with Corn Cob with injection molding machine 5 ratios including: 

90: 10 , 80:20 , 70:30 , 60: 40 , and 50:50 Bottles were melted as composite at 200 degrees Celsius before 

digesting as compound , roasting and pressing as composite for molding as physical and mechanical test pieces.   

             The results revealed that ratio at 90 :10  had have the Best Treasure on tensile strength  1 1 .86  MPa. 

Bending Resistance 21.66 MPa. Impact Resistance 5019.68 J/m², Hardness 58.6 HRR.  Water Absorption 6.44 

% , Thickness Swelling  0.85 % , and Density 1.09 g/cm.3  From comparing obtained results , it could be concluded 

that the ratio of High Density Polyethylene (HDPE) mixed with corn cob at 90:10 had the most appropriate result 

for synthetic wood or Forming into various products.65:35 and 60: 40.  These melted substances combined and 

becomes a composite at a temperature of 190 °C and break into compounds.  Then input heat and compress the 

compound into composite material model to take mechanical and physical tests. 

 As a result from 5 ratios, founded that a ratio of 65:35 has mechanical properties and physical properties 

as shown. Bending strength of 24.554 MPa, tension strength of 8.939 MPa, impact strength of  

4.792 KJ/m², hardness of 62.56 Shore-D, density of 0.9896 g/cm³, humidity of 0.022 %, and water absorption 

of 1.1659 %. According to a result comparison of 5 ratios, it appears that a ratio of 65:35 has the most tolerant 

to flexural strength due to an internal adhesion structure of a composite which has grass fibres scattered in all 

area. In conclusion, the ratio of 65:35 is the most suitable to produce furnitures. 
 

Keywords:   Composite, Corn-Cob, Recycle, Recycle ,High Density Polyethylene 
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บทน า 

        ในปัจจุบันจ านวนประชากรของโลกได้เพิ่มมากกว่าเดิมขึ้นหลายเท่าตัวขณะนี้ตัวเลขแตะท่ี 70,000 ล้านคน  

เมื่อมจี านวนประชากรมากก็ยอ่มตอ้งการท่ีจะใช้ทรัพยากรมาก ท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและเกิด

ปัญหาขยะตามมาขยะท่ีส าคัญเป็นตัวการของปัญหาคือ พลาสติก เป็นสิ่งท่ีย่อยสลายได้ยาก และท าให้เกิดมลพิษ  

ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในชีวิตประจ าวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค

บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตประจ าวันของเรานั้นมีความจ าเป็นต้องบริโภคน้ า เพราะน้ าเป็นองค์ประกอบหลักของ

ร่างกายกว่า 80 % เป็นสาเหตุของการเกิดการใช้ขวดพลาสติกจ านวนมาก จากสถิติปริมาณการใช้ขวดพลาสติก 

ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีการใช้ขวด PE (ขาวขุ่น) ปีละประมาณ 2,880 ล้านใบ ขวด PET (ขวดใส)  

ปีละประมาณ 975 ล้านใบ รวมแล้วคนไทยใช้ขวดพลาสติกเหล่านี้ถึงปีละ 3,855 ล้านใบ ซึ่งปริมาณท่ีใช้เพิ่มขึ้น 

ราว ๆ 1,300 ล้านใบ นับจากปี พ.ศ. 2544 (ท่ีมา : ค านวณจากมูลค่าตลาดน้ าดื่มจากนติยสาร Brand Age เดอืนสิงหาคม 

2544 และนิตยสาร Positioning เดือนพฤษภาคม 2550) ซึ่งคาดว่าในอนาคตจ านวนตัวเลขของการใชข้วดพลาสติกอาจจะ

พุ่งสูงเป็นเท่าตัวส่วนปัญหาถัดมาคือปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิต 

หลัก ได้แก่ น้ าตาล ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด ยางพารา สับปะรด มะพร้าว เป็นตน้ นอกจากนี้ ประเทศไทย 

ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น อันส่งผลให้เป็นพื้นท่ีท่ีมี ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบไปด้วยพืชสายพันธ์ ต่าง ๆ 

ท่ีมีองค์ประกอบหลักและเส้นใยท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่นโดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (Bio-Resources) จากผลผลิต 

และวัสดุเศษท่ีเหลือทางการเกษตรดังกล่าว จึง เป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ท่ีคนเร่ิมกลับมาให้ความสนใจ ทดแทนแหล่ง

วัตถุดิบ เส้น ใยจากไม้แต่ด้วยเหตุผลดัง กล่าว ข้างต้นร่วมกับการเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นทาง สุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ผลผลิต และวัสดุ เศษเหลือทางการเกษตรจึงเป็นโจทย์ส าคัญในอุตสาหกรรม การใช้

ประโยชน์พืชเส้นใยในอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยได้แก่อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบ

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งวัสดุ เศษเหลือทางการเกษตรจ านวนมากและหลากหลายแต่การ พัฒนา 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าทรัพยากร เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในทางเพิ่มมูลค่าในด้านวัสดุนั้นยังขาด ข้อมูล

เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็น การเพิ่ มมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด การพัฒนา 

การ ใช้ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จะต้องควบคู่ไปกับการออกแบบและสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคท้ังในภูมิภาคและระดับสากล จากปัญหาข้างต้น จึงมีความจ าเป็น 

ท่ีประเทศไทย จะต้องมีการศึกษาข้อมูล และแนวทางการด าเนินงานใน การเลือกและพัฒนาพืชเส้นใยและวัสดุเศษ 

เหลือทางการเกษตร เพื่อประมวลผลเบื้องต้นในการพัฒนาท้ังด้านเทคโนโลยีและด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้

ได้มา ซึ่งแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาตท่ีิมีมูลค่าสูงขึ้น  
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ภาพที่ 1  เนื้อท่ีปลูก-ผลผลิตขา้วโพดเลีย้งสัตวปี์ 47/48-58/59 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [1] 

 

  ดังนัน้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมปีริมาณขยะจ านวนมากแต่ระบบการคัดแยกขยะเพื่อจะน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่

นั้นยังมีน้อยอยู่ท าให้มีขยะจากของท่ีเหลือใช้เพื่อจะน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหมม่ีจ านวนน้อย แต่ถ้าเราสามารถน าขยะ

เหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นในการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือน ากลับไปใช้งานใหม่ก็ท าให้สามารถลด

ปริมาณขยะและเป็นการช่วยลดพลังงานท่ีใช้ในการผลิตลงด้วย ในกรณีนี้ผู้วิจัยคิดว่าถ้าน าขวดน้ าดื่มและขวดบรรจุ

ของเหลวชนิดขาวขุ่นท่ีเหลอืจากการใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นสารท่ีย่อยสลายได้ยาก และหากท าลายด้วยการน าไปเผาก็จะ

ก่อให้เกิดมลพิษ ดังนั้นการน าขวดน้ าดื่มและขวดบรรจุของเหลวชนิดขาวขุ่น มาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์โดยการน าไป

ผสมกับวัสดุท่ีเหลือจากการเกษตร จึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการลดขยะลดมลพิษและเพิ่มมูลค่าวัสดุด้วยเหตุผล

ดังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการผลิตวัสดุเชงิประกอบจากซังข้าวโพดและเศษพลาสตกิเหลอืใชซ้ึ่งเป็นขวดน้ าสี

ขาวขุ่นประเภท High Density Polyethylene เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับสิ่งของเหลอืใช ้ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากขยะ

พลาสตกิ และยังเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดให้น ามาใช้ประโยชนใ์ห้หลากหลายขึน้นอกจากการน าไป

ท าอาหารสัตวแ์ละเชื้อเพลงิชีวะมวล   

         ดังนั้นกลุ่มคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการจัดท าโครงการวิจัยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ผสมกับซัง

ข้าวโพด โดยวิธีหลอมเข้าด้วยกัน ขึ้นเพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมและสมบัติทางกายภาพและทางกล ของขวดพลาสติก

ชนิดความหนาแน่นสูงท่ีใช้แล้วกับซังข้าวโพดท่ีน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยวิธีหลอมเข้าด้วยกัน  ส าหรับผลิตเป็น

เฟอร์นิเจอร์ได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุและอุปกรณ์ 

1) ขวดน้ าพลาสติกชนดิ HDPE รีไซเคิล 

2) ซังข้าวโพด  

3) เครื่องช่ังน้ าหนัก 

         4)   เตาอบไฟฟา้     

         5)   เครื่องฉีดพลาสตกิ                                         

         6)   เครื่องบดยอ่ยพลาสตกิ    

          7)   เคร่ืองอัดด้วยระบบไฮครอลคิ  

         8)   เครื่องทดสอบแรงดึง 

          9)   เครื่องทดสอบแรงดัดงอ 

         10)   เครื่องทดสอบความแข็งแรงกระแทก 

          11)  เครื่องทดสอบความแข็งผิว 

          12)  เครื่องทดสอบการดูดซึมน้ า 

          13)  เครื่องวัดความหนาแน่น          

  วิธีการศกึษา 

  1.  การเตรียมวัตถุดิบ 

        1.1  การเตรียมซังข้าวโพด 

        การเตรียมซังข้าวโพด ซึ่งได้ด าเนนิการศึกษาข้อมูลวัสดุท่ีใช้จนเข้าใจดีแล้วจึงท าการเตรียมซังข้าวโพด โดย

มขีั้นตอนการด าเนนิการดังนี้ 

                   1)  คัดแยกซังข้าวโพดที่ได้จากการแกะเมล็ดออกแล้วและมีความแห้งสม่ าเสมอ 

 
ภาพที่ 2  ซงัข้าวโพด 
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   2)  บดซังข้าวโพดซังข้าวโพดท่ีแหง้แลว้ดว้ยเครื่องบด โดยท าการบดหลายคร้ังเพื่อให้ได้ซังข้าวโพดท่ีมี

ความละเอียด 

       

                          ภาพที่ 3   การบดซังข้าวโพด                               ภาพที่ 4  ซังขา้วโพดบด 

                 3)  รอ่นซังข้าวโพดท่ีบดได้ด้วยตะแกรงขนาด 200 m. 

    

 

 

 

 

ภาพที่ 5  การร่อนซังข้าวโพดบด                     ภาพที่ 6  ซังข้าวโพดบด 

             1.2  การเตรียมพลาสติกชนดิ HDPE จากขวดน้ า 

             1)  จัดเก็บ  คัดแยกและท าความสะอาดขวดน้ าพลาสตกิชนิด HDPE โดยการจัดเก็บขวดน้ าดื่ม

จากชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายมาท าการคัดแยกเลอืกเอาเฉพาะขวดน้ าดื่มชนิดขวดขุ่นเท่านัน้น าไปล้างท าความสะอาด 
 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 7  การน าขวดน้ าพลาสตกิชนิด HDPE ท่ีลา้งเสร็จแล้วมาตากแดด 
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                  2)  ยอ่ยขวดน้ าพลาสตกิชนิด HDPE ท่ีแหง้แลว้ดว้ยเครื่องย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  การย่อยขวดน้ าพลาสตกิ 
 

4)  คัดแยกขนาดพลาสตกิชนิด HDPE โดยร่อนดว้ยตะแกรงขนาด 12 แมช  เพื่อให้มขีนาดท่ีใกล้เคียงกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 9  พลาสตกิชนิด HDPE ท่ีผ่านการย่อยแล้ว                ภาพที่ 10  พลาสติกชนดิ HDPE ได้ขนาด 
 

     1.3  การเตรียมเม็ดคอมพาวด ์

               1)  น าพลาสติกชนิด HDPEและซังข้าวโพดบด มาชั่งตามอัตราส่วนผสมเทลงในเคร่ืองฉีดพลาสติก 

ปริมาตรหรือจ านวน 2,000 กรัม ต่อ 1 อัตราส่วน ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  อัตราส่วนการตวงส่วนผสมตามการออกแบบการทดลอง 

อัตราส่วนผสม 
จ านวนวัตถุดบิ 

พลาสตกิ HDPE (g) ซังข้าวโพดบด (g) 

90:10 1,800 200 

80:20 1,600 400 

70:30 1,400 600 

60:40 1,200 800 

50:50 1,000 1,000 

  

 จากนั้นน าชิ้นวัสดุผสมพลาสติกชนิด HDPE และซังข้าวโพดท่ีได้จากการฉีดเข้าแบบบดชิ้นงานวัสดุ

ผสมพลาสตกิชนิด HDPE และซังข้าวโพดดว้ยเครื่องบด ได้เม็ดคอมพาวดต์ามตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 11  เครื่องฉดีพลาสติกภาพท่ี                           ภาพที่ 12  เครื่องบดพลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 13  เม็ดคอมพาวด ์

 

       2. จัดเตรียมช้ินทดสอบ 

  ได้ก าหนดการออกแบบการทดสอบหาสมบัตขิองวัสดคุอมพาวด์จากซางข้าวโพดและพอลเิอทิลนี

ชนิดความหนาแนน่สูงจากขวดน้ ารไีซเคิลใชแ้ลว้  
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ตารางที่ 2  การออกแบบการทดลอง 

อัตรา 

ส่วน 

ความต้านทาน

แรงดึง (Mpa.) 
ความ

ต้านทานแรง

ดัดงอ 

(Mpa.) 

ความแข็งแรง

กระแทก 

(J/m.2) 

ความแข็ง 

(HRR.) 
การดูดซึมน้ า 

(%) 

การพองตัว (%) ความ

หนาแน่น 

(kg/m.3) 

ศึกษาสัณฐาน

วิทยา 

90:10 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 1ช้ิน 

80:20 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 1 ช้ิน 

70:30 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 1 ช้ิน 

60:40 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 1 ช้ิน 

50:50 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 5 ช้ิน 1 ช้ิน 
 

 

 การขึ้นรูปชิ้นทดสอบโดยน าวัสดุคอมพาวด์จากซางข้าวโพดและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ขวดน้ ารี

ไซเคิลใช้แล้วขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ด้วยการอบให้ความร้อนและอัดตามแบบมาตรฐานการทดสอบ ในแต่ละชนิดท้ังการ

ทดสอบทางกลและทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3   

ตารางที ่3  ชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน 

ล าดับ การทดสอบ จ านวนชิ้น ขนาด (มม.) ลักษณะช้ินทดสอบ 

 

1 

การทดสอบแรงดึง 

(Tensile Test)   

25 19×165×3.20 

ASTM D638  

 

2 

การทดสอบแรงดัด 

(Flexural Test) 

25 12.7×125×6 

ASTM D790 
 

 

3 

การทดสอบความแข็งแรง

กระแทก (Impact Test) 

25 12.70×63.50×3.20 

ASTM D256 
 

 

4 

การทดสอบความแข็งผิว 

(Hardness Test) 
 

25 50×50×7 

ASTM D785 
 

 

5 

การทดสอบความหนาแนน่ 

(Density) 

25 5×5×5 

ASTM D792 
 

 

6 

การพองตัว 

(Thickness Swelling Test) 

25 12.7×63.5×7.2 

มอก.876-2547 

 

 

 

7 

การทดสอบการดูดซึมน้ า  

(Water Absorption) 

25 50×50×7 

ASTM D570 
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ล าดับ การทดสอบ จ านวนชิ้น ขนาด (มม.) ลักษณะช้ินทดสอบ 

 

8 

สัณฐานวทิยาโดยใชก้ล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) 

5 12.70×63.50×3.20 

ASTM D256 
 

 

       3.  การทดสอบชิ้นงาน 

  ในท าการศกึษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบ (Composite) จากการผสมระหว่างพอลิ

เอทิลนีชนดิความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิล (HDPE) ผสมซังข้าวโพด มีการทดสอบดังตอ่ไปนี้ 
3.1  การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing Test) เป็นการทดสอบด้วยการดึงชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสม

ตามมาตาฐาน ASTM D 368 ที่เตรียมไว้ หาสมบัติดา้นการรับแรงดึงโดยมีการทดสอบดังนี้ 

            อุณหภูม ิ           =  25  องศาเซลเซียส 

            น้ าหนักโหลด  = 25  KN. 

            ความเร็ว  = 5 mm/min. 

            ระยะห่างท่ีจับชิ้นงาน = 50 mm. 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ทดสอบแรงดึง 

 

3.2  การทดสอบแรงดัดงอ (Bending Test) น าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมตามมาตรฐาน ASTM 790  

ท่ีเตรียมไว้คือมีความหนาไม่ต่ ากว่า 5 mm. และความกว้างอย่างน้อยสุด 12.7 mm.  และจากมาตรฐานจะใช้แท่น

รองรับ (Support Span)  ท่ีระยะ 100 mm. ความเร็วในการกดคือ 2.8 mm./min น ามาทดสอบสมบัติการทดสอบต่อ

แรงดัด ซึ่งเคร่ืองจะท าการกดท่ีต าแหน่งกลางชิ้นทดสอบท าให้เกิดการโค้งงอเนื่องจากจุดกด 3 จุด ดังรูปท่ี 15  

โดยมีการทดสอบดังนี้  

                                อุณหภูมิ                  = 25 องศาเซลเซียส                               

                                น้ าหนกัโหลด                   = 25 KN. 

                                ความเร็วในการกด            = 2.8 mm/min. 

                                ระยะสเปน                  = 100 mm. 
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ภาพที่ 15  เครื่องทดสอบแรงดัดงอ 

 

3.3  การทดสอบความแข็งแรงกระแทก ( Impact Test) น าชิ้นทดสอบจาก 5 อัตราส่วนไปท าการ

ทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบแรงกระแทกแบบอิซอด โดยทดสอบอัตราส่วนละ 5 ชิ้น ตามมาตรฐาน ASTM D 256 ดัง

ภาพท่ี 16  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16  เครื่องทดสอบแรงกระแทก 
 

3.4  การทดสอบความแข็งผิว ด้วยเคร่ืองทดสอบแบบร็อคเวลล์สเกล R ใช้หัวกดเป็นหัวกดบอลขนาด 1/2 
นิ้ว. น้ าหนักกด 60 kg. โดยจะท าการทดสอบจ านวน 3 คร้ังตอ่ 1 ชิ้นงาน ตามมาตรฐาน ASTM D 785 ดังภาพท่ี 17 
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ภาพที่ 17  การทดสอบแบบร็อคเวลลส์เกล  R 
 

 3.5  การทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption Test) โดยน าชิ้นงานท้ัง 5 อัตราส่วนผสมจ านวน 5 ชิ้นท่ีเตรียม

ไวน้ าไปทดสอบการวเิคราะห์ความช้ืน ตามมาตรฐาน ASTM D 570-98 ดังแสดงในภาพท่ี 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18  ท าการชั่งน้ าหนัก 
 

  3.6  การทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ า (Thickness Swelling Test) ตามมาตรฐาน มอก.876-2547 โดยวัด

ความหนาก่อนและหลังท าการแช่น้ า ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และวัดขนาด ดังแสดงในภาพท่ี 19 
 

 

 

  

 

 

 
 

ภาพที่ 19  การวัดขนาดช้ินทดสอบ 
 

      3.7  การทดสอบความหนาแนน่ (Density Test) น าชิน้ทดสอบท้ัง 5 อัตราส่วน ตามมาตรฐาน ASTM D 792-

00ไปท าการทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบความหนาแนน่ เคร่ืองชั่ง Analytical Balance AB204-S ท่ีเตรียม ชิ้นทดสอบท่ี

เตรียมไว้ อัตราส่วนละ 5 ชิ้น ดังภาพท่ี 20 

 



822 
 

-Proceeding- 

 
ภาพที่ 20  เครื่องทดสอบการวเิคราะห์ความหนาแน่น 

 

3.8  สัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron  Microscope , 

SEM) น าชิ้นทดสอบท้ัง 5  อัตราส่วนผสมไปท าการสัณฐานวทิยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจะ

ส่องดูโครงสร้างภายในของชิ้นทดสอบด้วยก าลังขยาย 1,000 เท่า โดยจะทดสอบอัตราส่วนผสมละ 1 ชิ้น ดังแสดงใน

ภาพท่ี 21 

 
 ภาพที่ 21  การสอ่งดูโครงสร้างภายในดว้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

3.9  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ น าอัตราส่วนวัสดุผสมพลาสติกชนิด HDPE และซังข้าวโพดบด ท่ีดีท่ีสุดไปขึ้นรูป

เป็นแผ่นผลิตภัณฑ์ด้วยเคร่ืองผสมใส่แม่พิมพ ์ขนาด 20×20×0.6 cm. แล้วน าเข้าเคร่ืองอัดร้อนด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 

200 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาทีแล้วปล่อยให้เย็นตัวในเคร่ืองอกี 5 นาที ได้ผลิตภัณฑ์แผ่น ดังภาพท่ี 21, 22 และ 23 
 

   
 

ภาพที่ 21  อบแผ่นผลิตภัณฑ ์                            ภาพที่ 22  แผ่นผลิตภัณฑ ์
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ผลการวิจัย 
โครงการวจิัยได้ท าการศกึษาสมบัตทิางกลและทางกายภาพท าการศกึษาสมบัติทางกลและทางกายภาพของ

วัสดุเชิงประกอบ (Composite) จากการผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิล (HDPE) 

ผสมซังข้าวโพด มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความแข็งแรงทางกลและทางกายภาพท่ีเหมาะสม

สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ได้ เป็นการลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ช่วยลดปริมาณขยะจากกันชน

รถยนต์และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวัสดุท่ีน ามาใช้งานทางด้านวิศวกรรม  รวมท้ังยังช่วยลดการใช้พลังงาน

และชว่ยรักษาสิ่งแวดลอ้ม  ซึ่งจากผลการวจิัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

1) การทดสอบทางกล(Mechanical Properties)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23  แสดงการเปรียบเทียบค่าความตา้นทานตอ่แรงดึงและค่าความตา้นแรงดัดงอ 
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ภาพที่ 24  แสดงการเปรียบเทียบค่าความความแข็งแรงกระแทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25  แสดงการเปรียบเทียบค่าความแข็งผิว 

 

 จากภาพท่ี 23 ถึง ภาพท่ี 25 จะเห็นว่าจากการเปรียบเทียบของผลการทดลองวัสดุผสมพบว่าวัสดุพอลิเอ

ทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงผสมซังข้าวโพดในอัตราส่วน 90:10 นั้นจะมีค่าสมบัติทางกลสูงท่ีสุด คือ การต้านทานแรง

ดึง เท่ากับ 11.86 MPa. , การต้านทานแรงดัดงอเท่ากับ 21.66 MPa. , ส่วนค่าความแข็งแรงต่อแรงกระแทกเท่ากับ 

5019.68 J/m2 ซึ่งจะนอ้ย และส่วนค่าความแข็งผิวเท่ากับ 58.60 HRR ซึ่งมากที่สุด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบสมบัติทางกลใน

ภาพรวมแล้วจะพบวา่อัตราส่วนท่ี 90:10 นัน้จะให้คา่ดีท่ีสุด  
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2) การทดสอบทางกายภาพ(Physical Properties)  

 
ภาพที่ 26  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซึมน้ า ของวัสดุผสม 

 

 
ภาพที่ 27  แสดงการเปรียบเทียบค่าสมบัตกิารพองตัวเมื่อแช่น้ าของวัสดผุสม 

 

 
ภาพที่ 28  แสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแนน่ของวัสดผุสม 
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         จากภาพท่ี 26, ภาพท่ี 27 และภาพท่ี 28  จะเห็นว่าจากการเปรียบเทียบของผลการทดลองวัสดุผสมพบวา่

วัสดุพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงผสมซังข้าวโพดจากการทดสอบทางกายภาพ จะพบว่าท่ีในอัตราส่วน 90:10  

มกีารดูดซึมน้ านอ้ยสุดเท่ากับร้อยละ 6.44 ,และการพองตัวเมื่อแช่น้ านอ้ยสุดเท่ากับร้อยละ 0.85 และให้คา่มากท่ีสุดท่ี

อัตราส่วน 50:50 เชน่กัน ส่วนค่าความหนาแนน่ของวัสดุผสมจะพบวา่ที่อัตราส่วนผสม 90:10 จะให้คา่มากสุดท่ี 1.09 

g/cm.³ และลดน้อยลงมาตามส่วนผสมท่ีเพิ่มขึ้นโดยน้อยท่ีสุดท่ี อัตราส่วนผสม 50:50 มีค่าความหนาแน่น 0.96 

g/cm.³  ซึ่งจากผลท่ีได้เป็นไปตามภาพท่ี 29 จะพบว่าท่ีสัดส่วนผสม 90:10 จะมีช่องว่างระหว่างเฟสน้อยกว่า  

ท่ีอัตราส่วนผสม 50:50 จึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ ามากตามอัตราส่วนซังข้าวโพดท่ีเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อค่า

ความหนาแนน่น้อลงดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของธนกฤต จันทร์หอม และคณะ [8]  
 

  
 

ภาพที่ 29  สัณฐานวทิยาโดยใชก้ล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(ซ้ายอัตราส่วน 90:10 ขวา 50:50) 

   

วิจารณ์และสรุปผล       

จากการทดลองพบว่าวัสดุพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิลผสมซังข้าวโพดด้วยการย่อย

พลาสตกิ HDPE ผสมกับซังข้าวโพดบดละเอียด เข้าเคร่ืองฉีดพลาสตกิ น าไปบดเป็นเม็ดเม็ดคอมพาวด์ และอัดขึน้รูปร้อน

เป็นแผ่นด้วยเคร่ืองอัดด้วยอัตราส่วน 90:10 , 80:20  70:30 , 60:40 , 50:50  จากกการทดสอบสมบัติทางกล พบว่า

อัตราส่วนท่ี 90:10 นั้นให้จะมีสมบัติทางกลดีท่ีสุดในกลุ่มวัสดุผสมชนิดเดียวกัน คือ การต้านทานแรงดึง 11.86  MPa., 

การต้านทานแรงดัดงอ 21.66 MPa. ความแข็งผิว 58.60 HRR. และเมื่อส่วนผสมของซังข้าวโพดมากขึ้นจะส่งผลให้ค่า 

การต้านแรงดึง, แรงดัดงอ และความแข็งท่ีผิวลดลงน้อยท่ีสุดอัตราส่วนท่ี 50:50 ส่วนค่าท่ีได้จากกการต้านทานแรง

กระแทกจะสวนทางกันคือ เมื่อมีส่วนผสมของซังข้าวโพดมากขึ้นจะให้ค่ามากขึ้นโดยมากสุดท่ีอัตราส่วนท่ี 50:50 มีค่า 

การต้านทานแรงกระแทก 7427.08 J/m2 และน้อยท่ีสุดท่ีอัตราส่วน 90:10 มีค่าการต้านทานแรงกระแทก 5019.68 J/m2  

สรุปได้ว่าซังข้าวโพดท่ีผสมในเนื้อพลาสติกจะมผีลต่อสมบัติทางกล โดยถ้ามปีริมาณอัตราส่วนผสมเพิ่มขึ้น ค่าสมบัติทาง

กลด้านการรับแรงดึง แรงดัด และความแข็งท่ีผิวต่ า ส่วนความสามารถด้านการรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และจากก 

การทดสอบทางกายภาพ พบว่า ค่าการดูดซึมน้ า และค่าการพองตัวของวัสดุจากการทดลองนั้น มีค่าท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อ

ส่วนผสมของซังข้าวโพดมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีค่ามากสุดท่ีอัตราส่วนท่ี 50:50 และน้อยสุดท่ีอัตราส่วน 90:10 ท่ีมีค่า 

การดูดซึมน้ าร้อยละ 6.44  และค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ าร้อยละ 0.85 สรุปได้ว่าซังข้าวโพดท่ีผสมในเนื้อพลาสติกจะมผีล

ต่อสมบัติทางกายภาพ โดยถ้ามีอัตราส่วนผสมท่ีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะท าให้วัสดุเกิดการดูดซึมน้ า และเกิดการพองตัว

มากขึ้น ส่วนค่าความหนาแน่นจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนผสมซางข้าวโพดท่ีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องด้วยสภาพ

โครงสร้างที่มีส่วนผสมของวัสดุซางข้าวโพดมากที่มีคุณสมบัติดูดซึมน้ าและพองตัวได้ดี ซึ่งซังข้าวโพดจัดเป็นวัสดุท่ีมี
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สมบัติชอบน้ า คือเมื่อพลาสติก HDPE เกิดการหดตัวจะเกิดช่องว่างระหว่างเฟสมากส่งผลให้เปอร์เซ็นการดูดซึมน้ ามาก

ตามด้วย และมคี่าความหนาแนน่นอ้ยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของธนกฤต จันทร์หอม และคณะ ท่ีท าการวจิัยเร่ือง 

อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตท่ีมีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและสมบัติเชิงกลของ วัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติก

กับผงขี้เลื่อยไม้ [8]  จึงสรุปว่าหากพิจารณาในการเลือวัสดุเชิงประกอบ (Composite) จากการผสมระหว่างพอลิเอทิลีน

ชนิดความหนาแน่นสูงจากขวดน้ ารีไซเคิล (HDPE) ผสมซังข้าวโพดท่ีอัตราส่วน 90:10  จะให้สมบัติสมบัติท่ีเหมาะสมใน

การเลอืกน าไปใชท้ าเป็นแผ่นไมส้ังเคราะห์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้  
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ผลของการพาและการแยกของทรายในภาชนะรูปสี่เหลี่ยมภายใต้การสั่นในแนวตั ง   

Effects of Convection and Segregation of the Sand in a Rectangular Container 

Under Vertical Vibration 

 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร1* และ พิชชานันท์ รักษ์ธนัชชัย1 

Panupat Chaiworn1* and Pitchanan Ragtanutchai1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษามุมผนังด้านข้างและความกว้างของภาชนะรูปสี่เหลี่ยมภายใต้การสั่นแนวตั้ง มีผลต่อ 

การพาและการแยกของวัสดุเม็ด (ทราย) ก าหนดมุมผนังภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม (= 0, 5, 10 และ 15 องศา) โดยมี

ความกว้างของแต่ละมุม (w= 2, 4 และ 6 cm) และความถี่ในการสั่น (f= 27, 28  และ 29 Hz) แอมพลิจูด (A= 1.44 

cm) พบว่า มุมผนังภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมและความถี่ในการสั่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการพาของวัสดุพื้น (ทราย) 

และวัสดุบุกรุก (แก้ว) มกีารเกิดการพาเป็นวงวนไปตามการสั่นของผนังภาชนะท่ีลอ้มรอบวัสดุพื้น เมื่อการส่ันแก่ระบบ

อย่างต่อเนื่อง พบว่า ผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะเกิดการเอียงจากนั้นวัสดุเม็ดบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิว

ด้านบนของวัสดุเม็ดพื้น ส่วนวัสดุเม็ดบุกรุกเคลื่อนท่ีไปตามผนังของภาชนะแล้วเคลื่อนท่ีลงสู่ก้นของผนังภาชนะจน

ครบรอบการพา และเมื่อใชค้วามกว้างและมุมผนังเพิ่มขึ้น พบวา่ วัสดุบุกรุกเกิดรูปแบบการพาแลว้เกิดวงท่ีใหญ่ขึน้ ไม่

สมมาตร แต่เมื่อความถี่เพิ่มขึ้นจะท าให้วัสดุบุกรุกเกิดรูปแบบการพาแล้วเกิดวงเล็กลง ไม่สมมาตร นอกจากนี้เมื่อ ใช้

ความกว้างและมุมกับความถี่เพิ่มขึ้นวัสดุเม็ดเคลื่อนท่ีเร็วแต่เมื่อความถี่ลดลงวัสดุเม็ดจะเคลื่อนท่ีช้า  
 

ค าส าคัญ:   การพา, การแยก, ทราย, ภาชนะรูปสี่เหลี่ยม, การสั่นในแนวตัง้  
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Abstract  
 This research aims to study the angle of the side walls and the bottom width of the rectangular container 

under vertical vibration.  It was affecting the convection and segregation of granular matter (sand)  determine the 

angle of side walls of the container as ( = 0, 5, 10 and 15 degrees) with the width of each corner (w = 2, 4 and 

6 cm) and the vibration frequency (f = 27, 28 and 29 Hz) amplitude (A=1.44 cm). Found that, the angle of side 

walls and the frequency of vibration causing convection and segregation of bed particles ( sand)  and intruder 

particle (glass)  with circular convection whirl along the vibrating container walls that surrounds the bed particles. 

When vibrating to the system continuously, found it was moving to the top surface of the bed particles tilts, then 

the intruder particle moves along to the top surface of the bed particles.  The intrusive granular material moves 

along the container walls and then moves down to the bottom of container until the cycle was carried.  And, the 

width and the angle of the side walls used increased, found it was found that the invading material had the 

convection pattern, then the circle became bigger asymmetrical, but when the frequency increased, the invading 

material was becoming smaller asymmetric band. When the width and angle of side walls the material were used 

decreases, the pellets move faster, but when the frequency decreases, the pellets move slowly.  
 

Keywords: Convection, Segregation, Sand, Rectangular container, Vertical vibration    
 

บทน า 

วัสดุเม็ด (Granular matter) เช่น ทราย เม็ดกรวด อนุภาคท่ีเป็นผงตา่ง ๆ หรือวัสดุเป็นเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งวัสดพุวก

นี้เมื่ออยู่รวมกันจะสามารถคิดเป็นมวลรวมขนาดใหญ่ๆได้ จากมหภาคอนุภาคของแข็งหรือธัญพืชต่าง ๆ วัสดุเหล่านี้

จะไม่อยู่ติดกันจะไม่มีพลังงานยึดเหนี่ยวใด ๆ ท่ีจะให้มันดึงดูดมารวมเข้าด้วยกันนอกจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้น 

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของไหล ซึ่งมันจะแสดงปรากฏการณ์ท่ีผิดไปจากวัสดุท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง แต่สมบัติการเป็นของแข็งและขณะเดียวมันแสดงคุณสมบัติเป็นของเหลวด้วย (H. M. Jaer และคณะ, 

1992) ในกระบวนการผลิตนัน้ วัสดุดบิตา่ง ๆ อาจจะถูกน าไปผ่านกระบวนการเขยา่เพ่ือให้เกิดการผสมกัน หรือเพื่อให้

แยกตัวออกจากกัน ส าหรับวัสดุประเภทนี้เมื่อถูกน ามาสั่นหรือเขย่าแล้วจะเกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างท่ีน่าสนใจ

และควรท่ีจะท าการศึกษาขึ้นภายในระบบ เช่น การก่อตัว (Arching), การกอง (Heaping), การแยก (Segregation), 

คลื่นพื้นผิว (Surface waves), การพา (Convection) และอื่น ๆ (สกนธ์ คล่องบุญจิต, 2557) ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรม

กลไกการเคลื่อนท่ีของวัสดุเม็ดจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรม ด้านวิศวกรรมและด้าน

อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สนใจปรากฏการณ์การพาและการแยก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ี

เม็ดของวัสดุท่ีอยู่ภายใต้การสั่นสะเทือนจะเคลื่อนท่ีเป็นกระแส มีการเคลื่อนท่ีวนเป็นรอบ ๆ หรือมีเส้นทางเดินซ้ า ๆ 

กัน (C. Thornton, 1997) ดังนั้นในการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการทดลองการพาและการแยกของทรายเนื่องจาก

ผลของการเปลี่ยนมุมผนังและความกว้างภาชนะภายใต้การสั่นในแนวตั้ง และหาผลของมุมผนังและความกว้างของ

ภาชนะท่ีมีต่อการพาและการแยกของวัสดุเม็ด โดยก าหนดมุมผนังภาชนะเป็น 0, 5, 10 และ 15 องศา (A. L. Martens, 

el at 1996)  และศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการสั่นท่ีมีต่อความเร็วของการพา โดยก าหนดค่าความถี่เป็น 27, 28

และ 29 Hz แลว้ท าการวเิคราะห์กลไกของระบบจากการบันทึกวดิีโอและติดตามวัสดุโดยใช้โปรแกรม Tracker version 
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4.92 ท้ังนี้งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาความรู้ทางด้านวัสดุเม็ดและการการน าไป

ประยุกตใ์ชส้ าหรับนักศกึษา อาจารย ์ผู้วิจัย และผู้ท่ีสนใจต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาการพาและการแยกของทราย ก าหนดอุปกรณ์และวิธีการในการหาผลของการเปลี่ยนมุมผนังและ

ความกว้างภาชนะภายใต้การสั่นในแนวตั้ง ในการสั่นระบบนี้ ใช้กับวัสดุเม็ด (sand) ภายในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมท่ีมีมุม

ผนังภาชนะเป็นมุม  = 0, 5, 10 และ 15 องศา กับระนาบฐานของภาชนะ โดยก าหนดวัสดุพื้นเป็นเม็ดทรายขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 - 2 mm โดยมีเม็ดแก้วเป็นวัสดุบุกรุก (intruder particle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 mm และ

ตดิตัง้เคร่ืองสั่นแนวตัง้ท่ีมีความถี่ในชว่ง  f = 27, 28 และ 29 Hz แอมพลิจูด A= 1.44 cm (F. Rajai, 1999) ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงการตดิตัง้การสั่นแนวตัง้กับภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม  

(มุมผนังดา้นข้าง  = 0, 5, 10 และ 15 องศา ความกว้างของฐานภาชนะ w = 2, 4 และ 6 cm)   

 

ผลการศึกษา 

ผลมุมผนังและความกว้างของภาชนะทีม่ผีลต่อรูปแบบการพาของวัสดุเม็ดภายใต้ระบบการสั่นแนวตั ง 

 ผลของมุมผนังภาชนะท่ีความถี่  f = 27, 28 และ 29 Hz แอมพลิจูด A= 1.44 cm ในการสั่นระบบนี้   

ใช้ภาชนะรูปทรงสี่ เหลี่ยม ท่ีมีมุมผนังภาชนะเป็นมุม  = 0, 5, 10 และ 15 องศา กับระนาบฐานของภาชนะ  

และก าหนดวัสดุพื้นเป็นเม็ดทรายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 - 2 mm โดยมีเม็ดแก้วเป็นวัสดุบุกรุก (intruder particle) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 mm การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองกับระบบการสั่นแนวตั้ง ดังในรูปท่ี 4.1 ซึ่งการเคลื่อนท่ีของ

วัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีภายใต้การสั่นแนวตั้งท่ีความถี่  27 Hz  พบว่า เมื่อเปลี่ยนภาชนะท่ีความกว้าง w = 2, 4, 

และ 6 cm จะมีการพาของวัสดุบุกรุกเป็นวงขนาดใหญ่ขึ้นตามขนาดของความกว้างของภาชนะ จากการเคลื่อนท่ีโดยความ

กวา้ง 2 cm จะเห็นวา่การเคลื่อนท่ีของวัสดุบุกรุกจะมขีนาดท่ีเล็กกว่าความกวา้ง 4 และ 6 cm ความถี่เท่ากันและความกว้าง

ท่ีต่างกัน จะเห็นได้ว่า ความกว้างของภาชนะมีผลต่อการเคลื่อนท่ีการเคลื่อนท่ีของวัสดุเม็ดเช่นเดียวกัน และเทียบกับมุม

ผนังท่ีต่างกันจะเห็นได้ว่ามุมของภาชนะแต่ละมุมจะมีรูปร่างของการเคลื่อนท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อยเนื่องจาก

ตามมุมผนังของภาชนะท่ีใช้ใกล้เคียงจึงท าให้การเคลื่อนท่ีไม่ต่างกันมากนัก (J.A.C. Gallas, 1992) แสดงในภาพท่ี 2  

นอกจากนีว้ัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีเป็นวงโดยมุมผนังด้านข้าง  = 0, 5, 10 และ 15 องศา ความกวา้งของฐานภาชนะ 

w = 2, 4 และ 6 cm ภายใตก้ารสั่นแนวตั้งท่ีความถี่ 27 , 28 และ 29 Hz  พบวา่การพาของวัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกมกีารเกิด

การพาเป็นวงไปตามด้านซ้ายของผนังภาชนะท่ีล้อมรอบวัสดุพื้นซึ่งเมื่อท าการสั่นแนวตั้งอย่างต่อเนื่อง พบวา่ผิวด้านบนของ

วัสดุพื้นจะเกิดการเอียงจากนั้นวัสดุบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิวด้านบนของวัสดุพื้น จากนั้นจะเคลื่อนท่ีไปตาม
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ผนังด้านขวาของภาชนะแล้วเคลื่อนท่ีลงสู่ก้นของผนังภาชนะไปด้านซ้ายจนวนไป ณ ต าแหน่งจุดเร่ิมต้น  (C. Thornton,  

P. Gotteland and P. Villard., 2009) ดังแสดงในภาพท่ี 3   

 

           
             ก)   = 0 องศา                                                    ข)   = 5 องศา 

 
        ค)   = 10 องศา               ง)    = 15 องศา    

 

ภาพที่ 2  แสดงต าแหนง่แกน x และ y โดยมุมผนังด้านขา้งที่ตา่งกัน ก)  = 0 องศา  ข)  = 5  องศา  

ค)  = 10 องศา และ ง)  = 15 องศา (ความกวา้งของฐานภาชนะ w = 2, 4 และ 6 cm ท่ีความถี่ 27 Hz) 
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                   ก)  w = 2 cm          ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

 

ภาพที่ 3  แสดงต าแหนง่แกน x  และ y โดยขอบมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ 0 องศา   

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm   

  

    
                   ก)  w = 2 cm        ข)  w =4 cm                        ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 4.4  แสดงต าแหนง่แกน x  และ y โดยขอบมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ  5  องศา   

ท่ีความถี่ f=27 , 28 และ 29 Hz แอมพลจิูด A= 1.44 cm  ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ  

           

 
                 ก)  w = 2 cm                     ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

ภาพที5่  แสดงต าแหนง่แกน  x  และ y โดยขอบมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ  10  องศา  

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ ตามล าดับ 
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                  ก)  w = 2 cm          ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 6  แสดงต าแหนง่แกน x  และ y โดยขอบมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ 15 องศา   

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 

 

จากภาพท่ี 4  พบว่าวัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีเป็นวงโดยมุมผนังด้ายข้างเท่ากับ  5  องศา  ความกว้าง 

w =  2 cm, 4 cm และ 6 cm  ภายใต้การสั่นแนวตั้งท่ีความถี่ 27 , 28 และ 29 Hz  พบว่าการพาของวัสดุพื้นและวัสดุบุก

รุกมีการเกิดการพาเป็นวงตามด้านซ้ายของผนังภาชนะท่ีล้อมรอบวัสดุพื้นซึ่งเมื่อท าการสั่นแนวตั้งให้แก่ระบบอย่าง

ต่อเนื่อง พบว่าผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะเกิดการเอียง จากนั้นวัสดุบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิวด้านบนของ

วัสดุพื้นต่อมาวัสดุพื้นจะเคลื่อนท่ีไปตามผนังด้านขวาของภาชนะจนไปถึงต าแหน่งเร่ิมต้น ส าหรับเมื่อวัสดุพื้นและวัสดุบุก

รุกเคลื่อนท่ีเป็นวงโดยมุมผนังด้ายข้างเท่ากับ  10  องศา  พบวา่การพาของวัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกมีการเกิดการพาเป็นวง

ตามด้านซ้ายของผนังภาชนะท่ีล้อมรอบวัสดุพื้นซึ่งเมื่อท าการสั่นแนวตั้งให้แก่ระบบไปจะพบว่าผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะ

เกิดการเอยีงจากนั้นวัสดุบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิวด้านบนของวัสดุพื้นตอ่มาวัสดุพื้นจะเคลื่อนท่ีไปตามผนัง

ด้านขวาของภาชนะจนไปถึงต าแหน่งเร่ิมต้น จะเห็นได้ว่าความกว้างของภาชนะแต่ละขนาดมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของวัสดุ

บุกรุกดังรูป ความกว้างท่ี  2  cm วงการเคลื่อนท่ีจะเล็ก และความกว้างท่ี  4 cm และ 6 cm วงการเคลื่อนท่ีจะใหญ่

ตามล าดับ เนื่องจากวามกว้างของภาชนะที่เปลี่ยนไปจึงท าให้การเคลื่อนเปลี่ยนตาม แสดงดังภาพท่ี 5  และส าหรับเมื่อ

วัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีเป็นวงโดยมุมผนังด้ายข้างเท่ากับ  15  องศา  พบว่าการพาของวัสดุพื้นและวัสดุบุกรุกมี

การเกิดการพาเป็นวงตามด้านซ้ายของผนังภาชนะที่ล้อมรอบวัสดุพื้นซึ่งเมื่อท าการสั่นแนวตั้งให้แก่ระบบไปจะพบว่า 

ผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะเกิดการเอียงจากนั้นวัสดุบุกรุกเกิดการเคลื่อนท่ีไปตาบริเวณผิวด้านบนของวัสดุพื้นต่อมาวัสดุ

พื้นจะเคลื่อนท่ีไปตามผนังด้านขวาของภาชนะจะเห็นได้ว่าแต่ขนาดของวงจะใหญ่กว่ามุมท่ี  0  องศา เนื่องจากมุมของ

ภาชนะท่ีเปลี่ยนไปจึงท าให้การเคลื่อนท่ีเปลี่ยนตาม  (F. Zhang, et al, 2014) แสดงดังภาพท่ี 6   
 

ผลของมุมผนังภาชนะและความถี่ในการสั่นที่มีผลต่อความเร็วของการพาภายใต้ระบบการสั่นแนวตั ง 

  ผลของมุมผนังภาชนะและความถี่ในการสั่นท่ีมีผลต่อความเร็วของการพาในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายใตร้ะบบ

การสั่นแนวตั้งของวัสดุเม็ดโดยมีมุมผนังภาชนะเป็น 0, 5, 10, 15 องศาและความกว้าง w =  2 cm, 4 cm และ 6 cm  

ก าหนดวัสดุพื้นเป็นเม็ดทรายโดยมีเม็ดแก้วเป็นวัสดุบุกรุกท าให้พบว่าขอบมุมผนังภาชนะและความถี่ในการสั่นมีผลต่อ

ความเร็วของการพาของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายใตร้ะบบการสั่นแนวตั้ง ดังในภาพท่ี 7 พบวา่มุมท่ี 0 องศา 

เมื่อวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีจากต าแหนง่เร่ิมต้นจากชา้ไปหาเร็วตามมุมผนังภาชนะด้านข้าง พบวา่การพาของวัสดุบุกรุกจะเกิด

การพาในแต่ละต าแหน่งไม่เท่ากันเพราะเมื่อความถี่น้อยเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีวนช้าและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีช้าแล้ว 

ถ้าความถี่มาก จะใช้เวลาการเคลื่อนท่ีเร็วสังเกตเห็นว่ามุมผนังภาชนะและความถี่มีผลต่อความเร็วและการพาของวัสดุ
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เม็ด ซึ่งเมื่อเพิ่มความถี่ในการสั่นของระบบเพิ่มขึ้นจะพบว่าวัสดุเม็ดเคลื่อนด้วยต าแหน่งท่ีเร็วและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ี

น้อย เมื่อก าหนดมุมผนัง 5 องศา เมื่อวัสดุบุกรุกเคลื่อนท่ีจากต าแหน่งเร่ิมต้นจากช้าไปหาเร็วตามมุมผนังด้านข้าง พบว่า

การพาของวัสดุบุกรุกจะเกิดการพาในแต่ละต าแหน่งไม่เท่ากันเพราะเมื่อความถี่น้อยเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีวนช้าและ 

ใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีมากแล้วถ้าความถี่มาก จะใช้เวลาการเคลื่อนท่ีน้อย สังเกตเห็นว่ามุมผนังภาชนะและความถี่มี 

ผลต่อความเร็วและการพาของวัสดุเม็ดเปรียบเทียบกับมุมท่ี 0 องศาจะเห็นได้ว่ามุมท่ี 5 องศาจะใช้เวลาในการเคลื่อนท่ี

มากกวา่มุมท่ี 0 องศา ซึ่งเมื่อเพิ่มความถี่ในการสั่นของระบบเพิ่มขึน้จะพบวา่วัสดุเม็ดเคลื่อนด้วยต าแหนง่ท่ีเร็วและใช้เวลา

ในการเคลื่อนท่ีนอ้ย  แสดงดังภาพท่ี 8  และเมื่อก าหนดมุมผนัง 10 องศา พบวา่การพาของวัสดุบุกรุกจะเกิดการพาในแต่

ละต าแหนง่ไม่เท่ากันเพราะเมื่อความถี่น้อยเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีวนช้าและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีมากแล้วถ้าความถี่มาก 

จะใชเ้วลาการเคลื่อนท่ีน้อย สังเกตเห็นวา่มุมผนังภาชนะและความถี่มผีลต่อความเร็วและการพาของวัสดุเม็ดเปรียบเทียบ

กับมุมท่ี 0 และ 5 องศา จะเห็นได้ว่ามุมท่ี 10 องศาจะใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีมากกว่ามุมท่ี 0 และ 5 องศา ซึ่งเมื่อเพิ่ม

ความถี่ในการส่ันของระบบเพิ่มขึ้นจะพบว่าวัสดุเม็ดเคลื่อนด้วยต าแหน่งท่ีเร็วและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีน้อย แสดงดัง

ภาพท่ี 9  และมุมผนัง 15 องศา พบว่าการพาของวัสดุบุกรุกจะเกิดการพาในแต่ละต าแหน่งไม่เท่ากันเพราะเม่ือความถี่

น้อยเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีวนชา้เวลาในการเคลื่อนท่ีมากแล้วถ้าความถี่มากจะใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีน้อยสังเกตได้ว่ามุม

ผนังภาชนะและความถี่มีผลต่อความเร็วและการพาของวัสดุเม็ด ซึ่งเมื่อเพิ่มความถี่ในการสั่นของระบบเพิ่มขึ้นจะพบว่า

วัสดุเม็ดเคลื่อนด้วยต าแหน่งท่ีเร็วและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีน้อย แสดงดังภาพท่ี 10  นอกจากนี้การเคลื่อนท่ีของเวลา 

แกน  t  และต าแหน่งแกน x โดยมุมท่ี 0 องศา ความกว้าง w =  2 cm, 4 cm และ 6 cm  พบว่า การเคลื่อนท่ีของวัสดุบุก

รุกแกน x (x-position) จะลดลงตามเวลาท่ีเพิ่มขึ้น สาเหตุท่ีเราไม่เลือกการเคลื่อนท่ีของเวลา t  และต าแหนง่  x  เนื่องจาก

การทดลองท่ีผู้วิจัยได้ท าการทดลองเป็นการศึกษาทดลองการไหลพาและการแยกที่เกิด โดยความกว้างของภาชนะด้วย

การสั่นในแนวตัง้ ผู้วิจัยจึงเลอืกท่ีจะใชก้ารเคลื่อนท่ีของเวลาแกน t และต าแหนง่ y แทนการเลอืกใชแ้กน x ดังแสดงภาพท่ี 11   

 

 
                  ก)  w = 2 cm           ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 7  แสดงเวลาแกน t และต าแหนง่แกน y โดยของมุมผนงัด้านข้างเท่ากับ 0 องศา  

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 
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 ก)  w = 2 cm             ข)  w =4 cm             ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 8  แสดงเวลาแกน t และต าแหนง่แกน y โดยของมุมผนงัด้านข้างเท่ากับ 5 องศา  

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 

 

 
                   ก)  w = 2 cm                            ข)  w =4 cm                             ค)  w = 6 cm  

ภาพที่ 9  แสดงเวลาแกน t และต าแหนง่แกน y โดยของมุมผนงัด้านข้างเท่ากับ 10  องศา  

ความกว้างท่ี  ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 

 

 
                    ก)  w = 2 cm            ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 10  แสดงเวลาแกน t  และต าแหนง่แกน y โดยของมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ 15  องศา  

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz  ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 
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        ก)  w = 2 cm           ข)  w =4 cm           ค)  w = 6 cm 

ภาพที่ 11  แสดงเวลาแกน t  และต าแหนง่แกน  x โดยของมุมผนังดา้นข้างเท่ากับ 0 องศา  

ท่ีความถี่ f=27, 28 และ 29 Hz ก) w = 2 cm  ข) w = 4 cm  ค) w =6 cm  ตามล าดับ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ผลทดลองการพาและการแยกท่ีเกิดโดยความกว้างของภาชนะด้วยการสั่นในแนวตั้ง โดยรูปทรงสี่เหลี่ยม  

 = 0, 5, 10  และ 15 องศา ความกว้าง w = 2, 4 และ 6 cm และความถี่ในการสั่น  f = 27, 28  และ 29  Hz  ผล

ของมุมผนังภาชนะกับความกว้างและความถี่ในการสั่นท่ีมีผลต่อรูปแบบการพาและการแยกของวัสดุเม็ดในภาชนะ

รูปทรงสี่เหลี่ยมภายใต้ระบบการสั่นแนวตั้ง พบว่ามุมของภาชนะกับความกว้างของมุมและความถี่ในการสั่นมีผลต่อ

รูปแบบการพาและการแยกของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายใตก้ารสั่นในแนวตัง้อย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากเมื่อ

มุมผนังกับความกว้างของภาชนะน้อยและความถี่ท่ีมาก ท าให้วัสดุเม็ดจะเคลื่อนท่ีเป็นวงเล็กไม่สมมาตร และเมื่อมุม

ผนังกับความกว้างของภาชนะมากและความถี่น้อย ท าให้วัสดุเม็ดจะเคลื่อนท่ีวนเป็นวงใหญ่ไม่สมมาตร (T. Poschel 

and H. J. Herrmann, 1995)  เนื่องจากวัสดุบุกรุกจะเคลื่อนท่ีตามผนังภาชนะของขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยม และมุมผนัง 

ได้แก่  = 0, 5, 10 และ 15 องศากับความกว้าง w= 2, 4 และ 6 cm ความถี่ในการสั่น f = 27, 28 และ 29 Hz มีผล

ต่อรูปแบบการพาของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม ภายใต้การสั่นในแนวตั้งของวัสดุเม็ดเพราะเมื่อเปลี่ยนมุมกับ

ความกว้างของภาชนะแลความถี่ไปท าให้วัสดุเม็ดเกิดการพาการแยกเปลี่ยนไปตามมุมผนังกับความกว้างและความถี่

ของวัสดุเม็ด (K. Liffman, 1997) จากผลการวจิัยแสดงให้เห็นว่า มุมผนังภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม   = 0, 5, 10 และ 15 

องศา กับความกวา้งของผนังภาชนะ w = 2, 4 และ 6 cm ความถี่ในการสั่น f = 27, 28 และ 29 Hz พบวา่การพาและ

การแยกของวัสดุพื้น (ทราย) และวัสดุบุกรุก (แก้ว) มกีารเกิดการพาเป็นวงรีไปตามซ้ายของผนังภาชนะที่ล้อมรอบวัสดุ

พื้นเมื่อท าการสั่นแก่ระบบไปต าแหน่งหนึ่งพบว่าผิวด้านบนของวัสดุพื้นจะเกิดการเอียงจากนั้นวัสดุเม็ดบุกรุกเกิดการ

เคลื่อนท่ีไปตามบริเวณผิวด้านบนของวัสดุเม็ดพื้นตอ่มาวัสดุเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีไปตามผนังด้านขวาของภาชนะแลว้

เคลื่อนท่ีลงสู่ก้นของผนังภาชนะไปด้านซ้ายจนวนไป ณ ต าแหน่งจุดเร่ิมตน้และเมื่อเปลี่ยนขนาดความกว้างของภาชนะ

แต่ละมุมการเคลื่อนท่ีจะเปลี่ยนตามพบว่าการพาของวัสดุบุกรุกจะเกิดการพาในแต่ละต าแหน่งไม่เท่ากันเพราะเมื่อ

ความถี่นอ้ยเม็ดบุกรุกจะเคลื่อนท่ีวนชา้และใชเ้วลาในการเคลื่อนท่ีมากแล้วถ้าความถี่มาก จะใชเ้วลาการเคลื่อนท่ีน้อย 

(C. Thornton, 1997) สังเกตเห็นว่ามุมผนังภาชนะและความถี่มีผลต่อความเร็วของการเคลื่อนท่ี ซึ่งเมื่อเพิ่มความถี่ใน

การสั่นของระบบเพิ่มขึ้นจะพบว่าวัสดุเม็ดเคลื่อนด้วยต าแหน่งท่ีเร็วและใช้เวลาในการเคลื่อนท่ีน้อยกับความถี่เพิ่มขึ้น

จะท าให้วัสดุบุกรุกเกิดรูปแบบการพาแล้วเกิดวงเล็กลง ไมส่มมาตร แตเ่มื่อมุมกับความถี่ลดลงจะท าให้วัสดุบุกรุกเกิด

รูปแบบการพาแล้วเกิดวงใหญ่ขึ้น ไม่สมมาตร นอกจากนี้เมื่อมุมกับความถี่เพิ่มขึ้นวัสดุเม็ดเคลื่อนท่ีเร็วแต่เมื่อความถี่

ลดลงวัสดุเม็ดจะเคลื่อนทีช่้า 
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Temporal Occurrence and Spatial Distribution of Red Tide Along the Coast of 

Chonburi Province 
 

มิถิลา ปรานศลิป์1*, อิสรา อาศรินันต์1 และ สิรนิาถ ชัยศรี1 

Mitila Pransilpa1*, Isara Arsiranant1 and Sirinart Chaisee1
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการรวบรวมสถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีของแพลงก์ตอนพชืบริเวณชายฝั่งทะเล 

จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2552-2562 ซึ่งพบว่ามีการรายงาน รวมท้ังสิ้น  65 คร้ัง ครอบคลุมพื้นท่ี 5 อ าเภอ ได้แก่ เมือง

ชลบุรี อ าเภอเกาะสีชัง อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ โดยพบมากคร้ังท่ีสุดในพื้นท่ีอ าเภอเมืองชลบุรี 

คิดเป็นจ านวน 29 คร้ัง นอกจากนั้น พบปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีมากคร้ังในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

(พฤษภาคม-ตุลาคม) เป็นจ านวน 55 คร้ัง ในขณะฤดูฝนพบจ านวน 10 คร้ัง ส่วนแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นสาเหตุหลัก ได้แก่ 

ไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans และไดอะตอมสกุล Chaetoceros ท้ังนี้การเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี 

และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพชืในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลชลบุรี มีปัจจัยจ ากัดจากปริมาณสารอาหารใน

น้ าและกระแสน้ าตามฤดูกาล จึงควรมีการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

รวมถึงการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาการเกิดปรากฏการณ์น้ี 
 

ค าส าคัญ:   ปรากฏการณน์้ าทะเลเปลี่ยนสี, แพลงกต์อนพืช, จังหวัดชลบุรี 
 

Abstract  

 This study reviews the recorded reports of red tide phenomena occurring along the coast of Chonburi Province 

during the last decade (2009-2019). According to our finding, 65 blooming occurrences covering 5 of Chonburi district 

(Mueang, Ko Si Chang, Sri Racha, Bang Lamung and Sattahip)  were documented, Mueang district with the highest 

count of 29 reports. Moreover, our reviews suggest that the phenomena happen were frequently during the Southwest 

monsoon (May-October) with 55 reports against 10 the Northeast monsoon season. The most common bloom-forming 

of the area are the dinoflagellate Noctiluca scintillans and the diatom of genus Chaetoceros.  Additionally, red tide or 

algae blooms in coastal areas are generally attributed to increased nutrient loading combined with seasonal tidal currents. 

As such, water quality, especially nutrient contents need to be closely monitored during the monsoon season.  Public 

participation is also indispensable to prevent and mitigate the red tide on our ecosystem and communities. 
 

Keywords:   Red tide, Phytoplankton, Chonburi Province  
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บทน า 
จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นท่ีชายฝั่งทะเลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสูงแห่ง

หนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีพืน้ท่ีติดทะเลเป็นระยะทาง 160 กิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ีสว่นใหญ่เป็นหาด

ทราย โดยเฉพาะบริเวณหาดบางแสนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลท่ีส าคัญและอยู่ใกล้กรุงเทพ ทั้งยังมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอื่นๆ อีกหลายแห่ง จึงมีผู้นิยมมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรืออีอีซี ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และ

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารทะเลท่ีส าคัญ ท้ังจากการท าประมงใน

ธรรมชาติ และมีการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า โดยเฉพาะบริเวณอ่างศิลา เชน่ ฟารม์หอยแมลงภู ่และหอยนางรม เป็นต้น 

แพลงก์ตอนพืช มีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศทางน้ าเนื่องจากเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นของห่วงโซ่อาหาร และยัง

เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดน้ าทะเลเปลี่ยนสี จากการท่ีแพลงก์ตอนพืชเพิ่มจ านวนมากขึ้นจนท าให้สีของน้ าทะเล

เปลี่ยนแปลงไปจากสีธรรมชาติ และในเวลากลางคืนแพลงก์ตอนพชืจะดึงออกซิเจนในน้ ามาใช ้นอกจากนี้เมื่อแพลงก์

ตอนพืชตายลงจะถูกแบคทีเรียย่อยสลาย ท าให้ออกซิเจนในน้ าลดลง ส่งผลกระทบให้สัตวน์้ าตาย ดังรายงานของสิทธิ

พันธและแววตา[1] ท่ีพบการตายของสัตวน้ าจ านวนมากบริเวณชายฝ งทะเล จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 

การสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans นอกจากนี้ ในบางคร้ังท่ีเกิดการสะพร่ังแพลงก์ตอนพืชบาง

กลุ่มจะสามารถสร้างสารชวีพษิ ซึ่งอาจเป็นอันตรายตอ่สัตวน์้ าและผู้บริโภคสัตว์น้ าได้  

ปัจจุบันพื้นท่ีโดยรอบชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจาก 

การขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มกีารระบายน้ าเสีย สิ่งปฏกิูล และสารเคมีต่าง ๆ ลงสูแ่หลง่น้ า 

ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า โดยเฉพาะสารในกลุ่มท่ีเป็นธาตุอาหารท่ีส าคัญส าหรับการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช 

เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เป็นต้น ซึ่งธาตุอาหารดังกล่าวจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี โดยเฉพาะ

บริเวณหาดบางแสน ซึ่งเกิดเป็นประจ าทุกปีและกินระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว และการเพาะเลีย้ง

สัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง ท้ังยังท าให้สัตว์น้ าตาย ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงท าการติดตามรวบรวมข้อมูลและ

ความถี่ในการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการประเมิน

แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ าทะเล ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และการเฝ้าระวังรวมท้ังคาดการณ์แนวโน้ม  

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศพื้นท้องทะเลภายหลังจากการได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีเพื่อ

ก าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  
1. การเก็บข้อมูลสถิติน้ าทะเลเปลี่ยนสี โดยการติดตามส ารวจประชากรแพลงก์ตอนพืชเมื่อได้รับแจ้งเหตุ

ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี 

   เก็บตัวอย่างน้ าทะเล โดยเก็บตัวอย่างน้ าท่ีผิวน้ าปริมาตร 25 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนพืช 

(Phytoplankton net) ขนาดตา (Mesh size) 20 ไมโครเมตร เทใส่ในขวดพลาสติก เก็บรักษาด้วยลูกอล 1% แล้วน ามา

ส่องในห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้สไลด์นับแพลงก์ตอน (Sedgwick - Rafter Counting chamber) 

ขนาดความจุ 1 มล. [2] 

   การวิเคราะห์ข้อมูล จัดจ าแนกแพลงก์ตอนพืชถึงสกุล (Genus) ตามวิธีของลัดดา [3] และค านวณความ

หนาแนน่ (Density) 
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2. ข้อมูลทุตยภูมดิ้านสถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีในเขตชายฝั่งชลบุรี ระหว่างปี 2552-2562 

จากเครือข่ายเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีซึ่งประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในการเฝ้าระวังปรากฏการณน์้ า

ทะเลเปลี่ยนสบีริเวณหาดบางแสน และจากหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี [4] 
 

ผลการศึกษา  
 1. การแพร่กระจายและสถิติเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 

2552-2562 (ภาพท่ี 1) 

    จากการรวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี 

ระหว่างปี 2552-2562 พบว่ามีการรายงานตลอดแนวชายฝั่ง รวมท้ังสิ้น  65 คร้ัง โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีตามเขตการ

ปกครองได้ 5 พื้นท่ี คือ ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองชลบุรี, อ าเภอเกาะสีชัง, อ าเภอศรีราชา, อ าเภอบางละมุง, และอ าเภอ 

สัตหีบ มีจ านวนการเกิดน้ าทะเลเปลี่ยนสี ดังนี้  29,  14, 12, 6, และ 4 คร้ัง ตามล าดับ โดยพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีเกิดถี่

ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้(ฤดูฝน: พฤษภาคม-ตุลาคม) เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน 

พบวา่มีความถี่ในการเกิดมากกว่าในอดีต (ภาพท่ี 2) ซึ่งอาจเกดิจากมลพิษทางน้ าท่ีเพิ่มขึน้ตามการพัฒนาของเมือง มี

ความสอดคล้องกับปริมาณน้ าฝนท่ีน าพาสารอาหารลงสู่ทะเล รวมท้ังจากการมีเครือข่ายเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ า

ทะเลเปลี่ยนส ีท่ีท าให้มีการแจ้งข่าวสารท่ีรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

 
ภาพที่ 1 การแพร่กระจายของการเกิดปรากฏการณน์้ าทะเลเปลี่ยนส ีของบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี  

ระหว่างปี 2552-2562 (แสดงเป็นจ านวนคร้ัง) 
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนคร้ังของการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนส ีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี  

ในแต่ละช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างปี 2552-2562 เปรีบเทียบกับปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  

ระหว่างปี 2546-2558 
 

 2. องค์ประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี

บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2552-2562 โดยจะเกิดขึ้นถี่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน: 

พฤษภาคม-ตุลาคม) พบว่าองค์ประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ า

ทะเลเปลี่ยนสี แบ่งออกเปน 3 กลุมคือ แพลงกตอนพืชกลุมไดอะตอม ประกอบดวย สกุล Skeletonema (260,000-

5,000,000 cells/ L)  Chaetoceros ( 16,824- 12,810,000 cells/ L)  Leptocylindrus ( 121,014- 138,4574 cells/ L)  

Thalassiosira (12,920,000 cell/L) แพลงกตอนพืชกลุม ไดโนแฟลเจลเลต ประกอบดวย  N. scintillans (500-732,000 

cell/L) และ Ceratium furca และแพลงก์ตอนกลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย ประกอบด้วย Thrichodesmium erythraeum 

(2,206,250-1,660,812,860 cells/L)  นอกจากนั้นยังพบการสะพร่ังของแพลงก์ตอนสัตว์สกุล Chlamydodon (54,468 

cells/L) โดยแพลงก์ตอนพืชสกุล Chaetoceros และชนิด N. scintillans เป็นชนิดหลักท่ีท าเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเล

เปลี่ยนสตีลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี 

ระหว่างปี 2552-2562 

ชนิดแพลงก์ตอน อ.เมอืงชลบุร ี

Cells/Litter 

อ.ศรีราชา 

Cells/Litter 

อ.เกาะสีชัง 

Cells/Litter 

อ.บางละมุง 

Cells/Litter 

อ.สัตหีบ 

Cells/Litter 

Chaetoceros sp. 16,824a-12,810,000b 141,522a  147,770,766a 89,639a-5,177,600a 

Noctiluca scintillans 500b-732,000a 562a-6,700b 775a-

322,729b 

2,970a-

27,410a 

- 

Cylindrotheca sp. 13,900,000b - - - - 

Skeletonema sp.,  

Thalassiosira sp., 

Chaetoceros sp. 

 

260,000-5,000,000b 

- - - - 

Thalassiosira sp. 12,920,000a - - - - 

Skeletonema sp. - - - 3,697,500a - 

Trichodesmium 

erythraeum 

- - - - 2,206,250a-

1,660,812,860a 

Leptocylindrus sp. - - 121,014a-

1,384,574a 

- - 

Chlamydodon sp. - - - 54,468a - 

ข้อมูลจาก  a ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

  b สถาบันวทิยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา {4} 

 

 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืช พบว่า N. scintillans เป็นแพลงก์ตอนชนิดหลักมากกว่า

ร้อยละ 50 ท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีในพื้นท่ีชายฝั่งจังหวัดชลบุรีได้ตลอดท้ังปี การส่วนในช่วงฤดู

มรสุมท่ีชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลจากกระแสลมและปริมาณน้ าฝน องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชจะ

เปลี่ยนแปลงโดยมกีลุ่มไดอะตอมเป็นชนดิเด่นขึน้มาทดแทน นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งและชว่งหลังจากที่แพลงกต์อนพชื

กลุ่มไดโนแฟลเจลเลตเกิดการสะพร่ังไปแล้วนั้น จะมีแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียและชนิดอื่น  ๆ เข้ามาเป็น

องคป์ระกอบร่วมดว้ย (ภาพท่ี3-4) 
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ภาพที่ 3 สัดสว่นแพลงก์ตอนพชืท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณน์้ าทะเลเปลี่ยนสจีังหวัดชลบุรี ตัง้แตปี่ 2552-2562 

 

   

(ก) (ข) (ค) 

   
(ง) (จ) (ฉ) 

ภาพที่ 4 แพลงก์ตอนพืชท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี (ก) ชนิด N. scintillans 

(ข) สกุล  Leptocylindrus (ค) สกุล Thalassiosira  (ง) สกุล Chaetoceros (จ) และสกุล T. erythraeum  และแพลงก์ตอน

สัตว์ (ฉ) สกุล Chlamydodon 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การแพร่กระจายและสถิติเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี  

2552-2562 พบว่ามีการรายงานตลอดแนวชายฝั่ง โดยสามารถแบ่งพื้นท่ีตามเขตการปกครองได้ 5 พื้นท่ี คือ ในพื้นท่ี

อ าเภอเมอืงชลบุรี, อ าเภอเกาะสีชัง, อ าเภอศรีราชา, อ าเภอบางละมุง, และอ าเภอสัตหีบ มจี านวนการเกิดน้ าทะเลเปลี่ยน

สี ดังนี้ 29, 12, 14, 6, และ 4 คร้ัง ตามล าดับ โดยพื้นท่ีอ าเภอเมืองชลบุรีจะเกิดถี่มากท่ีสุด ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้ (ฤดูฝน: พฤษภาคม-ตุลาคม) เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีความถี่ในการเกิด

มากกว่าในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากมลพิษทางน้ าที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของเมือง มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ าฝนท่ี

น าพาสารอาหารลงสู่ทะเล [5] ท้ังนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนและความถี่ของการเกิด

ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอินทรีย์จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [6] ของดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของ

แพลงก์ตอนบริเวณกลางอ่าวไทย เมื่อได้รับอทิธิพลของลมมรสุมและกระแสลม กลุ่มแพลงก์ตอนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง

ด้านตะวันออกของอ่าวไทย ท้ังนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้กระแสน้ าในอ่าวตัว ก  

ในช่วงฤดูฝนนี้มีทิศทางการไหลแบบตามเข็มนาฬิกา [7, 8] ดังนั้นการเคลื่อนตัวของมวลแพลงก์ตอนจึงเข้ามายังชายฝั่ง 

ด้านตะวันออก จึงเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีบ่อยคร้ังโดยเฉพาะบริเวณชายหาดบางแสน  

เขตอ าเภอเมอืงชลบุรีและตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี 

 องค์ประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี บริเวณ

ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี 2552-2562 โดยพบว่าแพลงก์ตอนพืชท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี  

ซึ่งเกิดถี่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน: พฤษภาคม-ตุลาคม) แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีเป็นสาเหตุการเกิด

ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี  ได้แก่  สกุล Chaetoceros Navicula Noctiluca Oscillatoria Pleurosigma Skeletonema 

Thalassiosira และ Trichodesmium นอกจากนัน้ยังพบการสะพร่ังของแพลงก์ตอนสัตว ์สกุล Chlamydodon โดยการเปลี่ยน

องค์ประกอบชนดิจะเห็นชัดเจนในช่วงท่ีชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลจากปริมาณน้ าฝน องค์ประกอบชนดิของแพลงก์ตอนพืช

ส่วนใหญ่จะทดแทนด้วยกลุ่มไดอะตอม โดยพบ N. scintillans  เปนแพลงกตอนพืชท่ีท าใหเกิดปรากฏการณน้ าทะเลเปลี่ยน

สีบอยคร้ังท่ีสุดและพบเกิดรวมกับแพลงกตอนพืชชนิดอื่นในบางคร้ัง อาจเนื่องมาจาก N. scintillans สามารถใชสารอาหาร

จากอินทรียสารในน้ าทะเลไดโดยตรงไมตองผานกระบวนการสังเคราะหแสง และสามารถเจริญเติบโตไดในชวงความ

เค็มกวาง [9-12] นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งและช่วงหลังจากท่ีแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลเจลเลตเกิดการสะพร่ังไปแล้ว

นั้น จะมีแพลงก์ตอนกลุ่มไซยาโนแบคทีเรียและชนิดอื่นๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย โดยจะต้องเฝ้าระวังเร่ือง

คุณภาพน้ าในช่วงเวลาท่ีมีรายงานการพบแพลงก์ตอนชนิด C. furca [4] แม้ยังไม่มีรายงานว่าสร้างสารชีวพิษได้ แต่มี

รายงานว่าท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในน้ า เนื่องจากเกิดการย่อยสลายของแพลงก์ตอนท่ีตายลง ท าให้มีการใช้

ออกซิเจนในน้ ามากขึน้ ส่งผลตอ่การเพาะเลีย้งสัตวน์้ าชายฝั่ง และการท่องเท่ียว [13-14] 

 ท้ังนี้การเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ี

ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี มีปัจจัยจ ากัดจากปริมาณสารอาหารในน้ า และกระแสน้ าตามฤดูกาล โดยพื้นท่ีตอนบนของ

จังหวัดชลบุรีมักได้รับผลกระทบบ่อยคร้ังโดยเฉพาะในฤดูมรสุม จึงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ าในช่วงเวลา

ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ และการน าเสนอข้อมูลให้ภาคประชาชนร่วมถึงเกษตรกรชายฝั่งให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อไมใ่ห้

ตระหนกกับเหตุการณ์ และให้มีสว่นร่วมในการบรรเทาปัญหาในอนาคต 
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การสกัดโบรมเีลนจากเปลือกสัปปะรดเหลือทิ งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเคลอืบผิวที่

บริโภคได้และยดือายุการเก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งชิ นพันธุก์ิมจ ู

Extraction of Bromelain from Waste of Pineapple Peel for Application of Edible 

Coating and Prolonging Storage Life of Fresh Cut Guava cv. Kimju 
 

ชนมน์ิภา พงษ์บัณฑิตนุกุล1, วุฒิพงษ์ ทิพย์สม1 และ อังคณา เชื้อเจ็ดตน1* 

Chonnipa Phongbandithnugun1, Wutthiphong Thipsom1 and Angkhana Chuajedton1* 
 

บทคัดย่อ 
 การสกัดโบรมเีลนจากเปลอืกสปัปะรดเหลอืท้ิงเพื่อประยุกตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้และยดือายุการ

เก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งช้ินพันธ์ุกิมจู โดยการสกัดโบรมเีลนจากเปลอืกสับปะรดโดยวธีิการสกัดด้วยน้ ากลั่นเย็น พบวา่ มี

ปริมาณโบรมเีลน 0.57 unit/mg protein หลังจากนั้นน าโบรมเีลนท่ีสกัดได้มาประยุกตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของฝร่ังหั่นช้ิน โดยการพน่สารละลายโบรมเีลนท่ีความเข้มข้น 25 , 50 75 และ 100 

เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบวา่สารละลายโบรมเีลนท่ีความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต ์

สามารถยืดอายุการเก็บรักษาฝร่ังหั่นช้ินได้ดกีว่าชุดควบคุม (ไมไ่ด้เคลือบ) และสามารถลดการสูญเสียน้ าหนัก รวมถึง

ชะลอการเกิดสนี้ าตาลได้ดีกว่าชุดการทดลองอื่นอยา่งมีนัยส าคัญ และสามารถเก็บได้นาน 7 วัน 
  
ค าส าคัญ: โบรมเีลน, เปลอืกสับปะรด, สารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้, ผลไม้สดหั่นช้ิน  
 

Abstract  
 Extraction of bromelain from waste of pineapple peel for application of edible coating and prolonging 

storage life of fresh-cut guava cv. Kimju were studied. It was shown that bromelain extraction using cold distilled 

water was 0.57 unit/mg protein. Then, the extracted bromelain applied for edible coating in extending storage life 

for fresh-cut guava by spraying bromelain solution with different concentrations of 25, 50, 75, and 100 % and 

storage at 13 °C. It was found that bromelain solution at concentration of 100% could extend the storage life better 

fresh-cut guava without coating. It also reduced %weight loss, and it delayed the browning significantly different 

which was better other treatments and prolonging storage life for 7 days. 
 

Keywords:   Bromelain, Pineapple peel, Edible coating, Fresh-cut fruit  
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บทน า 

สัปปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย มีปริมาณการปลูกเป็นจ านวนมากเกือบท่ัวทุกภาคของ

ประเทศไทย พันธ์ุท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีหลายสายพันธ์ุ เช่น พันธ์ุปัตตาเวีย พันธ์ุอินทรชิตแดง พันธ์ุภูแล พันธ์ุ

นางแล เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้มีการผลิตเป็นจ านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาสัปปะรดลน้ตลาดและมรีาคาต่ า โดยมี

การจัดการกับปัญหานี้คือ น าผลผลิตนี้น าไปจัดจ าหน่ายโดยตรง และส่วนมากจะน าเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมสัปปะ

รดกระป๋องหรือตามท้องตลาดจะมีการขายสัปปะรดหั่นชิ้นพร้อมรับประทานวางจ าหนา่ยอยู่ท่ัว ๆ ไปเป็นจ านวนมาก 

จากปัญหาเหล่านี้ท าให้มีส่วนประกอบจากสัปปะรดท่ีไม่ได้น าไปใช้ประโยชนแ์ละไมม่ีกระบวนการก าจัดท่ีถูกวิธี ท าให้

กลายเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น เปลือก แกน ใบ และล าต้น จากปัญหาท่ีพบ คือ เมื่อหั่น

ผลไม้เป็นชิ้น ๆ เพื่อพร้อมบริโภคและเก็บใส่ในตู้เย็น หรือซื้อผลไม้มาจากรถเข็นขายผลไม้แล้วท้ิงไว้ พบว่าเมื่อเวลา

ผ่านไปผิวของชิ้นผลไม้เกิดสีน้ าตาล การเกิดสีน้ าตาลจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์ของสิ่งมี ชีวิตเกิดการช้ า ฉีก ขาด เมื่อถูก

กระแทก บด หั่น หรือสับ [1]  คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้เปลอืกสับปะรดเป็นวัตถุดิบในการสกัดเอนไซม์โบรมีเลน 

เป็นสารชวีโมเลกุลประเภทเอนไซมท่ี์มีอยู่ในสับปะรด มคีุณสมบัตเิร่งปฏกิิริยาในการย่อยสารประเภทโปรตีน สามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในอุสาหกรรมอาหารต่าง ๆ เช่น ช่วยป้องกันการเกิดความขุ่นของเบียร์ เพิ่มความยืดหยุ่นและ  

ท าให ้เนื้อขนมปังนุ่มขึ้น และช่วยให้เนื้อนุ่มขึ้น เป็นต้น [2,3]  อีกท้ังยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลใน 

ผักและผลไม้ตัดแบ่งช้ิน ซึ่งผักและผลไม้ท่ีตัดแบ่งชิ้นเนื้อเยื่อยังคงมาจากการหายใจและมีกิจกรรมของเอนไซม์ท่ีท าให้

เกิดสนี้ าตาลจากการเกิดบาดแผล [4] และใชโ้บรมเีลนในการเคลือบผิวของผลไม ้คือ ฝร่ังตัดแบ่งช้ิน เนื่องจากเอนไซม์

โบรมีเลนสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ าตาลได้ และเป็นการประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผิวท่ีบริโภคได้ [5] โดยการเคลือบ

ผิวท าให้คงความสด เนื่องจากสารเคลือบผิวช่วยลดอัตราการคายน้ าออกจากผิวของผล และลดอัตราการหายใจ [6] 

นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเข้าท าลายของเชื้อจุลินทรีย์ได้อีกด้วย และให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้  

นานขึ้น [7]   

ดังนัน้งานวิจัยน้ีมุง่เนน้ในการสกัดเอนไซม์โบรมเีลนจากเปลอืกสัปปะรดในการยับยัง้การเกิดสนี้ าตาลฝร่ังตัด

แบ่งช้ิน เพื่อประยุกตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวของฝรั่งท่ีบริโภคได ้เพื่อเป็นแนวทางในการใชส้ารเคลือบผิวในอนาคตตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.การสกัดโบรมเีลนด้วยน  ากลั่น  

การเตรียมตัวอย่าง น าเปลอืกสัปปะรดมาล้างท าความสะอาดจากนั้นหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้น าไปชั่งน้ าหนกั 

300 กรัม น าไปบดดว้ยเครื่องป่ันแล้วน าเปลอืกท่ีบดได้ เตรียมตัวอยา่งในขัน้ตอนตอ่ไป  

ขั้นตอนการสกัดโบรมีเลนด้วยน้ ากลั่น [1] น าเปลือกสับปะรดท่ีบดได้ใส่บีกเกอร์ เติมน้ ากลั่น (ท่ีเย็นแล้ว) 

อัตราส่วนของเปลอืกตอ่น้ ากลั่น 1:1 คนให้เข้ากันแลว้น าไปสกัดโดยการกรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ครัง้ น าน้ าท่ีกรองได้ไป

สกัดอกีครัง้โดยการหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10000 รอบตอ่นาท ีท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 20 นาที  

วเิคราะห์ปริมาณโบรมีเลน (Bromelain yield assay) ด้วยวธีิ casein method [8]   

น าสารสกัดโบรมีเลน 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองท่ีมี casein 5 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา  

30 นาที หลังจากนัน้เติม 0.11 M tricarboxylic acid (TCA) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที 

แล้วกรองด้วยกระดาษกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 น าสารละลายท่ีกรองได้ปริมาณ 2 มิลลิลิตร มาเติม
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สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 5  มิลลิลิตร และ  Folin-Ciocalteau reagent 1 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ให้เกิดปฏิกิริยาท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที  แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 660 nm  บันทึกผลการทดลองโดย 

Enzyme yield (unit) ท่ีได้มาค านวณกับกราฟ tyrosine standard และกิจกรรมของเอนไซน์โบรมีเลนแสดงออกมาใน

หนว่ยของ unit/mg protein 

2. ผลของโบรมเีลนที่สกัดได้มาประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผวิในการยดือายุการเก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งชิ น 

น าฝร่ังพันธ์ุกิมจูมาหั่นแบ่งช้ินแลว้ช่ังน้ าหนักของฝรั่งแต่ละช้ิน ชิ้นละประมาน 18-20 กรัม ใส่ถาดโฟมถาดละ 

4 ชิ้น (ทุกชุดการทดลอง) น าโบรมีเลนท่ีสกัดได้มาเคลือบผิวของฝร่ัง ด้วยวิธีพ่น (spray) ท าการเตรียมสารละลาย

โบรมีเลนโดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลายโดยปริมาตรต่อปริมาตร (v/v) ผสมกันแล้วน าไปใส่กระบอกฉีดน้ า เพื่อจะ

น าไปพ่นท าการเคลือบตัดแบ่งชิ้น ท าการทดลองโดยแต่ละกรรมวธีิละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 4 ชิ้น ซึ่งจะพน่สารละลายให้ท่ัว ๆ

ชิ้นฝร่ัง แบง่การทดลอง 6 กรรมวธีิ กรรมวธีิต่างๆ มีดังนี้    

กรรมวธีิท่ี 1 ไมเ่คลอืบผิว (ชุดควบคุม) 

  กรรมวธีิท่ี 2 พน่น้ ากลั่น  

  กรรมวธีิท่ี 3 พน่สารละลายโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้น 25% 

  กรรมวธีิท่ี 4 พน่สารละลายโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้น 50% 

  กรรมวธีิท่ี 5 พน่สารละลายโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้น 75% 

  กรรมวธีิท่ี 6 พน่สารละลายโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้น 100% 

จากนั้นบรรจุในถาดโฟมหุ้มด้วยพลาสตกิพอลไีวนลิคลอไรด์แลว้น าฝรั่งแต่ละกรรมวธีิเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 

13 องศาเซลเซียส และบันทึกผลการทดลองทุก 2 วัน  

 

บันทึกผลการทดลอง 

เปอร์เซน็ต์การสูญเสียน  าหนกั  (% weight loss)  

โดยการชั่งน้ าหนักเร่ิมต้นและน้ าหนักในวันท่ีตรวจวัดของฝร่ังตัดแบ่งชิ้นแล้วน ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ 

การสูญเสียน้ าหนักตามวธีิของกาญจนา[9]ดังน้ี 

 

         เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนัก  =                                                                  x100 

 

 

การเกดิสีน  าตาลของสีผิวของฝรั่งโดยการประเมินจากสายตา  

บันทึกเปอร์เซ็นต์พืน้ท่ีเกิดสนี้ าตาลของสผีิวของฝร่ัง (ภาพท่ี 1) โดยก าหนดคะแนน 1-5 ดังนี ้

คะแนน 1 = สีผิวไมเ่ปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล และเร่ิมเปลี่ยนเป็นสนี้ าตาลไมเ่กิน 20 เปอร์เซ็นต์ของ

พื้นท่ีท้ังหมด 

 คะแนน 2 = สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ าตาล 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด 

 คะแนน 3 = สผีิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด 

 คะแนน 4 = สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 64 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีท้ังหมด 

 คะแนน 5 = สผีิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 81 - 100 เปอร์เซ็นตข์องพืน้ท่ีท้ังหมด 

 

(น้ าหนักเร่ิมตน้ – น้ าหนักในวันท่ีวัด) 

น้ าหนักเร่ิมตน้ 
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แลว้น ามาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยการเกิดสนี้ าตาล ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยการเกิดสนี้ าตาล=ผลรวมของระดับคะแนนของทุกชิ้น/จ านวนชิ้น x100 

 

 
 

คะแนน 1        คะแนน 2  คะแนน 3              คะแนน 4             คะแนน 5 

 

ภาพที่ 1 แสดงระดับคะแนนของการเกิดสนี้ าตาลของสผีิวของฝร่ังโดยการประเมินจากสายตา 

 

ก า ร ห า ป ริ ม า น วิ ต า มิ น ซี  ( Ascorbic acid)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม าณ วิ ต า มิ น ซี  ใ ช้ วิ ธี  2 ,6 

dichlorophenolindophhenol titeimetric [10] โดยน าน้ าคั้นจากผักพื้นบ้านปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใส่ใน Erlenmeyer flask 

ขนาด 250 มลิลลิิตร แลว้เตมิสารละลาย Oxalic-arcetic acid 5 มิลลลิิตร ไตเตรตดว้ย 2,6 dichlorophenolindophenol 

(dye solution) จนถึง end point คือ เป็นสชีมพูอยา่งน้อย 5 วนิาที น าค่าท่ีได้มาค านวณหาปริมาณวิตามินซี โดยใชสู้ตร 

 

Mg ascorbic acid/100 ml.juice = (X-B) (F/E) (V/Y) * 100 

เมื่อ  X = ปริมาณของ dye solution ท่ีใชไ้ตเตรทกับตัวอยา่ง (มลิลลิิตร) 

B = ปริมาณเฉลี่ยของ dye solution ท่ีใชไ้ตเตรทกับ blank (มลิลิลิตร) 

F = mg equivalent ascorbic acid/1 ml. Dye solution 

E = ปริมาณ standard ท่ีใช ้(มลิลิลิตร) 

V = ปริมาณสารละลายท่ีใชไ้ตเตรท (มิลลลิิตร) 

Y = ปริมาณสารละลายท้ังหมดท่ีใชไ้ตเตรท (มลิลลิิตร) 
 

สภาพผลของฝรั่ง  

ประเมินจากสายตาโดยดูสภาพของฝรั่งท่ีปรากฏให้เห็นในกรรมวธีิทุกวัน โดยบันทึกคะแนน 1-5 ดังนี ้

 คะแนน 1 = สภาพดมีาก (ช้ินของฝร่ังสด เปลอืกสเีขียว) 

 คะแนน 2 = สภาพดี (ชิ้นของฝรัง่เร่ิมมีสีน้ าตาล 20-40% เปลอืกสีเขียว) 

 คะแนน 3 = สภาพปานกลาง (ช้ินของฝร่ังมสีีน้ าตาล 41-60% เปลอืกสเีขียวเหลอืง) 

 คะแนน 4 = สภาพพอใช ้(ช้ินของมสีีน้ าตาล 61-80% เปลอืกสเีขียวน้ าตาล) 

 คะแนน 5 = หมดสภาพ (ช้ินของฝร่ังมสีีน้ าตาลท้ังหมด เปลอืกสีน้ าตาล) 
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การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าไดท้ั งหมด  

โดยคัน้น้ าฝรั่ง น ามาหยดลงบนเครื่องวัดความหวาน (Hand Refractometer : Brix) โดยวัดความหวานของฝร่ัง

ทุก ๆ วันท่ี 0 2 4 และ 6 ของการทดลอง ตลอดชว่งระยะเวลาของการทดลอง 7 วัน 

การวิเคราะหท์างสถิต ิ  

ในแต่ละกรรมวธีิท าซ้ า 3 ครัง้ วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (spss) 

เปรียบเทียบความแตกตา่งทางสถิติ จากการวเิคราะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95 % 

  

ผลการทดลอง 

1. ผลการสกดัโบรมเีลนจากเปลือกสับปะรด  

 วเิคราะห์ปริมาณโบรมเีลน (Bromelain yield assay) มคีา่เท่ากับ 0.57 unit/mg protein จากการสกัดโบรมเีลน

จากเปลอืกสัปปะรด โดยการวเิคราะห์ปริมาณโบรมเีลนท่ีสกัดได้  [8]  

2. ผลของโบรมเีลนที่สกัดได้มาประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผวิในการยดือายุการเก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งชิ น  

การให้คะแนนการเกิดสีน้ าตาลของฝร่ัง โดยการประเมินด้วยสายตา (ภาพท่ี 1) ท่ีผ่านการเคลือบผิวด้วย

โบรมเีลนชุดควบคุม (ไม่เคลือบ) เคลอืบด้วยน้ ากลั่น และโบรมเีลนความเข้มข้น 25%, 50%, 75% และ 100% เก็บไวท่ี้

อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน 1 ถึง 5 จากการเกิดสีน้ าตาลน้อยไปมาก เมื่อเทียบผลคะแนนเฉลี่ยในวันท่ี 7 การเกิดสีน้ าตาลของฝร่ังท่ี

เคลือบผิวด้วยโบรมเีลนตัง้แต่ระดับความเข้มข้น 50% 75% และ 100% ดีท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 1.00±0.00 ท้ัง 3 ระดับ

ความเข้มข้น ส่วนโบรมีเลนท่ี 25% คะแนนเฉลี่ย 1.89±0.14 มีค่าใกล้เคียงกับฝร่ังของชุดควบคุม (ไม่เคลือบ) ท่ีมี

คะแนนเฉลี่ย 1.71±0.12 จึงจัดเป็นกลุ่มท่ีมีการเกิดสนี้ าตาลของฝรั่งมากที่สุด (ดังภาพท่ี 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการเกิดสนี้ าตาลของฝร่ังท่ีผ่านการเคลือบด้วยโบรมเีลน  

เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 
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หมายเหตุ  คะแนน 1 = สีผิวไมเ่ปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล และเร่ิมเปลี่ยนเป็นสนี้ าตาลไมเ่กิน 20  

                                      เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีกลบีท้ังหมด 

  คะแนน 2 = สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 20 - 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีกลบีท้ังหมด 

  คะแนน 3 = สผีิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 41 - 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีกลบีท้ังหมด 

  คะแนน 4 = สีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 64 - 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีกลบีท้ังหมด 

  คะแนน 5 = สผีิวเปลี่ยนแปลงเป็นสนี้ าตาล 81 - 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีกลบีท้ังหมด 

 

ฝร่ังท่ีน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ13 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน มีสภาพผลลดลงตามระยะเวลาเก็บ

รักษา การเคลือบผิวด้วยโบรมีเลนจากเปลือกสับปะรดมีแนวโน้มในการชะลอการสูญเสียคุณภาพและลดการเกิดสี

น้ าตาลได้ดี [9] โดยเฉพาะการเคลือบผิวด้วยโบรมีเลนท่ีความเข้มข้น 100% มีคะแนนสภาพผลดีกว่าท่ีระดับความ

เข้มข้นอื่น ๆ โดยมคีะแนนสภาพผลเท่ากับ 2 สภาพดี (ชิ้นของฝรั่งเร่ิมมสีีน้ าตาล 20-40% เปลอืกสเีขียว) และมีสภาพ

ผลใกล้เคียงกับชุดท่ีเคลอืบด้วยโบรมีเลน 50 % และ 75% ในชุดท่ีช้ินฝรั่งไม่ได้เคลือบผิวมสีภาพผลมีคะแนนเท่ากับ 4 

สภาพพอใช้ (ชิ้นของฝร่ังมีสีน้ าตาล 61- 80% เปลือกสีเขียวน้ าตาล) เกิดจากสีผิวเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ าตาลอย่าง

รวดเร็วท าให้สภาพของผลไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาอยู่เพยีง 3 วัน เชน่เดียวกับฝร่ังท่ีเคลือบ

ผิวด้วยโบรมีเลนท่ีระดับความเข้มข้น 25% และชุดควบคุมมีอายุรักษานาน 4 วัน ในขณะท่ีโบรมีเลนท่ีเคลือบผิวด้วย

โบรมีเลนท่ีระดับความเข้มข้น 50% 75% และ 100% มีสภาพของผลการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับผลของฝร่ังท่ีมี

สภาพตามท้องตลาด และสามารถเก็บรักษาได้นาน 7 วัน (ดังภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สภาพผลของฝรั่งท่ีผ่านการเคลือบ (A:ไม่เคลือบ, B:น้ ากลั่น, C:โบรมเีลน 25%, D:โบรมเีลน 50%, 

E:โบรมเีลน 75%, F:โบรมเีลน 100% เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

A B 

C 
D 

E F 
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เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักของฝร่ัง (%weight loss) การสูญเสียน้ าหนักของฝร่ังท่ีผ่านการเคลือบผิวด้วย

การพ่น (spray) โบรมีเลนชุดควบคุม (ไม่เคลือบ) และโบรมีเลนความเข้มข้น 25%, 50%, 75% และ 100% พบว่าฝร่ัง

มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาชิ้นของฝร่ังทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มของเปอเซ็นต์

การสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึ้นการใช้โบรมีเลนเคลือบผิวมีแนวโน้มในการช่วยลด 

การสูญเสียน้ าหนักระหว่างการเก็บรักษา เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไมเ่คลือบ) (ดังภาพท่ี 4) 

 

 

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักของช้ินฝรั่งท่ีผ่านการเคลือบด้วยโบรมเีลน  

เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

 

การวเิคราะห์ปริมาณวิตามินซี พบว่า ปริมาณวิตามินซีในฝร่ังท่ีมีแนวโน้มลดลง โดยชุดโบรมเีลนความเข้มข้น 

75% มปีริมาณวิตามินซีนอ้ยท่ีสุดเท่ากับ 12.97±0.44% ในวันท่ี 0 ซึ่งปริมาณวิตามินซีใกล้เคียงกับโบรมเีลนท่ี 

ความเข้มข้น 25% เท่ากับ 13.40±0.43% ส่วนโบรมเีลนท่ีมคีวามเข้มข้น 100% 50% เคลือบด้วยน้ ากลั่น และ 

ชุดควบคุม มปีริมาณวิตามินซีท่ีใกล้เคียงกัน เท่ากับ 14.01±0.57% 14.72±0.57% 14.79±0.17% และ 14.63±0.34% 

ตามล าดับ ซึ่งตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ปริมาณวิตามินซีในชุดท่ีเคลือบโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้น 100% 50%  

สูงกว่าชุดอื่น ๆ (ดังภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 แสดงปริมาณวิตามินซีของฝรั่งท่ีผ่านการเคลือบด้วยโบรมเีลน  

เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 

 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากผักมีอัตราการหายใจต่ า [6] จึงสง่ผลให้

เกิดการใชน้้ าตาลในกระบวนการหายใจเพยีงเล็กน้อย (ดังภาพท่ี 6) 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมดของฝร่ังท่ีผ่านการเคลือบด้วยโบรมเีลน  

เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 
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วิจารณ์และสรุปผล 
คณะผู้วิจัยได้น าโบรมเีลนสัปปะรดท่ีได้ไปประยุกตใ์ชใ้นการเคลือบผิวเพื่อคุณภาพอายุการเก็บรักษาของฝร่ัง 

โดยการสกัดโบรเลนจากเปลือกสัปปะรดเหลอืท้ิงทางการเกษตรด้วยน้ ากลั่น จากนั้นน าโบรมเีลนท่ีสกัดได้ไปวิเคราะห์

ปริมาณโบรมเีลน โดยน าไปพน่ท่ีความเข้มข้น 25% 50% 75% และ 100% ตามล าดับ โดยน าไปบรรจุในถาดพลาสตดิ

พอลิไวนลิคลอไรด์แล้วน าไปเก็บรักษาในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เนื่องจากการการใชอุ้ณหภูมติ่ าหรือความ

เย็นในการเก็บรักษาเอนไซม์โบรมีเลนจะช่วยให้มีการสูญเสียปฎิกิริยาของเอนไซม์น้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ย

ของสรวงสุดาและนิธิยา [11] และ Bitencourt [6] พบว่าการเคลือบผิวด้วยโบรมีเลนจากเปลือกสับปะรดยังช่วยลด

อัตราการหายใจและลดการเกิดออกซิเดชั่นของผักผลไม้ ป้องกันการบาดเจ็บของเซลล์ระหว่างการแช่เย็น จึงมีอายุ

การเก็บรักษาได้นาน และเพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์และเพิ่มความคงตัวในการเก็บรักษา [12] สามารถยืดอายุ

ของฝรั่งได้ 7 วัน โดยโบรมเีลนท่ีมีความเข้มข้นต้ังแต ่50% 75% และ 100% สามารถลดการเกิดสนี้ าตาล และยดือายุ

การเก็บรักษาไว้ได้ กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดในการยืดอายุการเก็บรักษาของฝร่ังตัดหั่นชิ้นคือ การเคลือบฝร่ังตัดหั่นชิ้นด้วย

โบรมเีลนท่ีสกัดได้จากเปลอืกสัปปะรดความเข้มข้น 100% และพบการเกิดสนี้ าตาลนอ้ยท่ีสุดในระยะเวลาของการเก็บ

รักษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ [7] สารเคลือบผิวส าหรับผลไม้สด สามารถป้องกันการเสื่อมเสียของ

สภาพฝร่ังและยืดอายุการเก็บรักษา นอกจากนี้ยังพบว่า การเกิดสีน้ าตาลบนเปลอืกจะมคีวามสัมพันธ์กับการสูญเสีย

น้ าหนักของผลิตผลโดยการเคลือบผิวด้วยโบรมีเลน พบว่า การเคลือบผิวด้วยโบรมีเลน 50% 75% และ 100% ช่วย

ลดการสูญเสียน้ าหนักได้ดีท่ีสุดเชน่เดียวกับการเกิดสีน้ าตาล นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานท่ีสุด 7 วัน 

ในขณะท่ีชุดควบคุมท่ีไม่เคลือบผิว น้ ากลั่น และระดับความเข้มข้น 25% มีอายุการเก็บรักษา 4 วัน เช่นเดียวกับ

งานวิจัยของ Supapvanich [13] ศึกษาผลของโบรมิเลนท่ีสกัดได้จากแกนสับปะรดสามารถยับยั้งการเกินสีน้ าตาลใน

ชมพูต่ัดแบ่งช้ินได้ท่ีระดับความเข้มข้น 50%(v/v)    

การสกัดโบรมีเลนจากเปลือกสัปปะรดด้วยน้ ากลั่นท่ีความเข้มข้น 100% จะได้ปริมาณโบรมีเลนมากท่ีสุด 

และกรรมวธีิท่ีดท่ีีสุดในการยืดอายุการเก็บรักษาฝรั่งคอื การเคลือบผิวท่ีใชส้ารสกัดจากโบรมเีลน การเคลือบฝร่ังด้วย

โบรมีเลนท่ีสกัดได้จากเปลือกสัปปะรดความเข้มข้น 100% และไม่พบการเกิดสีน้ าตาลตลอดระยะเวลาของการเก็บ

รักษา และช่วยชะลอการสูญเสียน้ าหนักได้ดีท่ีสุด งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางเบื้องต้นในการสกัดโบรมีเลนท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้ได้โบรมีเลนท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดีและมีปริมาณท่ีสูง อีกท้ังสามารถประยุกต์ใช้ในการยืดอายุการ เก็บ

รักษาผักและผลไม้ได้  
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การศกึษารูปแบบโปรตีนและชนดิกรดอะมโินท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื อเมล็ดถั่วดาวอนิคา 

Study of Protein Pattern and Amino Acid Composition in Seed Kernel of Sacha Inchi 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของโปรตีนและชนิดกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่ว 

ดาวอินคา เตรียมโดยการแช่เนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาในตัวท าละลายเฮกเซนท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสกัด

น้ ามันออก สกัดโปรตนีหยาบด้วยการตกตะกอนท่ี pH 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 พบวา่การตกตะกอนโปรตนีท่ี pH 4.0 ได้

ร้อยละผลผลิต (1.45 ± 0.015) และมปีริมาณโปรตีน (318.02 ± 0.004 มลิลิกรัมตอ่กรัม) มากท่ีสุด จากการวเิคราะห์ด้วย
วธีิลาวรี (Lowry method) วเิคราะห์รูปแบบและน้ าหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ โดยเทคนคิ Sodium Dodecyl 

Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) พบว่า มีน้ าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 13.4-89.9 กิโลดาลตัน การ

ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทท าได้โดยการย่อยสลายโปรตีนหยาบท่ีได้จากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ด้วยเอนไซม์อัลคาเลส 

(ALCALASE) ความเข้มข้นร้อยละ 0.025, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 โดยปริมาตร เป็นเวลา 30, 60, 90, 120, 

150 และ 180 นาที ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบวา่ความเข้มข้นของเอนไซมแ์ละเวลาท่ีเหมาะสมในการยอ่ยสลายคือ 

ร้อยละ 0.9 โดยปริมาตร และ 60 นาที ตามล าดับ วเิคราะห์ชนดิและปริมาณกรดอะมโินท่ีเป็นองค์ประกอบด้วยเคร่ืองโคร

มาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่าปรากฏพีคของกรดอะมิโนท่ี

เป็นองค์ประกอบ 16 ชนดิ (กรดกลูตามกิ แอสพาราจีน กลูตามนี เซอรีน อาร์จินีน ไกลซีน ทรีโอนนี ไทโรซีน อะลานนี วา

ลีน เมทไทโอนนี ทริปโตเฟน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ฟีนิลอะลานนี และซิสเทอนี) 
 

ค าส าคัญ:   ถั่วดาวอนิคา, รูปแบบโปรตนี, โปรตนีไฮโดรไลเสท  
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Abstract 

 The objectives of this research were to study the patterns of proteins and amino acid composition in seed 

kernels of sacha inchi (Plukenetia volubilis). The kernels were performed by soaking in hexane solvent for 24 hours 

for removing oil from them. The proteins were precipitated by adjustment to the various pHs; 2.0 3.0 4.0 5.0 and 

6.0.  The results showed that precipitated protein at pH 4.0 had the highest percent yield ( 1. 45 ± 0. 015)  and 

protein concentration (318.02 ± 0.004 mg/g) which was tested by Lowry method. The protein types and patterns 

were analyzed by SDS-PAGE technique. Electrophoretic patterns of the precipitated proteins have shown a slight 

difference in the patterns of proteins with molecular weight between 13. 4-89-9 kDa.  Production of protein 

hydrolysate was prepared by enzymatic hydrolysis.  The isolate protein was hydrolysed by ALCALASE enzyme 

at various percentage concentrations (0.025, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 by volume) and times (30, 60, 90, 

120, 150 and 180 minutes) at 60C. The optimal conditions were 0.9 (%v/v) alcalase concentration and a reaction 

time of 60 minutes.  Amino acid compositions were identified by HPLC technique.  The results revealed that the 

hydrolysate was composed with 16 amino acids (glutamic acid, asparagine, glutamine, serine, arginine, glycine, 

threonine, tyrosine, alanine, valine, methionine, tryptophan, isoleucine, leucine, phenylalanine and cysteine)  
 

Keywords:   Sacha inchi, Protein pattern, Protein hydrolysate 
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บทน า  
 ถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) มีชื่อสามัญว่า sacha inchi Inca peanut Inca inchi และ mountain 

peanut จัดเป็นพืชวงศ์ยางพารา (Euphorbiaceae) มีถิ่นก าเนิดมาจากประเทศในแถบอเมริกาใต้  ส่วนใหญ่อยู่ 

ในประเทศเปรู ผลของดาวอินคามีรูปร่างคล้ายดาว ภายในมีเมล็ดคล้ายถั่ว (รูปท่ี 1) คนไทยจึงเรียกว่า ถั่วดาวอินคา 

ในเนื้อเมล็ดมีน้ ามันและโปรตนีเป็นองค์ประกอบอยูสู่งประมาณรอ้ยละ 35-60 และ 27 ตามล าดับ (Fanali C, Dugo L, 

Cacciola F, Beccaria M, Grasso S, Dacha M, Dugo P and Mondello L, 2011 และ Carrillo W, Quinteros MF, Caprio 

C, Morales D, Vásquez G, Álvarez M and Silva M, 2018) โปรตีนในถั่วดาวอินคามี 4 ชนิด คือ อัลบูมิน กลอบูลิน 

โพรลามิน และกลูเตลิน พบในปริมาณ 43.7 27.3 3.0 และ 31.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีค่า Isoelectric point (pI) 

เท่ากับ 4.7 6.8 6.0-6.5 และ 4.8 ตามล าดับ โปรตีนอัลบูมินมีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 10-15 20.1 และ 32-35  

กิโลดาลตัน โปรตีนกลอบูลินมีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 20.1 และ 35.0 กิโลดาลตัน โปรตีนโพรลามินมีน้ าหนัก

โมเลกุลประมาณ 10-17 กิโลดาลตัน และโปรตีนกลูเตลินมีน้ าหนักโมเลกุลประมาณ 14 21-23 25 34-37 และ 57 

กิโลดาลตัน (Shridhar KS, Harshal HK and Girdhari MS, 2012) ประกอบด้วยกรดอะมิโนจ าเป็นหลายชนิด เช่น ซิสเทอีน 

ไทโรซีน ทีโอนีน และทริปโตเฟน เป็นต้น (Kim DS and Joo M, 2019) ในการการวิจัยน้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ

และชนิดกรดอะมโินท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาท่ีมีแหล่งปลูกในประเทศไทย เพื่อการประยุกตใ์ชต้อ่ไป 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะผลของถั่วดาวอนิคา 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรียมตัวอย่าง 

อบเมล็ดถั่วดาวอินคาทั้งเปลือกท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นกะเทาะเปลือกออกใช้

ส่วนเนื้อเมล็ดสีขาวท่ีอยู่ข้างใน สกัดน้ ามันออกจากเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาด้วยวิธีการแช่ในตัวท าละลายเฮกเซน ใช้

อัตราส่วนเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา : ตัวท าละลายเฮกเซน เท่ากับ 1 : 10 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร กวนตลอดเวลานาน   

5 ชั่วโมง จากนัน้แชต่อ่ให้ครบ 24 ชั่วโมง โดยไมต่อ้งกวน เมื่อครบเวลาน าไประเหยตัวท าละลายเฮกเซนออกให้หมด เก็บ

ไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวา่จะใชง้าน 

 2. การสกัดโปรตนีจากเนื อเมล็ดถั่วดาวอนิคาโดยการตกตะกอนที่ pH ต่าง ๆ 

การตกตะกอนโปรตีนตามวิธีการของ Quinteros MF, Vilcacundo R, Caprio C and Caprillo W (2016) ท าได้ 

โดยบดเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาท่ีสกัดน้ ามันออกแลว้ให้ละเอียด ชั่งน้ าหนักตัวอย่าง 10.0 กรัม เตมิน้ ากลั่น 100 มลิลิลิตร 

(ใช้อัตราส่วนเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาบดละเอียด : น้ ากลั่น เท่ากับ 1 : 10 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร) ปรับค่า pH เป็น 8.0 

โดยการเตมิสารละลาย NaOH เข้มข้น 2 โมลาร์ กวนตลอดเวลานาน 1 ชั่วโมง จากนัน้น ามาป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5,000 

รอบต่อนาที นาน 30 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง น าส่วนใสมาปรับค่า pH เป็น 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 ตามล าดับ  

โดยการเติมสารละลาย HCl เข้มข้น 2 นอร์มัล แยกตะกอนออกโดยการป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที  
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นาน 20 นาที ท่ีอุณหภูมิหอ้ง น าส่วนตะกอนมาเตมิน้ ากลั่น โดยใชอ้ัตราส่วนเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา : น้ ากลั่น เท่ากับ 1 : 

10 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร แล้วปรับค่า pH ให้เป็น 7.0 โดยการเติมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 โมลาร์ จากนั้นท าให้

แห้งเป็นผง โดยใช้เคร่ืองท าแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer) เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

จนกวา่จะใชง้าน 

3. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตนีด้วยวิธีลาวรี (Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL and Randall RJ, 1959) 

เตรียมสารละลายโปรตีนมาตรฐาน bovine serum albumin (BSA) ความเข้มข้น 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เติม Lowry reagent ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอด ผสมให้เข้ากัน บ่มท่ี

อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที เมื่อครบเวลาเติม Folin-phenol reagent : H2O อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ปริมาตร 0.25 

มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มท่ีอุณหภูมิห้องนาน 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร 

แล้วค านวณปริมาณโปรตนีในตัวอยา่งจากการเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานโปรตีน 

4. การศึกษารูปแบบของโปรตีนและน  าหนักโมเลกุลของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในเนื อเมล็ดถั่ว

ดาวอินคา โดยเทคนิค Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

ศึกษารูปแบบโปรตีนด้วย SDS-PAGE โดยใช้ separating gel เข้มข้น 12 เปอร์เซ็นต์ และ stacking gel เข้มข้น 

4 เปอร์เซ็นต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 25 มิลลิแอมแปร์ ต่อ 1 แผ่นเจล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน าแผ่นเจลไปย้อมสีแถบ

โปรตีนด้วยสารละลาย Coomassie brilliant blue R250 เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างสีย้อมออก 

โดยแช่ในสารละลายล้างสี (destaining solutions) ข้ามคืนหรือจนกว่าพื้นหลังจะใส ค านวณหาน้ าหนักโมเลกุลโปรตีน

เทียบกับกราฟมาตรฐาน 

 5. การเตรียมโปรตนีไฮโดรไลเสตโดยการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส (ALCALASEEnzyme)  

5.1 การศึกษากจิกรรมของเอนไซม์อลัคาเลส  

การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์อัลคาเลสตามวิธีการของธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม และคณะ (2557) โดยเติม

สารละลายเคซีนความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง บ่มท่ีอุณหภูมิ          

4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที เติมสารละลายเอนไซม์อัลคาเลส (เจือจาง 1,000 เท่า) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงหลอด

ทดลอง ผสมให้เข้ากันและบ่มนาน 10 นาที หยุดปฏกิิริยาโดยการเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีตกิ (TCA) เข้มข้นร้อย

ละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 30 นาที กรองตะกอนโปรตนี 

น าสารละลายส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) เข้มข้น 0.4 

โมลาร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เติม Folin-Ciocalteau reagent เข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสม

ให้เข้ากัน ตัง้ทิง้ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งนาน 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ส าหรับหลอด

ควบคุม ท าการทดลองเช่นเดียวกัน แต่เติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีติกเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อปริมาตร 

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายเอนไซม์อัลคาเลส 1 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ 10 นาที ก่อนจึงค่อยเติมสารละลายเคซีน 

ค านวณกิจกรรมของเอนไซมอ์ัลคาเลส (U/mL) จากสูตร 

 

     ปริมาณกรดอะมิโนไทโรซีน (ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร)  x ค่าความเจือจาง x ปริมาตรท้ังหมด (มลิลลิิตร) 
            

   น้ าหนักโมเลกุลกรดอะมิโนไทโรซีน (181.19 กรัมตอ่โมล) x เวลา (นาท)ี x ปริมาตรเอนไซม์ท่ีใช ้(มลิลลิิตร) 
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5.2 การศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์อัลคาเลส 

การศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามวิธีการของธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม และคณะ (2557) 

โดยชั่งสารสกัดโปรตีนหยาบ 1 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 8.0 

ปริมาตร 20 มลิลิลิตร กวนให้เข้ากันนาน 1 ชั่วโมง แบ่งมา 5 มลิลิลิตร น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3000 รอบตอ่นาที นาน 

4 นาที  เก็บส่วนใสท้ังหมดน ามาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธีลาวรี  ส่วนของเหลวท่ีเหลือน ามาปรับค่า pH เป็น 8.0 

ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 โมลาร์ จากนัน้เตมิสารละลายเอนไซมค์วามเข้มข้นร้อยละ 0.025 

0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 โดยปริมาตร ปริมาตร 1 มลิลิลิตร โดยใชอ้ัตราส่วนสารละลายเอนไซม ์: เนื้อเมล็ดถั่วดาว

อินคา เป็น 0.00025 0.00075 0.00125 0.00175 และ 0.00225 โดยปริมาตรต่อมวล  ย่อยสลายท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 60 90 120, 150 และ 180 นาที เขย่าตัวอย่างเป็นระยะ เมื่อครบก าหนดเวลาน าไปให้ความร้อนท่ี

อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เพื่อยับยั้งการท างานของเอนไซม ์แล้วท้ิงไวใ้ห้เย็น จากนัน้น าไปป่ันเหวี่ยงเพื่อ

แยกตะกอนท่ีความเร็ว 3000 รอบต่อนาที  นาน 4 นาที เก็บส่วนใสวเิคราะห์ปริมาณโปรตนีด้วยวธีิลาวรี 

6. การวิเคราะห์ชนิดกรดอะมโินที่เป็นองค์ประกอบด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง 

(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)  

การวิเคราะห์ชนิดกรดอะมิโนดัดแปลงจากวิธีการของ Bas JM, Albert NTZ, Marieke EB and Johan PMS. 

(2014) โดยน าตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีเตรียมได้ ละลายในน้ าและไปท าให้เกิดอนุพันธ์ระหว่าง o-phthaldialdehyde 

(OPA) กับ 2-Mercaptoethanol (MCE) จากนั้นน าไปวิ เคราะห์ด้ วย HPLC (Perkin Elmer Autosampler Flexar, USA)  

ใช้คอลัมน์ชนิด C18 (Brownlee Analytical C18 conventional column) ขนาด 2.1 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลางของคอลัมน์ 5 ไมโครเมตร เฟสเคลื่อนท่ี A ประกอบด้วยสารละลายไดโซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 

(Na2HPO4) เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ สารละลายโซเดียมเตตระบอเรต (Na2B4O7) เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ และสารละลาย

โซเดียมเอไซด์ pH 7.8 เข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ เฟสเคลื่อนท่ี B ประกอบด้วย เมทานอล : อะซีโตไนไตรล์ : Milli-Q water 

อัตราส่วน 20 : 60 : 20 วัดท่ีความยาวคลื่น 338 นาโนเมตร โดยมสีภาวะการแยกแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงสภาวะท่ีใช้ในการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมโินท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอนิคาด้วย

เคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (HPLC) 

เวลา (นาที) 
อัตราการไหล 

(มลิลิลิตรต่อนาที) 

เฟสเคลื่อนที่ A 

(เปอร์เซ็นต)์ 

เฟสเคลื่อนที่ B 

(เปอร์เซ็นต)์ 

5 1 85 15 

10 0.8 85 15 

15 0.5 0 100 

12 0.5 0 100 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณโปรตนีจากเนื อเมล็ดถั่วดาวอนิคา 

 เมื่อปรับ pH ของสารละลายให้มีค่าเท่ากับ 4.0 พบว่ามีร้อยละผลผลิตและปริมาณโปรตีนมากท่ีสุด เท่ากับ 

1.45 ± 0.015 และ  318.02 ± 0.004 มลิลิกรัมตอ่กรัม ตามล าดับ แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละผลผลิตและปริมาณโปรตนีของสารสกัดโปรตนีหยาบท่ีได้จากการตกตะกอนท่ี pH ตา่ง ๆ 

ตัวอย่าง 
น  าหนักสารสกัดโปรตนีหยาบ* 

(กรัม) 
ร้อยละผลผลิต* 

ปริมาณโปรตนี* 

(มลิลิกรัม/กรัมตัวอย่าง) 

pH 2.0 0.1380 ± 0.00085cd 1.38 ± 0.009d 106.01 ± 0.005a 

pH 3.0 0.1330 ± 0.00176c 1.33 ± 0.018c 131.01 ± 0.004b 

pH 4.0 0.1454 ± 0.00151e 1.45 ± 0.015e 318.02 ± 0.004e 

pH 5.0 0.1147 ± 0.00101a 1.15 ± 0.010a 306.14 ± 0.004d 

pH 6.0 0.1295 ± 0.00115b 1.30 ± 0.012b 255.27 ± 0.005c 

หมายเหตุ  * ค่าเฉลี่ย  SD 

ค่าเฉลี่ยตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีเหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p>0.5) 
 

2. ผลการศึกษารูปแบบและหาน  าหนักโมเลกุลของโปรตีนในเนื อเมล็ดถั่วดาวอินคาด้วยเทคนิค Sodium 

Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

ผลการศึกษารูปแบบและน้ าหนักโมเลกุลของโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา โดยการ

ตกตะกอนโปรตีนท่ี pH ต่าง ๆ พบว่ามีรูปแบบแตกต่างกันเล็กน้อย มีน้ าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 13.4-89.9 กิโลดาลตัน 

โดยการตกตะกอนโปรตีนท่ี pH 2.0 3.0 4.0 และ 5.0 ปรากฏแถบโปรตีนหลักที่ 13.4 22.7 25.6 33.3-40.7 และ 45.5 

กิโลดาลตัน ส่วนการตกตะกอนโปรตนีท่ี pH 6.0 ไมป่รากฏแถบโปรตนีท่ี 25.6 และ 45.5 กิโลดาลตัน แสดงดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบโปรตนีท่ีเป็นองค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอนิคาโดยการตกตะกอนท่ี  

pH 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 

13.4

22.7
25.6

33.3
35.7
37.3
40.7

45.5
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3. ผลการเตรียมโปรตนีไฮโดรไลเสตโดยการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส (ALCALASEEnzyme) 

 จากการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมอ์ัลคาเลสพบวา่มคี่าเท่ากับ 2,651.91 ยูนิตตอ่มลิลิลิตร และการศกึษา

ความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์อัลคาเลสพบว่า เมื่อใช้ความเข้มข้นของเอนไซมเ์พิ่มขึน้ใน

การยอ่ยสลายโปรตนีท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ ได้ความเข้มข้นของโปรตนีเพิ่มขึน้เช่นกัน แสดงดังภาพท่ี 3 ในงานวจิัยนี้จึงเลอืก

โปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์อัลคาเลสความเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยปริมาตร ท่ีเวลา 60 นาที 

เพื่อน าไปวเิคราะห์ชนดิและปริมาณกรดอะมโินตอ่ไป 

 
ภาพที่ 3 แสดงความเข้มข้นโปรตีนท่ีได้จากการย่อยสลายสารสกัดโปรตีนหยาบจากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ด้วย

เอนไซม์อัลคาเลส ความเข้มข้นร้อยละ 0.025 0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 และ 0.9 โดยปริมาตร ที่เวลา 30 60 90 

120 150 และ 180 นาที 
 

4. ผลการศึกษาชนิดของกรดอะมโินที่เป็นองค์ประกอบในเนื อเมล็ดถั่วดาวอนิคา โดยเทคนิค HPLC 

วเิคราะห์ชนดิของกรดอะมโินด้วยเทคนคิ HPLC แบบเฟสกลับ (reverse phase) แตเ่นื่องจากกรดอะมโินมคีวามไว 

(sensitivity) ค่อนข้างต่ าจึงต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์โดยท าปฏิกิริยากับสารละลาย O-phthalaldehyde (OPA)  

ในเมทานอลก่อนน ามาท าการแยกและได้โครมาโทแกรมของกรดอะมโินมาตรฐาน 19 ชนดิ แสดงดังภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 แสดงโครมาโทแกรมของกรดอะมโินมาตรฐาน 19 ชนิด 

 

 จากนัน้วเิคราะห์ชนดิและปริมาณของกรดอะมโินท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่ในโปรตนีไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อย

สลายสารสกัดโปรตีนหยาบจากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ด้วยเอนไซม์อัลคาเลส ความเข้มข้นร้อยละ 0.9 โดยปริมาตร 

เป็นเวลา 60 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบกับโครมาโทแกรมของกรดอะมิโนมาตรฐาน ได้ผล

แสดงดังภาพท่ี 5 และตารางท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงโครมาโทแกรมกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อยสลายสารสกัด

โปรตีนหยาบจากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 0.9 โดยปริมาตร เป็นเวลา 60 นาที ที่อุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 4 แสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อยสลายสารสกัด

โปรตีนหยาบจากการตกตะกอนท่ี pH 4.0 ความเข้มข้นเอนไซม์ร้อยละ 0.9 โดยปริมาตร เป็นเวลา 60 นาที ที่อุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส  

ล าดับที ่ กรดอะมโิน 
ปริมาณกรดอะมโิน* 

(มลิลิกรัมต่อกรัม) 
ล าดับที ่ กรดอะมโิน 

ปริมาณกรดอะมโิน* 

(มลิลิกรัมต่อกรัม) 

1 กรดกลูตามกิ 134.34  1.41 9 อะลานนี 14.93  1.68 

2 แอสพาราจีน 185.80  5.83 10 วาลีน 24.62  4.45 

3 กลูตามนี 136.91  4.80 11 เมทไทโอนนี 39.84  1.74 

4 เซอรีน 94.08  5.91 12 ทริปโตเฟน 42.77  3.66 

5 อาร์จินีน 142.57  0.33 13 ไอโซลิวซีน 22.55  3.08 

6 ไกลซีน < 5.0   14 ลิวซีน 14.16  3.03 

7 ทรีโอนนี 46.07  1.22 15 ฟีนิลอะลานนี 5.56  2.02 

8 ไทโรซีน 24.74  0.20 16 ซิสเทอนี 24.81  0.47 

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ย  SD 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิจัยนี้ได้สกัดโปรตีนจากเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคาโดยการตกตะกอนท่ี pH 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 พบว่า  

การตกตะกอนท่ี pH 4.0 ได้ร้อยละผลผลิต (1.45 ± 0.015) มากท่ีสุด เช่นเดียวกับการทดลองของ Quinteros MF, 

Vilcacundo R, Caprio C and Caprillo W. (2016) เมื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธีลาวรี พบว่าการตกตะกอนท่ี pH 4.0 

 มีปริมาณโปรตีนมากท่ีสุด (318.02 ± 0.004 มิลลิกรัมต่อกรัม) จากการวิเคราะห์ชนิดและรูปแบบของโปรตีนท่ีเป็น

องค์ประกอบในเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคา ท่ีได้จากการตกตะกอนโปรตีนท่ี pH ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค SDS-PAGE พบว่า 

การตกตะกอนโปรตีนด้วย pH ต่างกัน มีรูปแบบโปรตีนแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีน้ าหนักโมเลกุลอยู่ในช่วง 13.4-89.9 

กิโลดาลตัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศกึษาของ Shridhar KS, Harshal HK and Girdhari MS. (2012) แล้วคาดวา่โปรตีนท่ี

มีน้ าหนักโมเลกุล 13.4 กิโลดาลตัน อาจเป็นโพรลามิน โปรตีนท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลในช่วง 20-25 กิโลดาลตัน อาจเป็น

กลอบูลินและกลูเตลิน โปรตีนท่ีมีน้ าหนักโมเลกุล 33.3 กิโลดาลตัน อาจเป็นอัลบูมิน กลอบูลินและกลูเตลิน โปรตีนท่ีมี

น้ าหนักโมเลกุล 40.7 กิโลดาลตัน อาจเป็นกลอบูลินและกลูเตลิน และโปรตีนท่ีมีน้ าหนักโมเลกุล 53.7 กิโลดาลตัน  

อาจเป็นกลูเตลิน การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทท าได้โดยการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์อัลคาเลส ซึ่งมีข้อดี คือ 

เอนไซมม์คีวามจ าเพาะกับสารตัง้ตน้จึงไมจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นปริมาณมาก และสามารถยอ่ยสลายได้ในสภาวะไมรุ่นแรง ท าให้

สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนการของโปรตีนไว้ได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่าการย่อยสลายด้วยวิธีอื่น  

หากต้องการน าไปประยุกตใ์ช้ในด้านอาหาร จากนั้นน าไปวิเคราะห์ชนิดกรดอะมิโนด้วยเทคนคิ HPLC แต่เนื่องจากกรดอะ

มิโนมีความสามารถในการดูดกลืนแสงต่ า การตรวจวัดโดยตรงไม่สามารถท าได้ จึงต้องมีการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปอนุพันธ์ 

โดยท าปฏกิิริยากับ o-phthaldialdehyde (OPA) และ 2-mercaptoethanol (MCE) ก่อน แตว่ธีิน้ีมขี้อเสียคือ ให้ความไวต่ ากับ

กรดอะมิโนโพรลีน ผลจากการวิเคราะห์พบว่าเนื้อเมล็ดถั่วดาวอินคามีกรดอะมิโน 16 ชนิดเป็นองค์ประกอบ ได้แก่  

กรดกลูตามิก แอสพาราจีน กลูตามีน เซอรีน อาร์จินีน ไกลซีน ทรีโอนีน ไทโรซีน อะลานีน  วาลีน เมทไทโอนีน ทริป

โตเฟน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ฟีนิลอะลานีน และซิสเทอีน โดยมีกรดอะมิโนแอสพาราจีนเป็นองค์ประกอบอยู่มากท่ีสุด 
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(185.80  5.83 มลิลิกรัมตอ่กรัม) รองลงมาคือ กรดอะมโินอาร์จินนี (142.57  0.33 มลิลิกรัมตอ่กรัม) และมกีรดอะมิ

โนไกลซีนเป็นองค์ประกอบอยู่น้อยท่ีสุด (<5.0 มิลลิกรัมต่อกรัม) ต่างจากรายงานของ Hamaker BR, Valles C, Gilman R, 

Hardmeier RM, Clark D, Garcia HH, Gonzales AE, Kohlstad I, Castro M, Valdivia R, Rodriguez T and Lescano M. (1992) 

อ้างโดย Shridhar KS, Harshal HK and Girdhari MS. (2012) พบว่าเมล็ดถั่วดาวอินคามีกรดอะมิโนกรดกลูตามิกเป็น

องค์ประกอบอยูม่ากท่ีสุด (133 มลิลิกรัมตอ่กรัม) รองลงมาคือ กรดอะมโินไกลซีน (118 มลิลิกรัมตอ่กรัม) โดยพบกรดอะ

มิโนท่ีมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ (ซิสเทอีนและเมทไทโอนีน) อยู่ 37 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งจากการทดลองพบว่ามี

กรดอะมิโนซิสเทอีน 24.81  0.47 มิลลิกรัมต่อกรัม และกรดอะมิโนเมทไทโอนีน 39.84  1.74 มิลลิกรัมต่อกรัม แต่มี

กรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนในปริมาณน้อย (5.56  2.02 มิลลิกรัมต่อกรัม) เช่นเดียวกับรายงานของ Hamaker BR, Valles 

C, Gilman R, Hardmeier RM, Clark D, Garcia HH, Gonzales AE, Kohlstad I, Castro M, Valdivia R, Rodriguez T and Lescano 

M. (1992) อา้งโดย Shridhar KS, Harshal HK and Girdhari MS. (2012) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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และสถานที่ในการศึกษารูปแบบโปรตนี 
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ความหลากชนิดของพืชวงศ์ขิงข่าในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

Diversity of Zingiberaceae in University of Phayao 

 

พันธิตรา กมล1, ประชา บุตรโคตร1, กิตติยาภรณ์ คานพรม1 และ กนกอร ศรีม่วง2* 

Puntitra Kamol1, Pracha Butkod1. Kittiyapon Karnprom1 and Kanok-orn Srimuang2* 
 

บทคัดย่อ 
 ส ารวจพืชวงศ์ขิงโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยท าการเดินส ารวจเดือนละ 1-2 คร้ัง ระยะเวลา 6 เดือน 

ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาคม 2560 ท าการเก็บตัวอยา่งท่ีสมบูรณ์ท้ังต้น ถ่ายรูปและจดบันทึกลักษณะเด่น

ของพืชท่ีอยู่ในระบบนิเวศ เพื่อให้ทราบถึงการกระจายพันธ์ุในระบบนเิวศลักษณะตา่ง ๆ จากนั้นท าการศกึษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาเพื่อระบุชนิด พบความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงจ านวนท้ังหมด 4 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ สกุลขิง 

(Zingiber) จ านวน 2 ชนิด สกุลกระชาย (Boesenbergia) จ านวน 2 ชนิด สกุลขมิ้น (Curcuma) จ านวน 3 ชนิด และสกุล

ข่าลิง (Globba) จ านวน 5 ชนิด ตัวอย่างภาคสนามท่ีผ่านการอัดพรรณไม้แล้ว ถูกเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชสาขา

ชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

ค าส าคัญ: พชืวงศข์ิง, ความหลากหลาย, อนุกรมวธิาน มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  

 The observation of Zingiberaceae in the University of Phayao was carried out at University of Phayao. 

Field collections, photograph and taking note on their habitat, ecological information and important characteristics 

were conducted between May and December 2017.  Morphological study was performed for the species 

identification. Four genera and 12 species are enumerated including Zingiber with two species, Boesenbergia with 

two species, Curcuma with three species and Globba with five species.  In addition, voucher specimens were 

deposited at Biology herbarium, Department of Biology, School of Science, University of Phayao. 
 

Keywords:  Zingiberaceae, Ginger, Diversity, Taxonomy, University of Phayao 
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บทน า 

พืชวงศ์ขิง เป็นพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น น าไปประกอบเป็นอาหาร เคร่ืองเทศ สีย้อม ยา

รักษาโรค และพืชประดับ นอกจากนั้นยังเป็นพืชท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กระชาย (Boesenbergia rotunda 

(L.) Mansf.) ขมิ้น (Curcuma longa L.) เป็นต้น ลักษณะเด่นของพืชวงศ์นี้คือการมีน้ ามันหอมระเหยจากทุกส่วนของ

อวัยวะโดยเฉพาะเหง้าหรือล าตน้ใต้ดินและใบ ซึ่งมหาวทิยาลัยพะเยาตัง้อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ความสูงจาก

ระดับทะเลประมาณ 500 ม. เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมีป่าไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ป่าเต็งรังและ

ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีความหลากหลายของพืชหลายชนดิ พชืวงศข์ิงท่ัวโลกมปีระมาณ 50 สกุล 1,500 ชนิด ในประเทศ

ไทยพบเพียง 30 สกุล 300 ชนิด (สุรพล แสนสุข ปิยะพร แสนสุข และธาดา สังข์ทอง, 2557) ในการศึกษาด้าน

อนุกรมวิธานและความหลากหลายพืชในปัจจุบันยังมีการค้นพบพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ เช่น ขิงนกข่อ (Elettariopsis 

biphylla S. Saensouk & P. Seansouk) (สุรพล แสนสุข ปิยะพร แสนสุข และธาดา สังข์ทอง, 2557) Curcuma woodii 

N.H. Xia & J. Chen (Chen et al., 2015)  มีหลายชนิดท่ีเป็นพืชเฉพาะถิ่น เช่น กระวานอินทนนท์ (Amomum 

inthanonense A. Chaveerach & T. Tanee) พบในดอยอินทนนท์ ทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น กระชาย  

(B. petiolata P. Sirirugsa) พบในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ

ประเทศไทย (วิชาญ เอียดทอง, 2556) หรือพืชหายาก เช่น Globba racemosa Sm. พบตามป่าเบญจพรรณทาง

ภาคเหนือของไทย (สุรพล แสนสุข, 2554) ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการขยายพื้นท่ีอาคารเพื่อรองรับนิสิต

จ านวนมากขึ้น ท าให้พื้นท่ีป่าลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความหลากหลายของพชืวงศ์ขิงได้ อีกท้ังยังไม่ได้มีการศกึษา

ความหลากหลายของพืชวงศ์ขงิในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าพชืวงศข์ิงท่ีกระจายพันธ์ุอยูต่ามธรรมชาติใน

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยามีประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสิ่ งมีชีวิต 

พันธุศาสตร์ การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช อกีทัง้ยังมีประโยชน์ตอ่ปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิตของมนุษยด์้วย การศึกษานี้จึง

มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลายของพชืวงศ์ขงิในมหาวทิยาลัยพะเยาและเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พืชวงศ์ขิง

ในอนาคตตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บข้อมูลเบื องต้น  

โดยศึกษาข้อมูลชนิดของพืช ข้อมูลระบบนิเวศ การกระจายพันธ์ุ ลักษณะส าคัญท่ีใช้ระบุพืชวงศ์ขิง และ

ศึกษาพรรณไม้แห้งท่ีเก็บรวบรวมไว้ท่ีหอพรรณไม้อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช หอพรรณไม้สิรินธร กรม

วชิาการเกษตร และที่หอพรรณไมอ้งคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

การส ารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม ดังนี  

1. ท าการเดินส ารวจและเก็บตัวอยา่งในพืน้ท่ีศึกษาทุกเดอืน เดอืนละ 1-2 คร้ัง 

2. ท าการเก็บตัวอย่างท่ีสมบูรณ์ท้ังต้น ประกอบด้วยเหง้าหรือล าต้นใต้ดิน ล าต้นเทียม ใบ ดอก และผล  

ชนิดละ 3-5 ตัวอย่าง  

3. บันทึกรายละเอียดของชนิดพืชนั้น ๆ เช่น ลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือรายละเอียดทางด้านพฤกษศาสตร์ 

สถานท่ีเก็บ วันท่ีเก็บตัวอยา่ง ความสูงจากระดับทะเล และชื่อผู้เก็บตัวอยา่ง 

4. ส่วนของดอกท่ีมีความบอบบางมาก จะถูกเก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70% แล้วน ากลับมา

ศกึษาโครงสร้างภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏบัิตกิารตอ่ไป 
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5. เก็บตัวอย่างพรรณพืช พืชท่ีได้จากการเก็บตัวอย่างภาคสนาม รวบรวมไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชสาขาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

การศึกษาในห้องปฏิบัตกิาร 

1. การตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน โดยน าตัวอย่างพรรณไม้ มาตรวจสอบ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ ล าต้น ใบ ผล และดอก ตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์จากรูปวิธานและตัวอย่างท่ีหอพรรณ

ไม ้หรอืผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกต้อง 

2. จัดท าค าบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์และจัดท ารูปวิธานส าหรับระบุสกุล (Genus) และชนิด 

(Species) ของพชืวงศข์ิงท่ีรวบรวมมาได้ พร้อมท้ังจัดท าภาพถ่าย หรือภาพวาดแสดงรายละเอยีดประกอบ 

 

ผลการศึกษา 
 จากการส ารวจพืชวงศ์ขิงภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 เส้นทาง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ พบพืชวงศ์ขิงจ านวน 4 สกุล 12 ชนิด ได้แก่ สกุลกระชาย 

(Boesenbergia) จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ว่านเปร้ียว (B. longiflora) และกระชาย (B. rotunda) สกุลขมิ้น (Curcuma) 

จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระเจียวแดง (C. angustifolia) กระเจียวขาว (C. parviflora) และกระเจียวเหลี่ยม (C. rhomba) 

สกุลข่าลิง (Globba) จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ กระทือลิง (G. schomburgkii) ข่าลิง (G. obscura) ว่านเข้าพรรษา (G. 

bulbifera) ขิงป่า (G. nuda) และมังกรขาว (G. laeta) และสกุลขิง (Zingiber) จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ขิงดา (Z. kerrii) และ

ขิงหมอบรัดเลย ์(Z. bradleyanum) ออกดอกระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาคม พบพชืวงศข์ิงจ านวนมากที่สุดใน

เส้นทางที่ 4 จ านวน 10 ชนิด เส้นทางที่ 3 จ านวน 6 ชนิด และเส้นทางที่ 2 จ านวน 4 ชนิด ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนชนิดของพชืวงศข์ิงภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ชนิด ชื่อสามัญ เส้นทาง 

ทีพ่บ 

ลักษณะทาง

นิเวศวทิยา 

ช่วงเวลา

ออกดอก 

1. Boesenbergia 

    B. longiflora  

 

วา่นเปร้ียว 

 

3, 4 

 

ป่าผสมผลัดใบ 

  

ม.ิย. – ก.ย. 

    B. rotunda กระชาย 3, 4 ป่าผสมผลัดใบ ม.ิย. – ส.ค. 

2. Curcuma 

    C. angustifolia 

 

กระเจียวแดง 

 

1, 2, 3 

  

ป่าเต็งรัง 

  

พ.ค. – ม.ิย. 

    C. parviflora กระเจียวขาว 4 ป่าผสมผลัดใบ ม.ิย. – ก.ย. 

    C. rhomba กระเจียวเหลี่ยม 4 ป่าผสมผลัดใบ ก.ค. – ก.ย. 

3. Globba 

    G. schomburgkii 

 

กระทือลิง 

 

 

1, 2, 3, 4 

  

ป่าเต็งรัง และป่าผสม

ผลัดใบ 

  

ม.ิย. – ส.ค. 

    G. obscura ข่าลงิ 2, 3, 4 ป่าเต็งรัง และป่าผสม

ผลัดใบ 

ม.ิย. – ก.ย. 
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ชนิด ชื่อสามัญ เส้นทาง 

ทีพ่บ 

ลักษณะทาง

นิเวศวทิยา 

ช่วงเวลา

ออกดอก 

    G. bulbifera 

 

วา่นเข้าพรรษา 

 

2, 4 

 

ป่าเต็งรัง และป่าผสม

ผลัดใบ 

ม.ิย. – ก.ย. 

 

    G. nuda 

 

ขิงป่า 

 

2, 3, 4 

 

ป่าเต็งรัง และป่าผสม

ผลัดใบ 

ม.ิย. – ก.ย. 

 

    G. laeta กระเจียวขาวหรือ

มังกรขาว 

4 ป่าผสมผลัดใบ ม.ิย. – ต.ค. 

4.  Zingiber 

    Z. kerrii 

 

ขิงดา  

  

4 

  

ป่าผสมผลัดใบ 

  

ก.ค. – ส.ค. 

    Z. bradleyanum ขิงหมอบรัดเลย ์ 4 ป่าผสมผลัดใบ ก.ค. - ส.ค. 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พบพืชวงศ์ขิง จ านวน 4 สกุล  

12 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติ 

น้ าหนาว (Saensouk,  et al.  2016) พบพชืวงศข์ิง 6 สกุล 21 ชนิด การศึกษาความหลากชนิดและการใชป้ระโยชน์ของ

พืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ พบพืชวงศ์ขิง 8 สกุล 16 ชนิด (ลลิตา  ค าแท่ง สุรพล แสนสุข  

ปิยะพร แสนสุข และสุดารัตน์ ถนนแก้ว, 2557) การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิง ในพื้นท่ีป่าทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี พบ 10 สกุล 36 ชนิด (กมลทิพย์ สุวรรณเดช และดวงใจ ศุขเฉลิม , 2550) ในการระบุพืชวงศ์ขิงท่ีพบใน

พื้นท่ีศึกษา โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งในแต่ละสกุลจะใช้ลักษณะต่าง ๆ ในการระบุชนิด ได้แก่ สกุลขิงใช้

ลักษณะของหูใบและความยาวของก้านชูช่อดอก ในการระบุชนิดซึ่งสอดคล้องกับการรวบรวมพืชสกุลขิงในประเทศ

ไทย และรูปวธิานสกุลขิงในประเทศไทยกับอธิบายลักษณะ 10 ชนิดใหม่ (Triboun, et al. 2014) สกุลกระชายใชล้ักษณะ

ต าแหน่งของชอ่ดอกระบุชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนสกุลกระชายในประเทศไทย สกุลขมิ้นใช้ลักษณะของการมี

ใบประดับส่วนบนของช่อดอกในการระบุชนิด ซึ่งสอดกับการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์

ขิงในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว (Saensouk, et al. 2016) และการศกึษาอนุกรมวธิานพชืวงศข์ิงในพื้นท่ีป่าทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี (กมลทิพย์ สุวรรณเดช และดวงใจ ศุขเฉลิม,2550) และใช้ลักษณะของแกนอับเรณูมีเดือย (spur) 

ซึ่งจากการศึกษาพบ 2 กลุ่ม คือ Alismatifolia group หรือชนิดท่ีไม่มีเดือย ได้แก่ กระเจียวขาว (C. parviflora) และ 

Longa group หรือชนิดท่ีมีเดือยเป็นรูปเข็มและปลายใบประดับแหลม ได้แก่ กระเจียวแดง (C. angustifolia) และ

กระเจียวเหลี่ยม (C. rhomba) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการกระจายพันธ์ุและการจ าแนกเพื่อระบุความหลากหลาย

ของพืชสกุลขมิ้นในไทย โดยจัดจ าแนกพืชสกุลขมิ้นออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของแกนอับเรณูท่ีมีเดือย (Sirirugsa, 

et al, 2007) และสกุลข่าลิง (Globba) จะใชล้ักษณะของอับเรณูมรียางค์ดา้นข้างในการระบุชนดิ 

 

  

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
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 ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา และงบประมาณแผ่นดิน มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการท าวจิัย 

 

เอกสารอ้างอิง 
กมลทิพย์ สุวรรณเดช และดวงใจ ศุขเฉลิม. (2550). การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในพื้นท่ีป่า

 ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 44. กรุงเทพ. 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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ความหลากชนิดและการใช้ประโยชนข์องผักพื นบ้านชนเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลมิพระ

เกียรติ จังหวัดน่าน 

Species Diversity and Utilization of Local Vegetable of Lua Chaloem Phra Kiat 

District, Nan Province 
 

สวาท สายปาระ1* และ ปกรณ์ สุนทรเมธ2 

Sawat saipara1*and Pakorn sumtornmeth2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของผักพื้นบ้านชนเขาเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นา่น โดยส ารวจผักพื้นบ้าน ในชว่งเดอืนกรกฎาคม 2560 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 2561 ท าการสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์ของ

พืชจากผู้ใช้ประโยชน์จากผัก จ านวน 200 ครัวเรือน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งจากประชากรตามตารางทาโร่ ยามาเน่ ท่ี

ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95) พบผักพื้นบ้านจ านวน 79 ตัวอยา่ง 56 วงศ ์71 สกุล 79 ชนดิ และพบวา่ส่วนยอดเป็นส่วน

ท่ีน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ  ใบล าต้น ผล เมล็ด ราก และดอกตามล าดับ การรับประทานส่วนใหญ่น ามา

ปรุงสุกด้วยการแกง ต้ม ผัด ผักสด นึ่งและย า และผักพื้นบ้านท่ีน ามาใช้ประโยชน์เก็บมาจากบริเวณแหล่งท่ีอยู่อาศัย ป่า 

และริมบึงหนอง เชน่ หนามปู่ย่า (Caesalpinia mimosoides  Lam.) ผักเค็ด (Senna sophera (L.) Roxb.) เพกา (Oroxylumind 

icuum(L) Kurz) มันปู (Fagraea fragransRoxb.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) ผักติ้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 

ssp.) หูเสอื (Plectranthus amboinicus  (Lour.) Spreng) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) เสีย้ว (Bauhinia purpurea Linn.) 

เป็นตน้ 
 

ค าส าคัญ:   ผักพื้นบ้าน, การใช้ประโยชน์, ชนเผ่าลัวะ 
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Abstract  
Study of species diversity and utilization of local vegetable of Lua Chaloem Phra Kiat District, Nan province 

was conducted between July 2017 and February 2018.  We collected plant  specimens  and interviewed 200 people 

(sampling-based on determine followed by Katsu Yamane, confidence level of 95%).  There were  79  specimens  

classified into 56 families, 71  genera,  79 species.  Shoots  are  mostly  used followed by  leaves, stems,  fruits, seeds,  

roots,  and flowers  respichrely.   For  esting,  most  plants  were  cooked  by  curry, boiling,  frying, vegetabkes,  

steaming and spicy slalad  for example, Caesalpinia mimosoides  Lam., Senna sophera (L.) Roxb., Oroxylumind icuum(L) 

Kurz, Fagraea fragransRoxb. , Garcinia cowa Roxb. , Cratoxylum formosum ( Jack) , Plectranthus amboinicus  (Lour. ) 

Spreng, Careya sphaerica Roxb., Bauhinia purpurea Linn.. 
 

Keywords:   Utilization, Local vegetable, Lua 
 

บทน า 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดกับเขตการปกครองข้างเคียงคือ 

ทิศเหนือและทิศตะวันออกต่อต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบ่อเกลือและอ าเภอปัว และ 

ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอทุ่งช้าง มีพื้นท่ี 518.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ต าบล คือ

ต าบลหว้ยโก๋น และต าบลขุนดา่น ม ี22 หมู่บ้าน ซึ่งต าบลหว้ยโก๋นเดิมขึน้กับอ าเภอทุ่งช้าง ส่วนต าบลขุนนา่นเดิมขึน้กับ

อ าเภอบ่อเกลือ ทางราชการได้รวมพื้นท่ีท้ัง 2 ต าบล เพื่อตั้งเป็นอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษ

โดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอ าเภอ ตามโครงการจัดตั้งอ าเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีทรัพยากรธรรม 

ชาติท่ีส าคัญคือ ป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ าแม่น้ านา่น ประชากรส่วนใหญ่คือชนเผ่าลัวะ ขมุ และไทยลื้อ ซึ่งลัวะ หรือถิ่น 

เป็นกลุ่มชนเก่ากลุ่มหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติค กลุ่มภาษามอญ - เขมร ไม่มีภาษา

เขียน ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ภาคเหนือของไทยมีกลุ่มชนลัวะตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่เดิมโดยเฉพาะชายแดนไทย

และลาว  แถบจังหวัดน่านเรียกได้ว่าบริเวณนี้เป็นดินแดนลัวะ เพราะแต่เดิมยังไม่มีการแบ่งพรมแดนระหว่างไทยลาว 

จนต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตดินแดน ลัวะจึงถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งอยู่

ในประเทศลาว ชนเผ่าลัวะในอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิส่วนใหญ่ประกอบอาชพีหลักคือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และหา

ของป่าซึ่งมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพึงธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านยังหลงเหลือความเชื่อและมีการรักษาวัฒนธรรม

เดิมๆอยู่ การรับประทานผักพื้นบ้านยังคงมใีห้เห็น ผักพื้นบ้านเป็นพืชท่ีพบในท้องถิ่น อาจจะมีถิ่นก าเนิดในท้องถิ่นน้ัน

หรืออาจน าเข้ามาจากท่ีอื่นหรือมีการกระจายพันธ์ุอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นพืชในท้องถิ่นนั้น ส่วนใหญ่มักอยู่ใน

แหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ป่าเขา หนองบึง ริมน้ า เรือกสวนไร่นา หรืออาจน ามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเก็บ

บริโภคและใชป้ระโยชนต์ลอดปี [6] 

ดังนัน้จึงมุ่งการศกึษาเกี่ยวกับความหลากชนิดของผกัพื้นบ้าน และศกึษาการใชป้ระโยชนข์องผกัพื้นบ้าน ชน

เผ่าลัวะในอ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดน่าน  
 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ส ารวจผักพื้นบ้าน ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2560 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 2561 ท าการสัมภาษณก์ารใชป้ระโยชน์

ของผักโดยใชแ้บบสัมภาษณก์ึ่งปลายเปิด จ านวน 200 ครัวเรือน (ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งจากประชากรตามตาราง

ทาโร่ ยามาเน ่ที่ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95) [4]  
 

ผลการศึกษา 

จากการส ารวจพบผักพื้นบ้านชนเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ท้ังหมดจ านวน 79 ตัวอย่าง 

56 วงศ์ 71 สกุล 79 ชนิด และการใช้ประโยชนข์องผักพืน้บ้านชนเผ่าลัวะ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความหลากชนดิและการใชป้ระโยชนข์องผกัพื้นบ้านชนเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดน่าน 

ชื่อวงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะการใช้

ประโยชน ์

แหลง่

เก็บ 

Amalanthaceae Amaranthus spinosus L. ผักโขมหนาม ใชส้่วนยอดน่ึง 3 

Ameranthusli vidus Lim. ผักขม ใชส้่วนยอดน่ึง 2 

Amaranthus viridis ผักโขม ใชส้่วนยอดน่ึง 3 

Anacardiaceae Mangifera indica L. มะม่วง ใชส้่วนยอดกนิ

สด และแกง 

1 

Spondias pinnata  (L.f.) Kurz มะกอกปา่ ใชส้่วนยอดกนิ

สด และแกง 

2 

Apiaceae Oenantheja vanica (Blume) DC. ผักชลี้อม ใชส้่วนยอดกนิ

สด 

1 

Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก ใชส้่วนใบกินสด 2 

Apocynaceae Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน ใชส้่วนยอดต้ม 

และแกง 

2 

Holarrhena pubescens Wall. โมกหลวง ใชส้่วนยอดแกง 2 

Araceae Colocasia gigantean Hook.f. ตูน ใชส้่วนล าตน้ ใบ

กินสด และแกง 

3 

Colocasia esculenta (L.) Schott บอน ใชส้่วนใบแกง 3 

Amorphophallus brevispathus Gagnep. บุกอีรอกเขา ใชส้่วนล าตน้ใต้

ดินตม้ และแกง 

2 

Lasia spinosa (L.) ผักหนาม ใชส้่วนยอดน่ึง 

และแกง 

3 

Araliaceae Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu แปมป่า ใชส้่วนยอดกนิ

สด 

3 

Asclepiadoideae Gymnem ainodorum (Lour.) Decne. ผักเซียงดา ใชส้่วนยอด แกง

และผัด 

1 
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Asclepiadaceae Dregea volubillis Stapf ผักฮ้วนหมู ใชส้่วนยอดแกง 1 

Asteraceae Spilanthes paniculata Wall.ex Dc. ผักเผ็ด ใชส้่วนยอดแกง 1 

Asparagaceae Tupistra albiflora ลิงลาว ใชส้่วนดอกแกง 1 

Athyriaceae Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด ใชส้่วนยอดผัด 

และแกง 

3 

Basellaceae Basella rubra  L. ผักปัง ใชส้่วนยอดผัด 

และแกง 

1 

Bignoniaceae Oroxylumind icuum (L) Kurz เพกา ใชส้่วนผลย า 2 

Caesalpiniaceae Cassia siamea (Lam.) ขีเ้หล็กบ้าน ใชส้่วนยอดกนิ

สด แกง 

1 

Cladophoraceae Cladophora spp. สาหร่ายไก ใชทุ้กส่วนนึ่ง 3 

Compositae Crassocephalum crepidioides (Benth) ผักกาดปลิว ใชส้่วนใบกินผัด 

และตม้ 

2 

Spilanthes acmella Mcerr. ผักคราด ใชส้่วนดอกและ

ใบแกง และตม้ 

2 

Convolvulaceae Ipomoea batatas (L.) Lam. มันเทศ ใชส้่วนยอดต้ม 1 

Ipomoea oquatica Forsk. ผักบุง้ ใชส้่วนยอดผัด 

ตม้และแกง 

1 

Cruciferaceae Raphanus sativus Linn. ขีหู้ด ใชส้่วนผลต้ม 

และแกง 

1 

Cucurbitaceae Coccinia grandis Voigt. ต าลึง ใชส้่วนยอดผัด 

และแกง 

1 

Momordica cochinchinensis  (Lour.) Spreng. ฟักข้าว ใชส้่วนผล และ

ยอดผัดและแกง 

1 

Cycadaceae Cycas siamensis Miq. ปรงป่า ใชส้่วนยอด ผล

ตม้ และแกง 

2 

Cyperus involucratus Roxb. ไหลบัว ใชส้่วนล าตน้ 

(หนอ่) แกง 

3 

Euphorbiaceae Manihot esculentaCrantz มันส าปะหลัง ใชส้่วนยอดน่ึง 1 

Fabaceae Caesalpinia mimosoides  Lam. หนามปู่ย่า ใชส้่วนยอดกนิ

สด และแกง 

1 

Albizia lebbeck พฤกษ ์ ใชส้่วนยอดต้ม 2 

Leucaena leucocephala (Lam.) กระถิน ใชส้่วนยอดกนิ

สด 

1 
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Senna sophera (L.) Roxb. ผักเค็ด ใชส้่วนยอดแกง 1 

Neptunia oleracea Lour. ผักกระเฉด ใชส้่วนยอดผัดย า 1 

Gentianaceae Fagraea fragrans Roxb. มันปู ใชส้่วนยอดกนิ

สด 

1 

Guttiferae Garcinia cowa Roxb. ชะมวง ใชส้่วนยอดกนิ

สด ต้มและแกง 

2 

 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ssp. ผักติว้ ใชส้่วนยอดแกง 1 

Labiatae Plectranthus amboinicus  (Lour.) Spreng หูเสอื ใชส้่วนยอด ใบ

กินสด 

1 

Lecythidaceae Careya sphaerica Roxb. กระโดน ใชส้่วนยอดแกง 1 

Leguminisae Bauhinia purpurea Linn. เสีย้ว ใชส้่วนยอดแกง 

และผัด 

2 

 
Sesbania grandiflora  Desv. แคบ้าน ใชส้่วนดอกผัก 

ตม้ และแกง 

1 

 
Lablab purpureus  Sweet. ถั่วแปบ ใชส้่วนผลต้ม 

และแกง 

1 

Meliaceae Azadirachta indica  สะเดา ใชส้่วนยอดกนิ

สด และต้ม 

1 

Manispermacaea Tiliacora triandra  Diels ยา่นาง ใชส้่วนใบกินสด 

และตม้ 

1 

 Limacia triandra  Miers ยา่นาง ใชส้่วนยอดแกง 1 

Mimosoideae Acacia pennata (L.) Willd. ชะอม ใชส้่วนยอดต้ม 

และแกง 

1 

Moraceae Ficus geniculata Kurz ผักเฮือก ใชส้่วนใบ ผัดและ

แกง 

1 

 
Musa paradisiaca L. หัวปลีป่า ใชส้่วนดอกกิน

สด และแกง 

2 

 
Musa sapientum Linn. หยวกกล้วย ใชส้่วนล าตน้ย า 

และแกง 

2 

Myrtaceae Syzyzgium gratum ผักเม็ก ใชส้่วนยอดแกง 1 

Opiliaceae Melientha suavis Pierre ผักหวานป่า ใชส้่วนยอดผัด 

ต้ม และแกง 

2 

Palmae Calamus caesius Blume หวายขม ใชส้่วนล าตน้แกง 2 

Passifloraceae Passiflora edulis เสาวรส ใชส้่วนยอดต้ม  1 
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Phyllanthaceae Sauropus androgynus (L.) ผักหวานบ้าน ใชส้่วนยอดน่ึง 

และแกง 

1 

 Antidesma ghaesembilla Gaertn เมา่ไข่ปลา ใชส้่วนยอดต้ม 2 

Piperaceae3 Piper ribesoides  Wall. จะค้าน ใชส้่วนล าตน้แกง 3 

 Piper sarmentosum Roxb.                            ชะพลู ใชส้่วนใบแกง 1 

 
Peperomia pellucida (L.) กระสัง ใชส้่วนยอดกนิ

สด และแกง 

2 

Plantaginaceae Limnophila aromatica (Lam.) กะแยง ใชส้่วนยอดแกง 1 

Poaceae2 Dendrocalamus strictus ไผ่ซาง ใชส้่วนล าตน้ต้ม 

ย าและแกง 

2 

 
Phyllostachys sp. หนอ่ไม้ป่า ใชส้่วนล าตน้ต้ม 

และแกง 

2 

Polygonaceae Polygonum odoratum  Lour. ผักไผ ่ ใชส้่วนยอดต้ม 

และแกง 

1 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) ผักตบชวา ใชส้่วนยอดผัด 

และแกง 

3 

 Monochoria hastate Solms ผักริ้น ใชส้่วนยอดแกง 1 

Primulaceae Ardisia  polycephala  Wall. ex A.DC. ผักจ า ใชส้่วนยอดแกง 1 

Rosaceae Rosa hybrida กุหลาบ ใชส้่วนยอดกนิ

สด  

1 

Rubiaceae Morinda citrifolia ยอ ใชส้่วนใบแกง 1 

Rutaceae Zanthoxylum limonella  Alston มะแขวน่ ใชส้่วนเมล็ดแกง 1 

Saururaceae Houttuynia cordata Thunb. คาวตอง ใชส้่วนยอดกนิ

สด  

1 

Schizaeaceae2 Lygodium polystachyum Wall.ex Moore ผักกูดก้อง ใชส้่วนรากต้ม 2 

 
Lygodium flexuosum ผักกูดงอ ใชส้่วนยอดน่ึง 

และแกง 

2 

Solanaceae2 Solanum indicum  L. มะแขวง้ขม ใชส้่วนผลกินสด 1 

 Solanum aculeatissimum Jacq. มะเขือขื่น ใชส้่วนผลกินสด 1 

Zingiberaceae2 Curcuma parviflora  Wall. กระเจียวขาว ใชส้่วนดอกแกง

และตม้ 

1 

 
Zingiber zerumbet (L.) Smith กระทือ ใชส้่วนดอก ใบ

แกงและต้ม 

2 

แหลง่ที่เกบ็ 1=แหล่งที่อยู่อาศัย 2=ปา่ 3= ริมบึง หนอง 
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ผักโขมหนาม ผักขม ผักโขม 

  

 

มะม่วง มะกอกปา่ ผักชลี้อม 

   

บัวบก โมกมัน โมกหลวง 

 

 

 

ตูน บอน บุกอีรอกเขา 
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ผักหนาม แปมป่า ผักเซียงดา 

   
ผักฮ้วนหมู ผักเผ็ด ลิงลาว 

   
ผักกูด ผักปัง เพกา 

   
ขีเ้หล็กบ้าน สาหร่ายไก ผักกาดปลิว 
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ผักคราด มันเทศ ผักบุง้ 

   
ขีหู้ด ต าลึง ฟักข้าว 

   
ปรงป่า สายบัว มันส าปะหลัง 

   
หนามปู่ย่า พฤกษ ์ กระถิน 
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ผักเค็ด ผักกระเฉด มันปู 

   
ชะมว่ง ผักติว้ หูเสอื 

   
กระโดน เสีย้ว แคบ้าน 

   
ถั่วแปบ สะเดา ยา่นาง 
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ยา่นาง ชะอม ผักเฮือก 

 

   
ปลีกลว้ยป่า หยวกกล้วย ผักเม็ก 

 

  
ผักหวานป่า หวายขม เสาวรส 

   
ผักหวานบ้าน เมา่ไข่ปลา จะค้าน 
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ชะพลู กระสัง กระแยง 

   
ไผ่ซาง หนอ่ไม้ป่า ผักไผ ่

   
ผักตบชวา ผักริ้น ผักจ า 

   
กุหลาบ ยอ มะแขวน่ 

    
คาวตอง กูดก้อง กูดงอ 
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มะแขวง้ขม มะเขือขื่น กระเจี๊ยบขาว 

 

 

 

 กระทือ  
 

 วิจารณ์และสรุปผล 

ผักพื้นบ้านของชนเผ่าลัวะ พบมากที่สุดคอืวงศถ์ั่ว (Fabaceae) มจี านวน 5 ชนิด [10]  ได้แก่ หนามปู่ย่า พฤกษ์ 

กระถิน ผักเค็ด ผักกระเฉด รองลงมาคือ วงศ์บอน (Araceae) จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ตูน บอน บุกอีรอกเขา ผักหนาม 

การใช้ประโยชนจ์ากผักพื้นบ้าน ส่วนของผักที่น ามาใชป้ระโยชน ์ได้แก่ ยอด ใบ ล าต้น ผล เมล็ด ราก [5] ยอดเป็นสว่น

ท่ีน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด [1]  เช่น ผัก เชียงดา  ผักหวานป่า ผักปัง กระโดน ผักไผ่  ผักหวานบ้าน  

ผักโขม หนามปู่ย่า ผักหนาม ผักกูดงอ กะสัง คาวตอง ยา่นาง มันส าปะหลัง ผักตบชวา สะเดา ผักกูด กะแยง กุหลาบ 

เม็ก ผักติ้ว มันปู เค็ด ผักจ า เสี้ยว มะกอกป่า แปมป่า ฮ้วนหมู ผักเผ็ด เม่าไข่ปลา โมกมัน โมกหลวง ชะมวง ส่วนของ

ใบท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เช่น บัวบก ผักกาดปลิว ย่านาง ผักเฮือก ชะพลู ยอ ส่วนของล าต้นท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เช่น 

หน่อไม้ป่า ไผ่ซาง จะค้าน หวายขม หยวกกล้วย ตูน ส่วนของดอกท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เช่น กระเจียวขาว ลิงลาว ผัก

คราด แคบ้าน ส่วนของผลท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์เช่น มะเขือขื่น มะแขวง้ขม ถั่วแปบ ขีหู้ด เพกา ส่วนของเมล็ดท่ีน ามาใช้

ประโยชน์ เช่น มะแขว่น ส่วนของรากท่ีน ามาใช้ประโยชน์ เช่น ผักกูดก้อง ส่วนของดอก เช่น กระทือ หรือใช้ทุกส่วน 

เชน่ สาหรา่ยไก 

 วธีิการรับประทานผักพืน้บ้านของชนเผ่าลัวะ โดยวิธีแกงมากท่ีสุด [9] เชน่ โมกหลวง โมกหลวง บอนฮ้วนหมู 

ลิงลาว ไหลบัว ผักเค็ด ผักติว้ กระโดน ยา่นาง ผักเม็ก หวายขม จะค้าน ชะพลู กะแยง ผักริ้น ผักจ า ยอ มะแขวน่ เป็น

ต้น ผักบางชนิดน ามาแกง และผัด เช่น ผักเซียงดา ผักเผ็ด ผักกูด ผักปัง ผักบุ้ง ขี้หูด ต าลึง ฟักข้าว เสี้ยว ผักเฮือก 

ผักตบชวา เป็นต้น ผักบางชนิดน ามาแกง และต้ม เช่น ผักไผ่ หน่อไม้ป่า หน่อไม้ซาง จะค้าน  โมกมัน อีบุกอีรอก ผัก

คราด ปรงป่า ถั่วแปบ ชะอม ผักหวานป่า หน่อไม้ป่า ผักไผ่ กระเจียวขาว กระทือ เป็นต้น ผักบางชนิดน ามาแกง และ

กินสด เช่น ยอดมะม่วง ยอดมะกอกป่า ตูน ขี้เหล็กบ้าน หนามปู่ย่า หัวปลีป่า กระสัง เป็นต้น ผักบางชนิดน ามาแกง 

และนึ่ง เชน่ ผักหนาม ผักหวานบ้าน ผักกูดงอ เป็นต้น ผักบางชนดิน ามาแกง และย า เชน่ หยวกกล้วย เป็นต้น ผักบาง

ชนิดน ามาแกง กินสด และตม้ เชน่ ชะมวง เป็นต้น ผักบางชนดิน ามาแกง ผัด และตม้ เชน่ แคบ้าน เป็นต้นผักบางชนิด
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น ามาแกง ตม้ และย า เช่นไผ่ซาง เป็นต้น ผักบางชนดิน ามาตม้ เช่น มันเทศ พฤกษ ์เสาวรส เมา่ไข่ปลา ผักกูดก้อง เป็น

ตน้ ผักบางชนดิน ามาตม้ และ ผัดเชน่ ผักกาดปลิว เป็นต้น ผักบางชนดิน ามาตม้ และกินสด เชน่ สะเดา ยา่นาง เป็นต้น 

ผักบางชนิดน ามาผัดและย า เช่นผักกระเฉด เป็นต้น ผักบางชนิดน ามากินสด เช่น ผักชีล้อม บัวบก แปมป่า กระถิน 

มันปู หูเสือ กุหลาบ คาวตอง มะแขว้งขม มะเขือขื่น เป็นต้น ผักบางชนิดน ามานึ่ง เช่น ผักโขมหนาม ผักขม ผักโขม 

ยอดมันส าปะหลัง เป็นต้น หรอืผักบางชนิดน ามาย า เชน่ เพกา 

ผักพื้นบ้านท่ีชนเผ่าลัวะน ามาใช้ประโยชน์เก็บมาจากบริเวณแหล่งท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด รองลงมาคือเก็บ 

จากปา่ ริมบึงริมหนอง ตามล าดับ [8] ผักที่พบบางชนิดพบในแหล่งท่ีอยูอ่าศัยท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เนื่องจากชุม

ชุนทีชาวเขาเผ่าลัวะอาศัยอยูย่ังคงมคีวามเป็นธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์ [6] เชน่ เม็ก ผักเฮือด ติว้  มันปู เค็ด ลิงลาว 

จ า ริ้น อ้วนหมู เผ็ด กระโดน มะแขว่น หนามปู่ย่า ย่านาง ผักหวานบ้าน และความหลากชนิดของผักพื้นบ้านชาวเขา

เผ่าลัวะ จะมีความคล้ายคลึงกับชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนอื่น ๆ ท่ัวไป เนื่องจากสภาพแวดล้อม หรือสภาพภูมิ

ประเทศท าให้ผักเหลา่นีเ้จรญิและกระจายอยุ่ท่ัวไป  

ท้ังนีช้าวเขาแต่ละเผ่ายังคงรักษาประเพณีดัง้เดิมของแต่ละเผ่า โดยการศกึษาพฤกษศาสตร์พืน้บ้านท่ามกลาง

ชาวเขาต่างเผ่า นอกจากจะได้ข้อมูลพื้นฐานสมบูรณ์แล้ว ยังเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจากใช้ประโยชน์จากพืช

พื้นบ้าน[4]  ซึ่งการบริโภคผักพื้นบ้านเป็นผลดีต่อสุขภาพ และผักพื้นบ้านหลายชนดิใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้[5] เมื่อน า

ข้อมูลผักพื้นบ้านบางชนิดมาเปรียบเทียบกับบางเผ่า นอกเหนือจากการน ามาเป็นอาหารแล้วยังน ามาใช้ประโยชน์ได้

อกีหลายดา้นคือ เป็นพืชสมุนไพร พืชสร้างท่ีอยูอ่าศัย พชืท่ีใชใ้นพิธีกรรม และพืชท่ีใชป้ระโยชนอ์ื่นๆ{2] 

สรุปผล 

จากการส ารวจผักพื้นบ้านของชนเผ่าลัวะ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พบท้ังหมดจ านวน  

79 ตัวอยา่ง 56 วงศ์ 71 สกุล 79 ชนิด   

การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านส่วนของผักท่ีน ามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ ยอด ใบ ล าต้น ดอก ผล เมล็ด และ

ราก วธีิการน ามารับประทานคอื แกง ต้ม ผัด กินสด นึ่ง และย า 

ผักพื้นบ้านท่ีน ามาใชป้ระโยชนเ์ก็บมาจากบริเวณแหลง่ท่ีอยูอ่าศัย ป่า และรมิบึงหนอง 
  

กิตติกรรมประกาศ 
การวจิัยได้รับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ญานนันท์ งามศริิ และกาญจนา ธนนพคุณ. [อนิเทอร์เน็ต] สืบค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 . ได้จาก

https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_journal53/2557_7842. 

2. ปารฉิัตร น้อยธนะและคณะ. พฤกษศาสตร์พืน้บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อ าเภอนานอ้ย จังหวัดน่าน. นเรศวรพะเยา. 

2556; 6(3): 213-219 

3. ไพศาล ทองสอน. พฤกษศาสตร์ของชาวเขาเผ่าถิ่นในต าบลดงพญาเย็น อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. ปริญญา

นพินธ์ วท.ม.ชวีวทิยา : มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่; 2544 

4. มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดสิรรพการ. ก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างเพื่อการวิจัย  [อนิเทอร์เน็ต] 

สบืค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 . ได้จาก http://www.fsh.mi.th/km/wp-

content/uploads/2014/04/resch.pdf 

https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_journal53/2557_7842.
http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf
http://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf


887 
 

-Proceeding- 

5. เยาวภา บุญญานุภาพ.  ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผักพื้นบ้านในตลาดสดเขตเทศบาลเชยีงใหม่. การศกึษาค้นคว้า

อสิระ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่; 2540. 

6. วกิิพเีดีย สารานุกรมเสรี. [อินเทอร์เน็ต] สืบค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560. ได้จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต_ิ(จังหวัดน่าน)) .อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวัดน่าน       

7. ศูนยค์วบคุมความหลากชนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย. พืชพืน้บ้านป่าชุมชนบ้านร่องบอน. โทนคัลเลอร์ เดอธ 

เพรส สตูดโิอ เชยีงใหม่; 2550. 

8. สนั่น กันเงิน. การฟื้นฟูประโยชนจ์ากพชืผักทอ้งถิ่นบ้านนอแล ต าบลมอ่นป่ิน อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่; 2550. 

[อนิเทอร์เน็ต] สืบค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 . ได้จาก

http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2550/Sanun_Gunngern/ 

9. สาปนีะ แมงสาโมง. การใชผ้ักพื้นบ้านเป็นอาหารและของชาวบ้านอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธวิาส. วิทยานพินธ์.

มหาวทิยาลัยทักษนิ. 2547. [อินเทอร์เน็ต] สบืค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 . ไดจ้าก

http://202.29.16.43/opac/Help.aspx 

10. สุธีระ เหิมฮึก และคณะ. [อนิเทอร์เน็ต] สืบค้นขอ้มูลเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 . ไดจ้าก

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjQxNzU5&method=inline 

 

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ_(จังหวัดน่าน))%20.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ%20จังหวัดน่าน%20%20%20%20%20%20%0d
http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/thesis/2550/Sanun_Gunngern/
http://202.29.16.43/opac/Help.aspx
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjQxNzU5&method=inline


888 
 

-Proceeding- 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื นบ้านภาคเหนือบางชนิด 

Antioxidant and Bioactive Compounds of some Northern Thai Indigenous 

Vegetables  
 

สุณันฑา เสียงดัง1, ทักจีณา ฟองธิวงค์1  และ อังคณา เชือ้เจ็ดตน1* 

Sunantha Siangdang1, Tukjeena Fongtiwong1 and Angkhana Chuajedton1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอสิระและฤทธ์ิทางชีวภาพของผักพื้นบ้านบางชนิด 

ซึ่งใช้ผักพื้นบ้านท่ีได้จากการส ารวจการบริโภคผักพื้นบ้านในหมู่บ้านแม่ไทย ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัด

ล าปาง น ามาศึกษา ด้วยวิธี pH DPPH assay วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ คลอโรฟิลล์ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด ผักพื้นบ้านท่ีใช้ทดลองจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขี้เหล็ก ผักปลัง 

ชะพลู กระถิน ชงโค มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชฝีร่ัง และสะระแหน่ ผลการศึกษาพบวา่ กระถินมปีริมาณ pH สูงกว่า

ผักพื้นบ้านชนดิอื่น มีค่าเท่ากับ 6.71±0.04 ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 3.62-6.71 ต าลึงมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุด

คือ 1.24±0.00 mg/FW100g ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 0.1-1.24 mg/FW100g นอกจากนี้กระถินยังมีปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมดสูงสุดคือ 8.32±0.15 %Brix ผักพื้นบ้านชนิดอื่นอยู่ในช่วง 0.97-8.32 %Brix ส่วน

ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ กระถินมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น มีค่าเท่ากับ 

4.55±0.00 mg of gallic acid ชะอมมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น มีค่าเท่ากับ 44.93±1.83 ascorbic 

mg/100g FW และขี้เหล็กมีปริมาณฟลาโวนอยด์ และปริมาณ DPPH assay สูงกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น มีค่าเท่ากับ 

0.42±0.00 mg of quercetin และ 96.79±0.03 % scavenging ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   ผักพื้นบ้าน, สารต้านอนุมูลอสิระ, ฤทธ์ิทางชวีภาพ 
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Abstract  
 The objective of the study was to research antioxidant activity and bioactive compounds of some 

indigenous vegetables by investigating food consumption of residents in Mae Thai village, Baan Bom sub-district, 

Mae Tha District, Lampang province. The bioactive compounds were determined by using pH, DPPH assay, vitamin 

C, flavonoid, chlorophyll, total phenolic compounds and total soluble solids (TSS) in 12 indigenous vegetables which 

were Acacia, Ivy gourd, Thai copper pod, Ceylon Spinach, ,Betel, White Popinac, Orchid tree, Moringa, Gotu kola, 

Vietnamese Coriander, Long Coriander and Peppermint. The result showed that White Popinac had the highest pH 

around 6.71±0.04 and the others were between3.62-6.71. Ivy gourd had highest amount of chlorophyll around 

1.24±0.00 mg/FW100g, and the others were between 0. 1- 1.24 mg/FW100g.  Furthermore, White Popinac had 

the highest TSS around 8.32±0.15 %Brix, and the others were between 0.97-8.32 %Brix.  Antioxidants were 

determined, White Popinac had the highest amount of total phenolic compounds around 4.55±0.00 mg of gallic 

acid, and Acacia had high vitamin C which was 44.93±1.83 ascorbic mg/ 100g FW.  Thai copper pod had the 

highest amount of flavonoid, and DPPH assay was 0.42±0.00 mg of quercetin and 96.79±0.03 %  scavenging, 

respectively.  
 

Keywords:   Indigenous vegetables, Antioxidants, Bioactive compounds activity 
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บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มของประชากรไทย

ก าลังก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องจากสัดส่วนของประชากรอายุต้ังแต ่60 ปีขึน้ไป เพิ่มสูงมากกว่าร้อย

ละ 10 ของประชากรท่ัวประเทศ ซึ่งจังหวัดล าปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสถิติจ านวนผู้สูงอายุ

ประเทศไทยปี 2562 พบว่าจังหวัดล าปางมีผู้สูงอายุรวม 167,748 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรท้ังจังหวัดล าปาง 

[1] จากการพจิารณาถึงสภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุท่ีมีชีวิตยืดยาวไมไ่ด้หมายความวา่จะสุขภาพดีขึ้น ชว่งชวีติท่ียืดยาวขึ้นนั้น

จะเป็นช่วงชีวิตท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพนั้นอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค 

การบริโภคอาหารท่ีถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้มีภาวะสุขภาพดีหรือป้องกัน

และยับยั้งการเกิดโรคได้ เช่น โรคไขมันในเส้นเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น 

หากบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายจะส่งผลให้เกิดปัญหาทางโภชนาการ ซึ่งมีท้ัง

โภชนาการต่ าหรือขาด ได้แก่ โรคขาดวติามนิเอ โรคขาดวติามนิดี โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นตน้ และปัญหา

โภชนาการเกิน ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น [2] นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทาน

อาหารท้องถิ่นสามารถส่งผลให้มีสุขภาพดี [3]  ซึ่งส่วนประกอบของอาหารท้องถิ่นเหล่านี้สามารถหาได้ง่าย มีราคาถูก 

และสามารถปลูกรับประทานได้ท่ีบ้าน โดยเฉพาะทางภาคเหนือท่ีนิยมน าผักพื้นบ้านมาบริโภค เช่น ผักเชียงดา ผักกูด  

ผักเสีย้ว ผักปลัง ชะอม สะระแหน ่ เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่จะน าผักพื้นบ้านเหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารหรือบริโภคเป็นผักเคียง

กับอาหารบางชนิด โดยผักพื้นบ้านแต่ละชนิดจะมีรสชาติและสรรพคุณท่ีแตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วย

สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีน เป็นต้น สารต้านอนุมูลอิสระจัดได้ว่าเป็นสารท่ี  

ท าหน้าที่ช่วยในการยับยั้งหรือลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงมีบทบาทส าคัญท่ีก าจัดเอาสารพิษออกจากร่างกาย  

ท าให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงท าให้ผู้ท่ีรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระท่ีอยู่ในผักพื้นบ้านมีสุขภาพดี แข็งแรง  

ไมเ่จ็บป่วยง่าย 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริโภคอาหารท่ีมีผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบหรือน ามาเป็นผัก

เคียงอาหารของผู้บริโภคโดยพื้นท่ีท่ีสนใจศกึษาคือบ้านแมไ่ทย ต าบลบ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เนื่องจากเป็น

หมู่บ้านท่ีนิยมน าผักพื้นบ้านมาบริโภคเป็นจ านานมากและยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด โดยจะน าผัก

พื้นบ้านท่ีนิยมรับประทานมาศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของผักพื้นบ้านท่ีบริโภคต่อ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภค ผักพื้นบ้านมากขึ้น หรือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและสุขภาพตอ่ไป 
 

วัสดุและวิธีการ 

1. ส ารวจการบริโภคผักพื นบ้าน  

จากการลงพื้นท่ีส ารวจการบริโภคผักพื้นบ้านของผู้บริโภคท่ีมีสุขภาพดี ในหมู่บ้านแม่ไทย ต าบลบ้านบอม 

อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้น าข้อมูลมาวเิคราะห์หา

ค่าความถี่ของชนดิผักพื้นบ้านท่ีผู้บริโภคท่ีมีสุขภาพดีนิยมบริโภค 

2. การคัดเลือกผักพื นบ้านที่ใช้ในการทดลอง  

จากแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายในแบบสอบถามประกอบด้วยผักพื้นบ้านจ านวน 20 ชนิด 

ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขี้เหล็ก ผักปลัง ชะพลู กระถิน ชงโค มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชีฝร่ัง สะระแหน่ ผักเชียงดา  

ผักกูด ผักโขม กระเจี๊ยบแดง พฤกษ์ กะเพรา โหระพา และหมากเม่า เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ จึงได้
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ข้อมูล ผักพื้นบ้านท่ีผู้บริโภคที่มสีุขภาพดีนิยมบริโภคเป็นประจ า มีจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขี้เหล็ก ผักปลัง 

ชะพลู กระถิน ชงโค มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชฝีร่ัง และสะระแหน ่ซึ่งได้น าผักพื้นบ้านมาใชใ้นการทดลอง 

3. การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

  3.1. วัตถุดิบ ผักพื้นบ้านจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขี้เหล็ก ผักปลัง ชะพลู กระถิน ชงโค 

มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชฝีร่ัง และสะระแหน่ 

  3.2 สารเคมี สารเคมีท่ีใช้เป็น analycal grade ได้แก่ DPPH (2,2-diphenyl- l-picrylhydrazyl), 

methanol 100% , Folin-Ciocalteu phenolreaget, sodium carbonate (Na2CO3) , Oxalic acid, (Acetic (gracial acetic 

acid)  (HOAC) ) , 2,6- dichloropenolindophenol, sodium bicarbonate (NaHCO3) , Acetone 70% Ethanol (C2H6O) , 

Aluminium chloride, Sodium acetate, Quercetin, Ascorbic acid 

  3.3 ขั นตอนการศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยชั่งตัวอย่างผักพื้นบ้าน 5 กรัม เติมน้ า

กลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร บดให้ละเอยีด น าสารสกัดผักพื้นบ้านวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่อง pH Meter 

  3.4 ขั นตอนการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging activity 

[4]  โดยเตรียมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.1 มิลลิโมล หลีกเลี่ยงการถูกแสง ดูดตัวอย่างสารสกัดผักพื้นบ้านมา 1 

มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วไปตั้งไว้ในท่ีมืดนาน 30 นาที น าไปวัดค่า

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเคร่ือง spectrophotometer (Labomed, lnc., USA) รายงานผล

เป็นค่า % scavenging ค านวณดังสมการ 

% scavenging = [(A control-A sample) / A control] x 100 

โดย A sample = คา่การดูดกลนืแสงของชุดทดสอบ 

A control = คา่การดูดกลนืแสงของชุดควบคุม 

  3.5 ขั นตอนการวิเคราะห์ปริมาณวิตามนิซี ใชว้ธีิ 2,6-dichlorophenolindophhenol titeimetric [5] 

โดยน าน้ าคั้นจากผักพื้นบ้านปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใส่ใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย 

Oxalic-arcetic acid 5 มลิลลิิตร ไตเตรตดว้ย 2,6 dichlorophenolindophenol (dye solution) จนถึง end point คือ เป็นสี

ชมพูอยา่งน้อย 5 วนิาที น าค่าท่ีได้มาค านวณหาปริมาณวิตามินซี โดยใชสู้ตร 

Mg ascorbic acid/100 ml.juice = (X-B) (F/E) (V/Y) * 100 

เมื่อ X = ปริมาณของ dye solution ท่ีใชไ้ตเตรทกับตัวอยา่ง (มลิลลิิตร) 

B = ปริมาณเฉลี่ยของ dye solution ท่ีใชไ้ตเตรทกับ blank (มลิลิลิตร) 

F = mg equivalent ascorbic acid/1 ml. Dye solution 

E = ปริมาณ standard ท่ีใช ้(มลิลิลิตร) 

V = ปริมาณสารละลายท่ีใชไ้ตเตรท (มลิลลิิตร) 

Y = ปริมาณสารละลายท้ังหมดท่ีใชไ้ตเตรท (มลิลลิิตร) 

  3.6 ขั นตอนการวิเคราะห์ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ โดยวิธ ีaluminum chloride colorimetry 

[6] โดยใชเ้คอร์ซิตินเป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 12.5-100 มิลลิกรัม/มลิลลิิตร) ละลายสารสกัดด้วยเมทานอล น า

สารสกัดแตล่ะชนิดมา 0.5 มลิลลิิตร ความเข้มข้นของสารสกัด 1 มลิลกิรัม/ มลิลลิิตร แลว้เตมิเอทานอล 95 % ลงไป 

1.5 มลิลลิิตร 10 % aluminium chloride 0.1 มลิลลิิตร เขยา่ให้เข้ากันแลว้น าไปเตมิ 1 M sodium acetate 0.1 มลิลลิิตร 

แลว้ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 5 มลิลลิิตร ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 30 นาที น าสารละลายท่ีได้ไปวัดค่า
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การดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์ในสารสกัดโดยเปรียบเทียบกับ

กราฟมาตรฐานเคอร์ซิติน ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินตอ่กรัมสารสกัด (mg of Quercetin/g sample)  

  3.7 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ โดยชั่งตัวอย่างผักพื้นบ้าน 0.25 กรัม สกัดคลอโรฟิลล์

ด้วย acetone ความเข้มข้น 70% 25 มลิลลิิตร เป็นเวลา 10 นาที น าไปวัดค่าดูดกลนืแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer 

ท่ีความยาวคลื่น 663 และ 645 นาโนเมตร จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณของคลอโรฟิลล์ [7] ดังนี้ 

 

Chlorophyll a content = (12.7D663 - 2.69D645)  x    Final volume 

                                                                                   1000 x weight (g) 
 

Chlorophyll b content = (22.9D645 - 4.68D663)  x     Final volume 

                                                                                   1000 x weight (g)  
 

Total Chlorophyll content = Chlorophyll a content + Chlorophyll b content 
 

  3.8 การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก ด้วยวิธี Folin-ciocalteu reagent [8]   

โดยน าน้ าผักส่วนใสมา 2 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลอง เติมสารละลาย Folin-ciocalteu phenol reagent เข้มข้น

ร้อยละ 10 โดยปริมาตร ลงไป 5 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว้ 3 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 

เข้มข้นร้อยละ 7.5 โดยมวลต่อปริมาตร ลงไป 2 มิลลิลิตร ปิดปากหลอดด้วยฟาราฟิลม์ ตั้งท้ิงไว้อุณหภูมิห้อง นาน  

1 ชั่วโมง น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 663 นาโนเมตร ค านวณปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมท้ังหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิค รายงานผลเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค 

(mg/g Gallic acid equivalent, GAE) 

  3.9 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ทั งหมด  โดยชั่งตัวอย่างผักพื้นบ้าน 5 กรัม               

บดให้ละเอียด น าตัวอยา่งสารสกัดผักพื้นบ้านหยดลงบนเครื่อง Brix refractometer  

การวิเคราะหท์างสถิต ิ  

ในแต่ละการทดลองท าซ้ า 3 คร้ัง วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences 

(spss) เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ จากการวิเคราะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
 

ผลการศึกษา 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจการบริโภคผักพื้นบ้านของผู้บริโภคผู้บริโภคท่ีมีสุขภาพดีในพื้นท่ีบ้านแม่ไทย ต าบล

บ้านบอม อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่ามีผักพื้นบ้านจ านวน 12 ชนิด ท่ีผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีนิยมบริโภคเป็น

ประจ า ได้แก่ ชะอม ต าลึง ขีเ้หล็ก ผักปลัง ชะพลู กระถิน ชงโค มะรุม ใบบัวบก ผักแพว ผักชฝีร่ัง และสะระแหน่ แสดง

ดังตารางที่ 1 

 

 

  

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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ตารางที ่1 ผักพื้นบ้านท่ีน ามาใชใ้นการทดลอง 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์ ส่วนที่บรโิภค วิธีการน าไปบริโภค 

1. ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด, ลวก, แกง, ผัด 

2. ต าลึง Coccinia grandis (L.) Voigt ยอดออ่น, ใบ ลวก, แกง 

3. ขีเ้หล็ก Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & 

Barneby  

ยอดออ่น, ใบ ลวก, แกง 

4. ผักปลัง Basella alba L. ยอดออ่น, ใบ, ผล แกง 

5. ชะพล ู Piper sarmentosum Roxb. ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด, ลวก, แกง 

6. กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit  

ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด, ลวก, แกง 

7. ชงโค Bauhinia purpurea L. ยอดออ่น, ใบ ลวก, แกง, ผัด 

8. มะรุม Moringa oleifera Lam. ยอดออ่น, ใบ, ผล ลวก, แกง 

9. ใบบัวบก Centella asiatica (L.) Urb. ยอดออ่น, ใบ, ล าต้น รับประทานสด, ลวก 

10. ผักแพว Polygonum odoratum Lour. ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด 

11. ผักชฝีร่ัง Eryngium foetidum L. ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด, แกง 

12. สะระแหน่ Mentha × villosa Huds. ยอดออ่น, ใบ รับประทานสด, แกง 
 

การทดลองหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของผักพื้นบ้านท่ีผู้บริโภคนิยมบริโภคจ านวน 12 ชนิด โดยศึกษาด้วย

วิธีวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay วิตามินซี ฟลาโวนอยด์ 

คลอโรฟิลล์ สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด ซึ่งมีรายละเอียดของการศึกษา ได้ผล

การทดลอง แสดงดังตารางที่ 2  

จากการศึกษาปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ผลการทดลองพบว่าปริมาณ pH มีค่าอยู่ในช่วง 3.62-6.71 

มากสุดคือ กระถิน (6.71±0.04) ต่ าสุดคือ ขี้เหล็ก (3.62±0.00) ปริมาณ DPPH assay มีค่าอยู่ในช่วง 3.07-96.79 % 

มากสุดคือ ขี้เหล็ก (96.79±0.02%) ต่ าสุดคือ ผักปลัง (3.07±0.01%) ปริมาณวิตามินซี มีค่าอยู่ในช่วง 3.67-44.93 

ascorbic mg/100g FW มากสุดคือ ชะอม (44.93±1.83 ascorbic mg/100g FW) ต่ าสุดคอื ขีเ้หล็ก (3.67±0.91 ascorbic 

mg/100g FW) ปริมาณฟลาโวนอยด์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-0.42 mg of quercetin มากสุดคือ ขี้เหล็ก (0.42±0.00 mg 

of quercetin) ต่ าสุดคือ ผักชีฝร่ัง (0.02±0.00 mg of quercetin) ปริมาณคลอโรฟิลล์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-1.24 

mg/FW100g มากสุดคือ ต าลึง (1.24±0.00 mg/FW100g) ต่ าสุดคือ สะระแหน่ (0.1±0.00 mg/FW100g) ปริมาณฟีนอ

ลิก มีค่าอยู่ในช่วง 0.55-4.55 mg of gallic acid มากสุดคือ กระถิน (4.55±0.00 mg of gallic acid) ต่ าสุดคือ ผักปลัง 

(0.55±0.00 mg of gallic acid) และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด มีค่าอยู่ในช่วง 0.97-8.32 %Brix มากสุด

คือ กระถิน (8.32±0.15 %Brix) ต่ าสุดคือ ใบบัวบก และผักชีฝร่ัง (0.97±0.03 %Brix) ตามล าดับ เมื่อน าไปวิเคราะห์

ทางสถิตพิบวา่แตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) แสดงดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพของผักพืน้บ้านท้ัง 12 ชนดิ 
ช่ือผัก วิธีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื นบ้าน 

pH DPPH 

(%scavenging) 

Vitamin C 

(ascorbic mg/ 

100g FW) 

Flavonoid 

(mg of quercetin) 

Total chlorophyll 

(mg/FW100g) 

Total phenolic 

compound 

(mg of gallic 

acid) 

total soluble 

solids 

(% Brix) 

ชะอม 6.41±0.01d 92.10±0.01c 44.93±1.83a 0.31±0.23abc 0.50±0.00g 4.26±0.00c 8.13±0.03a 
ต าลึง 6.23±0.01e 30.28±0.00g 8.26±0.00cd 0.08±0.00d 1.24±0.00a 0.59±0.00k 1.17±0.03c 
ขี้เหล็ก 3.62±0.00i 96.79±0.02a 3.67±0.91d 0.42±0.00a 0.62±0.00f 4.41±0.00b 4.40±0.06b 
ผักปลัง 6.51±0.01c 3.07±0.01l 22.92±2.42b 0.07±0.00d 1.08±0.00c 0.55±0.00l 1.13±0.03c 
ชะพูล 5.32±0.02h 10.94±0.01i 38.51±2.75a 0.08±0.00d 1.14±0.00b 0.96±0.00g 2.43±0.84c 
กระถิน 6.71±0.04a 96.03±0.03b 42.17±5.58a 0.35±0.00ab 0.43±0.00h 4.55±0.00a 8.32±0.15a 
ชงโค 6.61±0.01b 6.32±0.02k 5.50±0.00cd 0.04±0.00d 0.62±0.00f 1.38±0.00d 4.30±0.00b 
มะรุม 5.35±0.00h 67.96±0.01f 11.93±1.83c 0.12±0.00cd 0.98±0.00d 1.04±0.00f 1.87±0.03c 
ใบบัวบก 5.76±0.01g 23.81±0.01h 20.17±1.83b 0.05±0.00d 0.37±0.00i 0.78±0.00i 0.97±0.03c 
ผักแพว 6.60±0.00b 88.16±0.03d 11.00±1.59cd 0.19±0.00bcd 0.76±0.00e 1.07±0.00e 1.00±0.00c 
ผักชีฝร่ัง 6.13±0.01f 9.08±0.01j 7.33±1.83cd 0.02±0.00d 0.37±0.00j 0.68±0.00j 0.97±0.03c 
สะระแหน่ 6.41±0.01d 78.95±0.03e 9.17±0.91cd 0.16±0.00bcd 0.10±0.00k 0.95±0.00h 1.97±0.03c 

หมายเหตุ *ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ตามด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิต ิจากการวิเคราะห์แบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ โดยการทดลอง 7 วิธี ท่ีแตกต่างกัน พบวา่จากการศึกษาปริมาณ 

pH ผักพื้นบ้านท่ีมีค่า pH ต่ าสุด คือ ขี้เหล็ก เป็นพืชท่ีไม่นิยมน ามาท าแกง เนื่องจากจะมีรสชาติฝาดไปจนถึงรสชาติขม  

ส่วนผักท่ีมีค่า pH มากกว่า 5 ได้แก่ ชะพลู มะรุม ใบบัวบก ผักชีฝร่ัง ต าลึง ชะอม สะระแหน่ ผักปลัง ผักแพว ชงโค และ

กระถิน ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีนิยมน ามาท าแกงและรับประทานดิบเป็นบางชนิด ซึ่งผักพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเป็น  

กรดโดยธรรมชาติ แต่เมื่อผ่านกระบวนการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นด่างในร่างกาย  

การรับประทานผักพืน้บ้านเป็นประจ าจะชว่ยรักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย การศึกษาประสิทธิภาพในการต้าน

อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ขี้เหล็ก กระถินและชะอม มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระท่ีสูงกว่าผักพื้นบ้านชนดิ

อื่น ๆ โดยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารท่ีช่วยป้องกันและยับยั้งความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์รวมถึงส่วนอื่น ๆ ถ้าหาก

เซลล์เกิดความเสียหายจะส่งผลให้เกิดโรคและความผิดปกติตา่ง ๆ เชน่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลอืดสูง เป็น

ตน้ [9] การศึกษาปริมาณวิตามินซี ชะอมมปีริมาณวิตามินซีสูงสุด นอกจากนี้กระถินและชะพลูมปีริมาณวิตามินซีนอ้ยกว่า

ชะอมเล็กน้อย  ผักพื้นบ้านท่ีมีปริมาณน้ ามากและผักพื้นบ้านท่ีมีรสขมหรือฝาด เช่น ต าลึงและขี้เหล็ก จะมีวิตามินซีน้อย

สอดคล้องกับการศึกษาของ Kongkaew [10] พบว่าผักพื้นบ้านท่ีมีปริมาณน้ ามากและผักพื้นบ้านท่ีมีรสขมหรือฝาดจะมี

ปริมาณวิตามินซีนอ้ย วติามนิซีมมีากในความสด ซึ่งยิ่งสดมากยิ่งมวีติามนิซีมากเท่านัน้ จากรายงานวจิัยพบวา่วิตามินซีจะ

ลดลงเร่ือย ๆ เมื่อเก็บผักหรือผลไม้จากต้นนาน ๆ  ดังนั้นจึงควรรับประทานผักพื้นบ้านท่ีสด ไม่ควรเก็บไว้ค้างคืน เพื่อให้

ได้รับปริมาณวิตามินซีสูง วิตามนิซีท่ีแนะน าให้รับประทานในแตล่ะวัน อยู่ในช่วง 75-90 mg/100g [11] การศึกษาปริมาณฟ

ลาโวนอยด ์ขีเ้หล็ก กระถิน และชะอม มปีริมาณฟลาโวนอยด์ท่ีสูงใกล้เคียงกัน โดยสีเฉพาะทางพฤษเคมขีองฟลาโวนอยด์

จะเป็นสีม่วง น้ าเงินเข้มและด า ซึ่งผักพื้นบ้านส่วนใหญ่จะมีสีเขียวท าไห้พบปริมาณฟลาโวนอยด์ในปริมาณน้อย ฟลาโว

นอยด์จะมีสารประกอบหลายชนิดท่ีมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระฟลาโวนอยด์บางชนิดพบว่ามีสารต้านอนุมูล

อิสระมากกว่ามีวิตามินซีอยู่สูงถึงห้าสิบเท่า จึงไปช่วยในการต่อต้านร้ิวรอยและปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ จึงควร

รับประทานขี้เหล็ก กระถิน และชะอม เป็นประจ าเนื่องจากเป็นผักพื้นบ้านท่ีมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงกวา่ผักพื้นบ้านชนิด

อื่น การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ ต าลึง ชะพลูและผักปลัง มีปริมาณคลอโรฟิลลส์ูงใกล้เคียงกัน โดยปริมาณคลอโรฟิลล์

ของผักแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน เนื่องจากผักแตล่ะชนิดมีการสังเคราะห์แสงต่างกัน ถ้ามีการสังเคราะห์แสงมากก็จะท าให้มี

ปริมาณคลอโรฟิลล์มาก ถ้ามีการสังเคราะห์แสงน้อยก็จะท าให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์น้อยตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้

ต าลึง ชะพลูและผักปลงัมปีริมาณคลอโรฟลิลส์ูงกว่าผักพื้นบ้านชนดิอื่น จึงควรหันมารับประทานผักสีเขียวให้มากขึ้นเพราะ

เป็นแหล่งของคลอโรฟิลล์ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในการรับประทานผักพื้นบ้านควรรับประทานสด เพราะจะได้รับสาร

คลอโรฟิลลม์ากกวา่การน าไปปรุงอาหาร การท่ีผักได้รับความร้อนจากการปรุงอาหารจะท าให้โครงสร้างของคลอโรฟิลล์มี

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้ผักสูญเสียคลอโรฟิลล์ ในการบริโภคผักจึงแนะน าให้ เลือกบริโภคผักสด ๆ  

ท่ีปลอดจากสารพิษ หรือการน าไปปรุงอาหาร ไม่ควรใช้เวลาในการต้มนาน เพื่อเป็นการรักษาคลอโรฟิลล์ไมใ่ห้สูญเสียไป 

[12] การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด กระถิน ขีเ้หล็กและชะอมมปีริมาณสารประกอบฟีนอลกิท่ีสูงใกล้เคียง

กัน ซึ่งสารประกอบ ฟีนอลิกในธรรมชาติจะมีปริมาณท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืช การบริโภคผักท่ีอุดมไปด้วย

สารประกอบฟีนอลิกจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกมีฤทธ์ิในการต้านออกซิเดชันสามารถลด

ภาวะเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็งตา่ง ๆ เชน่ มะเร็งเตา้นม มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งตับ เป็นต้น [13] แตใ่นท้ังน้ีการบริโภคผัก
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ท่ีอุดมไปด้วยสารประกอบฟีนอลิก ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อร่างกาย คือ รับประทานได้ในปริมาณ 20 

มิลลกิรัม ถึง 1 กรัมต่อวัน [14] และการศกึษาปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด กระถินและชะอม มปีริมาณของแข็งท่ี

ละลายน้ าได้ท้ังหมดท่ีสูงใกล้เคียงกัน ซึ่งโดยท่ัวไปการวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด เป็นการบอกความเข้มข้น

ของของแข็งท่ีละลายอยู่ในสารละลาย ได้แก่ ความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครส น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลฟรักโทส กรดอินทรีย์ 

แสดงว่ากระถินและชะอมมีปริมาณกรดอินทรีย์มากกว่าผักชนิดอื่น การรับประทานผักและผลไม้ท่ีมีปริมาณของแข็งท่ี

ละลายน้ าได้ท้ังหมดสามารถรับประทานได้ทุกวัน ดังนัน้การรับประทานผักพื้นบ้านเป็นประจ าจะช่วยป้องกันและยับยั้งโรค

ต่าง ๆ ได้ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดัน โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น จึงแนะน าให้ผู้สูงอายุ

รับประทานเป็นประจ า เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังเป็นข้อมูล

พื้นฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลกึ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและยารักษาโรคตอ่ไป 
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การบรโิภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนในเขตจังหวัดพะเยา  

Vegetables and Fruits Consumption of Adolescent in Phayao  
 

สุลาวัลย์  ยศธนู1* และ บุหรัน  พันธุ์สวรรค์2 

Sulawan Yotthanoo1* and Buran Phansawan2 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนในจังหวัดพะเยา โดยท า 

การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 74 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กในทุกอ าเภอของจังหวัดพะเยาท้ังในและนอกเขต

เทศบาล ผลการวจิัยพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งจะทานอาหารเชา้และอาหารเย็นท่ีบ้าน ส่วนอาหารกลางวันจะซือ้รับประทานจาก

ท่ีท างานหรือโรงเรียน โดยมีแหล่งท่ีมาของผักและผลไม้ท่ีบริโภคจะมาจากตลาดเทศบาลและร้านค้าในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่

จะบริโภคผักและผลไม้ตามฤดูกาล ปริมาณการบริโภคผักเท่ากับ 621.06 + 595.25 กรัม / คน / วัน ผลไม้เท่ากับ 438.81 

+ 291.79 กรัม / คน / วัน  ผลของการบริโภคผักและผลไม้ของคนในกลุ่มนี้พบว่าการบริโภคผักจะสูงกว่ามาตรฐานท่ี

แนะน าให้คนไทยบริโภค ในขณะท่ีการบริโภคผลไม้จะอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานการบริโภค ดังนั้นควรแนะน าให้มี 

การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในกลุ่มวัยเรียนให้มากขึน้กวา่นี้ 

ค าส าคัญ:   การบริโภค, ผลไม้, ผัก, พะเยา  
 

Abstract  
 The purpose of this research was to examine vegetables and fruits consumption of adolescents in Phayao. A 

sample of 74 cases were drawn from all districts in both municipality and outside municipality using the simple random 

sampling technique.  The findings indicated that the samples always had breakfast and dinner at home but buying 

lunch at the workplace or school.  The source of vegetables and fruits was from a municipal market and the shops in 

village.  The majority of consumption was seasonal vegetables and fruits.  In addition, the consumption of vegetables 

was 621.06+595.25 gram/ person/ day and the consumption of fruits was 438.81+291.79 gram/ person /day. The 

result of this analysis showed that the vegetables behavior of these adolescents was higher than the standard 

consumption with statistically significant.  While the fruits consumption behavior was the same level as the standard 

consumption. It was recommended that the fruit consumption behavior should be promoted for adolescents in Phayao. 

Keywords:   Consumption, Vegetables, Fruits, Phayao 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายของผักและผลไม้ แต่จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2546-2547 พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชายบริโภคผักและ 

ผลไม้ประมาณ 268 กรัมต่อวัน ขณะท่ีเพศหญิงบริโภคผักและผลไม้ประมาณ 283 กรัมต่อวัน และการบริโภคผักผลไมล้ดลง

ตามอายุ โดยในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไปบริโภคน้อยท่ีสุด ประมาณ 200 กรัมต่อวัน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2549) นอกจากนี้ ข้อมูลจากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

ร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 จากการใช้เกณฑ์ความเพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน าให้บริโภคต่อวัน พบว่า คนไทยอายุ  

15 ปีขึ้นไปร้อยละ 76.2 บริโภคผักเฉลี่ยต่อวันต่ ากว่าข้อแนะน ามาตรฐานท่ีให้บริโภควันละ 3 ส่วน และร้อยละ 71.8 บริโภค

ผลไม้เฉลี่ยต่อวันต่ ากว่าข้อแนะน ามาตรฐานท่ีให้บริโภควันละ 2 ส่วน (ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข, 2554) และแม้ว่าในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น แต่จาก

รายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.  

2550-2554) พบวา่คนไทยมากกวา่ร้อยละ 75 บริโภคผักและผลไมต้่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนด

ไวท่ี้อยา่งน้อย 400 กรัมตอ่วัน (ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) พฤตกิรรมการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย

ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทยท่ีมักมีผักโดยเฉพาะผักพื้นบ้านเป็น

ส่วนประกอบ รับประทานในรูปของผักเคียงจิ้มน้ าพริก และผักในแกงตา่ง ๆ ได้เปลี่ยนไปเป็นการบริโภคอาหารจานด่วนท่ีไม่มี

ผักเป็นส่วนประกอบหลัก ท าให้ขาดความสมดุลของสารอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็ก การบริโภคผักและผลไมใ้นปริมาณท่ี

น้อยของคนไทยเป็นสาเหตุของภาระโรคในอันดับต้น ๆ  ก่อให้เกิดการสูญเสียทางสุขภาพ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง 

เชน่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลอืด และโรคมะเร็ง เป็นตน้  

ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการบริโภค แหล่ง และวิธีการประกอบอาหารจากผักและผลไม ้ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ท่ีส าคัญส าหรับใช้ในการวางแผนและประเมินแผนงานด้านโภชนาการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ( risk assessment)  

จากการบริโภคผักและผลไม้ท้ังในระดับจังหวัดและประเทศ อีกทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการวางแผนการแก้ไข

ปัญหาความเสี่ยงความปลอดภัยของผักและผลไม้ท่ีผู้บริโภคบริโภคเป็นประจ า และใช้ก าหนดนโยบายและมาตรฐานของ 

การผลิตท้ังภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นการศึกษาปัจจัยท่ีมผีลตอ่การบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด

พะเยา จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญเพื่อน ามาใช้ในการประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment) ของสารพิษท้ังในรูปของสารพิษ

ตกค้าง สารเคมเีจือปน สารปนเป้ือน ซึ่งถือวา่เป็นข้อมูลสนับสนุนนโยบายระดับชาตทิางด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

โดยงานวจิัยนี้เร่ิมท าการศกึษาท่ีกลุ่มวัยเรียนก่อน จากนัน้จึงจะท าการขยายไปยังกลุ่มอื่น ๆ ตอ่ไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

ประชากร 

 ท าการเก็บตัวอยา่งจากประชากรวัยเรียน ชว่งอายุ 6 - 18 ปี ที่อาศัยอยูใ่นจังหวัดพะเยา ในแต่ละเขตอ าเภอท้ังใน

และนอกเขตเทศบาล  
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 กลุ่มตัวอย่าง 

 ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น คือ การสุ่มอย่างง่าย ให้ประชากรท้ังหมดเป็นอิสระซึ่งกันและกัน 

ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร ตามสูตร ดังนี้ 
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 พบวา่ ขนาดตัวอย่างท่ีจะต้องสุ่มจ านวนอย่างนอ้ย 74 คน  
 

เครือ่งมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลของครัวเรือนและข้อมูลส่วนบุคคล 

และส่วนท่ีสอง เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินการบริโภคผักและผลไม้ ประกอบด้วย ชนิดของผักและผลไม้ ปริมาณการ

บริโภค ความถี่ของการบริโภค  

โดยในประเด็นของค าถามเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ ท้ังความถี่และปริมาณของการบริโภคเป็นจ านวนถ้วย

มาตรฐานต่อวัน ผู้สัมภาษณ์จะมีแผ่นภาพผักและผลไมช้นิดต่างๆ และแผ่นภาพถ้วยตวงมาตรฐานขนาดเท่าของจริงให้ผู้ถกู

สัมภาษณ์ได้พิจารณาด้วย ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับผักและผลไมท่ี้รับประทานเป็นประจ าในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ จะ

น ามาเปรียบเทียบวา่ถ้าใส่ลงในถ้วยมาตรฐานท่ีแสดงโดยภาพประกอบจะได้กี่ถ้วยมาตรฐาน ถ้าเป็นผลไมก้็ให้คดิถึงผลไมท่ี้

รับประทานเป็นประจ า ปริมาณมากนอ้ยเท่าใดต่อวัน แลว้ปรับเป็นหน่วยวัดปริมาณกี่กรัม  

จากนั้นท าการประเมินคุณภาพ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน (โภชนาการ สถิติ และสังคม) และท าการวิเคราะห์แบบสอบถามโดยการน าทดลองใช้กับพื้นท่ี

ศกึษาน าร่องก่อนออกเก็บรวบรวมขอ้มูลจรงิ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการบริโภคผักและผลไม ้ท้ัง 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ดอกค าใต้ แม่ใจ เชียงค า เชียงม่วน 

ปง จุน ภูซาง และภูกามยาว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ จากทีมท่ีสัมภาษณ์ท่ีได้ท าความเข้าใจในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม

ให้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 จากข้อมูลท่ีได้ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ โดยท าการแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ความถี่และ

ปริมาณที่บริโภคในแต่ละคร้ังของผักและผลไม้แตล่ะชนิด  และเปรียบเทียบผลการบริโภคกับคา่มาตรฐานโดยการใช้สถิติท่ี

เหมาะสมกับขอ้มูล ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไป 

กลุ่มตวัอยา่งมีอายุอยู่ในช่วง 6-18 ปี โดยอาศัยอยูใ่นแต่ละอ าเภอของจังหวัดพะเยา การรับประทานอาหารในแต่ละ

มื้อ จะทานอาหารเช้าและอาหารเย็นท่ีบ้าน ส่วนอาหารกลางวันจะซื้อรับประทานจากท่ีท างานหรือโรงเรียน เมื่อสอบถาม

เกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของผักและผลไมท่ี้ใชใ้นการบริโภค พบวา่ ส่วนใหญ่รับประทานผัก 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ และรับประทานผลไม้

นานๆ คร้ัง (1-3 คร้ัง/เดอืน) โดยผู้ท่ีอาศัยในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาดสดเทศบาล  แตผู่้ท่ีอาศัยนอกเขตจะซื้อจาก

ร้านค้าในหมู่บ้าน รองลงมา คือ  ปลูกเอง ตลาดนัด และพืชผักและผลไม้ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมักจะบริโภคผักและ

ผลไมท่ี้มีอยูต่ามฤดูกาล 

จากการศึกษาหลักเกณฑ์ (สิ่งท่ีค านึงถึง) ในการเลือกผักและผลไม้ท่ีรับประทานในครัวเรือนของผู้บริโภคจังหวัด

พะเยา พบว่า เด็กที่อาศัยในเขตเทศบาลหลักเกณฑ์ในการเลือกผักและผลไม้ท่ีรับประทานมากที่สุด ได้แก่ ความชอบส่วน

บุคคล รองลงมา คือ หาได้ง่ายในท้องถิ่น และตามฤดูกาลของผักและผลไม้ ตามล าดับ ส่วนเด็กที่อาศัยนอกเขตเทศบาล

หลักเกณฑ์ในการเลือกผักและผลไม้ท่ีรับประทานมากท่ีสุด ได้แก่ ความชอบส่วนบุคคล รองลงมา คือ  ตามฤดูกาลของ 

ผักและผลไม ้สมาชกิในครัวเรือนตอ้งการรับประทาน และหาได้งา่ยในท้องถิ่น  ตามล าดับ 

ดังนั้นจากผลการศึกษาหลักเกณฑ์ในการเลือกผักและผลไม้ท่ีรับประทานของกลุ่มวัยเรียนโดยภาพรวม พบว่า  

การเลือกพืชผักและผลไม้ท่ีรับชอบประทานมากท่ีสุด คือ ตามฤดูกาลของผักและผลไม้ รองลงมา คือ ความชอบส่วนบุคคล 

และหาได้งา่ยในท้องถิ่น  ตามล าดับ 

ข้อมูลการบริโภคผักและผลไม้ 

เมื่อส ารวจเกี่ยวกับความนิยมในการบริโภคผักและผลไม้ พบว่า เด็กจะบริโภคชนิดของผักและผลไม้ท่ีแตกต่างกัน

ออกไป โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะนิยมบริโภคผักกวางตุ้งมากท่ีสุด (37 คน) รองลงมา คือ ผักกาดขาว (13 คน)  

พริก (10 คน) คะน้า (9 คน)  กะหล่ าปลี (9 คน) และแตงกวา (9 คน) ตามล าดับ ส่วนเด็กท่ีอาศัยนอกเขตเทศบาลนิยมบริโภค

ผักกวางตุง้มากท่ีสุด (35 คน) รองลงมา คือ ผักกาดขาว (15 คน) กะหล่ าปลี (10 คน) แตงกวา (10 คน) และถั่วฝักยาว (10 คน)  

การบริโภคผลไม้ พบว่า เด็กท่ีอาศัยในเขตเทศบาลนิยมบริโภค แตงโมมากท่ีสุด (18 คน) รองลงมา คือ มะม่วง (15 คน)  

แอปเป้ิล (15 คน) ส้ม (12 คน)  และสับปะรด (11 คน) ตามล าดับ ส่วนเด็กท่ีอาศัยนอกเขตเทศบาลนยิมบริโภค แตงโมมากท่ีสุด 

(25 คน) รองลงมา คือ มะมว่ง (17 คน) สับปะรด (14 คน) และสตรอเบอร์ร่ี (12 คน) ตามล าดับ  

แต่เมื่อพิจารณาปริมาณการบริโภคจ าแนกในแต่ละชนิดของผักและผลไม้ตามเขตพื้นท่ีอาศัย ดังแสดงในตารางท่ี 1 

และ ตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางที ่1 อัตราการรับประทานผัก (กรัม/คน/วัน) แยกตามท่ีอยูอ่าศัย 

พืชผัก 
พื นที่อาศัย 

P-value 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

คะน้า 43.75 + 49.76fe 46.59 + 47.42fe < 0.001 

กวางตุ้ง 42.38 + 53.85fe 50.20 + 49.27fed 

ผักบุง้จีน 51.99 + 53.81fed 38.07 + 32.84f 

ตน้หอม 6.73 + 10.03f 9.55 + 17.21f 

ผักช ี 3.87 + 5.5f 8.10 + 13.51f 

ถั่วฝักยาว 39.38 + 43.32f 26.95 + 22.29f 

ผักกาดขาว 103.01 + 188.64dc 56.35 + 41.53fed 

กะหล่ าปล ี 191.02 + 303.71a 125.33 + 109.58cd 

กะหล่ าดอก 161.55 + 375.31ba 97.32 + 85.64edc 

แตงกวา 30.48 + 48.85f 13.8 + 17.21f 

มะเขือ 10.96 + 21.17f 4.11 + 6.14f 

กระเทียม 23.67 + 32.78f 31.40 + 37.38f 

หอมแดง 14.57 + 20.62f 18.49 + 25.08f 

พริก 2.76 + 4.38f 6.36 + 11.04f 

เฉลี่ย 726.12 + 805.78 532.60 + 314.98  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้บริโภคท่ีอาศัยท้ังในเขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคผักมากกว่านอกเขตเทศบาลอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าผักเกือบทุกชนิดเด็กท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจะทานมากกว่าเขตนอกเขตเทศบาล ผักท่ีมีการ

ปริมาณการบริโภคสูงท่ีสุดคือ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และ ผักกาดขาว ตามล าดับ แต่จะมีผักประเภทเครื่องปรุงท่ีเด็กใน

เขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคผักท่ีน้อยกว่าอย่างไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับเด็กท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล เช่น กระเทียม 

หอมแดง และ พริก 
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ตารางที ่2 อัตราการรับประทานผลไม ้(กรัม/คน/วัน) แยกตามท่ีอยูอ่าศัย 

ผลไม ้
พื นที่อาศัย 

P-value 
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

มะม่วง 48.94 + 38.87fedc 108.71 + 137.32a < 0.001 

ฝร่ัง 63.59 + 72.46dcb 51.63 + 44.26fedc 

ส้ม 31.77 + 39.76ihgfed 28.18 + 70.89ihgfe 

แอปเป้ิล 72.75 + 74.10cb 40.13 + 44.85hgfedc 

ชมพู ่ 13.85 + 20.17ihg 6.99 + 11.25ih 

สตรอเบอร์ร่ี 3.10 + 5.64i 1.57 + 6.47i 

แตงโม 86.62 + 90.62ba 57.07 + 56.69edcb 

สับปะรด 88.83 + 85.85ba 57.83 + 69.05 edcb 

แคนตาลูป 25.08 + 34.17 ihgfe 20.72 + 25.58 ihgf 

สาลี ่ 43.96 + 66.10gfedc 32.57 + 32.21ihgfed 

เฉลี่ย 478.49 + 330.45 405.40 + 254.53  

  

จากตารางท่ี 2 พบวา่เด็กที่อาศัยในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคผลไม้ท่ีแตกตา่งกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เด็กที่อาศัยในเขตเทศบาลจะมอีัตราการบริโภคสูงกว่าเด็กที่อาศัยอยูน่อกเขตเทศบาล  ทัง้นี้เด็กที่

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคสับปะรดสูงท่ีสุด ขณะท่ีมีอัตราการบริโภคสตรอเบอร์ร่ีน้อยท่ีสุด ส่วนเด็กท่ี

อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคมะมว่งสูงท่ีสุดและเป็นผลไมเ้ดียวท่ีเด็กนอกเขตเทศบาลมีอัตราการบริโภคท่ี

สูงกว่าเด็กในเขตเทศบาล  
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ตารางที่ 3 ปริมาณบริโภคผักและผลไม้  (กรัม/คน/วัน) เปรียบเทียบกับมาตรฐานการบริโภคผักและผลไม้ท่ีแนะน าโดย

องคก์ารอนามัยโลก 

ประเภท พื นที่อาศัย ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ต่ าสดุ สูงสดุ p-value 

ผัก ในเขตเทศบาล  726.12  805.78 177.75 4391.62 0.029 

นอกเขตเทศบาล 532.60 314.98 0.00 1310.00 0.013 

รวม 621.06 595.25 0.00 4391.62 0.003 

ผลไม ้ ในเขตเทศบาล  478.49  330.45 0.00 1325.50 0.189 

นอกเขตเทศบาล 405.40 254.53 40.00 1319.50 0.897 

รวม 438.81 291.79 0.00 1325.50 0.270 

รวม 529.94  370.55 0.00 4391.62 0.005 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปริมาณการบริโภคผักของเด็กในจังหวัดพะเยา เท่ากับ 621.06 + 595.25 กรัม / คน / 

วัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคผลไม้เท่ากับ 438.81 + 291.79 กรัม / คน / วัน  โดยรวมเท่ากับ 529.94 + 370.55

กรัม / คน / วัน เมื่อเทียบอัตราการบริโภคผักและผลไม้เทียบกับค่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO, 2003) ก าหนดไว้

อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน โดยใช้สถิติ one sample t-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า การบริโภคผักในเด็กจังหวัด

พะเยาจะมีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทั้งในและนอกเขตเทศบาล แต่การบริโภคผลไม้จะเป็นไปตามค่าที่องค์การ

อนามัยโลกก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาร่วมกันทั้งผักและผลไม้จะพบว่า อัตราการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กใน

จังหวัดพะเยามีอัตราการบริโภคมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดยองค์กรอนามัยโลก  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาแบบแผนการบริโภค พบว่า อาหารท่ีเด็ก ท่ีอาศัยในและนอกเขตเทศบาลรับประทานส่วนใหญ่เป็น

ลักษณะท่ีบ้านปรุงรับประทานเองในมื้อเย็นและมื้อเชา้ รองลงมา คือ ซื้อรับประทานนอกบ้าน/ร้านอาหาร  และซื้ออาหาร

ถุงรับประทาน ในมื้อกลางวันและมื้อเย็น สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2554) ครัวเรือนในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีแนวโน้มการบริโภคอาหารนอกบา้น

สูงขึน้ทุกป ีการบริโภคพชืผักของเด็กในวัยเรียนจังหวัดพะเยา พบวา่ การบริโภคผักประเภทผักกวางตุง้มากที่สุด รองลงมา 

คือ ต้นหอม ผักกาดขาว แตงกวา และผักบุ้งจีน ตามล าดับ ในขณะท่ีปริมาณการกินมากท่ีสุดจะเป็น กะหล่ าปลี กะหล่ า

ดอก และฝักกาดขาว ส าหรับการบริโภคผลไม้ พบว่า นิยมบริโภค แตงโม มะม่วง และสับปะรด แต่ถ้าเน้นท่ีปริมาณจะ

บริโภค มะม่วงมากท่ีสัด รองลงมาเป็น แตงโม และสับปะรด ตามล าดับ ทัง้นี้เพราะว่าผลไม้ท้ัง 3 xประเภทนี้สามารถหาได้

ง่ายจากทอ้งถิ่น   
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การเลือกผักและผลไม้ท่ีรับประทานจะเลือกบริโภคตามฤดูกาลของพืชผักและผลไม้ รองลงมา คือ ความชอบ

ส่วนบุคคล และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของอดิษา และสุวลี (2560) พบว่า นักเรียนชั้ น

มัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนใน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม เลอืกรับประทานอาหารจากคุณค่าทางโภชนาการ 

จากการศึกษาอัตราการบริโภคผักและผลไม้ พบว่า เด็กท่ีอาศัยในเขตเทศบาลจะมีอัตราการบริโภคสูงกว่านอก

เขตเทศบาล แต่โดยภาพรวมอัตราการบริโภคผักจะสูงกว่าเกณฑ์ท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนด (400 กรัม/วัน)  และเทียบ

ได้ใกล้เคียงกับการบริโภคผักของประเทศไทย พ.ศ.2557-2558 (สถาบันโภชนาการ มหาวทิยาลัยมหดิล, 2559)  อยา่งไร

ก็ตามเมื่อแยกพิจารณาระหว่างผักและผลไม้ พบว่า อัตราการบริโภคผักจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะท่ีการบริโภค

ผลไม้ยังไม่แตกต่างจากเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการโดยระบุชนิดของพืชผักและ

ผลไม้ซึ่งเป็นพืชผักและผลไม้ท่ีอาจจะไม่เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียน จึงท าให้ผล

การศึกษาพบว่าการบริโภคพืชผักและผลไม้ในปริมาณยังไม่มากพอ การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มชนิดหรือส ารวจ

พชืผักและผลไม้ท่ีผู้บริโภคนยิมบริโภคในแต่ละพื้นท่ี 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความหนาแน่นของจุลนิทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหาร

ของปลวกกินเนื อไม้ในมหาวทิยาลัยพะเยา 

A Comparative Study on Microorganism Density in Gut of Wood-Feeding Termites 

in University of Phayao 
 

อรทัย  หวังสันติธรรม1*, ปวณีา โพธิ์ทอง1, นุจริา ทาตัน1, จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล1 และ คงศักดิ์ พรอ้มเทพ1 

Orathai Wangsantitham1*, Paweena Pothong1, Nujira Tatun1, Jatuporn Tungjitwitayakul1 and        

Kongsakdi Promtep1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหนาแน่นจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก 2 ชนิด คือ Globitermes sulphureus 

และ Microcerotermes crassus ท าการเปรียบเทียบความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารระหว่างปลวก

วรรณะงานและวรรณะทหาร และเปรียบเทียบความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ  

ของปลวกวรรณะงาน โดยแบ่งทางเดินอาหารเป็น 6 ส่วน คือ foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch,  

colon และ rectum ศกึษาโดยนับจ านวนจุลินทรีย์ดว้ย haemocytometer ภายใตก้ล้องจุลทรรศนช์นิด phase contrast ผลการศกึษา

พบวา่ ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารระหว่างปลวกวรรณะงานและวรรณะทหารไม่แตกต่างกัน

ในปลวก G. sulphureus and M. crassus  ส่วนความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ  

ของปลวกท้ัง 2 ชนิด พบว่า hindgut (paunch) มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) มากที่สุด เมื่อเปรียบกับทาง 

เดินอาหารส่วน  foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, colon และ rectum นอกจากนี้ได้ศึกษารูปร่างของจุลินทรีย์ 

(microorganism) ในทางเดินอาหารเบื้องตน้ พบวา่ จุลินทรีย์ (microorganism) ท่ีพบในทางเดินอาหารมีรูปร่างต่าง ๆ 3 รูปร่าง คือ 

รูปร่างกลม (coccus) รูปร่างแท่ง (bacillus) และ รูปร่างเกลียว (spirillum) นอกจากนี้ในทางเดินอาหารของ G. sulphureus สามารถ

พบสปอร์ของเชื้อรา 
 

ค าส าคัญ:   ความหนาแนน่ของจุลินทรีย์, ปลวกกินเนื้อไม้, ทางเดินอาหาร 
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1 Department of Biology, School of Science, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract  
 The microorganism densities in Globitermes sulphureus and Microcerotermes crassus gut were studied by 

comparing microorganism densities between the worker and soldier castes. Additionally, the densities of microorganism 

in various parts of gut including; foregut,  midgut, hindgut (mixed segment and first prodaeal) , hindgut ( paunch) , 

hindgut ( colon)  and hindgut ( rectum)  were examined.  The microorganism densities were done by counting on 

haemocytometer under phase contrast microscope.  The results showed that microorganism densities in gut of worker 

and soldier castes of G. sulphureus and M. crassus were not differed. The highest density of microorganism was found 

in paunch.  Compared to that in foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch, colon and rectum. 

Moreover, morphology study revealed that there were three different shapes of microorganism in gut of G. sulphureus 

and M. crassus such as coccus, basillus and spirillum. Interestinly, fungal spores were found in gut of G. sulphureus. 
 

Keywords:  Microorganism densities, Wood-Feeding Termites, Gut 
 

บทน า 

ปลวกส่วนใหญ่ด ารงชีวิตโดยการกินเนื้อไม้เป็นอาหารหลัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ท่ีอยู่ร่วมในทางเดินอาหารแบบ 

symbionts คือ fungi, bacteria และ protozoa ท่ีมีขนาดและรูปร่างหลากหลาย โดยจุลินทรีย์เหล่านี้ มีบทบาทส าคัญ  ในการผลิต

เอนไซม์ เช่น cellulase และ lignocellulase เป็นเอนไซม์ท่ีช่วยย่อย cellulose หรือ lignin ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในอาหารท่ีปลวก

กินเข้าไปให้เปลี่ยนเป็นพลังงาน หรือสารประกอบในรูปท่ีปลวกสามารถน าไปใชใ้นการด ารงชวีิตได้ [3] ในปี 2557 นสิิตสาขาวิชา

ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาความหลากหลายของปลวกท่ีกระจายตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา จากการส ารวจและ

เก็บตัวอย่างปลวกในพื้นท่ีป่าเต็งรังท้ังหมด 7 พื้นท่ี พบปลวกท้ังหมด 8 สกุล จ านวน 72 รัง ได้แก่ สกุล Globitermes, 

Microcerotermes, Macrotermes, Dicuspiditermes, Hospitalitermes, Odontotermes, Microtermes และ Coptotermes [1, 2] และ 

ในปี 2562 มีรายงานการส ารวจพื้นท่ีแหล่งอาศัยปลวกในมหาวิทยาลัยพะเยา คือ หอพักนิสิต หอพักอาจารย์ และ กลุ่มอาคาร

เรียนวิทยาศาสตร์ พบปลวกท้ังหมด 9 สกุล 9 ชนิด คือ Macrotermes annandalei, Odontermes feae, Microtermes pakistanicus, 

Hypotermes makhamensis, Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus, Bulbitermes prabhae, Pericapritermes latignathus 

และ Speculitermes macrodentalus [4] จากข้อมูลข้างต้นพบว่า มหาวทิยาลัยพะเยามคีวามหลากหลายของปลวกมากพอสมควร 

ซึ่งชนิดของปลวกท่ีพบมากในมหาวิทยาลัยพะเยา คือ G. sulphureus และ M. crassus โดยปลวกท้ัง 2 ชนิดกินเนื้อไม้เป็นอาหาร

หลัก ท้ังนี้ยังมีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเดินอาหารของปลวก พบว่า ปลวกกินเนื้อไม้สามารถแบ่งลักษณะ

สัณฐานของทางเดินอาหารออกเป็น 7 ส่วน คือ ทางเดินอาหารส่วนหน้า (foregut) มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กและสั้น บริเวณนี้

จะพบต่อมน้ าลาย (salivary gland) ลักษณะเป็นถุงคล้ายพวงองุ่น 2 ถุง ส่วนทางเดินอาหารส่วนกลาง (midgut) ลักษณะเป็นท่อ

ตรงและแคบ ถัดมาพบรอยต่อระหวา่ง midgut และ ทางเดินอาหารส่วนปลาย (hindgut) มลีักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ และสั้น เรียกว่า 

mixed segment ส่วน (hindgut) สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามลักษณะโครงสร้างของทางเดินอาหาร คือ ส่วนตน้จะมลีักษณะ

เป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรงขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ต่อมามีลักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนท่ีมีลักษณะพอง

ออกจะเป็นท่อตรงเล็กและยาวไปต่อเป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ [4] แตย่ังไมม่ขี้อมูลเร่ืองความหนาแน่นของ

จุลินทรีย์ในส่วนต่าง ๆ ของทางเดินอาหาร และปลวกต่างวรรณะกันมีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีต่างกัน โดยปลวกวรรณะงาน 
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(worker) สามารถหาอาหารและกินอาหารได้ ส่วนปลวกวรรณะทหารไม่สามารถกินอาหารได้เอง ต้องอาศัยปลวกวรรณะงาน

คอยป้อนอาหาร (trophollaxis) [5] ซึ่งเป็นเร่ืองน่าสนใจว่าความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของ

ปลวกท้ัง 2 วรรณะเป็นอย่างไร โดยการศึกษาคร้ังนี้จะแสดงถึงความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหาร

ของปลวกกินเนื้อไม้วรรณะงานและวรรณะทหาร รวมถึงเปรียบเทียบความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดิน

อาหารส่วนตา่ง ๆ ของปลวก เพื่อสามารถใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญให้กับผู้ท่ีสนใจ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. เก็บตัวอยา่งปลวกกินเนื้อไมภ้ายในมหาวทิยาลัยพะเยา 2 ชนิด ได้แก่ G. sulphureus และ M. crassus โดยเก็บ

ตัวอยา่งปลวกวรรณะงาน ชนิดละ 6 ตัว และปลวกวรรณะทหาร ชนดิละ 3 ตัว ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอยา่ง (eppendorf) 

2. น าตัวอยา่งปลวกสลบในตู้ freezer -20°C แลว้ท าการผ่าตัดผนังล าตัวของปลวก โดยน าตัวอยา่งปลวกวางบน

สไลด์หลุม จากนั้นหยด phosphate buffer pH 7.0 1-2 หยด ใช้ forceps ท าการผ่าผนังล าตัว ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด

สองตาแบบสามมติ ิ(stereo microscope)  

3. การผ่าทางเดินอาหารของปลวก โดยการน าตัวอยา่งทางเดินอาหารของปลวกท่ีได้จากข้อ 2 วางบนสไลด์หลุม 

จากนั้นหยด phosphate buffer pH 7.0 20 l ใช ้forceps ท าการผ่าทางเดินอาหารภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ชนดิสองตาแบบ

สามมติ ิ(stereo microscope) จากนั้นแบ่งทางเดินอาหารเป็น 2 แบบ (3 ซ้ า) คือ  

3.1  ผ่าทางเดินอาหารท้ังหมด (whole gut) ในปลวกวรรณะงานและปลวกวรรณะทหาร 

3.2  ผ่าทางเดินอาหารแต่ละส่วนในปลวกวรรณะงาน โดยแบ่งทางเดินอาหารเป็น 6 ส่วน คือ foregut, 

midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch, colon และ rectum 

4. ท าการเก็บ gut content ท่ีได้จากข้อ 3.1 และ 3.2 ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอยา่ง (eppendorf) 

5. น า gut content มาหยดลงบน haemocytometer เพื่อนับจ านวนจุลินทรีย์ (microorganism) (3 ซ้ า) ภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast ยี่ห้อ Olympus รุ่น BX43 (ภาพ 1)  

6. ศึกษารูปร่างจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารแต่ละส่วน โดยการน า gut content ท่ีได้จากข้อ 4 หยดลงบนแผ่น

สไลด์แลว้น าไปศึกษาภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast พร้อมบันทึกภาพ 

7. วิเคราะห์ผลความแตกต่างความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนของ

ปลวกด้วยโปรแกรม SPSS Version 16.0 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของ G. sulphureus 

วรรณะงาน (worker) วรรณะทหาร (soldier) 

จากการศึกษาความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวกภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ชนิด phase contrast พบว่า G. sulphureus วรรณะงาน มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) เฉลี่ยเท่ากับ 

40.63±0.26x106 cell/ml ส่ วนวรรณะทหารมีค่ า เฉลี่ ยความหนาแน่นของ จุลินท รีย์  (microorganism)  เ ท่ากั บ 

48.04±7.80x106 cell/ml เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ใน G. sulphureus 

ระหว่างวรรณะงานและวรรณะทหาร ด้วยวิธี t-test พบว่า ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดิน

อาหารของปลวกท้ัง 2 วรรณะ ไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (p≤0.05) (ภาพท่ี 1) 
 

ภาพที ่1 ความหนาแน่นของจุลนิทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก 

Globitermes sulphureus วรรณะงาน (worker) และ วรรณะทหาร (soldier) 
 

2. ผลการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของ M. crassus วรรณะ

งาน (worker) วรรณะทหาร (soldier) 

จากการศกึษาความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ชนิด 

phase contrast พบว่า M. crassus วรรณะงาน มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) เฉลี่ยเท่ากับ 39.82±10.79x106 

cell/ml ส่วนวรรณะทหารมีค่าเฉลี่ยความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) เท่ากับ 44.60±4.46x106 cell/ml เมื่อวเิคราะห์

ความแตกต่างความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ใน M. crassus ระหว่างวรรณะงานและวรรณะทหาร ด้วยวิธี  
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t-test พบว่า ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวกท้ัง 2 วรรณะ ไม่มีความแตกต่างกัน

อยา่งมนีัยส าคัญ (p≤0.05) (ภาพท่ี 2) 

ภาพที ่2 ความหนาแน่นของจุลนิทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก 

Microcerotermes crassus วรรณะงาน (worker) และ วรรณะทหาร (soldier) 
 

3. ผลการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์  (microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนของ  

G. sulphureus วรรณะงาน (worker) 

จากการศกึษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแตล่ะส่วนของ  G. sulphureus วรรณะ

งาน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast พบว่า ทางเดินอาหารของปลวกสามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ foregut, 

midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch, colon และ rectum จากการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์  

(microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วน พบวา่ foregut และ midgut มคีวามหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) เฉลี่ย

เท่ากับ 7.67±1.65x106 และ 3.40±0.34x106 cell/ml ตามล าดับ ในขณะท่ี hindgut สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ mixed 

segment and first prodaeal, paunch, colon และ rectum พบว่า มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) เฉลี่ยเท่ากับ 

6.65±3.37x106, 30.78±8.63x106, 2.83±1.15x106 และ 10.73±8.31x106 cell/ml ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง 

ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนด้วยวิธี one-way anova พบว่า paunch มีความ

แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับทางเดินอาหารส่วนอื่น ๆ (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่3 ความหนาแนน่จุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแตล่ะส่วนของปลวก 

Globitermes sulphureus วรรณะงาน (worker) 
 

 

4. ผลการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์  (microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วนของ         

M. crassus วรรณะงาน (worker) 

จากการศกึษาความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแตล่ะส่วนของ M. crassus วรรณะงาน 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast พบว่า ทางเดินอาหารของปลวกสามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน เช่นเดียวกับ  

G. sulphureus จากการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแต่ละส่วน พบว่า foregut และ 

midgut มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) เฉลี่ยเท่ากับ 8.41±2.93x106 และ 9.18±4.33x106 cell/ml ตามล าดับ 

ส่วน hindgut สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ mixed segment and first prodaeal, paunch, colon และ rectum พบว่า มีความ

หนาแน่นของจุ ลิ นทรีย์  (microorganism)  เฉลี่ ย เ ท่ ากั บ 13.57±1.24x106, 40.56±18.39x106, 17.43±9.88x106 และ 
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12.76±4.60x106 cell/ml ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดิน

อาหารแตล่ะส่วน ด้วยวธีิ one-way anova พบวา่ paunch มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับทางเดิน

อาหารส่วนอื่น ๆ (ภาพท่ี 4) 

ภาพที ่4 ความหนาแนน่จุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารแตล่ะส่วนของปลวก 

Microcerotermes crassus วรรณะงาน (worker) 
 

5. ผลการศึกษารูปร่างจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก G. sulphureus และ   

M. crassus 

จากการศกึษารูปร่างของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหาร ภายใตก้ล้องจุลทรรศน ์  ชนดิ phase contrast 

ของปลวก 2 ชนดิ คือ G. sulphureus และ M. crassus เบือ้งตน้ พบวา่ จุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวกมี 
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3 รูปร่าง คือ รูปร่างกลม (coccus) (ภาพ 5A และ 5H) รูปร่างแท่ง (bacillus) (ภาพ 5B, 5E1, 5F และ 5G) และ รูปร่างเกลียว 

(spirillum) (ภาพ 5C, 5E2 และ 5I) ท้ังนี้ยังพบสปอร์ของเชื้อราในทางเดินอาหารของ G. sulphureus (ภาพท่ี 5D)  

ภาพที ่5 รูปร่างจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของปลวก G. sulphureus (worker) (A-D) 

และ M. crassus (worker) (E-I) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากข้อมูลการศึกษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวกกินเนื้อไม้    ท้ัง 2 

ชนดิ คือ G. sulphureus และ M. crassus พบวา่ ความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของวรรณะงาน

และวรรณะทหารไมม่ีความแตกตา่งกันในปลวกท้ัง 2 ชนดิ แมว้า่ปลวกตา่งวรรณะกันจะมีพฤตกิรรมการกินท่ีต่างกันแต่ความ

หนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารกลับไม่แตกตา่งกัน ปลวกกินเนื้อไม ้    มรูีปแบบของทางเดินอาหาร

ท่ีซับซ้อน ในส่วน hindgut พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนต้นจะมีลักษณะเป็นท่อตรง ถัดมาลักษณะเป็นท่อตรง

ขนาดเล็ก สั้น ๆ และแคบ ตอ่มามลีักษณะพองออกเป็นถุง หลังจากส่วนท่ีมีลักษณะพองออกจะเป็นท่อตรงเล็กและยาว ไปต่อ

เป็น rectum ลักษณะเป็นท่อรูปร่างเป็นกระเปาะ [4] ซึ่งจากการศกึษาความหนาแนน่ของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดิน

อาหารแต่ละส่วน คือ foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, paunch, colon และ rectum พบว่า ความหนาแน่น

ของจุลินทรีย์  (microorganism) ในทางเดินอาหารของ G. sulphureus ในส่วน paunch มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์  

(microorganism) สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.78±8.63x106 cell/ml เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความหนาแน่นของจุลินทรีย์ 
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(microorganism) ระหว่าง paunch ต่อทางเดินอาหารส่วนอื่น ๆ คือ foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, colon 

และ rectum มคี่าเท่ากับ 4.01, 9.05, 4.62, 10.88 และ 2.87 เท่า ตามล าดับ เชน่เดียวกันกับ M. crassus ในทางเดินอาหารส่วน 

paunch มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.56±18.39x106 cell/ml เมื่อ

เปรียบเทียบสัดส่วนความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) ระหว่าง hindgut (paunch) ต่อทางเดินอาหารส่วนอื่นๆ คือ 

foregut, midgut, mixed segment and first prodaeal, colon และ rectum มีค่าเท่ากับ 4.82, 4.42, 2.99, 2.33 และ 3.18 เท่า 

ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ปลวกกินเนื้อไม้ท้ัง 2 ชนิด คือ G. sulphureus และ M. crassus  

ส่วน hindgut (paunch) มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์ (microorganism) มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับทางเดินอาหารส่วนอื่น ๆ 

เนื่องจากทางเดินอาหารส่วน paunch เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์ (microorganism) จ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

การศกึษาเกี่ยวกับแบคทีเรียในทางเดินอาหารของปลวก โดยได้กล่าวถึง ในทางเดินอาหารของปลวกชั้นสูง (family Termitidae) 

มีจุลินทรีย์จ าพวก prokaryotic อาศัยอยู่ในส่วนของ paunch เป็นจ านวนมาก [6] นอกจากนี้ยังได้ศึกษารูปร่างจุลินทรีย์ 

(microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก G. sulphureus และ M. crassus เบื้องต้น พบว่า รูปร่างของจุลินทรีย์  

(microorganism) ในทางเดินอาหารมี 3 รูปร่าง คือ รูปร่างกลม (coccus) รูปร่างแท่ง (bacillus) และ รูปร่างเกลียว (spirillum) 

และยังพบสปอร์ของเชื้อราในทางเดินอาหารของ G. sulphureus ซึ่งมรีายงานก่อนหนา้นี้พบวา่จุลินทรีย์ (microorganism) ในทาง

เดินอาหารของปลวกจะมีรูปร่างท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยกินการอาหารของปลวกกินเนื้อไม้ชนิด Mironasutitermes 

shangchengensis [7] นอกจากนี้ยังมีรายงานในปี 2018 แสดงถึงไฟลัมของจุลินทรีย์ (microorganism) ท่ีพบมากในทางเดิน

อาหารของ G. sulphureus ได้แก่  Spirochaetes, Fibrobacteres, Firmicutes, Proteobacteria และ Bacteroidetes เป็นต้น [8]        

ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้ ยังสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นในงานวิจัยชิ้นต่อไป เช่น การศึกษาจัดจ าแนกจุลินทรีย์ (microorganism)  

เพื่อทราบถึงชนดิของจุลินทรีย์ (microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวก และยังสามารถศกึษาความหนาแน่นของจุลินทรีย์ 

(microorganism) ในทางเดินอาหารของปลวกกลุ่มอื่นๆ เชน่ ปลวกเพาะเลีย้งเชื้อราท่ียังไมม่รีายงาน 
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โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชในแม่น  าจันทบุรีและปากน  าแหลมสิงห์  

จังหวัดจันทบุรี 

Phytoplankton Community Structure in Chanthaburi River and Pak Nam Laem 

Sing, Chanthaburi Province 
 

ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา1*, วนันิภา ขอพึ่ง1 และ วชิญา กันบัว1 

Patrawut Thaipichitburapa1*, Wannipa Khophueng1 and Vichaya Gunbua1 

 

บทคัดย่อ 
  แพลงก์ตอนพืชมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศท้ังเป็นผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหารและเป็นดัชนีบ่งชี้ความ

สมบูรณ์ของแหลง่น้ า งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างประชาคมของแพลงก์ตอนพชืในแมน่้ าจันทบุรี และปาก

แม่น้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างท้ังหมด 4 คร้ัง คือเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือน

ตุลาคม 2561จ านวน 17 สถานี โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ บริเวณแม่น้ าจันทบุรี และปากแม่น้ าแหลมสิงห์ ผลการศึกษาพบ

แพลงก์ตอนพืชท้ังหมด 192 สกุลใน 3 ดิวิชั่น ได้แก่ ดิวิชั่น Cyanophyta 18 สกุล ดิวิชั่น Chlorophyta 50 สกุล ดิวิชั่น 

Chromophyta 124 สกุล โดยแพลงก์ตอนพืช ในดิวิชั่น Chromophyta ท่ี เป็นกลุ่มเด่นได้แก่ สกุล Chaetoceros sp.  

(170-4,571,250 Cell/L), Cylindrotheca sp.(225-1,381,680 Cell/L), และ Pleurosigma sp. (100-15,800  Cell/L), ค่าดัชนี

ความมากชนิด ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพชืบริเวณแมน่้ าจันทบุรีมีค่าเท่ากับ 

2.90, 0.70 และ 2.33 ตามล าดับ 
  

ค าส าคัญ:   โครงสร้างประชาคม, แพลงก์ตอนพืช, แม่น้ าจันทบุรี, ปากน้ าแหลมสิงห์ 
 

Abstract 
 The phytoplankton functions in the aquatic ecology system as the primary producers and water quality indicators.  

The aims of this study were to determine the structure of the phytoplankton community in the Chanthaburi River and Leam 

Sing river mouth.  Sampling was carried out four times:  in 2018, January, April, July, and October at 17 stations, situated  

in Chanthaburi River and Leam Sing river mouth.  Phytoplankton 193 genera were declassified into 3 divisions following; 

Cyanophyto (18 genera), Chlorophyta (50 genera) and Chromophyta (124 genera). The dominant species was Chaetoceros sp. 

(170-4,571,250 Cell/L), Cylindrotheca sp. (225-1,381,680 Cell/L), และ Pleurosigma sp.( 100-15,800   Cell/L). The species 

richness, evenness index and diversity index of phytoplankton were 2.90, 0.70 and 2.33 respectively.  
 

Keywords:   Phytoplankton Community Structure, Chanthaburi River ,Pak Nam Laem Sing 

                                                 
1 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวดัชลบรีุ 20131 
1 Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapa University, Chonburi Province 20131 

*Corresponding author e-mail: patrawut@go.buu.ac.th  

mailto:patrawut@go.buu.ac.th


917 
 

-Proceeding- 

บทน า 

 แม่น้ าจันทบุรีหรือแม่น้ าจันทบูรเป็นแมน่้ าสายหลักของจังหวัดจันทบุรี มีต้นก าเนิดมาจากเขาสอยดาวใต้เขาสาม

ง่าม เขาชะอม เป็นแม่น้ าท่ีมีกิ่งกา้นสาขามากมาย ก่อนท่ีจะมารวมกันไหลผ่านอ าเภอมะขาม และตัวเมอืงจันทบุรีก่อนไหล

ออกสู่ทะเลบริเวณท่ีเรียกว่าปากน้ าแหลมสิงห์ แม่น้ าจันทบุรีมีความยาวประมาณ123 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม

แมน่้ าและชายฝั่งทะเล แมน่้ าจันทบุรีไหลผ่านชุมชนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงแหลง่เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า ปัจจุบันการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเมืองและชุมชนท าให้แม่น้ าจันทบุรีกลายเป็นท่ีรองรับของเสีย ซึ่งส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าท้ังทางด้านกายภาพและชีวภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดและปริมาณ

สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ าโดยเฉพาะประชากรแพลงก์ตอนพืชซึ่งอาจใช้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน

เนื่องจากแพลงก์ตอนมวีงชีวิตสั้นและมีการตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อยา่งรวดเร็ว [1] 

          แพลงก์ตอนพืช จัดเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้มีความสามารถในการ

สังเคราะห์แสง และสร้างอาหารเองได้ ดังนั้นแพลงก์ตอนพืชจึงจัดเป็นผู้ผลิตปฐมภูมิของห่วงโซ่ และสารใยอาหาร เรา

สามารถพบแพลงก์ตอนพืชได้ท้ังในระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนเิวศน้ าเค็ม ตลอดจนระบบนิเวศน้ ากร่อย แพลงกต์อนพืชส่วน

ใหญ่มีวงจรชีวิตสั้น โดยแต่ละชนิดจะเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน บางชนิดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมได้รวดเร็ว บางชนิดเจริญอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีสารอินทรีย์สูง บางชนิดเจริญอยู่ในแหล่งน้ าท่ีมี

สารอินทรีย์ปานกลาง บางชนิดเจริญเติบโตได้ในท่ีท่ีมีสารอินทรีย์ต่ า ซึ่งสามารถใช้แพลงก์ตอนพืชบางชนิดเป็นดัชนีบ่งชี้

คุณภาพน้ าได้ [2] 

 ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาโครงสร้างประชาคม และความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช รวมถึงคุณภาพน้ าท่ัวไป

ของแม่น้ าจันทบุรี ไปจนถึงบริเวณปากน้ าแหลมสิงห์ ท่ีผ่านการรองรับน้ าจากการระบายของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

ตลอดล าน้ า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการศึกษา และประเมินศักยภาพของพื้นท่ีศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

วัสดุอปุกรณ์และวิธีการศกึษา 

 พื้นท่ีศึกษา 

 ท าการศกึษาและเก็บตัวอยา่งแพลงก์ตอนพืชบริเวณแมน่้ าจันทบุรีตัง้แต่ตน้น้ า (ต าบลพลวง อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ) 

ไปจนถึงปากแม่น้ าแหลมสงิห์ (ต าบลบางกะไชย อ าเภอแหลมสิงห)์ (ภาพท่ี 1) จ านวน 17 สถานี เก็บตัวอยา่งตลอดปี 2561 

ท้ังหมด 4 คร้ัง (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม) จ านวน 17 สถานี แบ่งเป็นสถานีตอนบน (CR1-CR6) สถานี

ตอนล่าง (LS1-LS7) และสถานีปากแม่น้ า (LSS1-LSS4) ท้ังนี้พื้นท่ีตอนบนจะมีลักษณะเป็นพื้นท่ีป่าไม้ อุทยาน และ

เกษตรกรรม ส่วนพืน้ท่ีตอนล่างจะเป็นท่ีต้ังของเมอืงจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่ีต้ังของชุมชน และเพาะเลีย้งสัตวน์้ า ในสว่นของ

พื้นท่ีปากแม่น้ าแหลมสงิห์จะเป็นพืน้ท่ีรองรับน้ าจากแม่น้ าและล าคลองโดยรอบพื้นท่ีตอนล่าง 
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ภาพที่ 1 จุดแสดงสถานีท่ีท าการศกึษาบริเวณแมน่้ าจันทบุรี และปากแม่น้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจนัทบุรี 
 

 การศึกษาคุณภาพน้ าทั่วไป และแพลงก์ตอนพชื 

 ท าการส ารวจและเก็บตัวอยา่งคุณภาพน้ าท่ัวไป ประกอบด้วย อุณหภูม ิความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ า และพีเอช 

ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ าหลายตัวแปร (YSI Model 85)  

 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณพื้นผิวน้ า แต่ละสถานีจ านวน 10 ลิตร กรองด้วยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาด

ชอ่งตา 20 ไมครอน น าตัวอยา่งแพลงก์ตอนพชืท่ีกรองได้มาใส่ในขวดเก็บตัวอยา่ง รักษาสภาพตัวอยา่งแพลงก์ตอนพชืด้วย

ฟอร์มาลิน 4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นท าการจ าแนกชนิดโดยน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท าการจ าแนก

ชนิด[2] และนับจ านวนแพลงก์ตอนพืชด้วยการโดยการสุ่มตัวอย่างใส่ลงในสไลด์นับปริมาณแพลงก์ตอน (Sedgwick - 

Rafter counting cell)  

 น าข้อมูลผลการศึกษาท่ีได้ไปวิเคราะห์เพื่อหา ค่าดัชนีความชุกชุม (Richness index) ค่าดัชนีความสม่ าเสมอของ

ชนิด (Evenness index หรือ Equitability index) ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) [3] วิเคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) ของดัชนคีุณภาพน้ าระหว่างสถานีเก็บตัวอยา่งและฤดูกาล  
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาคุณภาพน  าทัว่ไป 

 การศึกษาด้านคุณภาพท่ัวไปในแมน่้ าจันทบุรีและปากน้ าแหลมสิงห์ในเดอืนมกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 

2561 โดยท าการแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 3 บริเวณ (Zonation) ได้แก่ พื้นท่ีตอนบน CR1-CR6 (Upper zone) พื้นท่ีตอนล่าง LS1-

LS7 (Lower zone) และพื้นท่ีปากแม่น้ า LSS1-LSS4 (Estuarine zone) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าทั่วไปในแมน่้ าจันทบุรี และปากน้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

 Zonation Temperature (oC) Salinity (psu) Dissolved Oxygen (mg/L) pH 

  (min-max) (min-max) (min-max) (min-max) 

Jan-2018 Upper 24.5-25.3 0-4.4 5.8-8.5 7.3-8.4 

 Lower 24.1-26.5 24.1-30.0 6.3-8.2 7.2-8.2 

 Estuarine 25.6-26.3 29.1-30.4 6.4-6.8 7.9-8.1 

Apr-2018 Upper 30.6-33.8 0.0-1.2 5.4-8.6 7.5-7.8 

 Lower 33.8-38.3 10.2-19.4 4.5-6.8 7.5-8.1 

 Estuarine 31.3-38.3 15.9-24.0 4.9-6.0 7.9-8.4 

Jul-2018 Upper 24.9-25.7 0 7.3-8.4 8.3-9.4 

 Lower 25.7-27.9 0.4-19.2 6.2-8.4 6.9-7.9 

 Estuarine 25.8-27.9 0.4-24.8 5.9-8.4 7.3-7.9 

Oct-2018 Upper 27.3-28.2 0.0-0.1 4.9-7.3 7.7-8.6 

 Lower 28.1-30.9 5.0-28.8 2.8-6.5 7.0-8.0 

 Estuarine 28.5-30.8 11.8-28.6 4.4-6.5 7.0-7.8 

 

  จากผลการศึกษาคุณภาพน้ าพบวา่ คุณภาพน้ าทั่วไปมคีวามแตกตา่งตามฤดูกาลและพื้นท่ีอยา่งชัดเจน (p<0.05) 

ซึ่งพจิารณาได้จากค่าความเค็มของน้ า โดยจะมีคา่เฉลี่ยต่ าสุดในชว่งเดอืนกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน และมีคา่สูงสุดในเดือน

มกราคม (ฤดูแล้ง) (ภาพท่ี 2a) ทัง้นี้อิทธิพลของฤดูกาลจะเป็นปัจจัยสะท้อนภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในแต่

ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความแตกต่างเชิงพื้นท่ีของสถานีท่ีศึกษาพบว่า บริเวณพื้น ท่ีตอนบน 

(upper zone) จะมีความเค็มของน้ าอยู่ในระดับต่ าทุกฤดูกาล และเป็นระบบนิเวศของน้ าจืดอย่างชัดเจน (มีค่าความเค็มไม่

เกิน 5 psu)  ในส่วนพื้นท่ีตอนล่างจะเป็นพื้นท่ีท่ีได้อิทธิพลจากน้ าทะเลเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงมกราคม 

นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน/น้ าหลาก มวลน้ าจืดจากด้านบนส่งผลมาถึงในบริเวณพื้นท่ี

ตอนลา่ง (Lower zone) และพืน้ท่ีปากแม่น้ า (Estuarine zone) ซึ่งท าให้บ้างสถานีมีคา่ความเค็มของน้ าต่ าลงถึง 0.4 psu   

  

(a) (b) 

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความเค็ม (a) และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า  

(b) ในบริเวณแมน่้ าจันทบุรีและปากน้ าแหลมสงิห์จังหวดัจันทบุรี 
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 ส าหรับปัจจัยออกซิเจนละลายน้ า ในแม่น้ าจันทบุรีและปากน้ าแหลมสิงห์ ซึ่งถือวา่เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมาก

ท่ีสุดส าหรับระบบนิเวศทางน้ า อีกท้ังยังสะท้อนภาพรวมของความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ าได้ โดยในการศึกษาคร้ังนี้พบ

ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 5.4-7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพท่ี 2b) ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม เมษายน และ

กรกฎาคม มีค่าใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า (มากกว่า 

4 มิลลิกรัมต่อลิตร) [4] อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ในปลายฤดูฝน (น้ าหลาก) บางสถานีของการศกึษา

พบปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (สถานี LS4= 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยบริเวณดังกล่าวเป็น

พื้นท่ีเพาะเลีย้งกุง้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ปริมาณออกซิเจนมคี่าลดต่ าลง 

 นอกจากนี้เมื่อน าข้อมูลความเค็มของน้ าในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งพื้นท่ีพบว่า พื้นท่ี

ตอนบน (upper zone) มคีวามเค็มของน้ าต่ าตลอดท้ังปี (ภาพท่ี 3a) ส่วนบริเวณพื้นท่ีตอนล่าง (lower zone) และปากแม่น้ า 

(estuarine zone) มีค่าความเค็มสูงใกล้เคียงกันจึงสามารถจัดอยู่ในลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีใกล้เคียงกัน ทั้งนี้

สาเหตุส าคัญท่ีท าให้น้ าเค็มไม่สามารถขึ้นไปยังบริเวณพื้นท่ีด้านบนได้เนื่องจากบริเวณอ าเภอเมืองจันทบุรี มีการสร้าง

ประตูน้ า (ภาพท่ี 3b) เพื่อการป้องกันการรุกขึ้นมาของน้ าเค็มอยู่หลายจุด ส่งผลให้ระบบนิเวศทางน้ าของแม่น้ าจันทบุรีมี

ลักษณะท่ีไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากค่าความเค็มท่ีไม่มกีารลดลงอยา่งต่อเนื่อง 

 

 

 

(a) (b) 

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความเค็มของน้ า (a) และประตูกั้นน้ า (b) บริเวณแมน่้ าจันทบุรี และปากน้ าแหลมสงิห์ จ.จันทบุรี 
 

2. ผลการศึกษาแพลงก์ตอนพืช 

 จากการศกึษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแมน่้ าจันทบุรี และปากแมน่้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบแพลงก์

ตอนพชืท้ังหมด 192 สกุลใน 3 ดิวิช่ัน ได้แก่ ดิวิช่ัน Cyanophyta (สาหร่าสีเขียวแกมน้ าเงิน) ได้แก่คลาส Cyanophyceae พบ 21 

ชนิด ดิวิชั่น Chlorophyta (สาหร่ายสีเขียว) แบ่งออกได้เป็นคลาส Chlorophyceae พบ 72 ชนิด และคลาส Euglenophyceae พบ 

6 ชนิด ดิวิชั่น Chromophyta (สาหร่ายสีน้ าตาลแกมทอง) แบ่งออกได้เป็นคลาส Chrysophyceae พบ 2 ชนิด คลาส 

Dinophyceae พบ 18 ชนดิ คลาส Dictyochaphyceae พบ 2 ชนดิ และคลาส Bacillariophyceae พบ 106 ชนดิ ทัง้นี้เมื่อพจิารณา

จ านวนชนิดท่ีพบในแต่ละช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม พบจ านวนชนิดมากท่ีสุด เท่ากับ 128 ชนิด 
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(ตารางที่ 2) โดยคลาสท่ีพบจ านวนชนิดมากท่ีสุดได้แก่ Bacillariophyceae ซึ่งคลาสที่พบจ านวนชนิดน้อยท่ีสุดได้แก่ คลาส 

Chrysophyceae อยา่งไรก็ตามพบวา่ จ านวนชนดิท่ีพบในเดอืนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
 

ตารางที่ 2 ชนิดของแพลงกต์อนพืชแตล่ะคลาสในแม่น้ าจันทบุรี และปากแมน่้ าแหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ชนิดของแพลงก์ตอนพืชแตล่ะคลาสในแม่น้ าจันทบุรี และปากแมน่้ าแหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี  
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ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ าจันทบุรี และปากน้ าแหลมสิงห์ ในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม 

และตุลาคม 2560 มีค่าอยู่ในช่วง 1,955-1,451,505 10,305-4,668,750 5,904-741,650 และ 3,080- 616,000 เซลล์ต่อ

ลิตร ตามล าดับ โดยเดือนเมษายน พบความหนาแน่นเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพชืสูงสุด (913,057 เซลล์ต่อลิตร) ส าหรับสัดส่วน

ความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า แพลงก์ตอนในคลาส  Bacillariophyceae สามารถพบได้ใน

สัดส่วนค่อนข้างมากของทุกช่วงท่ีท าการศึกษา (ภาพท่ี ) ท้ังนี้พื้นท่ีตอนบน (upper zone) สามารถพบคลาส  Chlorophyceae 

เป็นกลุ่มเด่นโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม และเมษายน (ภาพท่ี 3a, 3) ส่วนพื้นท่ีตอนล่าง (lower zone) และพื้นท่ีปากแม่น้ า 

(estuarine zone) จะพบคลาส Bacillariophyceae เป็นกลุ่มเด่นในทุกชว่งเวลา  
 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

ภาพที่ 3 สัดสว่นความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืช ที่พบในแม่น้ าจันทบุรี และปากน้ าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 

 การวิเคราะห์ดัชนีทางชีวภาพ  

 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะด้านพื้นท่ีและคุณภาพน้ าโดยเฉพาะด้านความเค็มของน้ าพบว่ามี

ความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ (P<0.05) ซึ่งสามารถแบ่งพืน้ท่ีส าหรับการวเิคราะห์คา่ดัชนีทางชวีภาพได้เป็น 2 พืน้ท่ีได้แก่

พื้นท่ีตอนบน (สถานี CR1-CR6) และพื้นท่ีตอนล่าง-ปากแม่น้ า (LS1-LS7, LSS1-LSS4)                                                                                                    

           จากการศึกษาดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในแม่น้ าจันทบุรี และปากแม่น้ าแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี ท้ังหมด 4 คร้ัง ในเดอืนมกราคม เดอืนเมษายน เดอืนกรกฎาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 แสดงในตารางที่ 2 

และ ตารางท่ี 3 เนื่องจากแหล่งน้ าท่ีศึกษามีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันดังนั้นจึงแบ่งสถานีท่ีศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้

แก แม่น้ าจันทบุรี (CR1-CR6) และปากแม่น้ าแหลมสิงห์ (LS1-LSS4) โดยพบ ดัชนีความมากชนิด (Richness index) ดัชนี
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ความสม่ าเสมอ (Evenness index) และดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) ของแพลงก์ตอนพืช ท่ีพบในแม่น้ าจันทบุรี 

และปากน้ าแหลมสงิห์ จังหวัดจันทบุรี ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ดัชนคีวามมากชนดิ ดัชนีความสม่ าเสมอ และดัชนคีวามหลากหลายของแพลงก์ตอนพชื 

Area zone index January April July October 

Upper zone Richness index 2.07 2.49 3.59 3.45 

 Evenness index 0.57 0.65 0.75 0.81 

 Diversity index 1.72 2.31 2.68 2.78 

Lower-estuarine Richness index 1.97 1.66 2.93 2.05 

 Evenness index 0.37 0.34 0.64 0.46 

 Diversity index 1.15 1.04 2.24 1.48 

 

 โดยภาพรวมการศึกษาดัชนีบ่งชีท้างชีวภาพพบวา่พื้นท่ีตอนบน (แมน่้ าจันทบุรี) จะมคี่าสูงกว่าพื้นท่ีตอนล่าง-ปาก

แม่น้ าในทุกช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ซึ่งค่าดัชนีความมากชนิด และความหลากหลายจะมีค่าสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 

ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน (น้ าหลาก) ท้ังนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของมวลน้ าจืดท่ีเข้ามาในพื้นท่ีซึ่งท าให้โครงสร้างประชาคมของ

แพลงก์ตอนพืชเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน นอกจากนี้ลักษณะดังกล่าวยังส่งผลด้านธาตุอาหารท่ีเข้ามากับมวลน้ าใน

ช่วงเวลาดังกล่าว  ส าหรับในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม-เมษายน) พบว่าความหลากหลายของแพลงก์ตอนมีแนวโน้มท่ี

ต่ าลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีตอนล่าง-ปากแม่น้ า ท้ังนี้เนื่องมาจากการเกิดแพลงก์ตอนชนิดเด่นในช่วงเวลา

ดังกล่าวซึ่งลักษณะเช่นนี้บ่งบอกถึงสภาวะท่ีไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนเนื่องจากเกิดกลุ่มเด่นของ

แพลงกต์อนพืชขึน้มา (Dominant species) ซึ่งหากอยูใ่นสภาวะเช่นนี้ต่อไปเร่ือย ๆอาจน าไปสู่การสะพร่ังของแพลงก์ตอนได้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไปและโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณแม่น้ าจันทบุรี และปากน้ า

แหลมสิงห์ ในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 2561 พบว่าคุณภาพน้ าท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ าผิวดิน [4] ยกเว้นในช่วงเดือนตุลาคม ในพื้นท่ีปากแม่น้ าแหลมสิงห์ท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ ากว่า 4 

มิลลิกรัมต่อลิตร จึงควรมีการเฝ้าระวังด้านมลพิษอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้จากข้อมูลความเค็มของน้ า สามารถแบ่งพื้นท่ี

ออกเป็น 2 บริเวณได้แก่ พื้นท่ีตอนบน ตัง้แตต่น้แม่น้ าจันบุรีถึงอ าเภอเมืองจันทบุรี และพื้นท่ีตอนล่าง ตัง้แตอ่ าเภอเมอืงถึง

ปากน้ าแหลมสงิห์ โดยท้ังสองพื้นท่ีจะสะทอ้นข้อมูลดา้นแพลงกต์อนพืชท่ีแตกต่างกันอยา่งชัดเจน 

 ส าหรับผลการศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงกต์อนพืช ในบริเวณแมน่้ าจันทบุรี และปากน้ าแหลมสงิห์ พบวา่ใน

การศึกษาคร้ังนี้พบ 3 ดิวิชั่น 7 คลาส 225 ชนิด โดยสกุลเด่นท่ีพบได้แก่ Chaetoceros sp. ซึ่งต่างจากการศึกษาในแม่น้ า

บางปะกง โดยพบ  3 ดิวิช่ัน 5 คลาส 44 สกุล [5] และ และปากแม่น้ าบางปะกง 3 ดิวิช่ัน 5 คลาส 106 สกุล [6] นอกจากนี้

จากการศึกษาของมถิิลาและคณะ ปี 2556 [7] พบแพลงกต์อนพืชบริเวณปากแมน่้ าระยอง และปากแม่น้ าแหลมสงิห์ 230 

และ 248 ชนิดตามล าดับ โดยชนิดเด่นท่ีพบได้แก่ Trichodesmium sp. และ Oscillatoria spp. นอกจากนี้จากการศึกษาของ 

สันธิวัฒน์ พทัิกษพ์ล และคณะ ปี 2557 [8] ท่ีท าการศกึษาแพลงก์ตอนพชืในแม่น้ าอิงซึ่งเป็นพื้นท่ีต้นน้ าพบแพลงก์ตอนพืช 
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7 ดิวิชั่น 55 ชนิด ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในคร้ังนี้ ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าดัชนีทางชีวภาพ พบว่ามี

ความแตกต่างจากการศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีบริเวณเกาะยาว [9] ท่ีพบค่า ค่าดัชนีความ

หลากหลาย ดัชนีความสม ่าเสมอ และดัชนีความมากชนิด พบค่าอยู่ในช่วง 0.89 – 1.39, 0.56 – 0.91 และ 2.51 – 4.94 

ตามล าดับ ค่าดัชนีทางชวีภาพดังกล่าวท่ีมีการศึกษาในครั้งนี้มกีารเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่อนข้างชัดเจน ท้ังนี้เนื่องจาก

ได้รับอทิธิพลจากมวลน้ าจืด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (น้ าหลาก) โดยเฉพาะดัชนคีวามหลากหลายท่ีสูง เนื่องจากเสน้ทางน้ า

จากแม่น้ าจันทบุรี จนถึงปากน้ าแหลมสิงห์ มีระบบนิเวศท่ีหลากหลายท้ังน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม ซึ่งส่งผลให้ค่าความ

หลากมีแนวโน้มท่ีสูง อย่างไรก็ตามบริเวณพื้นท่ีตอนล่างซึ่งเป็นแหลง่เพาะเลีย้งสัตว์น้ าขนาดใหญ่ทัง้ฟาร์มกุ้ง และหอย มัก

พบแพลงก์ตอนพืชในกลุ่ม Cyanophyceae ค่อนข้างหนาแน่นท้ังนี้ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่สภาวะเสื่อม

โทรมของแหลง่น้ า ท้ังน้ีบริเวณดังกลา่วควรมกีารเฝ้าระวังด้านมลพษิทางน้ าและการสะพร่ังของแพลงก์ตอนพืช 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจากทุนอุดหนุนงบประมาณรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจ าปีงบประมาณ 2562   
 

เอกสารอ้างอิง 
1. อัจฉราภรณ์ เป่ียมสมบูรณ์, ปิยะรัตน์ เซ้าซี , อิชฌิกา พรหมทง, กมลทิพย์ ภูษิตกิตติคุณ. (2545). อิทธิพลของน้ าจืด

ต่อองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชบริเวณเอสทูรีปากแม่น้ าตราด. ในการสัมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ คร้ังท่ี 

12 (หน้า 17). กรุงเทพฯ:คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติชายเลนแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการแหง่ชาติ. 
2. ลัดดา วงศรั์ตน์. (2542). แพลงก์ตอนพชื. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

3. Krebs, C.J. (1989). Ecological methodology. Harper & Row, NY: USA. 

4. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน.  [อินเทอร์เน็ต] 2562 

[10 กันยายน 2562] ได้จากhttp://www.pcd.go.th/Info_serv/reg_std_water.html. 

5. วชิญา กันบัว, อริศรา ชาวนา, ปนัดดา สินสมุทรโสภณ. (2557). การศึกษาโครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในแมน่้ า

บางปะกง ปี พ.ศ. 2553. วารสารวทิยาศาสตร์บูรพา, 19(3), 87-96 

6. สราวุธ แสงสว่างโชต.ิ (2547). ศกึษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรแพลงก์ตอนพชืบริ เวณปากแม่นา้บางปะกงโดย

การวเิคราะห์รงควัตถุดว้ยวธีิโครมาโทกราฟขีองเหลวแบบสมรรถนะสูง. วิทยานพินธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

,สาขาวิชาวารชิศาสตร์, บัณฑิตวทิยาลัย,มหาวทิยาลัยบูรพา 

7. มถิิลา ปราณศลิป์, อสิรา อาศิรนันต์, วรรณศริิ ชื่นนิยม. (2557). ความหลากชนดิและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพชื

บริเวณปากแม่น้ าตราด จันทบุรี และระยอง. เรืองสบืเนื่องการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 4 .ณ ศูนยป์ระชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. สันธิวัฒน์ พทัิกษพ์ล, กัญญาณฐั สุนทรประสิทธ์ิ, ศริิลักษณ์ วลัญช์เพยีร. (2557). คุณภาพน้ าและความหลากหลาย

ของแพลงก์ตอนพชืในแมน่้ าองิ. วารสารแก่นเกษตร 42 (ฉบับพเิศษ 1), 778-784 

9. จิรพร เจริญวัฒนาพร. (2555). ความหลากหลายของแพลงกต์อนพชืในแหลง่หญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ จังหวดั

พังงา. วารสารวิทยาศาสตร์ขอนแก่น, 40(1), 111-250 

 



926 
 

-Proceeding- 

ผลติภัณฑ์น  าข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์พื นเมอืงในจังหวัดจันทบุรี 

Germinated Brown Rice Drink by-products of Native Chanthaburi Rice Varieties 

 

มธุรา อุณหศริิกุล1*, คิดชาย อุณหศริิกุล2, เดือนเต็ม ทองเผอืก1, จันนิภา บ้านเนิน1, ฐิติกานต์ ยิ่งประยูร1 

และนลิาวัลณ์ จันทะรังษี1 

Matura Unhasirikul1*, Kidchai Unhasirikul2, Dueantem Thongphueak1, Channipha  Bannoen1, 

Thitikan Yingprayun1 and Nilawan Chantarangsi1   
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุพวงเงิน หมากแขก และล้นยุ้ง มาผลิต

ข้าวกล้องงอกและน าไปผลิตผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก ท าการตรวจสอบปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ค่าพีเอช 

ปริมาณกรด ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่า ปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและค่าพีเอชมีแนวโน้มลดลง ปริมาณกรดและเชื้อจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการเก็บ

รักษาเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษา 7 วัน และจากการทดสอบคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น 

รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม โดยวิธี 5 Point Hedonic Scale  โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 67 คน พบว่า น้ าข้าวกล้อง

งอกพันธ์ุพวงเงินได้คะแนนการยอมรับด้านสีมากที่สุด น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุลน้ยุ้งได้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นมากท่ีสุด

คะแนนการยอมรับด้านสีสูงสุด เท่ากับ 4.04 ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธ์ุหมากแขกและล้นยุ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>

0.05) แต่แตกต่างจากสูตรควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวม น้ าข้าวกล้องงอกจากข้าวแต่ละสายพันธ์ุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่าข้าวกล้องงอก

พันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีท้ัง 3 สายพันธ์ุ สามารถน ามาผลิตผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกได้ และเป็นท่ียอมรับของ

ผู้บริโภค 
 

ค าส าคัญ:   ข้าวกล้องงอกพันธ์ุพืน้เมอืง, น้ าข้าวกล้องงอก, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, อายุการเก็บรักษา 
 

  

                                                 
1 สาขาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี 22000 
1 Department of Microbiology, Faculty of Sciene and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi Province 22000  
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Abstract  
 In this research, three Chanthaburi brown rice varieties, namely Puang-Ngern, Mhark-Khaeg and Lon-Yong, 

were produced the healthy beverages from germinated brown rice.  The soluble solids ( TSS) , pH, total acidity, 

microorganism and shelf life at 4 oC for 28 days were analysed.  The results showed TSS and pH in these products 

were decreased. On the other hand, acidity and microorganism tend to increase with increased storage times. These 

products have a shelf life for 7 days. The 5-point hedonic scale of preference tests about colour, smell, taste, texture 

and overall liking showed that the 67 sensory tasters gave the highest acceptability score in colour was no statistically 

significant different (p>0.05)  with Mhark-Khaeg and Lon-Yong but it was statistically significant different (p≤0.05) 

with control sample (A) .  Part of acceptability score of smell, taste, texture and overall liking were no statistically 

significant different (p>0.05) in all varieties. In conclusion, three local Chanthaburi brown rice varieties can be used to 

produce germinated brown rice water products and accepted by consumers. 
 

Keywords:   Local germinated brown rice, Germinated brown rice drink, Sensory tests, Shelf life 
 

บทน า 

ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีส าคัญของการต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช โรคพืช และสภาพแวดล้อมท่ีไม่

เหมาะสม ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถปลูกข้าวพันธ์ุปรับปรุง หรือพันธ์ุสมัยใหม่ได้ (นันทิยา  และวิจิ

ตรา, 2554) แต่ในปัจจุบันบางชนิดสูญพันธ์ุไปเนื่องจากภัยธรรมชาติ ประกอบกับเกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธ์ุใหม่ ๆ ท่ีให้ 

ผลผลิตสูง ท าให้ความหลากหลายของข้าวพันธ์ุพื้นเมืองลดลงอย่างรวดเร็ว (สุนทร, 2555) พื้นท่ีปลูกข้าวพื้นเมืองในจังหวัด

จันทบุรีมีแนวโน้มลดลง (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) เนื่องจากข้าวพื้นเมืองให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า ราคาไม่สูง และ 

ไม่เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ชาวนาจึงไม่มีแรงจูงใจในปลูก ถ้าน าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองท่ีผลิตได้มาผลิตข้าวกล้องงอก (Germinated 

Brown Rice หรือ GABA - Rice) จะท าให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และอุดมด้วยสารชีวกิจกรรม (Bio - Factional Compound) 

หลายชนิด (ต้นกล้า, 2552) ซึ่งในปัจจุบันกระแสการบริโภคข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกก าลังเป็นท่ีนิยม

อยา่งมาก สามารถน ามาผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย (ฮาคีมี, 2556; ปรีชยา, 2555)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจน าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีมาผลิตข้าวกล้องงอกและ

น าไปใช้ในการผลิตน้ าข้าวกล้องงอก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรีและสนับสนุนให้ชาวนา

หันมาปลูกข้าวพันธ์ุพืน้เมอืงของจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึน้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ส ารวจข้าวพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี โดยท าการสุ่มอ าเภอในจังหวัดจันทบุรี 3 อ าเภอ เข้าพื้นท่ีปลูกใน

ชุมชนเป้าหมายและเก็บตัวอย่าง จากนั้นสุ่มพันธ์ุข้าวในแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 1 พันธ์ุ เพื่อน ามาใช้ส าหรับเตรียมวัตถุดิบ

ข้าวกล้องงอกและน าไปท าผลิตภัณฑน์้ าข้าวกล้องงอกตอ่ไป 
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การเตรียมวัตถุดิบข้าวกล้องงอก (ดัดแปลงจากวธีิการจาก Ohtsubo et al. 2005) 

น าข้าวเปลือกของข้าวพันธ์ุพื้นเมืองท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างในข้อ 1 ได้แก่ พัน ธ์ุพวงเงิน ล้นยุ้ง และหมากแขก  

ล้างด้วยน้ าสะอาด จากนัน้แชน่้ าไวเ้ป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใชอ้ัตราส่วนข้าวต่อน้ า เท่ากับ 1 : 3 (น้ าหนักตอ่ปริมาตร) เมื่อครบ 

24 ชั่วโมง ระบายน้ าท่ีแช่ออกน าเมล็ดข้าวไปเพาะในมืดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และน าเมล็ดข้าวมานึ่งด้วยไอน้ าเดือดเป็นเวลา  

10 นาที จากนัน้น าไปตากแดดให้แห้ง และน าไปสีเพื่อกะเทาะเปลือกออก บรรจุลงในถุงพลาสตกิแบบซิปล็อก เก็บไวใ้ชส้ าหรับ

ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป 

การผลิตน้ าข้าวกลอ้งงอก (ดัดแปลงวธีิการจาก วจิิตรา, 2553)  

ผลิตน้ าข้าวกล้องงอก 3 สูตร จากข้าวกล้องงอกพื้นเมือง 3 สายพันธ์ุท่ีคัดเลือกได้โดยใช้ข้าวกล้องงอกยี่ห้อ A  

ท่ีจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นสูตรควบคุม โดยน าข้าวกล้องงอก 175 กรัม ต้มในน้ าเดือดปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

เป็นเวลา 15 นาที โม่ข้าวให้ละเอียดโดยใช้โม่แป้ง จากนั้นเติมน้ าเปล่าอีก 800 มิลลิลิตร แล้วกรองผ่านผ้าขาวบาง 2 ครั้ง  

ต้มให้ความร้อนจนเดือดอีกคร้ัง ปรุงรสชาติด้วยน้ าตาลทราย 40 กรัม และครีมเทียม 30 กรัม บรรจุร้อนลงขวดพลาสติกท่ีมี 

ฝาปิด น าผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกท่ีผลิตได้ไปการสังเกตลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติของผลิตภัณฑ์ วัดค่าความเป็น

กรด - ด่าง โดยใช้เคร่ืองวัดความเป็นกรด - ด่าง วัดปริมาณกรด โดยการไทเทรต วัดค่าของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด โดยใช้

เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และนับจ านวนจุลินทรีย์โดย

ใชฮ้ีมาโซโตมเิตอร์ จากนัน้น าไปเก็บในตูเ้ย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส         

การประเมินคุณภาพดา้นประสาทสัมผัสน้ าข้าวกล้องงอก                                                                                

ท าการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกท้ัง 4 สูตร โดยใช้ผู้ชิมจ านวนไม่นอ้ย

กว่า 50 คน โดยพิจารณาความชอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ โดยมีการให้

คะแนนความชอบแบบ 5 Point Hedonic Scale 1 คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมาก 2 หมายถึง ไม่ชอบ 3 คะแนน หมายถึง 

ชอบปานกลาง 4 คะแนน หมายถึง ชอบ และ 5 คะแนน หมายถึง ชอบมาก  

5. ทดสอบอายุการเก็บรักษาน้ าข้าวกล้องงอกและเต้าฮวยข้าวกล้องงอก (ดัดแปลงจากวิธีการ ของเกศรินทร์      

และคณะ, 2554)              

   ท าการทดสอบอายุการเก็บรักษาของ น้ าข้าวกล้องงอก โดยน าผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศา-

เซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน น ามาสังเกตลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ วัดค่าความเป็น กรด – ด่าง, 

ปริมาณกรด, ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด, ตรวจสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และนับจ านวนจุลินทรีย์ 

วธีิการเชน่เดียวกับข้อ 3 

แผนการทดลอง 

ในการทดลองนี้ประกอบด้วย ปัจจัยท่ี 1 คือ ข้าว 4 สายพันธ์ุ ได้แก่ พวงเงิน หมากแขก ล้นยุ้ง และข้าวจาก

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง (A)  ปัจจัยท่ี 2 คือ สูตรการผลิตน้ าข้าวกล้องงอก 1 สูตร รวม 4 treatments x 3 ซ้ า เท่ากับ  

12 treatments วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Trial Version) ในการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง Treatment 

โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการศึกษา 
 ผลการส ารวจข้าวพันธ์ุพืน้เมอืงในจังหวัดจันทบุรี 

      จากการสุ่มอ าเภอในจังหวัดจันทบุรี 3 อ าเภอ ได้ อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ และ อ.แหลมสิงห์ เข้าพื้นท่ีปลูกในชุมชน

เป้าหมายและเก็บตัวอย่าง พบข้าวพันธ์ุพื้นเมืองใน อ.ขลุง คือ พันธ์ุพวงเงิน อ. ท่าใหม่ ได้แก่ พันธ์ุยายฉิม นางขาว หมาก

แขก และ อ. แหลมสิงห์ ได้แก่ ลุ้นยุ้ง ขาวตาหวิน และขาวขาวตั๊ว จากนั้นสุ่มพันธ์ุข้าวพันธ์ุพื้นเมืองใน อ. ขลุง  อ.ท่าใหม่ 

และ อ.แหลมสิงห์ อ าเภอ ละ 1 พันธ์ุ เพื่อใช้ส าหรับเตรียมวัตถุดิบข้าวกล้องงอก ได้พันธ์ุข้าวในแต่ละอ าเภอได้แก่ อ.ขลุง 

คือ พันธ์ุพวงเงิน  อ. ทา่ใหม ่คือ พันธ์ุหมากแขก และ อ.แหลมสิงห ์คือ พันธ์ุลุน้ยุ้ง  

 ผลการเตรียมวัตถุดิบข้าวกล้องงอก 

 จากการเตรียมวัตถุดิบข้าวกล้องงอก จากข้าว 3 พันธ์ุ  ได้แก่ พันธ์ุพวงเงิน หมากแขก และล้นยุ้ง โดยล้างเมล็ด

ข้าวให้สะอาด แช่น้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และน าไปเพาะต่อในท่ีมืดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า บริเวณจมูกข้าวมีการงอก 

ซึ่งมีความยาวประมาณ 0.5 - 1 มลิลเิมตร จากนั้นน าเมล็ดขา้วงอกไปนึ่งด้วยไอน้ าเดอืด เป็นเวลา 10 นาที น าไปตากแดด

ให้แห้ง และสีเพื่อกะเทาะเปลอืกออก ซึ่งจะได้ขา้วกล้องงอก 3 พันธ์ุ  คือ ข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก และล้นยุง้ 

ท่ีมีลักษณะเมล็ดสมบูรณ์และยังคงมีจมูกข้าวติดอยู่ สีของเมล็ดข้าวกล้องงอกท้ัง 3 พันธ์ุ มีสีแตกต่างกัน โดยข้าวกล้อง

งอกพันธ์ุพวงเงิน มเีมล็ดขา้วสีขาวปนเมล็ดขา้วสีแดง ข้าวกล้องงอกพันธ์ุหมากแขกมสีีขาวลว้น และข้าวกล้องพันธ์ุลน้ยุ้ง มี

เมล็ดขา้วสีขาวปนเมล็ดขา้วสีแดงเชน่เดียวกับเมล็ดขา้วกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน แตจ่ะมสีัดสว่นของเมล็ดขา้วสแีดงมากกว่า 

และมีสีแดงเข้มกว่า ข้าวกล้องพันธ์ุพวงเงนิแสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก และข้าวกล้องงอกพันธ์ุลุน้ยุ้ง 
 

ผลการผลิตน้ าข้าวกลอ้งงอก 

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติของน้ าข้าวกล้องงอก 4 สูตร คือ พบว่า ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติของ

น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงินเป็นของเหลว สีน้ าตาลแดง มีกลิ่นหอมข้าว รสชาติหวานมันเล็กนอ้ย น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุ

หมากแขกเป็นของเหลว สีขาว มีกลิ่นหอมข้าว รสชาติหวานมันเล็กน้อย น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุล้นยุ้งเป็นของเหลว สี

ล้นยุง้ หมากแขก 

 

หมากแขก 
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น้ าตาลแดง มกีลิ่นหอมข้าว รสชาติหวานมันเล็กน้อย และน้ าข้าวกล้องงอก A เป็นของเหลว สีขาว มกีลิ่นหอมข้าว รสชาติ

หวานมันเล็กน้อย แสดงดังภาพท่ี 2 และตารางที่ 1 
 

 
                          พวงเงิน                  หมากแขก                    ล้นยุ้ง                           A 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะปรากฏและสีของน้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก ล้นยุง้ และน้ าข้าวกล้องงอก A 
 

ตารางที่ 1  ลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติของน้ าข้าวกล้องงอก 4 สูตร 

                         

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ค่าพีเอช และปริมาณกรด  

จากการผลิตน้ าข้าวกล้องงอก 4 สูตร พบว่า มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดเท่ากับ 6.00 องศาบริกซ์ทุก

สูตรมคี่าพเีอชประมาณ 7.00 และมีปริมาณกรดน้อยมากอยูใ่นช่วง 0.00-0.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ค่าพีเอช และปริมาณกรด ของน้ าข้าวกลอ้งงอก 4 สูตร 
       

ชนิดน  าข้าวกล้องงอก 
 

TSS (◦ Brix) ±S.D. 
 

pH±S.D. 
 

ปริมาณกรด (%)±S.D. 

พวงเงิน 6.00 ± 0.00 7.16 ± 0.01 0.04 ± 0.00 

หมากแขก 6.00 ± 0.00 7.33 ± 0.01 0.00 ± 0.00 

ล้นยุง้ 6.00 ± 0.00 7.28 ± 0.04 0.02 ± 0.00 

A 6.00 ± 0.00 7.18 ± 0.02 0.04 ± 0.00 

 

  

 ชนิดน  าข้าวกล้องงอก 
 

ลักษณะปรากฏ 
 

ส ี
 

กลิ่น 
 

รสชาต ิ

พันธ์ุพวงเงิน ของเหลว น้ าตาลแดง หอมกลิ่นขา้ว หวานมันเล็กน้อย 

พันธ์ุหมากแขก ของเหลว ขาว หอมกลิน่ขา้ว หวานมันเล็กน้อย 

พันธ์ุลน้ยุ้ง ของเหลว น้ าตาลแดง หอมกลิ่นขา้ว หวานมันเล็กน้อย 

A ของเหลว ขาว หอมกลิ่นขา้ว หวานมันเล็กน้อย 
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ผลการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์โดยการย้อมแกรม      

 จากการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก 4 สูตร โดยวิธีการย้อมแกรม และตรวจสอบ

ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 1,000 เท่า พบเชื้อจุลินทรีย์รูปท่อน ตดิสนี้ าเงนิ แกรมบวก แสดงดังภาพท่ี 3 
 

 
          

             พวงเงิน                   หมากแขก                  ล้นยุ้ง                         A 

 

ภาพที่ 3  เชื้อจุลินทรีย์ท่ีตรวจพบในน้ าข้าวกลอ้งงอก 4 สูตร 
 

ผลการตรวจนับจ านวนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าข้าวกล้องงอก  

จากการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าข้าวกล้องงอก 4 สูตร คือ น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก  ล้นยุ้ง 

และน้ าข้าวกล้องงอก A พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใกล้เคียงกัน คือ  2.4×103, 2.39×103 2.36×103, และ 2.38×103 เซลล์/

มลิลลิิตร ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2556) แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าข้าวกล้องงอกท้ัง 4 สูตร 
 

ชนิดน  าข้าวกล้องงอก 
 

ค่าเฉลี่ยปริมาณเชื อจุลินทรีย์ (เซลล/์มลิลลิิตร) ± S.D. 

พวงเงิน 2.40×103 ± 2.08 

หมากแขก 2.40×103 ± 1.53 

ล้นยุง้ 2.39×103 ± 1.53 

A 2.38×103 ± 2.08 

หมายเหตุ กระทรวงสาธารณสุข (2556) ก าหนดปริมาณแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์นม ต้องไมเ่กิน 5×104    

                เซลล์/มลิลลิิตร ตลอดระยะเวลาเมื่ออกจากแหล่งผลิตจนถึงวันหมดอายุ 
 

ผลการตรวจสอบคุณสมบัตทิางด้านประสาทสัมผัส 

จากการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยการให้คะแนนความชอบ แบบ 5 Point Hedonic Scales ใชผู้้ชิมจ านวน 

67 คน ในการทดสอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบวา่ พันธ์ุพวงเงินได้คะแนนการยอมรับด้าน

สีสูงสุด เท่ากับ 4.04 ซึ่งไมแ่ตกตา่งจากพันธ์ุหมากแขกและล้นยุง้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) แตแ่ตกตา่งจากสูตร
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ควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม น้ าข้าวกล้องงอก

จากข้าวแตล่ะสายพันธ์ุไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของ

น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก ล้นยุง้ และน้ าข้าวกล้องงอก A โดยวิธี 5 Point Hedonic Scales 

 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีก ากับดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง แสดงวา่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) 
 

ผลการตรวจสอบอายุการเก็บรักษา  

จากการตรวจสอบอายุการเก็บรักษาน้ าข้าวกล้องงอกท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 28 วัน พบว่า 

น้ าข้าวกล้องงอกทั้ง 4 สูตร มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและค่าพีเอชไปทิศทางเดียวกัน  

โดยปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด และค่าพีเอช ลดลงตามระยะเวลาของการเก็บรักษา ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณกรด

ท่ีเพิ่มขึ้น แสดงดังภาพท่ี 4 

จากการศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอกและเปรียบเทียบความแตกต่างปริมาณ

เชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก พบว่า น้ าข้าวกล้องงอกทุกสูตร พบปริมาณจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเพิ่มขึน้แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยเร่ิมจากวันท่ี 0 เพิ่มขึ้น

สูงท่ีสุดในวันท่ี 28 แสดงดัง ตารางที่ 5 

น  าขา้ว 

กล้องงอก 

คุณสมบัติทางดา้นประสาทสมัผัส 

สี± S.D. กลิ่น± S.D. รสชาติ± S.D. เนื อสัมผัส± S.D. ความชอบรวม± S.D. 

พวงเงิน 4.04 ± 1.00a 3.58 ± 0.94a 3.79 ± 0.93a 3.70 ± 1.11a 3.87 ± 0.94a 

หมากแขก 3.79 ± 0.96ab 3.69 ± 0.80a 3.63 ± 1.03a 3.91 ± 0.95a 3.93 ± 0.82a 

ล้นยุง้ 3.93 ± 0.96ab 3.75 ± 0.94a 3.64 ± 0.93a 3.66 ± 1.08a 3.87 ± 0.97a 

A 3.61 ± 1.13b 3.54 ± 1.16a 3.52 ± 1.24a 3.64 ± 1.14a 3.58 ± 1.09a 
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ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด ค่าพีเอช และปริมาณกรดระหว่างการเก็บรักษา 

 เป็นเวลา 28 วัน ของน้ าข้าวกลอ้งงอกพันธ์ุพวงเงิน (ก) หมากแขก (ข) ล้นยุ้ง (ค) และ  A (ง) 
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ตารางที่ 5 ปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ในน้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก ล้นยุ้ง  และน้ าขา้วกล้องงอก A ท่ีเก็บรักษา

ระยะเวลา 28 วัน 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยท่ีก ากับดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ัง แสดงวา่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การส ารวจข้าวพันธ์ุพืน้เมอืง โดยสุ่มอ าเภอในจังหวัดจันทบุรี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ. ขลุง พบข้าวพันธ์ุพวงเงิน   อ.ท่าใหม่

พบข้าวพันธ์ุยายฉิม นางขาว หมากแขก และ อ. แหลมสิงห์ พบข้าวพันธ์ุล้นยุ้ง ขาวตาหวิน และขาวตั๊ว สอดคล้องกับการ

รวบรวมพันธ์ุข้าวของวิไลลักษณ์ (2545) ท่ีพบข้าวพันธ์ุดังกล่าวข้างต้น หลังจากนั้นท าการสุ่มพันธ์ุข้าวอ าเภอละ 1 พันธ์ุ อ. 

ขลุงเลอืกข้าวพันธ์ุพวงเงิน อ. ท่าใหมเ่ลอืกพันธ์ุขา้วหมากแขก และ อ. แหลมสิงห์เลอืกข้าวล้นยุง้  

การผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงิน หมากแขก ลันธ์ุล้นยุ้งพบว่า ข้าวกล้องงอกท่ีผลิตได้ บริเวณจมูกข้าวมีการงอก

ความยาว 0.5 - 1 มิลลิเมตร สอดคล้องกับท่ีสุนันและจาตุรงค์ (2556) กล่าวว่า ข้าวกล้องท่ีถูกท าให้งอกแล้ว จมูกข้าว หรือ

เอมบริโอต้องมีความยาวประมาณ 0.5 - 1 มิลลิเมตร ลักษณะสีของเมล็ดข้าวกล้องท้ัง 3 สายพันธ์ุมีสีแตกต่างกัน โดยข้าว

กล้องพันธ์ุพวงเงินและล้นยุ้งมีสีขาวปนน้ าตาลแดง ส่วนพันธ์ุหมากแขกมีสีขาวล้วน สอดคล้องกับท่ีนิดดา (2552) กล่าวไว้วา่ 

สีของข้าวกล้องจะแสดงออกท่ีเยื่อหุ้มผล โดยจะมสีีแตกตา่งกัน ตัง้แตน่้ าตาลเข้ม น้ าตาลเทา และมว่งเกือบด า                                  

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก พบว่า น้ าข้าวกล้องงอกทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกันตามสีของเมล็ดข้าว  

มลีักษณะปรากฏเป็นของเหลว รสชาตหิวานมันเล็กน้อย มกีลิ่นหอมกลิ่นข้าว สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (2547) 

ท่ีระบุวา่น้ าข้าวกล้องงอกเป็นของเหลวขุ่น มสีี กลิ่น และรสท่ีดตีามธรรมชาต ิและส่วนประกอบท่ีใช ้   มคี่าของแข็งท่ีละลายได้

ท้ังหมด เท่ากับ 6 องศาบริกซ์ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของพิมพ์ชนกและบุญกฤต (2558) ท่ีผลิตน้ าข้าวกล้องงอก  

โดยการปรับรสชาตดิ้วยน้ าผึ้งพบ ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดเท่ากับ 11 องศาบริกซ์  มคี่าพเีอชประมาณ 7 มปีริมาณ

กรดน้อยมาก ตรวจสอบ เชื้อจุลินทรีย์โดยวิธีการย้อมแกรม พบจุลินทรีย์รูปท่อน ติดสีน้ าเงิน แกรมบวก ซึ่งมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ก าหนดปริมาณ Bacillus cereus ต้องไม่เกิน 1 × 103  โคโลนี/ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร และจากการตรวจนับ

จ านวนจุลินทรีย์ในน้ าข้าวกล้องงอกทุกสูตร พบจ านวนจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 2.36×103 - 2.4×103 เซลล์/มิลลิลิตร ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2556) ท่ีก าหนดปริมาณแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์นมต้องไม่เกิน 5×104 เซลล์/มิลลิลิตร 

ตัง้แตว่ันผลิตจนถึงวันหมดอายุ  

 

วันที ่

ปริมาณเชื อจุลินทรีย์ของน  าขา้วกล้องงอกแต่ละสูตร 

พันธุพ์วงเงิน พันธุห์มากแขก พันธุล์้นยุ้ง A 

0 2.40×103  ± 2.08e 2.39×103 ± 1.53e 2.36×103 ± 1.53e 2.38×103 ± 2.08e 

7 1.80×104 ± 1.53d 1.44×104 ± 2.08d 1.20×104 ± 1.00d 1.31×104 ± 2.00d 

14 3.84×104 ± 2.67c 2.91×104 ± 2.65c 2.29×104 ± 2.77c 2.21×104 ± 1.34c 

21 5.76×104 ± 2.04b 5.44×104 ± 3.06b 5.12×104 ± 2.04b 5.03×104 ± 2.00b 

28 1.20×105 ± 2.55a 9.60×104 ± 1.67a 9.72×104 ± 2.55a 9.73×104 ± 2.55a 
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การตรวจสอบอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกท้ัง 4 สูตร ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสพบว่า น้ าข้าว

กล้องงอกมอีายุการเก็บรักษาได้ 7 วัน เนื่องจากลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และรสชาต ิไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลง ปริมาณของแข็ง

ท่ีละลายได้ท้ังหมดค่อนข้างคงท่ี ค่าพีเอช ปริมาณกรด และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท่ีตรวจพบไม่เกินตามเกณฑ์ประก าศ

กระทรวงสาธารณสุข (2556) สอดคล้องกับสุนันทา และคณะ (2553) ศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มข้าวกล้องงอกผสม

ธัญพชื พบวา่ ระยะเวลาการเก็บรักษาเพื่อรับประทาน ไมค่วรเกิน 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์  

การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยทดสอบการยอมรับทางด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ

ความชอบรวมพบวา่ น้ าข้าวกล้องงอกพันธ์ุพวงเงินได้คะแนนการยอมรับด้านสีและรสชาตสิูงสุด ไมแ่ตกตา่งกับพันธ์ุหมากแขก

และล้นยุ้ง แต่แตกต่างกับสูตรควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ด้านรสชาติพันธ์ุพวงเงินได้คะแนนการยอมรับ

ไม่แตกต่างจากพันธ์ุหมากแขก ล้นยุ้ง และสูตรควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) พันธ์ุหมากแขกได้คะแนน 

การยอมรับด้านความชอบรวมสูงท่ีสุดไม่แตกต่างจากพันธ์ุพวงเงิน ล้นยุ้ง และสูตรควบคุม (A) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p>0.05) พันธ์ุลน้ยุง้ได้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นสูงท่ีสุดไมแ่ตกตา่งจากพันธ์ุพวงเงิน หมากแขกและสูตรควบคุม (A) อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) สูตรควบคุม (A) ได้คะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัสสูงสุดไม่แตกต่างจากพันธ์ุพวงเงิน  

หมากแขก และพันธ์ุล้นยุ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของพิมพ์

ชนกและบุญยกฤต (2558) ได้ท าการพัฒนาน้ าข้าวกล้องงอกผสมน้ าผักและท าการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า 

เคร่ืองดื่มท่ีผลิตได้ผลิตได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านความชอบสูงท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้เกษตรกร น าข้าวพันธ์ุพื้นเมืองมาผลิตเป็นเป็นข้าวกล้องงอก และน ามาผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ เช่น  

ป๊อปไรซ์  คอนเฟลก คุกกี้ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับข้าวพันธ์ุพืน้เมอืงในจังหวัดจันทบุรี 
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การบริหารจัดการและวเิคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานของอาคารประเภท

โรงพยาบาล  : กรณีศกึษา ฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลตรัง 

Management and Analysis Policy Energy Saving for Hospital Building : Case study  

Engineering division of Trang Hospital 
 

ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล1* 

Phatchakorn Areekul1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานของแผนก

วิศวกรรม อาคารประเภทโรงพยาบาลตรัง และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามาตรการแนะน าการบริหารการใช้พลังงาน

สาหรับโรงพยาบาล โดยมีขอบเขตการวิจัยเป็นสองส่วน คือ การหาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานโดยน าระบบการ

จัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนมาใช้โดยยึดหลัก People , Process, Place (3P) มาใช้ในการด าเนินการ และ การวิเคราะห์

กระบวนการ (Process Analysis) PA จนสามารถพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

ดังนั้นจึงได้แนวทางในการพัฒนามาตรการแนะน าการบริหารการใช้พลังงานส าหรับโรงพยาบาลตรังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป  
 

 

ค าส าคัญ:   อนุรักษพ์ลังงาน, นวัตกรรม, การวเิคราะห์กระบวนการ 
 

Abstract 

This research aims to study energy management and energy saving rules of engineering division- Trang 

hospital.  By find guidelines for developing energy management  recommendations for hospital.   By the scope of 

methodologies into two parts : finding ways to manage energy by 8-steps energy management system and using the 

principles of People, Process, Place (3Ps)  in the Process Analysis (PA) .  Developed innovative energy saving and 

environmental conservation. Therefore the guidelines for development of energy management rules for Trang hospitals 

can be effectively implemented. 
 

 

Keywords:   Energy Conversation, Innovation, Process Analysis 
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บทน า  
ความต้องการใช้พลังงานแต่ละภาคส่วนของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการ

จ านวนมากเพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงมีบทบาทในการลดความเสี่ยงได้

ในหลายแนวทาง เพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคต่างๆ 

และยังมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนด้วยเช่นกัน ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นประเด็นท่ีนา่สนใจ

และมีความส าคัญอย่างยิ่ง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553) ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็น

เร่ืองท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจ เพื่อให้อาคารควบคุมมีการจัดการพลังงานอย่างสัมฤทธ์ิผล ส าหรับวิธีการใช้พลังงานและ

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน อีกท้ังเพื่อช่วยให้อาคารควบคุมต่าง ๆ สามารถใช้

จัดระบบและกระบวนการท่ีจ าเป็นเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใชพ้ลังงาน 

และปริมาณการใชพ้ลังงาน ซึ่งจะชว่ยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (วรรณา ก่อ

สกุลม, 2551) ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังต้นทุนดา้นพลังงาน  

           โรงพยาบาลตรัง เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ ประเภทโรงพยาบาล สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัดเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 551 เตยีง มพีื้นท่ีบริการรวมถึงอาคารท้ังหมด 29 อาคาร บุคลากรรวมจ านวนท้ังสิ้น 1,812 

คน เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มีคนไข้ในเฉลี่ย 200,000 เตียง-วัน/ปี  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่ า

กว่า 6 ล้านหน่วยต่อปีและก๊าซแอลพีจีประมาณ 140,000 กิโลกรัมต่อปี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุม TSIC-ID 

86101-0221 ด าเนินการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550, ท้ังนี้

เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงานอย่างมีประสิทธภิาพในโรงพยาบาลตรัง คณะนักวิจัยจึง

มีแนวคิดท่ีจะศึกษาและประเมินศักยภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา ฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลตรังโดยท าการ

วิเคราะห์ หรือประมวลผลการบริหารจัดการอาคาร ท้ังนี้เพื่อได้ข้อมูลในการสนับสนุนการวางแผน การปฏิบัติงาน การใช้

มาตรการตา่ง ๆ ท้ังในระบบปรับอากาศ,ระบบแสงสวา่ง และอุปกรณส์ านักงานอื่น ๆ เพื่อควบคุมพฤตกิรรมในการใช้การ

บ ารุงรักษา ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และต้นทุนค่าใช้จา่ยของโรงพยาบาลตรังตอ่ไป 
 

ก. การจัดการพลงังาน 8 ขั นตอนตามกฎหมาย 

เพื่อท าให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานได้มีความรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.๒๕๕๐) และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง ทราบรายละเอียดในการ

สร้างและการด าเนินการการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนตามกฎหมาย (เกื้ออนันต์ เตชะโต, 2542). นอกจากนี้ยังมีความรู้ 

ความเข้าใจในการด าเนินการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับท่ีกฎหมายระบุได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ซึ่งสามารถท าให้เกิดการพัฒนาทางดา้นการจัดการพลังงานอย่างตอ่เนื่องและมั่นคง ได้แก่ 

1)   การตัง้คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน 

2)   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งต้น  

3)   การก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลังงาน 

4)   การประเมินศักยภาพการอนุรักษพ์ลังงาน 

5)   การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝกึอบรมและกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

6)   การด าเนนิการตามแผนอนุรักษพ์ลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏบัิตติามเป้าหมายและแผน
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อนุรักษพ์ลังงาน 

7)   การตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน 

8)   การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนตามกฎหมาย 
 

ข. การวิเคราะห์กระบวนการ Process Analysis, PA 

          การวิเคราะห์กระบวนการ” คือ การพินิจพิจารณากระบวนการท างานประจ าของตัวเอง โดยให้มองถึง

องค์ประกอบให้ครบ “3P” (Place : สถานท่ี แผนก ผังห้อง และอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานทุกชนิด ; ไฟฟ้า เชื้อเพลิงความร้อน/ 

People : ผู้ใช้งาน และทักษะ-พฤติกรรมของผู้ใช้งาน/ Process : รายละเอียดของเนื้องาน เช่น มีกี่ขั้นตอน ใช้เวลารวมใน

การให้บริการคน 1 คน เป็นเท่าใด ขั้นตอนไหนถอืเป็นขั้นตอนท่ีมีนัยส าคัญ นานท่ีสุด ใช้พลังงานมากท่ีสุด และมีคนเข้ามา

เกี่ยวข้องมาก) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ “3P” ข้างต้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว ให้ท าการคิดหาวิธีในการพัฒนาคุณภาพงาน

ให้ดีขึ้นร่วมกับการประหยัดพลังงานได้ (นศิรา จันทร์เจรญิสุข. 2552).  

การวเิคราะห์กระบวนการ (Process Analysis ; PA) เพื่อการประหยัดพลังงาน และการน าหลักคารบ์อนฟุตพร้ินท์ 

(Carbon Footprint ; CF) มาใชใ้นการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้มควบคู่กันไป ทัง้เร่ืองของ 



940 
 

-Proceeding- 

1) ประสิทธิภาพ (คุณภาพ) ในการท างาน (ยังคงถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่เพิ่มความรวดเร็วขึ้น ลดภาระ

เพิ่มผลิตผลของงาน รวมท้ังมีความปลอดภัย ทัง้ยังเพิ่มความพงึพอใจ ให้แกผู่้รับบริการ และผู้ให้บริการ) 

2) การมฐีานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การเช็คย้อนหลังและการตัดสนิใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) ความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวด้วยตนเอง (จากรุ่นสู่รุ่น) โดยไร้ผลกระทบตอ่คุณภาพของงาน 

4) เพิ่มผลประหยัดท้ังต้นทุนดา้นพลังงาน ค่าวัสดุ และอื่น ๆ อกีมาย 

5) การได้มาซึ่งนวัตกรรมท้ัง (เชงิความคิด/หลักปฏบัิต ิและ/หรือในรูปของวัตถุ) 
 

ค. ฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลตรัง 

          ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าท่ีควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ตา่งๆ ภายในโรงพยาบาลตรังให้

อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยทางฝ่ายวิศวกรรมจะให้บริการงานดา้นบ ารุงรักษางานระบบไฟฟา้  งานบ ารุงรักษา

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ  บ ารุงรักษางานระบบโทรศัพท์ภายใน   งานบ ารุงรักษาระบบงานอาคารและสุขาภิบาล งาน

บ ารุงรักษางานครุภัณฑส์ านักงาน และครุภัณฑ์ทางการแพทย ์งานบ ารุงรักษางานหมอ้แปลงและป้ัมน้ า  รายละเอยีดภาระ

งานมดีังตอ่ไปน้ี 

1)  หน้าที่และเป้าหมาย 

มุง่มั่นให้บริการและสนับสนุนงานซ่อมบ ารุง  และงานบ ารุงรักษาดว้ยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย (goal) 

งานซ่อมบ ารุง  

- เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ ์สามารถใชก้ารได้ตามปกต ิ

- การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ ์ทันเวลา 

- เครื่องมือ/อุปกรณ ์สามารถคงสภาพและมคีวามพร้อมใช้งาน 

งานบ ารุงรักษา 

- เครื่องมือมีความพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุดบ่อย 

- ตรวจสอบระบบสายไฟอย่างสม่ าเสมอ 

- ระบบไฟฟา้เพียงพอตอ่ปริมาณการใช้ไฟของโรงพยาบาล 

งานบ าบัดน้ าเสีย 

- คุณภาพน้ าเสีย ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

- น้ าที่ออกจากระบบบัดไม่ประทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

- เครื่องมือในการตรวจคุณภาพน้ าเสีย มีความทันสมัย แม่นย า และพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3)  ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ และข้อจ ากัด (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุ่มโรคส าคัญในหน่วยงานนี้ด้วย) 

ศักยภาพ ข้อจ ากัด 

-  งานผลิต,งานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ัวไป,งานบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ัวไป ให้บริการทุกฝ่ายทุกงานใน

องคก์ร  เพือ่ให้งานด าเนนิไปได้ดว้ยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
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-  งานก ากับควบคุมดูแล  ระบบความปลอดภัยด้านไฟฟา้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร และวิศวกรรม

ด้านความปลอดภัยเพื่อให้ลูกคา้ มคีวามเสี่ยงนอ้ยท่ีสุด จากการท างานและให้บริการของหนว่ยงาน  

4)  ดูแลควบคุมในการบ าบัดน้ าเสียให้ผ่านมาตรฐานน้ าท้ิง ปล่อยน้ าสูชุ่มชนไมก่ระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

เครื่องมืออุปกรณพ์ร้อมใช้งานตลอดเวลา  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา (Materials and Methods) 

ก.  รวบรวมขอ้มูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลตรัง โดยวเิคราะห์ขอ้มูลการใช้พลังงาน

ไฟฟา้ จากระบบ Automatic Meter Reading (AMR) ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  

ข.  ส ารวจพื้นท่ีและอาคารตา่ง ๆ และ แผนกวศิวกรรม โรงพยาบาลตรัง เพื่อวางแผนการท างานและวเิคราะห์ผลตอ่ไป  

ค.  วเิคราะห์มาตรการ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลังงานของฝ่ายวิศวกรรม โรงพยาบาลตรัง  

ง   ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานในหน่วยงาน ชีแ้จงโครงการฯ   

จ.  จัดท ารายงานและเสนองาน 
 
 

ผลการศึกษา  

ก.  การบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานโรงพยาบาลตรัง 

ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นหน้าท่ีหลักของคณะท างานฝ่ายเทคนิคท่ี

ด าเนินการโดยอาศัยข้อมูลจากระบบ Automatic Meter Reading (AMR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเคร่ืองวัดไฟฟ้า

จ านวน 3 มเิตอร์ ได้แก่ 

1) อัตรา 4.2.2 ครอบคลุม อาคารอ านวยการ อาคารผู้ป่วย 100 เตยีง อาคารอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วย 

298 อาคารกายภาพบ าบัด อาคารแพทยแ์ผนไทย อาคารเวชกรรม เป็นต้น  (คิดเป็นสัดส่วนการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 97% 

จากพลังงานไฟฟ้าท้ังหมด) 

2) อัตรา 3.2.2 ครอบคลุม อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชัน้คลนีคิ  (คิดเป็นสัดส่วนการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 2.0% 

จากพลังงานไฟฟ้าท้ังหมด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 สัดสว่นการใชพ้ลังงานไฟฟ้าแต่ละมเิตอร์ของโรงพยาบาลผ่าน AMR การไฟฟา้ 

97%

2% 1%

อตัรา 
4.2.2
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3) อัตรา 1.1.2 ครอบคลุม อาคารบ้านพักโรงพยาบาลตรัง (คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า  1% จาก

พลังงานไฟฟา้ทัง้หมด) 

 ข.  วิธีประเมินศักยภาพเบื องต้นของอุปกรณ์เครื่องจักรในอาคาร ทั งอายุการใช้งานค่าประสิทธิภาพ ระบบ

เทคโนโลยี การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อจัดท าแผนในการด าเนินการปฏิบัติ ให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานแก่

อาคาร ได้แก่  

-  นอกจากจะกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานแล้วยังสามารถช่วยสร้างนวัตกรรมสู่งาน

ประจ าซึ่งช่วยลดระยะเวลาการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพและเจ้าหน้าท่ีเหนื่อยนอ้ยลง  

-  สร้างความพงึพอใจในการท างานทัง้ตัวเจ้าหนา้ที่เองและผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 การเก็บขอ้มูลไฟฟ้าเพื่อมาวิเคราะห์และควบคุมการใชพ้ลังงาน 
 

ค.  ก าหนดมาตรการกลางของโรงพยาบาลในการจัดการพลังงานรวม 

       เป็นมาตรการท่ีโรงพยาบาลก าหนดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและมีการก าหนดส่วน

ความรับผิดชอบในแต่ละโซนของพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นท่ีส่วนกลางเช่นเปิดไฟน้อยลงแต่ปิดเร็วขึ้นใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

เพิ่มมากขึน้,ปรับอุณหภูมิความเย็นของเครื่องปรับอากาศ, รณรงค์การเดินขึ้นบันไดและการตัง้โหมดการใชค้อมพวิเตอร์ท่ี

เหมาะสม  
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ภาพที่ 4 ตัวอยา่งมาตรการกลางของรพ.ตรังสู่การปฏบัิติ 

 

ง.    ตัวอย่างนวัตกรรมพลังงานจากการวิเคราะห์กระบวนการ  (Process Analysis); PA  

 ชื่อนวัตกรรม หม้อต้มน้าร้อนไอน้า 

ลดจานวนกระติกน้าร้อนไฟฟ้า โดยการนาพลังไอน้ าเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาระงานในการเฝ้าระวัง

ของเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบและคอยเติมน้า ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระติก น้ าร้อนและค่าซ่อม ลดค่าใช้จ่าย

ค่าพลังงานไฟฟา้จากกระติกนา้รอ้น 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนกระบวนการจดัท าหม้อตม้นา้รอ้นไอน้า 
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ตารางที่ 1  ผลประหยัดท่ีได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรม หมอ้ต้มนา้รอ้นไอน้า 
 

           กระบวนการ        

           ก่อนปรับปรุง 

  

 

กระบวนการ 

หลังปรับปรุง 

ลดปริมาณ CO2 

ค่าไฟฟา้  
 

=   (670 วัตต์x5 เครื่องx8 ชั่วโมงx365 วัน)  
                            1,000  

=   9,782 หนว่ย x 4.20 บาท  

=   41,085 บาท ต่อ ปี  
 

ค่าไฟฟ้า  
 

-ลดการใชไ้ฟฟา้ได้ 100%  

-ลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 41,085.-  

 

**หากขยายจุดตดิตัง้เพิ่มจะ 

ชว่ยลดพลังงานไฟฟ้าได้อกี**  
 

 
 

ลดการใช้ไฟฟ้า 
 

ได้ 9,782 หนว่ย  
 

 

เ ที ยบ เ ท่ าการลดการ

ปล่อยก๊าซ CO2 ท่ีเกิดจาก

การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

เท่ากับ  

5,477.92 kgCO2  
 

(  9,782 ห น่ ว ย  X 0. 560 

kgCO2e/kWhไฟฟ้า )  

 

กระบวนการก่อนปรับปรุง 

 - ตม้นา้ด้วยกระตกิน้าร้อนไฟฟ้า ขนาด 3 ลิตร พรอ้มกัน 5 เครื่องๆ   

ค่าไฟฟา้ =  ( 670 วัตต์ x 5 เครื่อง x 8 ชั่วโมง x 365 วัน )/1,000  

=  9,782 หนว่ย x 4.20 บาท  

= 41,085 บาท ตอ่ ปี 
 

กระบวนการหลังปรับปรุง  

- เปลี่ยนมาใช้หมอ้ต้มนา้รอ้นไอน้า ต้มน้ าวันละ 15 ลิตร ตลอด 13 ชั่วโมง (Boiler ทางาน)  

ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ 100% 
 

 ชื่อนวัตกรรม เครื่องดูดระบบสุญญากาศ ส าหรับการปดิแผล 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ด าเนินกิจกรรมส าหรับผู้ป่วยลักษณะช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โดยเฉพาะผู้ป่วยมี

อาการบาดเจ็บจากบาดแผล ตอ้งท าแผลระยะเลานานๆ และท าแผลบ่อยคร้ัง ด้วยเหตุขา้งต้น เครื่องดูดระบบสุญญากาศ 

เป็นเครื่องมอืชว่ยสร้างแรงดันลบภายในแผลและบริเวณรอบแผลให้เอื้อตอ่การหายของแผลเร็วขึน้ ซึ่งเป็นอุปกรณร์าคาสูง 

และมีขอ้จากัด คือ ต้องใชร่้วมกับระบบดูดสุญญากาศท่ีบริเวณหัวเตยีงคนไข้ (Negative Pressure Central line) หรือตอ้งใช้

กับเคร่ืองดูดสุญญากาศชนิดเคลื่อนท่ี (Vacuum Mobile)  ดังนั้นทีมพยาบาลและแผนกช่างได้ออกแบบเคร่ืองดูดระบบ

สุญญากาศ ส าหรับการปิดแผล ซึ่งเป็นนวัตกรรมทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า จนสามารถทดแทนอุปกรณ์เดิม

ดังกล่าวได้ 
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กระบวนการก่อนปรับปรุง  

-  ท าแผลและปิดแผลโดยอาศัยระบบดูดจาก Central และ Vacuum mobile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 ระบบดูดจาก Central และ Vacuum mobile 
 

กระบวนการหลังปรับปรุง  

1. ท าการประดิษฐ์ “เครื่องดูดระบบสุญญากาศ”  

2. ให้บริการท าแผลและปิดแผลผู้ป่วยโดยอาศัยเครื่องดูดระบบสุญญากาศท่ีประดิษฐ์ขึน้  

3. ลดการใชร้ะบบสุญญากาศส่วนกลาง (Central line) และไมต่อ้งส่ังซื้อชุด Vacuum Mobile เพิ่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 เครื่องดูดระบบสุญญากาศ ส าหรับการปิดแผล ท่ีพัฒนาขึ้น 
 

 

รูปท่ี 7 ขั้นตอนกระบวนการจัดท านวัตกรรม เคร่ืองดูดระบบสุญญากาศ 

 

     

  



946 
 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2 ผลประหยัดท่ีได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรม เครื่องดูดระบบสุญญากาศ 
ล 

     ข้อมูล   
 

Wall Suction นวัตกรรม ผลประหยัด 

 

   หน่วยไฟฟา้ที่ใช ้

     (KWh/ป)ี 

 
                8,672   
 

  =   (990วัตต์ x 24h x365d)  
                 1,000 

 
                   1,271   
 

   =  (145.2วัตต์ x 24h x365d)  
                 1,000  
 

 

 

 

7,401 

 

    ค่าไฟ(บาท/ป)ี 
 

                36,595 
 

  =   8,672 KWh x 4.22 บาท                  

 
                 5,363   
 

   =  1,271 KWh x 4.22 บาท                  

 

 

 

31,231 

 
 

Carbon Footprint 

(kgCo2/ป)ี 

 

               4,856 
 

= 8,672 KWhx 0.56 kgCo2/kWh 

 

                 711.76 
 

= 1,271KWh x0.56 kgCo2/kWh 

 

4,144.24 

 

หมายเหต ุ ราคาเครื่อง Vacuum Mobile 300,000  บาท 

ราคาเครื่องนวัตกรรม  6,000-8,000  บาท 
 

วิจารณแ์ละสรุปผล  
จากการด าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลตรัง นอกจากสามารถพัฒนาและสร้างความมสี่วนร่วมของ

เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรแล้ว ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการท าพลังงานคือค่าไฟฟ้าซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ

อย่างร่วมกัน เช่นปริมาณคนท่ีเข้ามาใช้บริการท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี,อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีมี

อายุการการใช้งานมาหลายปีจนเกิดการเสื่อมสภาพและงบประมาณของรพ.ภาครัฐที่มีไม่เพียงพอสนับสนุนในการเปลี่ยน

อุปกรณ์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ท าให้คณะกรรมการจัดการพลังงานของรพ.ตรังพยายามท่ีจะหาวิธีท่ีจะด าเนินการในมาตร  

การต่างๆท่ีไม่ต้องใช้เงินในการลงทุน เช่น การค้นหาจุดร่ัวไหลพลังงานแล้ววางมาตรการในการปฏิบัติ, การปลูกจิตส านึก

100% ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ส่วนด้านการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้เงินทุนไม่มากและทยอยเปลี่ยนเช่น เปลี่ยนหลอดไฟ

LED , ฅการล้างเคร่ืองปรับอากาศ  

 อีกวิธีการหนึ่งในการจัดการพลังงานภายในหน่วยงานของโรงพยาบาลตรัง จากแนวความคิดของคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ท่ีจะบูรณาการอนุรักษ์พลังงานสู่งานคุณภาพ HA (สุรินทร์ จันทสุรียวิช, 2546) ซึ่งเป็นงานหลักของโรงพยาบาล 

ประกอบกับกิจกรรมน าเสนอวิเคราะห์ Process Analysis 1,2,3 ท่ีเน้นสัญลักษณ์ของหน่วยงานเกิดปรากฏการณ์น าเสนอ

ผลงานถือว่าเป็นมิติใหม่ของโรงพยาบาลในการบูรณาการงาน โดยก าหนดให้ “ ทุกหน่วยงานมี 1 PA” เป็นผลให้ 80 

หนว่ยงานในโรงพยาบาล ตอ้งมี PA อยา่งนอ้ยหนว่ยงานละ 1 เร่ือง โดยมคีณะกรรมการจัดการพลังงาน และคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะฝ่ายวิศวกรรมคอยให้ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาฯ  เพื่อกระตุ้นในบุคลากรภายในองค์กรเกิดการมี
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ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการก าหนดมาตรการกลางในระบบอุปกรณ์ต่างๆโดยให้ถือปฏิบัติ

เหมือนกันทุกหน่วยงานร่วมกัน  (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2546)  จนเกิดเป็น “นวัตกรรม” รวมท้ังได้มีการด าเนินการของบ

สนับสนุนโครงการจากหนว่ยงานภาครัฐในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในอนาคตแตอ่ยา่งไรก็ดีผลจากการด าเนนิการเบื้องต้นการ

จัดการพลังงานสามารถท าให้ควบคุมการใชไ้ฟฟา้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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การบ าบัดสยี้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชนัร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

Treatment of Dye Wastewater by Ozonation Combined Hydrogen Peroxide Process 
 

เนทิยา กรีธาชาติ1, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, สุปรีดา หอมกลิ่น1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1 และ ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 

Nathiya Kreetachat1, Torpong Kreetachat1*, Supreeda Homklin1, Santipan Chiablam1 and  

Suphalerk Khaowdang1 
 

บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการบ าบัดสีย้อมในน้ าเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อม ด้วยกระบวนการ

โอโซนเนชัน และกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท า

ปฏิกิริยา คือที่สภาวะ pH 4.0, 6.0 และ 8.0 ปริมาณโอโซนที่ใช้ 5.0 มิลลิกรัมต่อนาที และปริมาณไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ที่ใช้ คือ 40.0, 80.0, 120.0 และ 160.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลจากการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมส าหรับ

การบ าบัดสีย้อมคือ ท่ีสภาวะ pH 8.0 ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 120.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลา 15 นาที สามารถ

บ าบัดสีย้อมได้มากกว่า 99.9% เมื่อพิจารณาค่าทางจลนพลศาสตร์ พบว่ากลไกการบ าบัดของกระบวนการโอโซนเนชัน

ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นแบบปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยมีค่าคงท่ีการเกิดปฏิกิริยาคือ 0.1023 ต่อนาที 
 

ค าส าคัญ:   สีย้อม, โอโซนเนชัน, โอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 

Abstract  
This research aimed to determine the optimum conditions for removing dye wastewater by Ozonation process and 

Ozonation process combined hydrogen peroxide. The optimum conditions were studied at pH 4.0, 6.0 and 8.0. with 5.0 

milligram/min dose ozone and amount of hydrogen peroxide used was 40.0, 80.0, 120.0 and 160.0 milligram per liter. The 

results showed that the optimum condition for dye treatment was at pH 8.0, hydrogen peroxide 120.0 milligram per liter in 

15 minutes. The dye can be treated more than 99.9%. Moreover, kinetic of dye wastewater oxidation by Ozonation process 

combined hydrogen peroxide was found to be first order reaction constant of 0.1023 min-1 
 

Keywords: Dye wastewater, Ozonation, Ozonation process combined hydrogen peroxide 
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บทน า 

ปัจจุบันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตและพัฒนาทาง

อุตสาหกรรมทวีความรุนแรงเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการฟอกย้อมเป็น

อุตสาหกรรมประเภทท่ีมีการใช้น้ าและสารเคมีจ านวนมาก ท้ังนี้หากพิจารณาถึงปัญหามลพิษทางน้ าท่ีเกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีต้องใช้ร่วมกับวัตถุดิบในทุกขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการฟอก ย้อม 

โดยวัตถุดิบท่ีใช้ เช่น สีย้อมผ้า และสารเคมี เป็นต้น ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งรับน้ าทิ้งทางธรรมชาติ 

และท าให้ลักษณะสมบัติของน้ าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น กลิ่น สี ตลอดจนท าให้สิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ในแหล่ง

น้ าตาย เนื่องจากมีสารอินทรีย์ในน้ าปริมาณท่ีสูง ท าให้ขาดออกซิเจน ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า นอกจากนี้ยังท าให้

เกิดการท าลายทัศนียภาพเป็นท่ีน่ารังเกียจ และผลกระทบของน้ าเสียนี้ยังเป็นตัวยับยั้งการท างานของจุลินทรีย์ต่าง  ๆ ใน

กระบวนการบ าบัดทางชวีภาพอกีด้วย   

มลสารส่วนใหญ่ท่ีปนเป้ือนอยู่ในน้ าเสียของโรงงานฟอกย้อมนั้นมาจากกระบวนการย้อมสี (Dyeing) และการ

ตกแต่งส าเร็จ (Finishing) โดยส่วนมากแล้วมลสารเหล่านี้และสีบางประเภทสามารถบ าบัดได้ด้วยวธีิทางกายภาพและทาง

เคมีท่ัว ๆ ไป แต่มีสีบางประเภทท่ีไม่สามารถบ าบัดได้ด้วยวิธีการดังกล่าว ท้ังนี้สีท่ีใช้ในการฟอกย้อมมีหลายชนิด ดังนั้น

การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานจึงมีความจ าเป็นในการป้องกันปัญหามลพิษท่ีแหล่งก าเนิดและช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีท่ีใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ าท้ิงท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

อย่างไรก็ตามกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advance Oxidation Processes: AOPs) ซึ่งเป็นกระบวนการบ าบัด

ทางเคมี โดยใช้ตัวออกซิไดซ์ท่ีมีประสิทธิภาพ AOPs เป็นกระบวนการท่ีนิยมใช้ในการก าจัดสารปนเป้ือนท่ีมีปริมาณมาก

โดยเฉพาะน้ าเสียจากอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเทคโนโลยี AOPs ท่ีใช้ส าหรับงานวิจัยนี้จะเน้นการใช้กระบวนการโอโซนเนชัน 

(Ozonation) ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ท่ีมีความแรงในการท าปฏิกิริยาโดยมุ่งเน้นให้เกิด 

ไฮดรอกซิลเรดิคอล (Hydroxyl radical, OH•) ส าหรับเข้าท าปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารปนเป้ือนต่าง ๆ ในน้ าเสีย และท า

การแยกย่อยสลายโดยเปลี่ยนโครงสร้างของสารน้ัน  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงมุง่ท่ีจะศกึษากลไก สภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการ และประสิทธิภาพในการบ าบัดสี

ของน้ าเสียท่ีเกิดขึน้จริงจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการฟอกย้อม ด้วยกระบวนการโอโซนเน

ชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อน าผลการศึกษาดังกล่าวไปประยุกตใ์ชส้ าหรับการท างานของระบบบ าบัดจริงต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ถังปฏิกิรยิาที่ใช้ในการศกึษา 
 งานวิจัยนี้ใช้ถังปฏิกิริยาแบบ Batch ท าจากแก้วทรงกระบอกขนาดความจุ 1.2 ลิตร มีฝาปิด เจาะรูส าหรับใส่ท่อ

โอโซน จุ่ม diffuser ลงด้านล่างของถังปฏิกิริยา โดยเคร่ืองโอโซนท่ีใช้คือ รุ่น OZ-A1 ยี่ห้อ Ozzon ก าลังการผลิต 1.0 กรัม

ตอ่ช่ัวโมง ดังแสดงในภาพท่ี 1 



950 
 

-Proceeding- 

 
ภาพที่ 1 ถังปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการโอโซเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบบ Batch 

 

 การทดลอง 

  ท าการทดลองในน้ าเสียท่ีมีความเข้มข้นเร่ิมต้นของสียอ้มเอโซ (azo) เท่ากับ 2,000 ADMI หรือ 3 mg/L ปริมาตร

น้ าเสียท่ีใช้ทดลองจ านวน 1.0 ลิตร โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือกระบวนการโอโซนเนชัน คือติดตั้งถัง

ปฏิกิริยา แล้วท าการทดลองเปรียบเทียบสภาวะของ pH 3 ค่า ได้แก่ สภาวะ pH 4.0, 6.0 และ 8.0 และกระบวนการ

โอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คือ การทดลองเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

3 ค่า ได้แก่ 40.0, 80.0, 120.0 และ 160.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร โดยจะเก็บตัวอยา่งทุก ๆ 5 นาที เป็นเวลา 40 นาที แลว้น าไป

วเิคราะห์ปริมาณสีท่ีหลงเหลอือยูด่้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer 

 การวิเคราะห์สีย้อมเอโซในหน่วยของ ADMI 

 น าน้ าตัวอย่างท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดมาวิเคราะห์ ค่าแสงส่องผ่าน (%Transmission; %T) ด้วยเคร่ือง UV-Vis 

spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 590, 540 และ 438 นาโนเมตร ตามล าดับ จากนั้นนาวิเคราะห์ค านวณค่า ADMI 

ตามวธีิ Method 110.1 Colorimetric, ADMI [1] 

 

ผลการศึกษา 

การบ าบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ pH ต่อประสิทธิภาพการบ าบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน 

โดยใชค้วามเข้มข้นของสีเร่ิมตน้ท่ี 2,000 ADMI และเตมิปริมาณโอโซนท่ี 5.0 มลิลิกรัมตอ่นาที โดยการเปรียบเทียบสภาวะ pH 

ต่าง ๆ ได้แก่ pH 4.0, 6.0 และ 8.0 ปรับสภาวะ pH ด้วยกรดซัลฟิวริก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ผลการศึกษาพบว่า ท่ีสภาวะ 

pH 8.0 จะให้ประสิทธิภาพการลดลงของสีย้อมได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือสภาวะ pH 6.0 และ 4.0 ตามล าดับ แสดงว่าในสภาวะ 

pH ท่ีเป็นด่างมีความเหมาะสมในการบ าบัดได้ดีกว่าในสภาวะที่เป็นกรด ใน เวลาท่ี 0-15 นาที มีการลดลงของสีย้อมอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากโอโซนเป็นธาตุท่ีไม่เสถียรจะสามารถแตกตัวให้ ไฮดรอกซิลเรดิคอลได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง เกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันกับสีย้อมในน้ าเสียท าให้ความยาวของโซ่พันธะในสีย้อมเอโซแตกออกเป็นสายโซ่ท่ีสั้นลง จากความเข้มข้นเร่ิมต้น
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ของสีย้อมท่ี 2,000 ADMI เหลือ 92 ADMI มีประสิทธิภาพการบ าบัดมากถึง 95% หลังจากเวลาที่ 15-40 นาที มีการลดลง

ของสีย้อมนอ้ยมาก แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที ่2 การบ าบัดสีย้อมดว้ยกระบวนการโอโซนเนชัน ที่สภาวะ pH ตา่งๆ  

  

การบ าบัดสีย้อมด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต่อประสิทธิภาพการบ าบัดสีย้อม

ด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยใช้ความเข้มข้นของสีเร่ิมต้นท่ี 2,000  ADMI และเติม

ปริมาณโอโซนท่ี 5.0 มิลลิกรัมต่อนาที โดยการเปรียบเทียบปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นของ ไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ เท่ากับ 40.0, 80.0, 120.0 และ 160.0 มิลลกิรัมตอ่ลติร ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีปริมาณ H2O2 ความเข้มข้น 

120 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ให้ประสิทธิภาพการบ าบัดดท่ีีสุด รองลงมาได้แก่ 80, 40 และ 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ จะ

เห็นได้วา่เม่ือปริมาณ H2O2 เพิ่มมากขึน้มากกว่า 120 มลิลกิรัมตอ่ลติร การบ าบัดสีย้อมจะช้าลง จากผลการทดลองแสงด

ให้เห็นว่าเมื่อมี H2O2 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้าง °OH มากขึ้น และมีผลต่อการให้เกิดการย่อยสลายของ

สารอินทรีย์สูงขึ้น [2] ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมากเกินพอจะท าให้มีปริมาณ °OH จ านวนมาก แต่ประสิทธิภาพ

ของการย่อยสลายสารอินทรีย์จะลดลงเพราะ °OH จะมาท าปฏิกิริยากลับ H2O2 และหากในกระบวนการบ าบัดมีปริมาณ 

H2O2 น้อยเกินไปก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดสีย้อมลดลง เนื่องจากการสร้าง °OH มีผลต่อประสิทธิภาพการบ

บ าบัดสีย้อมลดลงเชน่กัน [3] ดังสมการ 1  

H2O2 + °OH  OOH° + H2O     (1) 

 °OH + OOH°  H2O + O2     (2) 

 °OH + °OH  H2O2      (3) 
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ภาพที ่3 การบ าบัดสีย้อมดว้ยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ท่ีสภาวะปริมาณ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตา่ง ๆ 
 

จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายสีย้อม ด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน และกระบวนการโอโซนเนชัน

ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าจลนพลศาสตร์ (Zero order, First order, Second order) ด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน 

และกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่ากระบวนการ โอโซนเนชัน และโอโซนเนชันร่วมกับ

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (First-Order Reaction) แสดงดังภาพท่ี 4 เนื่องจากให้ค่า R2 สูงกว่า 

ปฏกิิริยาอันดับศูนย ์และปฏกิิริยาอันอับดันสอง ซึ่งความสามารถในการบ าบัดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเร่ิมตน้ โดยเนน้การท า

ปฏกิิริยาอย่างรวดเร็วกับสีย้อม ให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงสุด แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการโอโซนเนชัน และกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์   

กระบวนการ AOPs Zero order Reaction First Order Reaction Second Order 

Reaction 

K R2 K R2 K R2 

Ozonation 60.898 0.5180 01499 0.6321 0.0012 0.343 

Ozonation/ 

Hydrogen peroxide 
70.365 0.8986 0.1023 0.9913 0.0003 0.8702 
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ภาพที่ 4 อัตราการเกิดปฏกิิริยาอันดับท่ีหน่ึงของการบ าบัดสีย้อมดว้ย  

(ก) กระบวนการโอโซเนชัน (ข) กระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
สรุปผลการบ าบัดสีย้อมเอโซ ด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่า สภาวะท่ี

เหมาะสมคือ สภาวะ pH 8.0 ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 120 มิลลิกรัมตอ่ลติร ในเวลา 15 นาที สามารถบ าบัดสยีอ้ม

ได้มากกวา่ 99.9% มคี่าคงที่ของปฏกิิริยาเป็นปฏกิิริยาอันดับหนึ่ง (First-order-reaction)  

 

  

(ก) 

(ข) 



954 
 

-Proceeding- 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการบ าบัดสีย้อมเอโซ ด้วยกระบวนการโอโซนเนชันร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรมีการศึกษาเพิ่มเตมิท่ี

สภาวะอื่น ๆ และศึกษาค่าใช้จ่ายของกระบวนการหากน ากระบวนการน้ีไปบ าบัดน้ าเสียจริงจะมีต้นทุนในการบ าบัดเท่าไหร่ 

เชน่ ต้นทุนเคร่ืองผลิตโอโซน ค่าสารเคม ีค่าไฟฟา้ เพื่อประกอบการพจิารณาในการน าไปประยุกตใ์ชจ้ริง 
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การบ าบัดสารอินทรียร์ะเหยง่ายด้วยโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันโดยตัวเร่งปฏิกิริยานา

โนไทเทเนียมไดออกไซด์ 

Removal of Volatile Organic Compounds by Nano Titanium Dioxide Catalyst 

Photocatalytic Oxidation Process  
 

วัชระ วงค์ปัญโญ1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1, โกวิท สุวรรณหงษ์2, ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์3, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 
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Watchara Wongpanyo1, Santipan Chiablam1, Kowit Suwannahong2, Chaisri Tarasawatpipat3,  

Suphalerk Khaowdang1 and Torpong Kreetachat1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์บ าบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ ( indoor air) ด้วย

กระบวนการโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน พบว่าผลึกโครงสร้างของสารตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 ของแผ่นฟิลม์อยู่ในรูป 

อนาเทส เมื่อน าไปเทียบกับสัญญาณของโครงสร้างผลึกของสารโลหะท่ีมีโครงสร้างผลึกในรูปแบบของอนาเทส (JCPDS 

65-5714) ผลการตรวจสอบค่าพลังงานแบนแก็บด้วย UV-VIS near-IR spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 950 nm. 

พบวา่ มคี่าพลังงาน (Eg) ในช่วงแบนแก็บท่ี 3.14-3.22 eV. ซึ่งใกล้เคียงกับคา่แถบพลังงานของผลึกสารเร่งปฏกิิริยาโดยใช้

แสง ท่ีมีโครงสร้างแบบ Anatase (Eg 3.20 eV.) [1] และผลการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทดสอบบ าบัดสาร

ระเหยของ Toluene ในชุดทดลองขนาดความจุ 0.785 ลูกบาศก์เมตร พบว่าประสิทธิภาพของการบ าบัดสาร Toluene โดย

กระบวนการโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน ท่ีมีสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็น TiO2 ความเข้มของแสงอัลตร้าไวโอเลต และ

ความเข้มข้นของสาร Toluene เร่ิมต้น ท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นแบบสหสัมพัน ธ์ท่ี R2 เท่ากับ 

82.05 โดยมีคา่ตอบสนองท่ีดท่ีีสุด คือ ความเข้มแสง 5.24 mW/cm2 ปริมาณ TiO2 10.0%w/w และความเข้มข้นเร่ิมตน้ของ

สาร Toluene 5.21 ppm. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร Toluene ได้ 58.90 เปอร์เซ็นต ์
 

ค าส าคัญ: สารอินทรีย์ระเหยงา่ย, กระบวนการโฟโตคะตะไลตกิออกซิเดชัน, นาโนไทเทเนยีมไดออกไซด์ 
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Abstract  
This study application of Nano–TiO2 for volatile organic compounds (VOC) removal in the air by Photocatalytic 

Oxidation process, found that structure of catalyst TiO2 of the film in the anatase phase and compared to metal structure 

in the anatase phase (JCPDS 65-5714), Inspection results Band-gap energy by UV-VIS near-IR spectrophotometer 

at wavelength 950 nm.  Found that with energy value (Eg)  in the range between the band-gap at 3.14-3.22 eV. 

which has a similar value with energy bar values of catalytic quartz using by light has anatase structure (Eg 3.20 eV.) 

[ 1]  and analysis results VOC removal of Toluene in the experiment set capacity of 0.785 m3, found that efficiency of 

VOC removal of Toluene by Photocatalytic Oxidation process with catalysts is TiO2, concentration of ultraviolet light and 

concentration of Toluene substance start 3 different levels.  Have a linear relationship at R2 as 8 2 . 05  with the best 

response is concentration of ultraviolet light is 5.24 mW/cm2, concentration of TiO2 is 10.0%w/w and concentration of 

Toluene substance start is 5.21 ppm. Which is effective in the Toluene removal as 58.90%. 

Keywords: Volatile organic compounds (VOC), Photocatalytic Oxidation process, Nano–TiO2 

บทน า 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds, VOCs)  คือ กลุ่มสารประกอบอินทรีย์  (Organic 

Compounds) ท่ีระเหยเป็นไอกระจายตัวไปในอากาศได้ในท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วย

อะตอมคารบ์อนและไฮโดรเจน อาจมีออกซิเจนหรือ คลอรีนร่วมดว้ย ในชีวิตประจ าวันพบสารเหลา่นี ้จากผลิตภัณฑห์ลาย

อย่าง เช่น สีทาบา้น ควันบุหร่ี สารฟอกส ี ตัวท าละลายในงานพิมพ ์อูพ่น่สรีถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม น้ ายายอ้มผมและ

น้ ายาดัดผม สารฆ่าแมลง สารท่ีเกิดจากเผาไหม้ และปะปนในอากาศ น้ าดื่ม เคร่ืองดื่ม อาหาร สารอินทรีย์ ไอระเหยท่ี

สะสมไว้มากนาน ๆ จะมีผลกระทบทางชวีภาพและเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ สารอินทรีย์ระเหยงา่ย เป็นสารมลพิษในอากาศ

กลุ่มหนึ่งท่ีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพอากาศและตอ่สุขภาพของมนุษย์ ไอระเหยของสาร  VOC หลาย

ชนิดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และมีหลายชนดิท่ีจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วย ถึงแมว้า่สาร VOC ท่ีเจือปน

ในอากาศจะมี บางส่วนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่สาร VOC ปริมาณมาก ๆ มักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะมา

จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอุตสาหกรรมหลายสาขาท่ีมกีารใช้หรือมกีารระบายสาร VOC ออกสู่บรรยากาศ

ในปริมาณมากเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมพลาสติก ในปัจจุบัน นานา

ประเทศมีการตรากฎหมายหรือบทบัญญัติขึ้นมาควบคุมการปลดปล่อยสาร  VOC ไว้อย่างเข้มงวด ท้ังยังมีการก าหนด

เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยสาร VOC ไว้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาท่ีมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะลด 

การปลดปล่อยสาร VOC ให้ได้ 40-45 เปอร์เซ็นต์ภายในป ีค.ศ.2010 โดยเทียบกับปริมาณปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1990 ท้ังน้ี 

หัวใจส าคัญในการบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ก็คือความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมแต่ละแห่งท่ีมีการใช้หรือมกีารระบายสาร VOC ออกสู่บรรยากาศ จะตอ้งจัดให้มมีาตรการควบคุมบ าบัดสาร 

VOC อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ถือเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการบริหารสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย แต่เนื่องจาก

การบ าบัดสาร VOC จ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง และเทคโนโลยีการบ าบัดสาร VOC ท่ีมีอยู่แต่เดิม อาทิ เทคโนโลยี
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เทอร์มอลออกซิเดชัน เทคโนโลยีการดักด้วยละอองสารเคมี (Chemical Scrubbing)  เทคโนโลยีการดูดซับด้วยสารดูดซับ 

(Adsorption Technology) ล้วนแต่เป็นเทคโนโลยท่ีีมีราคาแพง ตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการติดต้ังและบ ารุงรักษา 

ปัจจุบันเทคโนโลยโีฟโตคะตะไลตกิออกซิเดช่ัน เป็นเทคโนโลยรูีปแบบหนึ่งท่ีถูกพัฒนาน ามาใชบ้ าบัดสารอินทรีย์

ท้ังท่ีอยู่ในน้ าและในอากาศเป็นเทคโนโลยีท่ีอาศัยกลไกทางเคมีท่ีเรียกว่าปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic)  

โดยอาศัยพลังงานจากแสงชว่งความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) ร่วมกับการกระตุ้นโดย อนุภาคของสารกึ่ง

ตัวน า (Semiconductor)  จากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านพบว่า ในการใช้แสงอัลตราไวโอเลตร่วมกับเร่ง

ปฏิกิริยาหรือคะตะลิตส์ (Catalyst) สามารถเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่าการใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพียงอย่าง

เดียวหรือการใช้สารออกซิไดซ์ต่างๆ เช่น โอโซน (O3) หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ถึงแม้ว่ากระบวนการใช้แสง

อัลตราไวโอเลตร่วมกับสารออกซิไดซ์ (UV/O3 และ UV/H2O2) จะม ีประสิทธิภาพในการบ าบัดสารพิษตา่ง ๆ แตร่าคาตน้ทุน

ของโอโซน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีราคาท่ีสูงมาก โดยเฉพาะในการใช้งานกับระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก และ

ปริมาณการปนเป้ือนในอากาศท่ีความเข้มข้นไมม่ากนัก  

อาคารส านักงานต่าง ๆ ท่ีประกอบกิจการท้ังภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมการถ่ายส าเนาเอกสาร

ด้วยเครื่องถา่ยส าเนาท่ีมีจ านวนมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของงาน อาคารส านักงานในกลุ่มของมหาวิทยาลัย

ท่ัวประเทศก็เช่นเดียวกันท่ีมีกิจกรรมการถ่ายเอกสารด้วยเคร่ืองถ่ายเอกสารจ านวนมาก ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงได้ยากท่ี

จะต้องสัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ประเภทตัวละลาย และหมึกพิมพ์ ท่ีมีส่วนผสมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ประเภท เบนซีน โทลูอนี เบนซอลดไีฮด์ ซึ่งสารอนิทรีย์เหลา่นีห้ากได้รับในปริมาณมากยอ่มก่อให้เกิดความเสี่ยงตอ่การเกิด

โรคของผู้ให้บริการและผู้ใชบ้ริการถา่ยเอกสาร   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยีโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิ ริยาเป็น  

สารไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีอยู่ในรูปของพลาสติกชีวภาพขึ้นรูปจากเทคนิค  Blown film มาประยุกต์ใช้บ าบัดสารอินทรีย์

ระเหยง่ายในกิจกรรมการถ่ายเอกสาร ในอาคารส านักงาน (ห้องถ่ายส าเนาเอกสาร) เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบจากมลพิษทางอากาศท่ีอาจมีผลร้ายแรงต่อผู้ใช้ เคร่ืองถ่ายเอกสารและผู้ใช้บริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

โดยผลการวิจัยนี้จะสามารถเป็นแนวทางต่อยอดถึงรูปแบบของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปสู่การผลิตเป็นชุดฟอกอากาศ

ส าหรับบ าบัดสาร VOCs ท่ีเป็นมลพษิในอากาศส าหรับแหลง่ก าเนดิหรือพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมก่อให้เกิดมลพษิของสาร VOCs ใน

อนาคตต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาทดลองท่ีด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการบนพื้น  

ด้านทฤษฏีและงานวิจัยท่ีผ่านมา แสดงรายละเอยีดดังนี้ 

1. ผลิตแผ่นฟลิ์ม TiO2/PLA 

  โดยการน าสารโพลแีลกติกมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มพลาสตกิ ด้วยการขึน้รูปเป็นแผ่นพลาสติก

ท่ีใส่สารนาโนไทเทเนียมตามวิธีการแบบโบล์ฟิมล์ (Blown film) แล้วน าไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นซองพลาสติกด้วย

วธีิการเป่าดว้ยเครื่องเป่าฟิล์ม โดยใส่ผง nano TiO2, A220 ท่ีปริมาณ 0, 5,10,15,และ 25.%W/W [3] ให้ได้ความหนาท่ี 30-

60 micrometers. อุณหภูมิ 150C-180C แล้วน าฟิล์มท่ีได้ไปตรวจสอบความหนา ค่าพลังงานแบนด์แก็พ และโครงสร้าง
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ของ  TiO2 ด้ วย เค ร่ือง  scanning electron microscopy(  SEM)  , UV-Vis Spectroscopy, X- ray Diffraction (XRD)  และ

ตรวจสอบคุณสมบัตดิ้านน้ าหนักของฟิล์มท่ีหายหลังผ่านความร้อนดว้ยวธีิ Thermogravimetric analysis (TGA) 

2. การออกแบบชุดปฏกิรณ ์(photocatalytic oxidation reactor)  

อาศัยหลักการของกระบวนการ photocatalytic oxidation โดยออกแบบเป็นแบบ annular ท่ีประกอบด้วย 

กล่องขนาด  1.0 *1.0*1.0 เมตร ท าด้วยวัสดุทนการกัดกร่อน SS 314 เชื่อมปิดสนิท มีช่องเปิดเพื่อเปลี่ยนหลอด UV ท่ีปิด

ด้วยวัสดุกันร่ัวซึมแบบแผ่นยางกันซึม และพัดลมดูดอากาศภายนอกเข้าภายในกล่องโดยท่อท่ีมีการควบคุมการปิด-เปิดด้วย

วาล์วควบคุมภายในกล่องบรรจุชุดปฏิกรณ์ท่ีประกอบด้วยชุดดูดสารตัวอย่าง ชุดปฏิกิริยาที่ภายในติดตั้งหลอดก าเนิดแสง

ชว่ง UV-C และแผ่นฟิล์ม TiO2/PLA ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดปฏกิรณ์บ าบัดสารอนิทรีย์ระเหยง่าย 
 

3. แนวทางการด าเนินการทดลองมดีังนี้ 

  3.1 ศึกษาการผลิตและปัจจัยของความเข้มข้นของสาร TiO2 (impact of dosage of TiO2 on nano-TiO2/PLA 

โดยการเลือกฟิล์มท่ีมีการผสมสาร TiO2 ท่ีปริมาณ 10, 15, 20 w/w โดยวิธีการเปลี่ยนฟิล์มตามขนาดท่ีต้องการ การ

ควบคุมอัตราการไหลเข้าของสาร VOC ท่ี 5, 12.5, 20 L/min โดยใช้ Rotameter และการควบคุมความเข้มแสง ( light 

intensity) 10, 15 ,20 mw/cm2 โดยเลอืกวธีิการเปลี่ยนหลอดท่ีมีก าลังงานตามท่ีต้องการ    

3.2 ศกึษาการบ าบัดสารไอระเหยของ Toluene ปัจจัยของความเข้มขน้ของสารโทลูอีนเร่ิมต้นโดยท าการฉีด

สารโทลูอนีเข้าสูร่ะบบปฏกิรณท่ี์ช่วงความเข้มข้น 100- 500 mg/m3 โดยการควบคุมอัตราการไหล ความเข้มพลังงานแสง 

แผ่นฟลิ์มท่ีมีปริมาณ TiO2 คงที่ 

3.3 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสาร Toluene ในอากาศโดยใช้กระบวนการโฟโตแคตาไลติก 

ออกซิเดชัน ด้วยเทคนิค Respond surface method (RSM) 



959 
 

-Proceeding- 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 

การผลิตแผ่นฟิล์ม TiO2/PLA film ผลิตโดยใช้ผงสารไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2 powder: A220) ท่ีผสมรวมกับ

เม็ดพลาสติก และสารร่วมก่อให้เกิดพอลิเมอร์ (Copolymerization substance) สารประกอบมาลิอิคแอนไฮไดรด์ โดยใช้
ปริมาณ  TiO2 5.0, 10.0 และ 15.0%(w/w)  ท าการขึ้น รูปด้วยเทคนิค Blown film ท่ีความหนา 30 ไมโครเมตร 

ผลการตรวจสอบคุณสมบัตแิผ่นฟิล์ม มีดังนี้ 

 1.1 ผลของการสแกนแผ่นฟิล์ม พบว่าผิวหน้าของแผ่นฟิล์มมีลักษณะราบเรียบโดยพบว่า มีการฝังตัวของ

สารเร่งปฏิกิริยา TiO2 บนพื้นท่ีผิวของแผ่นฟิล์ม และจากการตรวจสอบการกระจายตัวของสารตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว 

พบว่า แผ่นฟิล์มท่ีมีปริมาณ TiO2 10.0 %w/w มีการกระจายตัวของสารเร่งปฏิกิริยาท่ัวท้ังแผ่นดีกว่าแผ่นฟิล์มท่ีมีปริมาณ 

TiO2 5.0 %w/w และ 15.0 %w/w ผลของการตรวจสอบการดูดกลนืคลื่นแสง UV-Vis ของแผ่นฟิล์มท้ัง 3 (5.0 10.0 15.0 

%w/w) ท่ีช่วงความยาวคลื่น 200-800 nm. พบว่า สามารถดูดกลืนคลื่นแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่นต่ ากว่า 400 nm. 

และเมื่อค านวณหาค่าพลังงานแบนแก็บ (Eg) พบว่า มีค่าพลังงานในช่วงแบนแก็บท่ี 3.14-3.22 eVแสดงให้เห็นว่าค่า

พลังงานแบนแก็บของสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง TiO2 ท่ีถูกฝังตรึงในแผ่นฟิล์ม PLA ใกล้เคียงกับค่าแถบพลังงานของผลึก

สารเร่งปฏกิิริยาโดยใชแ้สง ท่ีมีโครงสร้างแบบ  Anatase (Eg 3.20 eV.) [1] ดังนัน้จึงสามารถที่จะน ามาใชใ้นกระบวนการโฟ

โตแคตาไลติกออกซิเดชันได้ด ี

1.2 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติด้านน้ าหนักของฟิล์มท่ีหายหลังผ่านความร้อนด้วยวิธี Thermogravimetric-

analysis (TGA) จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักสารบนแผ่นฟิล์มท่ีมีสารเร่งปฏิกริยาด้วยแสงท่ี

ผ่านการเกิดปฏกิิริยาโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน โดยทดลองกับสารระเหยของโทลูอนีท่ีความเข้มข้นเร่ิมตน้ 15±0.5 ppm 

และปริมาณ TiO2 5.0, 10.0 และ 15.0 %w/w พบวา่ มปีริมาณสารระเหยของโทลูอนีท่ีหายไป 0.36, 0.10 และ 0.23 %wt. 

ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังการเกิดปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน และแผ่นฟิล์มไม่ถูกท าลาย

ในช่วงของการทดลองท่ีอุณหภูมิ ไมเ่กิน 50 องศาเซลเซียส 

ตารางที ่1 ค่าเปอร์เซ็นต์น้ าหนักท่ีหายของสารอนิทรีย์ระเหยง่ายจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี TGA  

แผ่นฟลิ์ม PLA ที่มีสาร TiO2 (%) 
เปอร์เซน็ต์น  าหนักทีห่ายไป (%) เปอร์เซน็ต์น  าหนักของ

สารอนิทรีย์ระเหยง่าย (%) ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

5.0%TiO2+ C7H8 15±0.5ppm -87.60 -87.92 -0.36 

10.0%TiO2+ C7H8 15±0.5ppm -95.87 -95.97 -0.10 

15.0%TiO2+ C7H8 15±0.5ppm -91.92 -92.14 -0.23 
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2. ผลการบ าบัดสารไอระเหยของ Toluene 

ผู้ศึกษาได้เลือกออกแบบชุดทดลองท่ีมีปริมาตร 0.785 ลูกบาศก์เมตร เพื่อน ามาทดสอบบ าบัดสารอินทรีย์ระเหย

ง่ายประเภทสาร Toluene เนื่องจากปัจจุบันสาร Toluene มักพบว่าเป็นสารท่ีปนเป้ือนในกิจกรรมต่าง ๆ ในอาคารส านักงาน 

และมีการควบคุมสภาวะการทดลองประกอบด้วย ห้องทดลองเป็นระบบปิด การควบคุมอัตราการไหลผ่านของสารอินทรีย์

ระเหยง่ายผ่านบริเวณส่วนของพื้นผิวของฟิล์มในอัตราเดียวกันตลอดการทดลอง สอดคล้องกับชุดทดลองของ [3] 

ผลการทดสอบการบ าบัดสารไอระเหยของ Toluene ด้วยชุดทดลองท่ีมีปริมาตร 785 ลิตร ในสภาวะ 

การทดลองแบบ Box Benhen พบว่าประสิทธิภาพของฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงท่ีมีสัดส่วนของ TiO2 ท่ีต่างกัน และท่ี

ความเข้มข้นเร่ิมต้นไอระเหย Toluene ท่ีเท่ากัน (15±0.5 ppm) แต่ความเข้มแสงท่ีต่างกัน 1.96, 3.59 และ 5.24 mW/cm2 

พบวา่ประสิทธิภาพการก าจัดไอระเหย Toluene มคี่าตา่งกัน โดยปริมาณของสารเร่งปฏกิิริยาที่มากขึ้นประสิทธิภาพในการ

บ าบัด Toluene มีมากขึ้น แต่หากปริมาณสารเร่งปฏิกิริยามีปริมาณมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพของการบ าบัด 

Toluene ลดลงได้ และท่ีความเข้มแสงท่ีสูงขึ้นมีผลท าให้บ าบัดสาร Toluene ได้มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า ปริมาณสารเร่ง

ปฏกิิริยาและความเข้มของแสง UV มผีลตอ่การเกิดปฏกิิริยาโฟโตแคตาไลตคิออกซิเดชัน ในขณะท่ีปริมาณการดูดซับของ

พื้นผิวของฟิลม์มเีท่ากัน 

ผลการวเิคราะห์ตามหลักจลนศาสตร์โฟโตแคตาไลตคิออกซิเดชันของสาร Toluene  จากการวเิคราะห์ตามหลัก

จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน ท าให้ทราบถึงล าดับของปฏิกิริยา ค่าคงท่ีของปฏิกิริยา ท่ีเกิดจาก

ปัจจัย 3 ด้าน คือ ปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ความเข้มแสง และความเข้มข้นเร่ิมต้นของสาร  Toluene  ซึ่งผลของ

การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าอัตราการบ าบัดสาร Toluene ท่ีเกิดจากกระบวนการโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชัน สามารถอธิบายโดย

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first order reaction) กล่าวคือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารตั้งต้น หรือ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นท่ีลดลงต่อเวลาในการท าปฏิกิริยา โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษา

อัตราการเกิดปฏิกิริยาท้ัง 3 ปัจจัย คือปัจจัยจากปริมาณสารตัวเร่งปฏิกริยาด้วยแสง และความเข้มข้นเร่ิมต้นของ  

สาร Toluene และปัจจัยจากความเข้มแสง เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ R2 ของแต่ละปัจจัยพบว่ามี 

ค่าระหวา่ง 0.8179-0.9856 และเป็นไปตามแบบจ าลองของ Langmuir-Hinshelwood 

3. ผลการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสาร Toluene ในอากาศโดยใช้กระบวนการโฟโต 

แคตาไลตกิออกซิเดชัน ด้วยเทคนิค Respond surface method (RSM) จากการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทดลอง

ด้วยเทคนิคการออกแบบพื้นผิวผลตอบสนอง Response Surface method แบบ Box-Benkhen Design: BBD model พบว่า

สภาวะท่ีเหมาะสมของการทดลอง 3 ปัจจัย และใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ปัจจัยความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารไอระเหยของ 

Tolueneท่ีปริมาณน้อยท าให้ประสิทธิภาพการบ าบัดได้ดีขึ้น และปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมีความสัมพันธ์น้อยสุด

โดยค่าท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 10.0%w/wสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kreetachart, et al., (2013) และ Suwannahong, et al., 

(2013) และสามารถพล็อตภาพ 3 มิต ิได้ดังภาพ 

 



961 
 

-Proceeding- 

 
ภาพที ่2 ปัจจัยความเข้มแสงกบัปริมาณไทเทเนยีมไดออกไซด์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการบ าบัดสารระเหย Toluene 

 
ภาพที ่3 ปัจจัยความเข้มข้นของสารระเหย Toluene กับปริมาณไทเทเนยีมไดออกไซด ์

ท่ีมีผลต่อความสามารถในการบ าบัดสารระเหย Toluene  

 

 
ภาพที ่4 ปัจจัยความเข้มข้นเร่ิมตน้ กับความเข้มแสงท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการบ าบัด 

สารระเหย Toluene 
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เมื่อน าระดับของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลต่อการทดลองมาทดสอบกับแบบจ าลองเพื่อหาความสัมพันธ์ของผลจาก

การพัฒนาแบบจ าลองนี้ พบวา่ ผลท่ีได้จากการทดลองกับผลจากการทดสอบแบบจ าลองด้วยคา่ของระดับปัจจัยท่ีก าหนด

โดยเทคนิคพืน้ผิวตอบสนอง RSM ท่ีสามารถพล็อตกราฟเปรียบผลการทดสอบดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที ่5 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการบ าบัดสาร Toluene ด้วยแบบจ าลองท่ีพัฒนาจากเทคนิค 

พื้นผิวตอบสนอง RSM  
 

จากภาพ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบเพื่อท านายประสิทธิภาพของแบบจ าลองท่ีพัฒนาจากเทคนิคพื้นผิว

ตอบสนอง RSM ด้วยค่าท่ีได้จากการทดลองจริง พบวา่ผลของประสิทธิภาพการบ าบัด Tolueneมแีนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

กับค่าที่ท านายได้จากแบบจ าลองท่ีระดับความสัมพันธ์ R2 0.92 แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคการหา

สภาวะท่ีเหมาะสมของการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง RSM สามารถท านายผลของประสิทธิภาพการบ าบัดสาร Toluene  

ในกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิออกซิเดชัน ในห้องทดลองท่ีมีขนาดความจุดปริมาตรอากาศท่ีใหญ่ขึ้นได้  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

1) ผลการสังเคราะห์สารเร่งปฏกิิริยาโดยใชแ้สงร่วม (Photocatalyst) จากวัสดุกึ่งตัวน าไทเทเนยีมไดออกไซด์ (TiO2) 

ท่ีสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิออกซิเดชันส าหรับบ าบัด Toluene ในอากาศ ผลการตรวจสอบและทดสอบ

คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มท่ีสังเคราะห์จากวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ ประเภทพอลีแลกติกแอซิก (TiO2/PLA 

film) โดยการตรวจสอบการฝังตัวและการกระจายตัวของสารตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ ด้วยเคร่ืองสแกนแบบส่อง

กราด Scanning Electron Microscope (SEM) ได้ว่าสารตัวเร่งปฏิกิริยามีการฝังตัวและกระจายตัวในเนื้อแผ่นฟิล์มท่ีดี สรุปผล

การตรวจสอบหาโครงสร้างของผลึกของสารเร่งปฏกิิริยาด้วย X-ray diffraction (XRD) สรุปได้ว่าผลึกโครงสร้างของสารตัวเร่ง

ปฏิกิริยา TiO2 ของแผ่นฟิลม์อยูใ่นรูปอนาเทส เมื่อน าไปเทียบกับสัญญาณของโครงสร้างผลึกของสารโลหะท่ีมโีครงสร้างผลึก
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ในรูปแบบของอนาเทส (JCPDS 65-5714) สรุปผลการตรวจสอบค่าพลังงานแบนแก็บด้วย UV-VIS near-IR spectrophotometer

ท่ีความยาวคลื่น 950 nm. พบวา่ มคี่าพลังงาน (Eg) ในชว่งแบนแก็บท่ี 3.14-3.22 eV. ซึ่งใกล้เคียงกับค่าแถบพลังงานของผลึก

สารเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง ท่ีมีโครงสร้างแบบ Anatase (Eg 3.20 eV.) [1] และสรุปผลการน าฟิล์มดังกล่าวทดสอบการบ าบัด

สาร Toluene ในชุดปฏิกรณ์แบบอากาศไหลทางเดียว annular closed-system photo reactor) ในสภาวะต่าง ๆ กันพบว่า 

แผ่นฟิล์มพอลีแลกตกิแอซิก (TiO2/PLA film) มคีวามสามารถท่ีจะบ าบัดไอระเหยของสารอนิทรีย์ระเหยง่ายได้ดี 

2)  ผลการทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสาร Toluene ในอากาศโดยใช้กระบวนการโฟโตแคตาไลตคิอ

อกซิเดชันท่ีใช้ TiO2/PLA film ด้วยเทคนิค Respond surface method (RSM) ในชุดทดลองขนาดความจุ 0.785 ลูกบาศก์เมตร 

พบวา่ประสิทธิภาพของการบ าบัดสาร Toluene โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลตคิออกซิเดชัน ท่ีมีสารเร่งปฏกิิริยาด้วยแสงเป็น 

TiO2 ความเข้มของแสงอัลตร้าไวโอเลต และความเข้มข้นของสาร Toluene เร่ิมต้นท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ มีความสัมพันธ์แบบ

เชิงเส้นแบบสหสัมพันธ์ท่ี R2 เท่ากับ 82.05 โดยมีค่าตอบสนองท่ีดีท่ีสุด คือ ความเข้มแสง 5.24 mW/cm2 ปริมาณ TiO2 

10.0%w/w และความเข้มข้นเร่ิมต้นของสาร Toluene 5.21 ppm. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร Toluene ได้  58.90 

เปอร์เซ็นต ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในขั้นตอนของการออกแบบชุดทดลองจ าเป็นต้องอาศัยการควบคุมสภาวะของห้องทดลองท่ีสมบูรณ์มากขึ้น

โดยเฉพาะการควบคุมให้เกิดอัตราการบ าบัดสารมลพิษท่ีใช้กระบวนการของโฟโตแคตาไลติคออกซิเดชันต้องควบคุมให้

เกิดสภาวะเร่ิมต้นของปฏิกิริยาท่ีคงท่ีโดยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการตรวจวัด ณ จุดทดสอบประสิทธิภาพเช่น การติดตั้ง

เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณแก๊สท่ีร่ัวไหล การตรวจวัดประสิทธิภาพแบบออนไลน์ และควรท าการทดสอบระบบเพื่อหา

ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมจรงิของการเกิดปฏกิิริยาแคตาไลตคิออกซิเดชันโดยท าในรูปแบบชว่งเวลาท่ีเหมาะสมของแตล่ะชุดการ

ทดลอง เป็นต้น และต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโฟโตคะตะไลติกออกซิเดชันส าหรับบ าบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน

อากาศในรูปแบบของเครื่องฟอกอากาศให้บริสุทธ์ิส าหรับกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนดิสาร VOCs ในอาคารส านักงาน 
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การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อบ าบัดน  าชะขยะด้วยกระบวนการบ าบัดขั นต้น 

Application to Ozone to Leachate from Sanitary Landfill as Pre-treatment 
 

สุปรีดา หอมกลิ่น1, สันติพันธ์ เฉียบแหลม1, เนทิยา กรีธาชาติ1, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 และ ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1* 
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Torpong Kreetachat1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ของกระบวนการโอโซนเนชันซึ่งเป็นกระบวนการในการย่อยสลายทาง

ชีวภาพของน้ าชะขยะ เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการโอโซนเนชันโดยใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง (Response 

surface methodology: RSM) ซึ่งได้ก าหนดค่า pH เร่ิมต้นของน้ าชะขยะ เท่ากับ 7.0±1 9.0±1 และ 11.0±1 ปริมาณ

สารอินทรีย์เท่ากับ 16.0 26.0 และ 36.0 มลิลกิรัมตอ่ลติร และอัตราการไหลเท่ากับ 11.3 11.6 และ 11.9 ลิตรตอ่นาท ีผล

การทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ าชะขยะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.61%-17.54% สภาวะท่ี

เหมาะสมของค่า pH ในการย่อยสลายของน้ าชะขยะเท่ากับ 9.0±1 ปริมาณสารอินทรีย์เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 

อัตราการไหล เท่ากับ 11.3 ลิตรต่อนาที ท้ังนี้สามารถค านวณประสิทธิภาพในการก าจัด TOC ของน้ าชะขยะท่ีเกิดขึ้น

บริเวณพื้นท่ีหลุมฝังกลบขยะนอกเหนือจากปัจจัยท่ีก าหนดไว้ในระดับต่าง ๆ โดยสมการท านายผลประสิทธิภาพการก าจัด 

TOC = 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2 
 

ค าส าคัญ:   น้ าชะขยะ, การย่อยสลายทางชวีภาพ, โอโซน 
 

Abstract  
This research studies the application to Ozone to Enhance Leachate Biodegradability from Sanitary Landfill 

as Pre-treatment by Response surface methodology (RSM). Determine the initial pH of leachate as 7.0±1, 9.0±1 and 

11.0±1, total organic carbon (TOC)  as 16.0, 26.0 and 36.0 milligrams per liter and flow rate as 11.3, 11.6 and 11.9 

liters per minute. Experimental results show biodegradation efficiency of leachate is in between 1.61%-17.54%, optimum 

condition of pH value to decompose leachate as 9.0±1, TOC as 16.0 milligrams per liter and flow rate as 11.3 liters per 

minute. This, can calculate TOC removal efficiency of leachate in addition to factors defined by equation for predicting 

TOC removal efficiency as 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2. 
 

Keywords: Leachate, Biodegradability, Ozone  
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บทน า 
ปัญหาส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีหลุมฝังกลบขยะปัจจุบัน คือ ปัญหาการปนเป้ือนของน้ าชะขยะ 

(Leachate) เนื่องจากเป็นน้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีท้ังปริมาณสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษ

ต่างๆ เจือปนอยู่มากมาย เมื่อน้ าชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะไหลไปตามพื้นท่ีบริเวณใด ก็จะท าให้พื้นท่ีหรือดินบริเวณนั้น

เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นดินและอาจเปลี่ยนสภาพคุณสมบัตขิองดนิให้เป็นดนิกรดหรือดินด่างได้ ในสว่นของแหลง่น้ าผิว

ดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ถ้าหากมีปริมาณน้ าชะขยะเจือปนอยู่จ านวนมาก ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ าและระบบนิเวศของ

สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในแหลง่น้ านั้นๆ ซึ่งองคป์ระกอบของน้ าซะขยะจะเป็นสารอนิทรีย์ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน ยากแก่การย่อย

สลายโดยชีวภาพส่งผลให้มีค่าความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability) ต่ าไม่เหมาะกับการน าบ าบัด

ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Process) อย่างไรก็ตามในหลุมฝังกลบขยะโดยท่ัวไปจะใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียทาง

ชีวภาพ เช่น ระบบบ่อปรับเสถียรภาพ (Stabilization pond) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) ระบบเอสบีอาร์ 

(Sequencing batch reactor) หรือระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge) ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพส าหรับบ าบัด

น้ าชะขยะท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการฝังกลบภายในบริเวณพื้นท่ีฝังกลบ จึงอาจส่งผลกระทบการท างานของจุลินทรีย์ใน

ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพดังกล่าวท าให้ประสิทธิภาพการบ าบัดลดต่ าลง ดังนั้นหากมีการบ าบัดน้ าชะขยะที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการบ าบัดขั้นต้น (Pre-treatment) ก่อนจะบ าบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพท่ัวไปจะท าให้ประสิทธิภาพใน 

การบ าบัดน้ าชะขยะเพิ่มสูงขึ้น 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเติมโอโซนในขั้นตอน  

การบ าบัดขั้นต้น (Primary treatment) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradability) ของน้ าชะ

ขยะเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีส าหรับบ าบัดน้ าชะขยะก่อนท่ีจะเข้าไปบ าบัดต่อด้วยกระบวนการชีวภาพ อีกท้ังศึกษาหา

ประสิทธิภาพการบ าบัดสารอินทรีย์ของระบบบ าบัดทางชีวภาพภายในห้องปฏิบัติเพื่ อเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน 

การบ าบัดสารอินทรีย์ของน้ าชะขยะท่ีผ่านและไม่ผ่านการบ าบัดขั้นต้นด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน ท้ังนี้ข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาดังกล่าวอาจน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าชะขยะที่เกิดขึ้นบริเวณหลุมฝังกลบขยะตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1) การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ าชะขยะ: ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบลักษณะ

สมบัตขิองน้ าชะขยะ 2 ประเภท ได้แก่ น้ าชะขยะขยะจากหลุมฝังกลบขยะเก่า (อายุหลุมฝังกลบ > 5 ปี) และน้ าชะขยะจาก

หลุมฝังกลบใหม่ (อายุหลุมฝังกลบ > 5 ปี) โดยท าการวเิคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ BOD, COD, TOC, pH, 

BOD5/BOD20 ratio, BMP  

2) การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการโอโซนเนชันใช้ Response surface methodology (RSM) ส าหรับ

พิจารณาสภาวะในการบ าบัดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการทดลองในคร้ังนี้พิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บ าบัด 3 ปัจจัย ได้แก่ TOC ค่า pH เร่ิมตน้ของน้ าชะขยะ และอัตราการไหลโดยแตล่ะปัจจัยจะก าหนดคา่ระดับไว ้3 ระดับ  

 TOC (A) : A1, A2, A3 

 ค่า pH เร่ิมตน้ของน้ าชะขยะ (B) : B1, B2, B3 

 อัตราการไหล (C) : C1, C2, C3 
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 ท าการ plot กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และค่าความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 

(Biodegradability) ในเทอมของ BOD:COD ratio ของน้ าชะขยะ เพื่อหาสภาวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเพิ่มค่าความสามารถใน

การย่อยสลายทางชวีภาพอย่างมนีัยส าคัญ 
 

ผลการศึกษา 
1) ลักษณะสมบัตขิองน้ าชะขยะ 

น้ าชะขยะท่ีใช้ในการทดลองนี้ น ามาจากบริเวณหลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมอืงพะเยา ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แสดงลักษณะสมบัตติา่ง ๆ ดังตาราง 1 
 

ตารางที ่1 ลักษณะสมบัตติา่ง ๆ ของน้ าชะขยะ 

พารามเิตอร ์ หน่วย 
ความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน 
หลุมฝังกลบเกา่ หลุมฝังกลบใหม ่

pH - 7.81 8.50 5.5-9.0 

COD mg/l 630 1,800 120-400 

BOD5 mg/l 122 1,000 20-60 

ไนโตรเจน mg/l 22.40 25.00 <100 

ฟอสฟอรัส mg/l 0.66 1.24 - 

ตะกั่ว mg/l 0.0073 0.0376 0.2 

แคดเมยีม mg/l 0.0004 0.0022 0.03 

TOC mg/l 52.59 600 - 

*ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก

แหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
 

การวิเคราะห์น้ าชะขยะท่ีเกิดขึ้นเป็นน้ าชะขยะมูลฝอยเก่า (Stabilization leachate) เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน

ระหว่าค่า BOD:COD ของน้ าชะขยะมูลฝอย พบว่ามีปริมาณสารอินทรีย์ท่ีจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ต่ าอัตราส่วน

ระหว่างค่า BOD:COD มีค่าเท่ากับ 0.1936 (อัตราส่วนระหว่างค่า BOD/COD ของน้ าชะขยะมูลฝอยใหม่มีค่า มากกว่า 

0.40) ดังนั้นน้ าชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะดังกล่าว จะมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพต่ า หากน าไปบ าบัด

ด้วยระบบบ าบัดทางชวีภาพท่ัวไปจะมีแนวโน้วท่ีไม่ดนีัก และมปีริมาณสารอินทรีย์ 52.59 มลิลกิรัมตอ่ลติร มปีริมาณตะกั่ว

และแคดเมียมท่ีปนเป้ือนอยู่ในน้ าชะขยะพบอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีปริมาณตะกั่ว

เท่ากับ 0.0073 มลิลกิรัมตอ่ลติร และปริมาณของแคดเมยีมเท่ากับ 0.0004 มลิลกิรัมตอ่ลติร เนื่องจากสังคมของเทศบาล

เมืองพะเยาเดิมเป็นสังคมชนบท และขณะนี้ก าลังขยายตัวเป็นลักษณะกึ่งชนบทโดยอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและ

ผลผลิตทางการเกษตร และขยะในชุมชนสว่นใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือน การขยายตัวของของชุมชน อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง

ท่ีอาจเกิดการปนเป้ือนท้ังขยะที่เป็นอันตรายและขยะท่ีเป็นพิษตา่งๆ ในการด าเนินการจัดการขยะของเทศบาลเมอืงพะเยานี้
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ยังคงจัดการด้วยวิธีฝังกลบเป็นหลัก จึงอาจจะมีการปนเป้ือนของโลหะหนัก ในการศึกษาคร้ังนี้จึงได้ท าการวิเคราะห์หา

โลหะหนักในน้ าชะขยะเพื่อลดการปนเป้ือนโดยใช้น้ าชะขยะจรงิ 

2) สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการบ าบัดน้ าชะขยะด้วยกระบวนการโอโซนเนชันโดยใช้เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง 

ส าหรับงานวจิัยนี้ได้ท าการก าหนด pH เร่ิมตน้ของน้ าชะขยะ เท่ากับ 7.0±1 9.0±1 และ11.0±1  ปริมาณสารอินทรีย์ เท่ากับ 

16.0 26.0 และ 36.0 mg/L อัตราการไหล เท่ากับ  11.3 11.6 และ 11.9 L/min ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการ

ทดลองจะอยูใ่นช่วง 52.94%-71.43% โดยมีประสิทธิภาพการก าจัดสูงสุดท่ีสภาวะ อัตราส่วน pH เท่ากับ 11.0±1  ปริมาณ

สารอินทรีย์ เท่ากับ 16 mg/L และ Q เท่ากับ 11.3 mg/L จากผลการทดลองข้างตน้สามารถน ามาสร้าง กราฟความสัมพันธ์

ระหว่างประสิทธิภาพการก าจัดของน้ าชะขยะกับปัจจัยต่าง ๆ ในการทดลอง แสดงได้ดังภาพท่ี 1-3 
 

 
 

ภาพที ่1 ปัจจัยของปริมาณสารอนิทรีย์ และค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ าชะขยะตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด 
 

 
 

ภาพที ่2 ปัจจัยของอัตราการไหล และค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ าชะขยะตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด 
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ภาพที ่3 ปัจจัยของปริมาณสารอนิทรีย์และอัตราการไหลตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด 
 

ส าหรับค่าประสิทธิภาพการก าจัด TOC ของน้ าชะขยะท่ีได้จากการทดลอง 20 สภาวะการทดลอง แสดงได้ดัง

ภาพท่ี 4-6 

 

 
 

ภาพที ่4 ปัจจัยของปริมาณสารอนิทรีย์ และค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ าชะขยะตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด TOC 
 

 
 

ภาพที ่5 ปัจจัยของอัตราการไหลและค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ าชะขยะตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด TOC 
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ภาพที ่6 ปัจจัยของปริมาณสารอนิทรีย์และค่าอัตราการไหลตอ่ประสิทธิภาพการก าจัด TOC 
 

การหาค่าปัจจัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการก าจัดปริมาณ TOC ท่ีดท่ีีสุดโดยใชฟ้ังก์ชัน Response 

Optimizer จากเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง ซึ่งเป็นฟังก์ชันท่ีใช้หาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัจจัยและใช้วัดความพึงพอใจโดยรวม

ของผลตอบ(Composite Desirability: D) ซึ่งค่าความพึงพอใจของผลตอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 จากการหาค่าปัจจัยท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดส าหรับก าจัด TOC ของน้ าชะขยะโดยใชฟ้ังก์ชัน Response Optimizer ผลของฟังก์ชันแสดงได้ดังภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที ่7 สภาวะที่เหมาะสมท่ีสดุของการทดลองจากโปรแกรมพื้นผิวตอบสนองของการก าจัด TOC 
 

จากภาพท่ี 7 พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ อัตราส่วน pH เร่ิมต้นของน้ าชะขยะ เท่ากับ -1 ปริมาณ

สารอินทรีย์ เท่ากับ 1 และอัตราการไหล เท่ากับ 0.333 เมื่อเปลี่ยนเป็นค่าจริงท่ีใช้ในการทดลองจะได้สภาวะท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด คือ อัตราส่วน pH เท่ากับ 7.0±1 ปริมาณสารอินทรีย์ เท่ากับ 36 mg/L และอัตราการไหล เท่ากับ 11.50 l/min โดยมี
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ประสิทธิภาพในการก าจัด TOC ของน้ าชะขยะ 17.57 % ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยจากเทคนิคพืน้ผิวตอบสนอง ซึ่งตัวแปรท่ี

ส่งผลตอ่ปฏกิิริยาสามารถดูได้จากค่า P ซึ่งถ้าค่า P มากกวา่ 0.05 จะไมส่่งผลตอ่ปฏกิิริยา  

ท าการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อท านายประสิทธิภาพการทดลองท่ีสภาวะต่าง ๆ ส าหรับประสิทธิภาพ

จะได้สมการทางคณิตศาสตร์โดยแสดงได้ดังสมการ 
 

ประสิทธิภาพการก าจัด TOC = 4.16-2.43 X1-0.69 X2-1.06 X3 + 1.98 X1*X1-6.68 X2*X2 - 2.87 X3*X3 

- 1.68 X1*X2+ 0.18 X1*X3- 0.68 X2*X3 

                     

จากสมการเมื่อท าการพิจารณาตัวแปรท่ีส่งผลต่อปฏิกิริยาหรือค่า P-value โดยท าการตัดค่าท่ีมากกว่า 0.05 

ออก จะสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นใหมไ่ด้โดยแสดงได้ดังสมการตอ่ไปน้ี 
 

ประสิทธิภาพการก าจัด TOC = 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2 

                                           เมื่อ      x1   = pH  

            x2   = Org 

             x3   = Q 

 

เมื่อน าผลท่ีค านวณได้จากสมการข้างต้นหรือผลท่ีได้จากโปรแกรมการค านวณตามทฤษฎีมาสร้างกราฟ

ความสัมพันธ์กับผลประสิทธิภาพท่ีได้จากการทดลองสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที ่8  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการก าจัด TOC ท่ีได้จากโปรแกรมการค านวณตามทฤษฎี 

กบัผลประสิทธิภาพท่ีได้จากการทดลอง 

y = 0.7852x + 1.4862

R² = 0.8477
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ซึ่งจะเห็นได้วา่ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้จากโปรแกรมการค านวณตามทฤษฎี กับผลประสิทธิภาพการก าจดั 

และผลประสิทธิภาพการก าจัด TOC ท่ีได้จากการทดลอง เป็นไปในทางเดียวกัน มีคา่ความเช่ือมั่นของปฏกิิริยา (R2) เท่ากับ 

0.8193 และ0.8477 ตามล าดับ ดังนั้น สมการทางคณิตศาสตร์ท่ีได้จากเทคนิคพื้นผิวตอบสนองสามารถใช้ประเมิน

ประสิทธิภาพการย่อยสลายของน้ าชะขยะด้วยกระบวนการโอโซนเนชันได้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

กระบวนการโอโซนเนชันเป็นกระบวนการท่ีก าจัด TOC โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในช่วงระหว่าง ในช่วง 1.61%-

17.54% สภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดอยู่ท่ี pH เท่ากับ 9.0±1  ปริมาณสารอินทรีย์ เท่ากับ 16 mg/L และ อัตราการไหล 

เท่ากับ 11.6 L/min นอกจากนี้ยังสามารถค านวณประสิทธิภาพในการก าจัด TOC ของน้ าชะขยะท่ีเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีหลุม

ฝังกลบขยะ ของเทศบาลเมืองพะเยา ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา นอกเหนือจากปัจจัยท่ีก าหนดไว้ใน

ระดับต่าง ๆ ซึ่งสมการท านายผลการทดลองจะแสดงได้ดังสมการ 
 

ประสิทธิภาพการก าจัด TOC = 4.16 - 2.43 X1 + 6.68 X2*X2 
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การผลติไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ Solid-state fermentation จากชีวมวล 

Production of Bio-ethanol with Solid-state Fermentation from Biomass 
 

ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, เนทิยา กรีธาชาติ1, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1 และ สันตพิันธ์ เฉียบแหลม1 

Torpong Kreetachat1*, Nathiya Kreetachat1, Suphalerk Khaowdang1 and Santipan Chiablam1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ได้ศึกษาการผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 โดยใช้

ผักตบชวาเป็นแหล่งอาหาร พบว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและบีต้ากลูโคซิเดส คือวันท่ี 7 ของ 

การหมัก ท่ีมีกิจกรรมเอนไซม์สูงท่ีสุด 0.679 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 82.24 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อศึกษากิจกรรมจ าเพาะ พบว่า 

วันท่ี 7 ของการหมักมีกิจกรรมจ าเพาะของเอนไซม์ท้ังเซลลูเลสและเอนไซม์บีตา้กลูโคซิเดสสูงท่ีสุด 0.43 และ 52.55 ยูนิตต่อ

มิลลิกรัมโปรตีน ตามล าดับ การย่อยสลายผักตบชวาโดยการแช่ด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0-2% เป็นเวลา 60 นาที 

พบว่าท่ีกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด 4.4 กรัมต่อลิตร หลังจากนั้นเมื่อ pretreatment 

ผักตบชวาที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเม่ือใช้กรดซัลฟิวริก 2% มีปริมาณน้ าตาลหลังการย่อย

สูงสุด 26.8 กรัมต่อลิตร และ 25.7 กรัมต่อลิตร เมื่อน าผักตบชวาภายหลังจากการท า pretreatment โดยใช้เซลลูโลไลติกเอน

ไซม์ท่ีผลิตจาก A. tubingensis HS1-5 เพื่อให้ได้น้ าตาลท่ีใช้น าไปผลิตเอทานอล พบว่า วันท่ี 3 ของการย่อยมีน้ าตาลสูงท่ีสุด 

0.904 กรัมต่อลิตร และการผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae QA23 หมักเป็นระยะเวลา 15 วันโดยใช้

น้ าตาลจากการ pretreatment ผักตบชวาด้วยกรดซัลฟิวริกและย่อยด้วยเซลลูโลไลตกิเอนไซมจ์ากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus 

tubingensis HS1-5 พบว่าปริมาเอทานอลท่ีสามารถผลิตได้สูงสุด 5.15 กรัมต่อลิตรหลังจาก 5 วันของการหมักและลดลง 

เมื่อใช้ระยะเวลาหมักเม่ือถึงวันท่ี 7 ของการหมัก และเมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นเอทานอล พบว่ามี

ประสิทธิภาพสูงสุด 44.19 เปอร์เซ็นต ์หลังจาก 5 วันของการหมักเอทานอล  
 

ค าส าคัญ:   ไบโอเอทานอล, ชวีมวล, ผักตบชวา 
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Abstract  
This research studies the production of cellulolytic enzymes from fungi Aspergillus tubingensis HS1-5 species 

by using Water hyacinth. Found that the optimal time for producing cellulase enzymes and beta glucosidase in day 7 

of fermentation have the highest enzyme 0.679 units per milliliter, 82.24 units per milliliter, respectively.  When 

studying specific activities in day 7 of fermentation have specific activities of both cellulase and enzyme beta 

glucosidase enzymes as high as 0. 43 and 52.55 units per milligrams of protein, respectively.  Degradation of water 

hyacinth by soaking with sulfuric acid at 0-2% concentration for 60 minutes found that, 1 percent sulfuric acid has the 

highest reducing sugar of 4.4 grams per liter, after that, when pretreatment of water hyacinth at 121 degrees Celsius 

for 60 minutes.  Found, when using 2% sulfuric acid, the maximum sugar content after digestion is 26.8 grams per 

liter and 25.7 grams per liter. When bringing water hyacinth after pretreatment by using cellulolytic enzymes produced 

from A. tubingensis HS1-5 to get the sugar used for ethanol production, Found that the third day of digestion had the 

highest sugar 0.904 grams per liter and ethanol production using yeast Saccharomyces cerevisiae QA23 fermented 

for 15 days by using sugar from pretreatment of water hyacinth with sulfuric acid and digested with cellulolytic 

enzymes from fungal species Aspergillus tubingensis HS1-5 it was found that the ethanol that can produce maximum 

5. 15 grams per liter after 5 days of fermentation and decreased when using the fermentation time to 7 days of 

fermentation and when checking the sugar conversion efficiency to ethanol it was found that the highest efficiency 

was 44.19 percent after 5 days of ethanol fermentation. 

Keywords:   Bio-ethanol, Biomass, Water hyacinth  

 

บทน า 
ในปัจจุบันจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้มีการเพิ่มขึ้นมากเมื่อศตวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งแปรผันตามขนาดของ

ประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้นและหลายประเทศได้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ส่งผลให้น้ ามันดิบได้กลายเป็นแหล่งพลังงาน

ทดแทนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรโลก ปัญหาส าคัญของประเทศไทยและโลกปัจจุบันอันหนึ่งคือ

ปัญหาด้านพลังงาน พลังงานส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล อันได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม และ

ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งพลังงานดังกล่าวนอกจากก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังนับวันจะหมดไปจากโลก ซึ่งท าให้มี

ราคาแพงขึ้นเร่ือย ๆ ปัจจุบันจึงมีความพยายามท่ีจะหาพลังงานทดแทนท่ีมีราคาถูกกวา่ สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ และไม่

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ  ดังเห็นได้จากประเทศไทยมีนโยบายการวิจัย ในการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

การพัฒนาพลังงานทดแทน และให้ระดับความส าคัญไว้ในอันดับต้นๆ เพราะประเทศไทยใช้งบประมาณจ านวนมากใน  

การซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เอทานอลจึงจัดว่าเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจในการหาแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ คือ แหล่ง

พลังงานทดแทนใหม่ท่ีจะได้มาจากกระบวนการหมักน้ าตาล ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการน าเอทานอลไปใช้เป็น

ส่วนประกอบของน้ ามันเบนซิน ซึ่งน้ ามันเบนซินนี้จะมีปริมาณของเอทานอลสูงถึง  10% โดยปริมาตร และภาคการขนส่ง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีการใช้ เอทานอลถึง 4,540 ล้านลิตรต่อปี [1] โดยเป็นแหล่งท่ีมีศักยภาพส าหรับ 
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การผลิตเอทานอลท่ีมีราคาต่ าคือ การใช้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น เศษพืช หญ้า ขี้เลื่อย เศษไม้และกาก

หรือของเสียจากสัตว์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมายท่ีได้มีการน าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาเปลี่ยนให้กลายเป็น  

เอทานอล [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] ซึ่งประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ ย่อยเซลลูโลสในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ด้วยวิธีการหมักให้ได้เป็นน้ าตาลรีดิวซ์ และกระบวนการต่อมาคือ กระบวนการหมักน้ าตาลให้กลายเป็นเอทานอล  

ซึ่งกระบวนการยอ่ยนี้สว่นใหญ่จะใชเ้อนไซม์เซลลูเลส และในกระบวนการหมักจะใชย้สีตเ์พื่อผลิตเอทานอล  อยา่งไรก็ตาม 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการเปลี่ยนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่นการท า  Pre-treatment เซลลูโลสจึงเป็นการเปิด

โครงสร้างและท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีจะเกิดกับสายน้ าตาลกลูโคส [9] Solomon และคณะได้ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสท่ีมี 

ค่ากิจกรรมของเอนไซม์เท่ากับ 0.056425 IU/ml ท่ีได้จากเชื้อรา Aspergillus flavus ซึ่งเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้ 

ชานออ้ยเป็นแหล่งอาหาร 

ดังนั้นการศึกษาหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และพลังงานทางเลือกจึงเป็นท่ีนิยมโดยท าการ การผลิตพลังงาน

ชีวภาพจากผลผลิตและวัสดุเหลือท้ิงการเกษตรซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และ 

เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกอีกแหล่งหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นพลังงานท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

จากกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการท าให้วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีราคาต่ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้ผลผลิตอกีด้วย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ศกึษาการผลิตเซลลโูลไลติกเอนไซม ์โดยใชว้ัสดุเหลอืท้ิงทางการเกษตรเป็นแหล่งอาหาร 

1.1. การผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม ์

 น าราที่ได้ท าการคัดเลือกแลว้วา่เป็นสายพันธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตเซลลูโลไลตกิเอนไซมม์าเพาะเลี้ยงใน

อาหารเลีย้งเชื้อ แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 3-5 วัน จากนัน้น าเช้ือรามาท า Spore suspension โดยให้มีจ านวน

สปอร์ 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร โดยน า spore suspension ถ่ายลงในอาหาร Mendel (urea 0.3 g/L, (NH4)2SO4 1.4 g/L, 

KH2PO4 2 g/L, CaCl2 0.3 g/L, MgSO4 0.3 g/L, yeast extract 0.25 g/L, peptone 0.75 g/L) ท่ีผสมผักตบชวา เป็นการ

เพาะเลี้ยงในสภาพท่ีเป็น solid state ในถุงพลาสติกชนิดถุงร้อนขนาด 9x14 นิ้ว ปากถุงครอบด้วยกระดาษแข็งรูป

ทรงกระบอกท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร เพื่อบังคับขนาดของปากถุง และปิดปากถุงด้วยจุกส าลีโดยสวมตรง

บริเวณท่ีครอบไว้ด้วยกระดาษแข็ง ท้ังนี้เพื่อป้องกันการปนเป้ือนหลังจากการฆ่าเชื้อแล้ว บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 °C เก็บเชื้อทุก

วันท่ี 1, 3, 5, และ 7 วัน แยกราออกจากอาหารโดยการเซนตริฟิวก์ น าสว่นใสไปวัดกิจกรรมของเอนไซม์ 

2. ศกึษาการผลิตเอทานอลจากยสีตโ์ดยใชผ้กัตบชวา 

การผลิตเอทานอลจะน าผักตบชวาท่ีผ่านการ pretreatment ด้วยกรดซัลฟิวริก (H2SO4) ความเข้มข้นท่ีเหมาะสม 

ปรับพีเอช 5 แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง น าส่วนท่ีเป็นของแข็งน าไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

12 ชั่วโมง จากนั้นใชเ้ป็นสับสเตรต เตมิเซลลูโลไลติกเอนไซม์ 10 เปอร์เซ็นต์ (V/W) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

72 ชั่วโมง เติมยีสต์ 10 เปอร์เซ็นต์ inoculum size ท่ีผ่านการบ่มแล้วท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 18 ชั่วโมง จากนั้น  

บ่มแบบเขย่าท่ี30 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง และน ามาตั้งไวโ้ดยไม่เขย่าท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 15 วัน เก็บตัวอยา่ง  

1, 3, 5, 7 วัน และวเิคราะห์น้ าตาลรีดวิซ์ และวิเคราะห์เอทานอลโดยใชแ้ก๊สโครมาโทกราฟี 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาการผลิตเซลลูโลไลตกิเอนไซม ์โดยใชผ้ักตบชวาเป็นแหล่งอาหาร 

การผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 ท่ีได้จากห้องปฏิบัติการ

ไฮโดรเจนเอนไซม์ (H-E Lab) ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยใช้

ผักตบชวาเป็นแหล่งอาหาร พบว่าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส คือวันท่ี 7 ของการหมัก มีกิจกรรม

เอนไซม์สูงท่ีสุด 0.679 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และการผลิตเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส คือวันท่ี 10  ของการหมัก โดยมีกิจกรรม

เอนไซม์สูงท่ีสุด 83.33 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และเวลาท่ีเหมาะสมคือวันท่ี 7 ของการหมักท่ีใช้เวลาหมักน้อยกว่าและกิจกรรม

เอนไซม์ 82.24 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ท่ีใกล้เคียงกับวันท่ี 10 ส่วนกิจกรรมจ าเพาะ พบว่า วันท่ี 7 ของการหมักมีกิจกรรม

จ าเพาะของเอนไซม์ท้ังเซลลูเลสและเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดสสูงท่ีสุด 0.43 และ 52.55 ยูนิตตอ่มิลลิกรัมโปรตนี ตามล าดับ  

2. ผลการศึกษาการผลิตเอทานอลจากยีสตโ์ดยใชผ้ักตบชวา 

การย่อยสลายผักตบชวาโดยการแช่ด้วยกรดซัลฟิวริกท่ีความเข้มข้น 0-2 % เป็นเวลา 60 นาที พบว่าท่ีกรด

ซัลฟิวริกความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าตาลริดิวซ์สูงสุด 4.4 กรัมต่อลิตร หลังจากนั้นเมื่อ pretreatment ผักตบชวาท่ี

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเมื่อใช้กรดซัลฟิวริก 2  เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ าตาลหลังการย่อย

สูงสุด 26.8  กรัมตอ่ลติร และ 25.7 กรัมตอ่ลติร ด้วยกรดซัลฟิวริก 1 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

60 นาที ดังนัน้ในขั้นตอนต่อไปได้เลอืกใช้กรดซัลฟิวริกท่ีมีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เพื่อใชใ้นการ pretreatment ผักตบชวา 

เนื่องจากได้ปริมาณน้ าตาลสูง อีกท้ังยังใช้กรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นน้อยเมื่อเทียบกับกรดซัลฟิวริก 2 เปอร์เซ็นต์ การ

ย่อยผักตบชวาภายหลังจากการท า pretreatment โดยใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์ท่ีผลิตจาก Aspergillus tubingensis HS1-5 

เพื่อให้ได้น้ าตาลท่ีใช้น าไปผลิตเอทานอล พบว่า วันท่ี 3 ของการย่อยมีน้ าตาลสูงท่ีสุด 0.904 กรัมต่อลิตร การผลิตเอทา

นอลโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae QA23 หมักเป็นระยะเวลา 15 วันโดยใช้น้ าตาลจากการ pretreatment 

ผักตบชวาด้วยกรดซัลฟวิริกและยอ่ยด้วยเซลลูโลไลตกิเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 พบวา่

ปริมาเอทานอลท่ีสามารถผลิตได้สูงสุด 5.15 กรัมตอ่ลติรหลังจาก 5 วันของการหมักและลดลงเมื่อใชร้ะยะเวลาหมักเมื่อถึง

วันท่ี 7 ของการหมัก ดังภาพท่ี 1 โดยใชน้้ าตาลเร่ิมต้น 39.5 กรัมตอ่ลิตร และเมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนน้ าตาล

เป็นเอทานอล พบวา่มีประสิทธิภาพสูงสุด 44.19 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 5 วัน ของการหมักเอทานอล  
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ภาพที่ 1 การผลิตเอทานอลด้วย Saccharomyces cerevisiae QA23 โดยใชน้้ าตาลจากการ pretreatment 

และยอ่ยด้วยเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อราสายพันธ์ุ A.tubingensis HS1-5 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 โดยใช้ผักตบชวาเป็นแหล่ง

อาหาร พบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและบีต้ากลูโคซิเดส  คือวันท่ี 7 ของการหมัก ท่ีมีกิจกรรม

เอนไซม์สูงท่ีสุด 0.679 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 82.24 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ เมื่อศึกษากิจกรรมจ าเพาะ พบว่า วันท่ี 7 

ของการหมักมีกิจกรรมจ าเพาะของเอนไซม์ท้ังเซลลูเลสและเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดสสูงท่ีสุด 0.43 และ 52.55 ยูนิตต่อ

มลิลกิรัมโปรตนี ตามล าดับ การย่อยสลายผักตบชวาโดยการแช่ดว้ยกรดซัลฟวิริกท่ีความเข้มข้น 0-2% เป็นเวลา 60 นาที 

พบว่าท่ีกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด 4.4 กรัมต่อลิตร หลังจากนั้นเมื่อ pretreatment 

ผักตบชวาท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเมื่อใช้กรดซัลฟิวริก 2% มีปริมาณน้ าตาลหลังการยอ่ย

สูงสุด 26.8  กรัมตอ่ลติร และ 25.7 กรัมตอ่ลติร ด้วยกรดซัลฟิวริก 1 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

60 นาที ดังนัน้ในขั้นตอนต่อไปได้เลอืกใช้กรดซัลฟิวริกท่ีมีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เพื่อใชใ้นการ pretreatment ผักตบชวา 

เนื่องจากได้ปริมาณน้ าตาลสูง อีกท้ังยังใช้กรดซัลฟิวริกท่ีมีความเข้มข้นน้อยเมื่อเทียบกับกรดซัลฟิวริก 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

น าผักตบชวาภายหลังจากการท า pretreatment โดยใช้เซลลูโลไลติกเอนไซม์ท่ีผลิตจาก A. tubingensis HS1-5 เพื่อให้ได้

น้ าตาลที่ใชน้ าไปผลิตเอทานอล พบวา่ วันท่ี 3 ของการยอ่ยมนี้ าตาลสูงท่ีสุด 0.904 กรัมตอ่ลติร และในการศึกษาการผลิต

เอทานอลโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae QA23 หมักเป็นระยะเวลา 15 วันโดยใช้น้ าตาลจากการ pretreatment 

ผักตบชวาด้วยกรดซัลฟวิริกและยอ่ยด้วยเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อรา สายพันธ์ุ Aspergillus tubingensis HS1-5 พบวา่

ปริมาเอทานอลท่ีสามารถผลิตได้สูงสุด 5.15 กรัมต่อลิตรหลังจาก 5 วันของการหมักและลดลงเมื่อใช้ระยะเวลาหมัก 

เมื่อถึงวันท่ี 7 ของการหมัก และเมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นเอทานอล พบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

44.19 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 5 วันของการหมักเอทานอล เมื่องเวลาผ่านไปหลังจากนั้นปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้จะลดลง 
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ท้ังนีเ้นื่องจากเมื่อมีการเจรญิเตบิโตของจุลินทรีย์ปริมาณของแหลง่พลังงานซึ่งมีจ ากัดจึงท าให้ไม่เพยีงพอต่อการน าไปใช้ใน

การผลิตเอทานอลด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ปริมาณเอทานอลมปีริมาณลดลง 
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การใช้ประโยชน์ของพืชในการบ าบัดน  าเสียจากกิจกรรมทางการเกษตร 

Utilization of Plants for Wastewater Treatment from Agricultural Activities 
 

ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1*, ศุภฤกษ์ ขาวแดง1, ชัชนินทร์ เสือเงิน1, ธนนท์ บุญสุขมาศรี1 และ สันติพันธ์ เฉียบแหลม1 

Torpong Kreetachat1* , Suphalerk Khaowdang1, Chadchanin Sueangean1, Thanon Boonsukmasri1 and 

Santipan Chiablam1 
 

บทคัดย่อ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในชุมชนเป็นกิจกรรมการเกษตรท่ีมีความส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากมี 

การระบายน้ าจากบ่อเพาะเลี้ยงออกสู่สิ่งแวดล้อม ลักษณะสมบัติของน้ าเสียน้ันจะประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส ซึ่งสิ่งหล่านี้จะท าให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นในบ่อเพาะเลี้ยงได้ ดังนั้นระบบบ าบัดบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า 

(FTWs) โดยใช้พืชกกรังกา จึงเป็นอีกวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่าในการก าจัดมลพิษทางน้ า ซึ่งกระบวนการท่ีใช้เป็น

กระบวนการทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพในการบ าบัดแต่ก็จะไม่ส่งผลกับวัตถุมลพิษท่ีมีขนาดใหญ่มากนัก ซึ่งจากผลการทดลอง

นั้น สามารถการบ าบัดสารอินทรีย์ในรูปของ TOC  ได้ 18.75% ไนโตรเจนในรูป NH3-N ได้ 95% และฟอสฟอรัสในรูป  

ออร์โธฟอสเฟต 10% น้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วสามารถระบายออกสู่แหล่งน้ าท้ิงสาธารณะได้ 
 

ค าส าคัญ:   บึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า, กกรังกา, ยูโทรฟิเคชัน, มลพิษทางน้ า 
 

Abstract  
 Aquaculture in the community is an important agriculture activity. It can affect to environment if drainage 

from aquaculture into the environment. The characteristic of wastewater combines the organic nitrogen and 

phosphorus, it occurred Eutrophication in reservoir. The floating treatment wetlands (FTWs) are considered the most 

applicable and cost-effective instrument for aquatic pollutant removal. This process-based bioremediation has become 

a potential alternative solution since wastewater treatment is seen to be ineffective for large–scale polluted objects. 

The results of the experiment show that, able to treat TOC (Total organic carbon) 18.75% NH3-N (Ammoniacal 

nitrogen) 95% and orthophosphate 10%, the treated wastewater can be drained into public effluent sources . 
 

Keywords:   Floating treatment wetlands, Cyperus spp., Eutrophication, Aquatic pollutant 
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บทน า 

การเพาะเลี้ยงสัตว์ในชุมชน การเลี้ยงปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาสลิด เป็นกิจกรรมการเกษตรท่ีมี

ความส าคัญท่ีสามารถส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากมีการระบายน้ าจากบ่อเพาะเลี้ยงออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเป็นการเลีย้งแบบหนาแน่นมาก มีการใช้อาหารรูปแบบต่าง ๆ ที่มีโปรตีนสูง หรือมีการใช้

อาหารส าเร็จรูปมากขึ้นอกีด้วย การเพาะเลีย้งสัตวน์้ าจืดด้วยระบบดังกล่าวจะท าให้น้ าในบ่อรวมท้ังดนิก้นบ่อมกีากของเสยี

อาหารเหลอื ส่งผลท าให้คุณภาพน้ าภายในบ่อเลีย้งเปลี่ยนแปลงไปอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสมต่อการด ารงชวีติของสัตว์น้ าท่ี

เลีย้งได้อยา่งรวดเร็ว และจะท าให้ส่งผลกระทบตอ่แหล่งน้ าสาธารณะ [1] 

บึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า (Floating treatment wetland, FTWs) นั้นเป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีจะใช้ในการบ าบัดน้ า

เสียจากการเลีย้งปลา โดยอาศัยการเจรญิเตบิโตของรากพืชผ่านแพลอยน้ า ซึ่งรากพืชนัน้มบีทบาทส าคัญในการช่วยกรอง

สารแขวนลอย และเป็นท่ียึดเกาะส าหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยดูดซับแร่ธาตุอาหารส่วนเกินในน้ า [2] และ

สารอินทรีย์ท่ีไม่ละลายน้ าจะถูกก าจัดโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ท่ียึดเกาะอยู่ติดรากของพืช นอกจากนี้ออกซิเจน

ส่วนเกินจากท่ีพืชต้องใช้จะถูกปล่อยออกมาบริเวณโดยรอบของรากท่ีอยู่ใต้น้ าซึ่งมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ ท าให้เกิดการ

ออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ าและท าให้คุณภาพน้ าดีขึ้น อีกท้ังพืชท่ีปลูกบนแพลอยน้ ายังช่วยลดความเร็วของน้ าท่ีส่งผลต่อ

การตกตะกอนในบ่ออีกด้วย พืชท่ีใช้ในการปลูกในระบบบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ าส่วนใหญ่อาทิ เช่น กกรังกา ท่ีคอยกรอง

สารอินทรีย์และดูดซับแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในแหล่งน้ า ท าให้มี

ปริมาณความเขม้ขน้ลดลง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจในประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า โดย

การใช้ต้นกกรังกาในการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากบ่อเลีย้งปลาที่มีสารอินทรีย์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สูงซึ่งเป็นเหตุท า

ให้น้ าเนา่เสีย 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
แบบจ าลองระบบบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า (FTWs) จะใชพ้ชืคอื กกลังกา น าพชืมาล้างดินท่ีรากออกให้สะอาดก่อน

น าไปปรับสภาพเป็นระยะเวลา 7 วัน ในช่วงเร่ิมต้นของการทดลองได้ท าการตัดใบ ล าต้น และรากของพืชโดยท่ีให้ความ

ยาวของรากนั้นเหลอื 5 เซนติเมตร ใชถ้ังพลาสตกิความสูง 67 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 48 เซนติเมตร มขีนาด 

128 ลิตรจ านวน 3 ถัง ใช้โฟมเป็นแพลอยน้ าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 45 เซนติเมตร โดยเป็นแบบจ าลองในระดับ Lab 

scale แสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 รูปทรง และขนาดของถังที่ใชใ้นระบบ 

 

ขั นตอนการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่  

1. การทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของไนโตรเจนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด แบ่งการทดลองออกเป็น 

3 ชุด แต่ละชุดจะให้ระดับของน้ าอยู่ท่ี 65 เซนติเมตร และมี จ านวนพืช 5% โดยชุดท่ี 1 มีค่าของไนโตรเจนท่ี 2.24 

มลิลกิรัม/ลิตร (T1) ชุดท่ี 2 มคี่าของไนโตรเจนท่ี 4.48 มิลลกิรัม/ลิตร (T2) และชุดท่ี 3 มคี่าของไนโตรเจนท่ี 6.72 มิลลกิรัม/

ลิตร (T3) โดยท้ัง 3 ชุดการทดลองจะใช้พชื กกลังกา เหมือนกัน ศึกษาการบ าบัดท่ีระยะเวลาการกักเก็บ 7 วัน จากนั้นจึง

ท าการเก็บตัวอยา่งน้ าออกจากระบบบ าบัดทุกวัน เพ่ือวัดหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ ค่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 

 2. การทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยของฟอสฟอรัสท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด แบ่งการทดลองออกเป็น  

3 ชุด แต่ละชุดจะให้ระดับของน้ าอยู่ท่ี 45 เซนติเมตร และมีจ านวนพชื 6% โดยชุดท่ี 1 ค่าของฟอสฟอรัสท่ี 0.42 มลิลกิรัม/

ลิตร (T4) ชุดท่ี 2 ค่าของฟอสฟอรัสท่ี 0.84 มลิลกิรัม/ลิตร (T5) และชุดท่ี 3 มคี่าของฟอสฟอรัสท่ี 1.26 มลิลิกรัม/ลิตร (T6) 

โดยท้ัง 3 ชุดการทดลองจะใช้พืช กกลังกา เหมือนกัน ศึกษาการบ าบัดท่ีระยะเวลาการกักเก็บ 7 วัน จากนั้นจึงท าการเก็บ

ตัวอยา่งน้ าออกจากระบบบ าบัดทุกวัน เพ่ือวัดหาค่าปริมาณสารอินทรีย์ ค่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาปัจจัยของไนโตรเจนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 

 1. การบ าบัดสารอินทรีย์ (organic compound) ค่า Total organic carbon (TOC) ในระบบมีค่าเร่ิมต้นเท่ากับ 11.61 

มิลลิกรัม/ลิตร ผลการทดลองพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่า TOC ของน้ าในชุดทดลอง T1, T2 และ T3  

มกีารค่าลดลงเพยีง 18.75, -2.06 และ -38.24% ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 การบ าบัดสารอินทรีย์ในรูปของ TOC 

 

2. การบ าบัดไนโตรเจนในรูปของ แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen: NH3-N) ผลการทดลองพบว่าเมื่อ

ระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่า NH3-N ของน้ าในชุดทดลอง T1, T2 และ T3 มีการค่าลดลงเป็นอย่างมาก 100, 96.25และ 

95.83% ตามล าดับ ค่าของไนโตรเจนได้ลดลงไปเป็นอย่างมากท้ัง 3 ชุด ซึ่งบ าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และค่าของ

ไนโตรเจนนัน้ยังนอ้ยกวา่มาตรฐานน้ าท้ิงจึงสามารถระบายน้ าท้ิงออกสู่แหล่งน้ าท้ิงสาธารณะได้ แสดงดังภาพท่ี 3  

 

 
 

ภาพที ่3 การบ าบัดไนโตรเจนในรูป NH3-N 

T1 T2 T3 

T1 T2 T3 
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 3. การบ าบัดออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ผลการทดลองพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป  1 สัปดาห์ 

ค่าออร์โธฟอสเฟตของน้ าในชุดทดลอง T1, T2 และ T3 มีการค่าลดลงเพียง 16.80, 10.47 และ -16.19 % ตามล าดับ ค่า

ของฟอสฟอรัสนั้นได้เพิ่มขึ้นในช่วงแรก และได้ลดลงในช่วงหลังๆ เนื่องจากพืชไม่สามารถบ าบัดฟอสฟอรัสท่ีมีค่ าสูงๆได้

มากนัก แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที ่4 การบ าบัด Orthophosphate 

 

ผลการศกึษาปัจจัยของฟอสฟอรัสที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 

 1. การบ าบัดสารอินทรีย์ (organic compound) ผลการทดลองพบวา่เม่ือระยะเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่า TOC ของ

น้ าในชุดทดลอง T4, T5 และ T6 มกีารค่าลดลงเพยีง 15.80, 24.78และ 16.49 % ตามล าดับ พชืได้ใช ้TOC ไป และพืชนัน้

ได้เพิ่มออกซิเจนให้กับน้ า และมพีชืบางส่วนท่ีตายดว้ย แสดงดังภาพท่ี 5  

 

T1 T2 T3 
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ภาพที ่5 การบ าบัดสารอินทรีย์ในรูปของ TOC 

 

 2. การบ าบัดไนโตรเจนในรูปของ แอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen: NH3-N) ผลการทดลองพบว่าเมื่อ

ระยะเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่า NH3-N ของน้ าในชุดทดลอง T4, T5 และ T6 มีการค่าลดลงเป็นอย่างมาก 89.75, 93.17

และ 94.3 % ตามล าดับ ค่าไนโตรเจนได้ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงแรกๆ และ พืชในระบบเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก 

แสดงดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6 การบ าบัดไนโตรเจนในรูป NH3-N 
 

T4 T5 T6 

T4 T5 T6 
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 3. การบ าบัดออร์โธฟอสเฟต (Orthophosphate) ผลการทดลองพบวา่เม่ือระยะเวลาผ่านไป  1 สัปดาห์ ค่าออร์โธ

ฟอสเฟตของน้ าในชุดทดลอง T4, T5 และ T6 มกีารคา่ลดลงเพยีง 10, 49.04 และ 39.52 % ตามล าดับ ค่าของฟอสฟอรัส

นัน้ได้ลดลง เนือ่งจากพืชนัน้สามารถบ าบัดฟอสฟอรัสได้ในความเข้มข้นท่ีต่ าและ พชืน้ันยังเจรญิเตบิโตเป็นอยา่งมากอีก

ด้วย แสดงดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที ่7 การบ าบัด Orthophosphate 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัด 

น้ าเสียจากการเลี้ยงปลานิลด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบลอยน้ า พืชท่ีน ามาปลูกในแบบจ าลองได้แก่ ต้นกกรังกา สรุปได้วา่

สามารถการบ าบัดสารอินทรีย์ในรูปของ TOC  ได้ 18.75% ไนโตรเจนในรูป NH3-N ได้ 95% และฟอสฟอรัสในรูปออร์โธ

ฟอสเฟต 10% น้ าเสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดแลว้สามารถระบายออกสูแ่หลง่น้ าทิ้งสาธารณะได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรเลือกวัสดุท่ีท าแพลอยน้ าท่ีแข็งแรงขึ้น เนื่องจาก เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว แพลอยน้ าท่ีสร้างจากโฟม

จะไมส่ามารถรองรับน้ าหนักของพืชได้ และควรมกีารเก็บเกี่ยวพชืเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พืชมคีวามหนาแนน่มากเกินไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการท า

กิจกรรมประเภททุนการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ประจ าปี 2559 ในโครงการ การใช้ประโยชน์ของพืชและ

จุลินทรีย์ท่ีพบภายในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพชื มหาวทิยาลัยพะเยาส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชน รหัสโครงการ RD60045 

 

T4 T5 T6 
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กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา 

ผ่านหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า 

Participatory Communication Process for Learning and Preserving Phayao 

Culture Through Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple 

 

ณัฐวุฒิ สมยาโรน1*

Nattawut Somyarone1* 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่านหอ

วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ประกอบด้วย  

1) ศึกษาคุณลักษณะของสื่อพิพิธพันธ์ (หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า)  2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในก 

ารสื่อสารเพื่อก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา และ 3) การพัฒนากลยุทธ์ 

การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเสวนา และการจัดกิจกรรม Design Thinking เพื่อสร้าง

การมสี่วนร่วม 

ผลวิจัยพบว่า หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า มีคุณลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา  

ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดพะเยา ท่ีถือได้ว่ามีความส าคัญ

ปรากฏตามพงศาวดารต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ วัตถุ

สิ่งของท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสื่อสารความเป็นวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของเมอืงพะเยา และคน

พะเยาได้เป็นอยา่งดี ส่วนดา้นโครงสร้างการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน ์วัดศรีโคมค า มกีารสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้น าท่ีได้น าแนวคิดการสื่อสารแบบมี 

ส่วนร่วมเข้ามาใช้ ท้ังในด้านการใช้การสื่อสารเพื่อชักน าให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินกิจกรรม  

การใช้ประโยชน ์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การสื่อสารของวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า  

ในปัจจุบัน ยังต้องพัฒนาทางด้านการสื่อสารบทบาทของตัวพพิิธภัณฑ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สร้างกระบวนการสื่อสาร

ให้เกิดการสื่อสารในเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น นอกเหนือจากบทบาท

หนา้ที่เพยีงการเก็บรักษารวบรวมเพยีงเท่านัน้ 
 

ค าส าคัญ:   กระบวนการสื่อสารแบบมสี่วนร่วม, หอวัฒนธรรมนทัิศน์, วัดศรีโคมค า 
 

                                       
1 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Major of Communication Management, School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract  
The research on the topic of “ Participatory Communication Process for Learning and Preserving Phayao 

Culture through Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple” is a qualitative research with 3 objectives: 

1) To study the characteristics of museum media (Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple), 2) To 

create participatory communication process to determine communication strategy for learning and preserving 

Phayao Culture, and 3)  To develop communication strategy for learning and preserving Phayao Culture.  The 

researcher has collected the data from related documents and research, in- depth interview, hosting panel 

discussion, and organizing Design Thinking activity to create participation.  

The research found that Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple in Phayao Province had 

a museum nature.  It was a place that collected the long and important historical information of Prayao Province 

which appeared in several chronicles.  It was also a venue that preserved interesting culture, tradition, wisdom 

and historical objects that well conveyed the way of life of Phayao and its people.  Regarding administrative 

structure, Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham Temple had initiated process for participation from all 

sectors: public, private and people sector. Some leaders had adopted the concept of participatory communication 

process in terms of using communication to encourage the community to participate in planning, activity, utilization 

and evaluation. Nonetheless, the current communication strategy of Nithat Cultural Exhibition Hall at Si Khom Kham 

Temple still required improvement for clearer communication of the museum roles, and creation of the 

communication process for proactive communication to reach the target group and increase participation, in addition 

to only the role of collection and preservation  
 

Keywords:   Participatory communication process, Nithat cultural exhibition hall, Si Khom Kham temple 
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บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยสีมัยใหมอ่ย่างตอ่เนื่อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดา้นสังคม และด้าน

วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ ประวัตศิาสตร์ ภูมิปัญญา ศลิปวัฒนธรรม และ

ประเพณี บางอย่างได้เลอืนหายไปจากชุมชน หอวัฒนธรรมนทัิศน ์วัดศรีโคมค า จึงเป็นพิพิธภัณฑแ์ห่งหนึ่งของจังหวัด

พะเยา ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดพะเยา มีการจัดเก็บรวบรวม

รักษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ วัตถุสิ่งของท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถสื่อสารความเป็นวิถี

ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองพะเยา และคนพะเยาได้เป็นอย่างดี โดยหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า (พระมหา

โยธิน ฐานิสฺสโร, 2549) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระธรรมวมิลโมลี (หลวงพ่อใหญ่) ท่ีจะ

รวบรวมวัตถุโบราณท่ีท่านได้เก็บสะสมไว้ และมีผู้ท่ีศรัทธาในตัวหลวงพ่อได้น ามามอบให้ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการระดมทุนเพื่อสร้างเป็นหอวัฒนธรรมนทัิศน์ขึ้น  

หากจะเชื่อมโยงในมติิของการสื่อสาร หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ถือว่ามีบทบาทส าคัญในด้านการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้นกระบวนการสื่อสารจึงเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรี

โคมค า ในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความรักและรู้สึก

หวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพะเยา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสืบทอดให้

คนรุ่นหลักได้ศึกษาเรียนรู้ การศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา

ผ่านหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า จึงไม่เพียงแต่จะได้พัฒนากระบวนการสื่อสารท่ีมคีวามเหมาะสม ในการสร้าง

การมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่านหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค าเท่านั้น แต่ยังได้

สร้างเครือข่ายนักการสื่อสาร ท่ีเปลี่ยนบทบาทจาก passive audience ให้กลายมาเป็น active audience ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพท่ีจะสามารถขยายผลไปสูก่ารเรียนรู้และธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยาอย่างย่ังยนื 
  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสื่อพิพิธพันธ์ (หอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า) 

2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ในการเรียนรู้และธ ารง

รักษาวถิีความเป็นพะเยา 

3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบการศึกษากระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และ

ธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยาผ่านหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า ประกอบด้วย 

1. กระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

กาญจนา  แก้วเทพ (2551) มองวา่กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบทางเลือกนี้ ในอดีตมรูีปแบบการสื่อสารใน

การพัฒนาชุมชนเป็นแบบการสื่อสารทางเดียวผ่านสื่อมวลชนโดยรวมศูนย์เป็นแนวดิ่ง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน 

“กระบวนทัศน์ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” ซึ่งมีลักษณะส าคัญของกระบวนทัศน์ใหม่คือ “เป็นการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วม” (Participatory communication) 

พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ (2556) ยังเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการ

เสริมพลังให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นวางแผน 
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ขั้นปฏิบัติการและขั้นการตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ ขั้นวางแผน นักพัฒนาจะต้องมองให้เห็นศักยภาพของชุมชน

ในการ ท่ีจะด าเนินงานพัฒนาร่วมกับตน แทนท่ีจะมองเห็นแต่ด้านอ่อนด้อยของชุมชน รวมท้ังการใช้กระบวนการวจิัย

เชิงปฏิบัติการท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การค้นหาวิธีแก้ไข และการด าเนินการ

แก้ไข โดยนักพัฒนาอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนกระบวนการดังกล่าว ขั้นปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้ จ าเป็นต้องน าการสื่อสาร

แบบมสี่วนร่วมเข้ามาใช ้ท้ังในดา้นการใช้การสื่อสารเพื่อชักน าให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในงานพัฒนา อันน ามาสู่การมี

ส่วนร่วมในงานพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารเพื่อให้ชุมชนเกิดการ

พัฒนา อันน ามาสู่การเสริมสร้างพลังชุมชนในท่ีสุด 

2. แนวคิดทฤษฎีกลุม่สื่อสารเชงิวัฒนธรรม 

จากการศึกษาของกลุ่มทฤษฎีกลุ่มสื่อสารเชิงวัฒนธรรมจะท าให้เห็นมุมมองของวัฒนธรรมในแต่ละยุค 

แนวคิดเร่ืองการผลิตซ้ าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม (Reproduction for Culture Transmission) ของ วอลเตอร์ เบนจามิน ได้

มองการผลิตซ้ าและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมไปสู่มวลชนเป็นสิ่งท่ีดี ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดกังกล่าวมาใช้

ประยุกตใ์ชก้ับการส่ือสารในแงข่องการสบืทอด และรือ้ฟ้ืนความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า สามารถสื่อ

ให้คนท้องถิ่นได้มองเห็นรากเหง้าของตนเอง ซึ่งการศึกษาในมุมของนักการสื่อสารนั้น กาญจนา แก้วเทพ (2551) ได้

กล่าววา่ นักการสื่อสารจะมุง่ในแงข่องการ “ชว่ยกันพัฒนา” ตัวการสื่อสารเอง เพื่อให้เกิดการผลิตซ้ าเพื่อสบืทอดทาง

วัฒนธรรม โดย “ท้ังใชท้ั้งอนุรักษ/์พัฒนา” ซึ่งจะเป็นหลักการเบือ้งต้นของ “การใช้สรรพสิ่งตา่ง ๆ อย่างย่ังยนื” 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารแบบมสี่วนร่วม 

กาญจนา  แก้วเทพ (2551) ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญ ๆ  ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งไว้ว่าเป็นการ

สื่อสารในแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม กล่าวคือ การก าหนดบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจะไม่ตายตัว แต่จะ

ผลัดเปลี่ยนบทบาทไปมาได้ (Role shifting) ดังนัน้ ในแบบจ าลองนี้จึงมักใชค้ าว่า “คู่การสื่อสาร” และแบบจ าลองนี้เชื่อ

ว่าคนทุกคนสามารถจะเป็นได้ท้ัง passive audience และ active audience รวมท้ังยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็น active  

sender/ producer ได้อีกด้วย 

4. แนวคดิการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 

แนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ถูกพัฒนาขึ้นในต้นทศวรรษท่ี 50 มีการน าไปใช้ ปรับปรุง 

และแตกแขนงออกเป็นหลายรูปแบบ ปัจจุบันได้รับความนิยมในภาคธุรกิจท่ีน าไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

บริการ และเร่ิมน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาสาธารณะมากยิ่งขึน้ 

Murray Cox (2559, อ้างถึงใน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคิดเชิงออกแบบ

เป็นวิธีการท างานท่ีมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเน้นการลงมือปฏิบัติ และความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนกรอบ

ความคิด และแก้ปัญหา การคิดเชิงออกแบบให้ความส าคัญกับการท าให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความ

ตอ้งการ ของลูกค้ามากกวา่รูปร่างหนา้ตา 

Stanford d.school (d.school, 2016) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design thinking ออกเป็น 

5 ขั้นตอน ได้แก่ Empathize, Define, Ideate, Prototype, และ Test จากทัง้ 5 ขั้นตอนนี ้จะเห็นได้วา่ ขั้นตอนท่ีหน่ึงและ

สอง (Empathize และ Define) เป็นขั้นตอนท าความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง ขั้นตอนท่ีสาม (Ideate) คือ

ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ด้านมาสร้างไอเดีย และขั้นตอนท่ีสี่และห้า (Prototype 

และ Test) คือขั้นตอนในการทดสอบแนวคิดและพัฒนาต้นแบบท่ีเป็นตัวอย่างแนวคดิ เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรม

ท่ีตอบโจทย์กับสถานการณ์/ปัญหาที่เกิดขึ้น 
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สรุปแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ กระบวนการคิดท่ีใช้การท าความเข้าใจในปัญหา

ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สายมาสร้าง

ไอเดีย แนวทางการแก้ไข และน าเอาแนวทางตา่ง ๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมท่ีตอบ

โจทย์กับผู้ใชแ้ละสถานการณ์น้ัน ๆ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) นี้มีวิธีการศกึษา ดังนี้ 

1. การศึกษาคุณลักษณะของสื่อพิพิธภัณฑ ์(หอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า)  

ผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะของสื่อพิพิธภัณฑ์ (หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า) การบริหารจัดการ 

กระบวนการการสื่อสาร และบริบทด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุดความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีบรรจุไว้ภายในหอ

วัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับศึกษาและพัฒนากลยุทธ์

การสื่อสาร โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ

คณะกรรมการบริหาร และผู้อ านวยการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า รวมไปถึงการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย 

บทความ และหนังสอืต ารา รว่มกับการสังเกตแบบมสี่วนร่วม 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารง

รักษาวถิีความเป็นพะเยา 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดเสวนา “สื่อพิพิธภัณฑ ์บทบาทในการสื่อสาร เพื่ออนุรักษแ์ละสบืทอดภูมปัิญญาทอ้งถิ่น” 

ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่  

1) คณะกรรมการบริหาร หอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  

2) นักวิชาการ 

3) เยาวชนในพืน้ท่ี (นักเรียน นสิิต นักศึกษา) 

4) ปราชญช์าวบ้าน 

5) ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคีเครอืขา่ย 

6) ประชาชนในจังหวัดพะเยา 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็น

พะเยาร่วมกัน 

การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยา 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสร้างนักการสื่อสาร เพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนี้ 

1) เยาวชนในพืน้ท่ี (นักเรียน นสิิต นักศึกษา) 

2) ปราชญช์าวบ้าน 

3) ภาคประชาสังคมและภาคีเครอืขา่ย 

4) ประชาชนในจังหวัดพะเยา 
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3. เพื่อพัฒนาผู้รับสารให้เป็นผู้สื่อสาร (สร้างนักการสื่อสาร) โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเยาวชนซึ่งมีศักยภาพใน  

การสืบทอดและขยายผลต่อไปยังกลุ่มอื่น ๆ เช่น ครอบครัว ครู-โรงเรียน กลุ่มเพื่อน และชาวบ้านในชุมชน น ามาใช้ 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้รับสารให้เป็นผู้สื่อสาร  

จากนั้นจัดกิจกรรมทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา โดยเครือข่าย

นักการสื่อสาร เพื่อขยายผลไปสูก่ารเรียนรู้และธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยาอย่างย่ังยนื 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1) วิเคราะห์เอกสาร งานวจิัย บทความ และหนังสอืต ารา  

2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

3) การสังเกตแบบมสี่วนร่วม 

4) เวทีเสวนา 

5) กิจกรรมเพื่อสร้างนักการสื่อสาร 

6) จัดกิจกรรมทางการสื่อสารเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้และธ ารงรักษาวถิีความเป็นพะเยา 
 

การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

ภายหลังจากการเก็บข้อมูลและท าการตรวจสอบเสร็จแล้วผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนก 

เปรียบเทียบ สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytical Induction) โดยทุกขั้นตอนจะมีการตั้งสมมุติฐานชั่วคราว (Working 

hypothesis) และหาข้อสรุปชั่วคราว (Memo) ควบคู่กันไปจนได้ข้อสรุปเชงินามธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการศึกษาแต่ละขั้นตอน จะเน้นการมีส่วนร่วมของ

คณะผู้วิจัยและบุคคลส าคัญในพื้นท่ีท่ีศึกษา ด้วยการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายถกเถียง เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นจึงจะน าเสนอผลการวจิัยกลับคืนให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง สะทอ้นกลับ 

(Reflection) หรือเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อท าการปรับแก้อีกคร้ังจนเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี

ความนา่เช่ือถือและเป็นท่ีพอใจของทุกฝ่าย 
  

ผลการศึกษา 
ผลของการศึกษาวิจัยเร่ือง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็น

พะเยาผ่านหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า” แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยคุณลักษณะของสื่อพิพิธภัณฑ์ (หอวัฒนธรรมนทิัศน์ วัดศรโีคมค า) 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า (พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร, 2549) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพระเดช

พระคุณ หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี (หลวงพ่อใหญ่) ท่ีจะรวบรวมวัตถุโบราณท่ีท่านได้เก็บสะสมไว้ และมีผู้ท่ีศรัทธา

ในตัวหลวงพ่อได้น ามามอบให้ โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการระดมทุนเพื่อสร้างเป็นหอ

วัฒนธรรมนทัิศน์ขึ้น และเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมวัดศรีโคมค า เพื่อทรงน านักเรียนนายร้อย จปร. มาศึกษาวัตถุโบราณท่ีหลวงพ่อได้รวบรวม

ไว้ ทรงมีพระราชด าริท่ีจะให้สร้างพพิิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นการรักษาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และเก็บรักษาวัตถุ

โบราณให้เรียบร้อย เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อความภาคภูมิใจของประชาชนในท้องถิ่น ทรงมีพระราช

กระแสให้จัดหาทุนเพื่อก่อต้ังพิพิธภัณฑ์เมอืงพะเยาในช้ันแรก ทรงมีพระราชด าริให้ทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนทรัพย์ส าหรับ

ด าเนนิการกอ่สร้าง และทรงรับเป็นองค์ประธานทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนก่อสร้างพพิธิภัณฑเ์มอืงพะเยา และด้วยพระมหา
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กรุณาธิคุณอันล้นพ้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานทอดผ้าป่ามหากุศล

นานาชาติ ในวันพุธท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2536 

นอกจากนี้เพื่อให้การจัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า มีความสมบูรณ์ท้ังด้านเนื้อหาวิชาการ 

และการจัดแสดง จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เร่ือง “พะเยา : วถิีชีวิตและภูมปัิญญา” ขึน้ เพื่อสบืค้นหาข้อมูลของจังหวัด

พะเยาในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ประวัติกว๊านพะเยา ประวัติเมืองพะเยา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม

ของเมอืงพะเยา เป็นต้น 

บริบทของหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค าในปัจจุบัน มีดังนี้ 

รูปแบบการจัดแสดง มีการจัดรูปแบบอาคารเป็นแบบล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น มีพื้นท่ีจัดแสดงจ านวน 

2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยหอ้งจัดแสดง 5 ห้อง แตล่ะห้องจะแบง่ส่วนพืน้ท่ีจัดแสดงอีก 13 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ดา้นนอกของหอวัฒนธรรมนทัิศน์ วัดศรีโคมค า เป็นแหล่งศึกษาพันธ์ุไม้พื้นเมอืงและไมห้ายาก และ

เป็นพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนหยอ่นใจของผู้ท่ีมาชมหอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ 

ส่วนท่ี 2 บริเวณดา้นหนา้และห้องโถง เป็นเคาน์เตอร์จ าหนา่ยบัตรเข้าชม และร้านจ าหนว่ยของท่ีระลึกและ

หนังสือ ซึ่งผลก าไรส่วนหนึ่งจะแบ่งเข้าหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟ ในปัจจุบัน (2561) หอวัฒนธรรม

นทัิศน์ ฯ  จะเปิดต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส าหรับราคาบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก พระ เณร ราคา 

10 บาท และชาวตา่งชาต ิ40 บาท  

ส่วนท่ี 3 ห้องกว๊าน ภายในจะจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับกว๊านพะเยาในอดีต ช่วงก่อน พ.ศ. 2482 และ 

กว๊านพะเยา หลัง พ.ศ. 2484  เป็นการน าเสนอวิวัฒนาการเกี่ยวกับกว๊านพะเยา พันธ์ุปลาที่มีอยู่ในกว๊านพะเยา และ

เคร่ืองมอืการจับสัตวน์้ าของชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบกวา๊นพะเยา  

ส่วนท่ี 4 ลานศลิาจารึก จะจัดแสดงหลักศลิาจารึกท่ีค้นพบในเมอืงพะเยา จ านวน 48 หลัก ซึ่งในความเป็นจริง

จารึกท่ีค้นพบในเมืองพะเยามีมากถึง 112 หลัก แต่ได้กระจายไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ห้องพะเยาก่อน

ประวัตศิาสตร์ถึงพะเยายุคตน้  

ส่วนท่ี 5 ห้องพะเยาก่อนประวัติศาสตร์ถึงพะเยายุคต้น เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

อาวุธ และเคร่ืองมือหิน และในส่วนของพะเยายุคตน้จะเป็นการน าเสนอประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของเมืองพะเยาตามท่ี

ปรากฏตามพงศาวดารและหลักฐานส าคัญทางโบราณคดี 

สว่นท่ี 6 ห้องพะเยายุครุ่งเรือง เป็นห้องจัดแสดงวัตถุโบราณท่ีสันนิษฐานว่าอยูใ่นศตวรรษท่ี 20 – 21 อยูใ่นชว่ง

ท่ีพระยายุธิษฐิระ ครองเมอืงพะเยา  
ส่วนท่ี 7 ห้องเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาประเภทต่าง ๆ ท่ียังมีสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น  

ถ้วย หรือไห ท้ังขนาดเล็กขนาดใหญ่ แบบท่ีมีลวดลาย และแบบเคลือบน้ ายา ท่ีขุดพบในหลายท่ีตามท่ีได้มีการส ารวจ

เตาเผาโบราณ เชน่เคร่ืองถ้วย ท่ีพบในแหล่งเตาเผาโบราณเวยีงบัว เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองถ้วยขนาดใหญ่ ตามท่ีได้มีการขุด

พบเตาเผาโบราณในต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ส่วนท่ี 8 พะเยายุคหลัง ห้องนี้จะจัดแสดงสิ่งของประเภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลายท่ีขุดพบในร้ัววัดร้างต่าง ๆ  

ในเขตเมืองพะเยา และนอกจากนี้ยังมสีิ่งของอื่น ๆ จัดแสดงอยู่ด้วย เช่น เคร่ืองชั่ง เงินโบราณต่าง ๆ  ไปจนถึงเสื้อผ้าและ

เร่ืองราวของกบฏเงี้ยวบุกปล้นเมอืงพะเยาจัดแสดงด้วย 

สว่นท่ี 9 ห้องภูมิปัญญา ห้องนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวถิีชวีิตชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวบ้านท่ีอาศัย

อยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา ซึ่งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท่ีจัดแสดงนับวันยิ่งหาดูได้ยาก ดังนั้นห้องนี้จึงต้องการแสดงให้คน
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รุ่นหลังได้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในอดีต เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหน และเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับ

คนรุ่นตอ่ ๆ ไป 

ส่วนท่ี 10 ห้องปราชญ์เมืองพะเยา ห้องนี้จัดแสดงบุคคลส าคัญของเมืองพะเยา โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ 

และภูมิปัญญา ท่ีได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้รู้ และมคีวามเกี่ยวข้องกับเมอืงพะเยา 

ส่วนท่ี 11 ห้องพะเยากับความหวัง ส าหรับห้องนี้เป็นห้องท่ีใช้ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เช่นท่ีผ่านมาได้

จัดแสดงเกี่ยวกับลวดลายผ้าซิ่นล้านนา แหล่งท่องเท่ียวประจ าอ าเภอตา่ง ๆ และยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาจัด

นทิรรศการ โดยน าผลงานของนักเรียนและครูท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ได้น ามาจัดแสดงด้วย 

ส่วนท่ี 12 ห้องช้าง จัดแสดงเกี่ยวกับเร่ืองราวของช้างในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตคนกับช้าง ความเชื่อ 

หรือคติธรรมทางพระพุทธศาสนา และจัดแสดงวัตถุส าคัญคือ ซากฟอสซิล ช้าง 4 งา อายุ 15 ล้านปี ซึ่งได้มาจากบริษัท

เหมอืงเชยีงมว่นจ ากัด อ าเภอเชยีงมว่น จังหวัดพะเยา 

ส่วนท่ี 13 ห้องคลังเก็บวัตถุโบราณ ส าหรับห้องนี้ จะเป็นห้องท่ีมีความหลากหลายท้ังประเภทและอายุ  

ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเข้าชมพอสมควร เพราะวัตถุโบราณมีมาก ท้ังเศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดต่าง ๆ  

นับร้อยชิ้น หมอ้ ไห เคร่ืองป้ันดินเผา คลอดจนสิ่งของตา่ง ๆ ท่ีมีผู้น ามามอบให้ ซึ่งทางหอวัฒนธรรมนิทัศน ์ฯ ได้พยายาม

ลงทะเบียนวัตถุแตล่ะชิ้นพร้อมค าอธิบายท่ีมาท่ีไปและชื่อ-ท่ีอยูข่องผู้น ามามอบให้ 

ด้านการบริหารจัดการ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค ามีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ตาม

ค าสั่งวัดศรีโคมค าที่ 7/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า ลงวันท่ี 9 กันยายน 

2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการได้มาของคณะกรรมการนั้น มาจากความ

ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเชิญคนท่ีท างานอย่างแท้จริงเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะต่างจากสมัยก่อนท่ีจะ

เชญิมาเป็นแค่ท่ีปรึกษา ท้ังนี้ในทางปฏบัิตนิั้น ได้มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. (กรรมการและเลขานุการ) 

เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน ์ฯ ท้ังรูปแบบการน าเสนอ รวมท้ังการสร้างสรรค์กิจกรรม 

โดยมแีนวคิดคือ ผสาน ผสม ผลิต และพัฒนา 

ผสาน คือ การสร้างความร่วมมอืกับภาคีเครือข่าย เชน่ สถานศกึษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยา เป็นตน้ 

ผสม คือ การหาแนวคิดท่ีดมีาเป็นแบบอยา่งและผสมให้เข้ากับบริบทของหอวัฒนธรรมนทัิศนฯ์ 

ผลิต คือ การสร้างเนื้อหาให้มีความนา่สนใจ ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวอยากเข้ามาศกึษาเรียนรู้ 

พัฒนา คือ การพัฒนาตัวเองของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองและน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนทัิศน ์วัดศรีโคมค า 

ด้านปัญหาและอุปสรรค หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ประสบปัญหานักท่องเท่ียวลดลงอย่างต่อเนื่องมีเพียงกลุ่ม

หรือหน่วยงานท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งก็มีไม่มากนัก จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ในช่วงระหว่างปลายปี 2560 - 

ปลายปี 2561 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค าได้ท าการปิดปรับปรุงบริเวณพื้นท่ีจัดแสดงภายใน อีกท้ังช่วงเวลา

ดังกล่าว พระครูปลัดสวุัฒนจริยคุณ, ดร. ได้ถูกเชญิให้ไปเป็นเจ้าอาวาสท่ีวัดธรรมมกิาราม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท าให้

กิจกรรมท่ีทางหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ได้วางแผนไว้ต้องชะลอลง ส่งผลให้ท้ังภาครัฐและเอกชนคอยให้การสนับสนุน

งบประมาณ ก็ค่อย ๆ ลดความส าคัญลงเชน่กัน  

หลังจากมีการเปิดให้บริการอีกคร้ังในช่วงปลายปี 2561 ท าให้หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ประสบปัญหาใน 

การด าเนินงานค่อนข้างมาก ท้ังเร่ืองการปรับปรุงพื้นท่ีไม่ได้มาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ การจัดวางวัตถุโบราณไม่ตรงกับ

ค าอธิบาย เป็นต้น และท่ีส าคัญคือเร่ืองงบประมาณในการบริหารจัดการ เพราะการท่ีหอวัฒนธรรมนิทัศน์เปิดท าการอยู่

จ าเป็นตอ้งมคี่าใชจ้่าย เชน่ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าจ้างบุคลากร เป็นตน้  
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ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การสื่อสาร ในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา 

ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับ Design Thinking มาใช้จ านวน 2 ขั้นตอน คือ Empathize เพื่อท าความเข้าใจใน

บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ และ Define เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

รอบด้าน 

ขั้นตอน Empathize เป็นขั้นตอนของการท าความเข้าใจ ผู้วิจัยได้จัดเสวนาขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วม

เสวนาได้ท าความเข้าใจกับบริบทของหอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ โดยมผีู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหาร หอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ  จ านวน 1 ราย 

2) นักวชิาการ จ านวน 2 ราย 

3) เยาวชนในพื้นท่ี (นักเรียน นิสติ นักศกึษา) จ านวน 15 ราย  

4) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 ราย 

5) ประชาชนในจังหวัดพะเยา จ านวน 3 ราย 

โดยการเสวนานี้ได้เชญิ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. มาเป็นผู้ให้ขอ้มูลหลัก เกี่ยวกับสถานการณ์ท้ังในอดีต

และปัจจุบัน พร้อมน ากลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมส่วนจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ซึ่งในภาพรวมพบว่าสถาณ

การณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ส่งผลท าให้คนเข้ามาเท่ียวชมหอวัฒนธรรมนิทัศน์น้อยลงจาก

เมื่อก่อน โดยมท้ัีงปัจจัยคือ 

1. เร่ืองการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ในปัจจุบันท่ีมอบหมายให้พระสงฆ์ท่ีมาจากประเทศลาวมาเป็น

ผู้ดูแล ท าหน้าท่ีเป็นภัณฑารักษ์น านักท่องเท่ียวเยี่ยมชมสถานท่ี ซึ่งในเร่ืองการให้ข้อมูลอาจพอท าได้ เพราะต้องมี

การศึกษามาก่อน แต่ความเข้าใจในบริบทของความเป็นไทย ความเป็นเจ้าของพื้นท่ีนั้น ยังมีไม่มาก ซึ่งแตกต่างจาก

สมัยก่อนท่ีผู้ให้ขอ้มูลจะเป็นคนคอยเชื่อมโยงประวัตศิาสตร์ในพื้นท่ีได้อยา่งลึกซึ้ง 

2. เร่ืองพนักงานต้อนรับท่ีคอยท าหน้าท่ีให้การต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  

โดยปัจจุบันพนักงานยังคงท างานในเชิงรับ คือ นั่งประจ าเค้าน์เตอร์อย่างเดียว ไม่ได้มีส่วนร่วมในการน าชม แต่จะคอย

ถ่ายภาพและน าเสนอข่าวผ่าน Facebook ของหอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมอบหมายงานยังไมม่ีความ

ชัดเจน 

3. เร่ืองการประชาสัมพันธ์ จากการลงพื้นท่ีสอบถามข้อมูลลพบว่าคนตา่งจังหวัด ไมรู้่จักหอวัฒนธรรมนิทัศน์ 

ฯ ส่วนคนพะเยาส่วนมากรู้จักหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ แต่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชม เพราะคิดว่าไม่น่าสนใจ เป็นเพียงสถานท่ี

เก็บรักษาวัตถุโบราณเท่านัน้ 

4. เร่ืองงบประมาณในการบริหารจัดการ ยังเป็นปัญหาหลักในการจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ เพราะในทุก

วันท่ีเปิดให้บริการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีต้องแบกรับ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และค่าจ้างบุคลากร ซึ่งสวนทางกับ

จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนลดลง จึงท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประกอบกับงบประมาณท่ีภาครัฐและเอกชน

คอยให้การสนับสนุนก็ลดลงเชน่กัน ท าให้หอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ ไมม่งีบประมาณท่ีจะใชใ้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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ขั้นตอน Define เป็นขั้นตอนของการท าความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งรอบด้าน โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลท่ีได้จากการเสวนาและลงพื้นท่ีในขั้นตอน Empathize ซึ่งท้ัง  

3 กลุ่มได้ช่วยกันระดมความคิดออกมาเป็น Goal Statement ได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ท าอยา่งไรให้นักท่องเท่ียวท่ีมาวัดศรีโคมค า มาเท่ียวตอ่ท่ีหอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ 

กลุ่มท่ี 2 ท าอยา่งไรให้พืน้ท่ีจัดแสดงนา่สนใจ 

กลุ่มท่ี 3 ท าอยา่งไรให้คนท่ัวไปรู้จักหอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ 

โดยหลังจากท่ีแตล่ะกลุ่มได้ Goal Statement เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น จึงน ามาลงรายละเอยีดในตาราง 3 ชอ่งท่ี

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วธีิการ และภาพความส าเร็จท่ีอยากเห็น เพื่อท าให้กรอบความคิดของแตล่ะคนในกลุ่มชัดเจน

ยิ่งขึน้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็น Goal Statement ของกลุม่ท่ี 1 

กลุ่มที่ 1 ท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่มาวัดศรโีคมค า มาเทีย่วต่อที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ ภาพความส าเร็จที่อยากเห็น 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ี

วัดศรีโคมค า มาเท่ียวตอ่ท่ีหอ

วัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  

1. บริการรถรางจากวัดศรีโคมค า

มาท่ีหอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  

2. จัดนิทรรศการหมุนเวยีนทุก

สัปดาห์ 

3. เปิดร้านกาแฟท่ีหอวัฒนธรรม

นทัิศน์ ฯ  

4. รีวิวใน facebook youtube 

pantip 

5. ท าปา้ยโฆษณาในป๊ัมน้ ามัน 

6. จัดแพ็คเกจท่องเท่ียวร่วมกับ

สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น 

7. ท า CSR ร่วมกับสถาน

ประกอบการในจังหวัดพะเยา 

เชน่ โรงแรม 

8. โฆษณาผ่านวิทยุหรือเสียง

ตามสายในจังหวัดพะเยา 

9. เพิ่มในค าขวัญจังหวัด 

10. ท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอ 

LED ใจกลางเมอืงพะเยา 

1. นักท่องเท่ียวมาท่ีหอ

วัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ มากขึน้ 

2. คนในพื้นท่ีให้ความร่วมมอืใน

การประชาสัมพันธ์ 

3. เกิดการบอกตอ่ของคนใน

พื้นท่ี 

4. ตดิ 1 ใน 3 ของสถานที่

ท่องเท่ียวในจังหวัดพะเยา 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 2 การสังเคราะหข์้อมลูออกมาเป็น Goal Statement ของกลุม่ท่ี 2 

กลุ่มที่ 2 ท าอย่างไรให้พืน้ที่จัดแสดงนา่สนใจ 

วัตถุประสงค ์ วธีิการ ภาพความส าเร็จที่อยากเห็น 

1. เพื่อให้พื้นท่ีจัดแสดงมีความ

นา่สนใจมากยิ่งขึน้ 

2. ให้นักทอ่งเท่ียวเกิดความสนใจ

ของท่ีจัดแสดงอยูใ่นหอวัฒนธรรม

นทัิศน์ ฯ   

1. ตดิเครื่องปรับอากาศในห้องจัด

แสดงทุกห้อง 

2. มภีาพโฮโลแกรมจ าลอง

เหตุการณ์ในประวัตศิาสตร์ 

3. ม ีQR Code เพื่อให้แสกนดูขอ้มูล

เชงิลึก 

4. มหี้องชมวดีีทัศน์เกี่ยวกับประวัติ

หอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  

5. มกีารจัดนทิรรศการหมุนเวยีนใน

วันส าคัญ 

6. เพิ่มเสียงบรรยายข้อมูล 

7. ปรับเปลี่ยนการจัดแสงสว่าง

ภายในพื้นท่ีจัดแสดง 

8. ขยายพื้นท่ีเพื่อไม่ให้อึดอัด 

1. นักท่องเท่ียวประทับใจและบอก

ต่อ 

2. คนท่ีเคยมาแลว้กลับมาเท่ียวซ้ า

อีก 

3. ระบบแสงสวา่งดีกวา่เดิม 

4. มกีารจัดวางวัตถุและค าบรรยาย

ท่ีถูกต้อง 

 

ตารางที่ 3 การสังเคราะหข์้อมูลออกมาเป็น Goal Statement ของกลุม่ท่ี 3 

กลุ่มที่ 3 ท าอย่างไรให้คนทั่วไปรู้จักหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  

วัตถุประสงค ์ วิธีการ ภาพความส าเร็จที่อยากเห็น 

เพื่อให้หอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  มคีน

มาเท่ียวชม 

1. ท าแพ็คเกจร่วมกับโรงแรม 

2. ท าอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์

ออนไลน ์

3. สร้างแฮชแท็กในสื่อออนไลน ์

4. จัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมเดอืน

ละครัง้ 

5. มมีัคคุเทศกจ์ิตอาสา โดยใชค้นใน

พื้นท่ี 

1. หอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ เป็นท่ีรู้จัก

ของคนท่ัวไป 

2. คนพะเยาช่วยกันโปรโมท 

3. มนีักท่องเท่ียวเข้ามาชมเป็น

จ านวนมากทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ 

4. หอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ มเีงิน

หมุนเวยีน 

5. มนีทิรรศการหมุนเวยีน เช่นบ้าน

ชนเผ่าท่ีแสดงเร่ืองราววิถชีวีติ 

6. มร้ีานกาแฟ 
 

จะเห็นได้ว่า จากการท ากิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม Empathize และ Define กลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่มได้ช่วยกัน

สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ จนออกมาเป็น Goal Statement และได้ตารางสรุปความคิดท่ีมาช่วยท าให้สมาชิกในกลุ่มมองเป็น

เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เข้าใจในบริบทตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ มากยิ่งขึน้ อกีทัง้ได้มองปัญหา

อย่างรอบด้านเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในอนาคต 
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-Proceeding- 

ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารในการเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยา 

กระบวนการนี้ผู้วจิัยได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับ Design Thinking มาใชจ้ านวน 3 ขั้นตอน คือ Ideate เพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ Prototype เพื่อสร้างต้นแบบของกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ Test  

เพื่อน ากลยุทธ์ท่ีได้ไปทดสอบกับนักท่องเท่ียวและน ามาประเมินความเป็นไปได้ เพื่อให้กลยุทธ์ออกมาสมบูรณ์แบบ

มากที่สุด 

ขั้นตอน Ideate เป็นขั้นตอนของการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการการแก้ไขปัญหาท่ีต่อ

เนื่องมาจากขั้นตอน Define ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่มจะต้องเสนอไอเดียวธีิการแก้ปัญหาท่ีจะไปตอบวัตถุประสงค์

หรือ Goal Statement ท่ีตั้งไว้ โดยในขั้นตอนนี้จะเน้นการระดมความคิดเพื่อหาไอเดียอยา่งไมม่ีข้อจ ากัด เน้นการหาวิธี

แก้ปัญหาให้ได้มากท่ีสุด  

ภายหลังจากระดมความคิดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น ข้อมูลท่ีได้จากแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนค่อนข้างมาก  

จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเลอืกไอเดียท่ีคิดวา่สามารถท าได้ในเวลาอันสั้นใช้ทรัพยากรน้อย และสร้างผลกระทบได้มาก โดยใน

ขั้นตอน Ideate นี้ ผู้วิจัยได้ให้ตารางเคร่ืองมอืในการก าหนดกรอบความคิดเพื่อเลอืกไอเดีย และได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที ่4 ก าหนดกรอบความคิดเพื่อเลอืกไอเดียในขัน้ตอน Ideate ของกลุม่ท่ี 1 

กลุ่มที่ 1 ท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่มาวัดศรโีคมค า มาเทีย่วต่อที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ 

ท าได้ทันที ม ีImpact มาก 

1. เพิ่มในค าขวัญจังหวัด 

2. รีวิวใน facebook youtube pantip 

 

ต้องใช้เวลา มี Impact มาก 

1. ท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ใจกลางเมอืงพะเยา 

2. เปิดร้านกาแฟท่ีหอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ  

3. จัดนิทรรศการหมุนเวยีนทุกสัปดาห์ 

4. ท า CSR ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดพะเยา 

เชน่ โรงแรม 

5. บริการรถรางจากวดัศรีโคมค ามาที่หอวัฒนธรรม

นทัิศน์ ฯ  

6. ท าปา้ยโฆษณาในปั๊มน้ ามัน 

ท าได้ทันที ม ีImpact น้อย 

1. โฆษณาผ่านวิทยุหรือเสียงตามสายในจังหวัดพะเยา 

ต้องใช้เวลา มี Impact น้อย 

 
 

ตารางที่ 5  ก าหนดกรอบความคิดเพื่อเลอืกไอเดียในขัน้ตอน Ideate ของกลุม่ท่ี 2 

กลุ่มที่ 2 ท าอย่างไรให้พืน้ที่จัดแสดงนา่สนใจ 

ท าได้ทันที ม ีImpact มาก 

1. ปรับเปลี่ยนการจัดแสงสวา่งภายในพื้นท่ีจัดแสดง 

 

ต้องใช้เวลา มี Impact มาก 

1. มภีาพโฮโลแกรมจ าลองเหตุการณใ์นประวัตศิาสตร์ 

2. มหี้องชมวดีีทัศน์เกี่ยวกับประวัตหิอวัฒนธรรมนทัิศน ์ฯ 

3. มกีารจัดนทิรรศการหมุนเวยีนในวันส าคัญ 

ท าได้ทันที ม ีImpact น้อย 

1. ม ีQR Code เพื่อให้แสกนดูข้อมูลเชงิลึก 

2. ตดิเครื่องปรับอากาศในห้องจัดแสดงทุกห้อง 

ต้องใช้เวลา มี Impact น้อย 

1. ขยายพื้นท่ีเพื่อไม่ให้อึดอัด 

2. เพิ่มเสียงบรรยายข้อมูล 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 6  ก าหนดกรอบความคิดเพื่อเลอืกไอเดียในขัน้ตอน Ideate ของกลุม่ท่ี 3 

กลุ่มที่ 3 ท าอย่างไรให้คนทั่วไปรู้จักหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  

ท าได้ทันที ม ีImpact มาก 

1. สร้างแฮชแท็กในสื่อออนไลน์ 

2. ท าแพ็คเกจร่วมกับโรงแรม 

 

ต้องใช้เวลา มี Impact มาก 

1. ท าอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

2. จัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมเดอืนละครัง้ 

ท าได้ทันที ม ีImpact น้อย 

1. มมีัคคุเทศกจ์ิตอาสา โดยใชค้นในพื้นท่ี 

ต้องใช้เวลา มี Impact น้อย 

 
 

จากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายได้ระดมความคิดเห็นกันอกีครั้งเพื่อเลือกไอเดียท่ีคิดวา่มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะ

ท ามากลุ่มละ 1-2 ไอเดีย ซึ่งได้ผลดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวท่ีมาวัดศรีโคมค า มาเท่ียวต่อท่ีหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  เลือกไอเดียเพิ่ม

ในค าขวัญจังหวัด และรวีวิใน facebook youtube pantip 

กลุ่มท่ี 2 ท าอย่างไรให้พื้นท่ีจัดแสดงน่าสนใจ เลอืกไอเดียจัดนิทรรศการหมุนเวยีนในวันส าคัญ 

กลุ่มท่ี 3 ท าอย่างไรให้คนท่ัวไปรู้จักหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  เลือกไอเดียสร้างแฮชแท็กในสื่อออนไลน์ และ

จัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมเดอืนละครัง้ 

ขั้นตอน Prototype เป็นขั้นตอนของการสร้างต้นแบบของกลยุทธ์ให้มคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขั้นตอนนี้

ผู้วิจัยให้กลุม่เป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม สร้าง Prototype โดยให้แต่ละกลุ่มใชก้ารวาดภาพเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนวคดิ

ของแต่ละกลุ่มออกมาให้เกิดเป็นรูปแบบ Prototype เพื่อเชื่อมโยงแนวความคิดของสมาชิกในกลุ่มเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และภาพร่วมกัน 

ขั้นตอน Test เป็นขัน้ตอนของการน ากลยุทธ์ท่ีได้ (Prototype) ไปทดสอบกับนักทอ่งเท่ียวและน ามาประเมิน

ความเป็นไปได้ เพื่อให้กลยุทธ์ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยผู้วจิัยได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มน า Prototype ของกลุม่

ตนเองไปทดสอบกับนักทอ่งเท่ียวและประชาชนบริเวณวัดศรีโคมค าและให้แบบฟอร์มเพื่อเก็บขอ้มูลดังนี้ 

1. เขาชอบอะไร 

2. เขาอยากให้ปรับปรุงอะไร 

3. เขาสงสัยอะไร 

4. เขามีขอ้เสนอแนะอะไร 

ซึ่งหลังจากท่ีลงพืน้ท่ีทดสอบ Prototype เรียบร้อยแล้วนัน้ ได้ผลดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1001 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 7 ผลการน า Prototype ไปทดสอบกับนักท่องเท่ียวและประชาชนบริเวณวัดศรีโคมค า ของกลุ่มท่ี 1  

กลุ่มที่ 1 ไอเดียเพิ่มในค าขวญัจังหวัด และรีววิใน facebook youtube pantip 

เขาชอบอะไร 

1. ชอบท่ีมีรีวิวในสื่อออนไลนเ์พราะจะได้มีคนรู้จักหอ

วัฒนธรรมนทัิศน์เพิ่มขึ้น และยังสามารถเข้าถึงคน

จ านวนมากได้ทุกเพศทุกวัย 

เขาอยากใหป้รับปรุงอะไร 

1. ถ้าสร้างเป็นเพจ ควรมชีื่อจังหวัดในช่ือเพจด้วย 

เขาสงสัยอะไร 

1. เพิ่มในค าขวัญจะยุ่งยากไปรึเปล่า 

เขามขี้อเสนอแนะอะไร 

1. นอกจากสื่อออนไลนแ์ลว้ควรเพิ่มสื่อวิทยุและปา้ย

โฆษณาด้วย 

2. เพิ่มขอ้มูลในเว็บท่องเท่ียว ว่ามาพะเยาควรไปท่ี

ไหนบ้าง 

3. เปิดร้านกาแฟสร้างมุมถา่ยรูปท่ีสอดแทรก

นทิรรศการเข้าไปจะช่วยได้มาก 

 

ตารางที่ 8 ผลการน า Prototype ไปทดสอบกับนักท่องเท่ียวและประชาชนบริเวณวัดศรีโคมค า ของกลุ่มท่ี 2 

กลุ่มที่ 2 ไอเดียจัดนทิรรศการหมุนเวียนในวันส าคัญ 

เขาชอบอะไร 

1. ชอบท่ีจะได้เห็นของดีแตล่ะอ าเภอมาจัดแสดง 

2. จะได้รู้สถานท่ีเท่ียวตอ่ 

3. คนภายนอกจะได้รู้จกั 

4. สามารถดงึดูดใหค้นมาเท่ียวได้ 

เขาอยากใหป้รับปรุงอะไร 

1. ท าให้นิทรรศการมคีวามนา่สนใจ 

2. นทิรรศการปัจจุบันมเียอะ ควรหาจุดเดน่ 

3. ควรมกีิจกรรมให้คนเข้าร่วม 

เขาสงสัยอะไร 

1. จะท าต่อเนื่องในระยะยาวได้รึเปล่า 

เขามขี้อเสนอแนะอะไร 

1. ให้น าของดแีตล่ะอ าเภอมาโชว์หรือขายดว้ย 

2. มท่ีีถ่ายรูปและจุดเช็คอนิ 

3. มกีารใส่ชุดพื้นบ้าน 

4. เพิ่มจุดเด่น 

5. ท าให้นิทรรศการท่ีจัดสามารถเช่ือมโยงแหลง่

ท่องเท่ียวอื่นได้ด้วย 

6. ใชค้วามเชื่อเข้ามาช่วย 

7. ใชบุ้คคลที่มชีื่อเสียงมาชว่ยโปรโมท 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 9 ผลการน า Prototype ไปทดสอบกับนักท่องเท่ียวและประชาชนบริเวณวัดศรีโคมค า ของกลุม่ท่ี 3 

กลุ่มที่ 3 ไอเดียสรา้งแฮชแทก็ในสื่อออนไลน์ และจัดงานตลาดนดัวัฒนธรรมเดือนละครัง้ 

เขาชอบอะไร 

1. ชอบแฮชแท็กเพราะท าให้คนรุ่นใหมเ่ข้าถึงได้งา่ย 

2. ชอบท่ีแจกของ 

3. ตลาดวัฒนธรรมนา่สนใจ 

เขาอยากใหป้รับปรุงอะไร 

 

เขาสงสัยอะไร 

1. แฮชแท็กมันเข้าถึงเฉพาะกลุ่มไปมัย้ 

เขามขี้อเสนอแนะอะไร 

1. คิดวา่แฮชแท็กไมจ่ าเป็นไปสร้างจุดเด่นอย่างอื่นดกีว่า 

เชน่ อนุสาวรีย์พ่อขนเจือง 

2. ถ้าจัดตลาดวัฒนธรรมควรเป็นงานระดับจังหวัดท่ีมี

การโปรโมทแบบจรงิจัง 

3. ท าปา้ยประชาสัมพันธ์ใหญ่ ๆ 

อภิปรายผล 

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ  คือพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดพะเยา ท่ีถือได้ว่ามีความส าคัญปรากฏตามพงศาวดารต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็นแหล่ง

รวบรวมเก็บรักษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ วัตถุสิ่งของท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถ

สื่อสารความเป็นวิถีชีวติ ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองพะเยา และคนพะเยาได้เป็นอย่างดีเพราะวัฒนธรรมคือรูปแบบ

ของวิถีชีวิตท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม ซึ่งในแต่ละสังคมก็มีความแตกต่างของรูปแบบ  

การด าเนนิชีวิตของผู้คนมากมายซึ่งเกี่ยวโยงเรื่องของกลุม่คน ชนชัน้ ภาษา ชาติพันธ์ุ เร่ืองเพศสภาวะ ฯลฯ วัฒนธรรม

จึงเป็นสิ่งท่ีเราสัมผัสได้ ในเชิงนามธรรมมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ส่วนในเชิงรูปธรรมจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม

บริบทของสังคม (ปริญญาเอกสาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555) 

ส่วนดา้นโครงสร้างการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ค่อนขา้งที่จะชัดเจน โดยเนน้การมสี่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. ได้น าแนวคิดการสื่อสาร

แบบมสี่วนร่วมเข้ามาใช ้ท้ังในดา้นการใช้การสื่อสารเพื่อชักน าให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในงานพัฒนา อันน ามาสู่การมี

ส่วนร่วมในงานพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนเกิด 

การพัฒนา อันน ามาสู่การเสริมสร้างพลังชุมชนในท่ีสุด ขั้นการตรวจสอบและการประเมนิผล จ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและประเมินผลจากสายตาของคนในชุมชนร่วมกับนักพัฒนา การตรวจสอบ

และประเมินผลดังกล่าวจะท าให้ท้ังชุมชนและนักพัฒนาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวอันน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการท างานด้านพัฒนาด้วยตนเองในท่ีสุด (พวงชมพู ไชยอาลา  

แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2556) 
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-Proceeding- 

นอกจากนี้ เร่ืองกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อเรียนรู้และธ ารงรักษาวิถีความเป็นพะเยาผ่านหอวัฒนธรรมนิทัศน์  

วัดศรีโคมค า ยังคงตอ้งเนน้การมสี่วนร่วมเพราะเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาโดยเร่ิมตัง้แต่ 

1. การมสี่วนร่วมในการวางแผน อันได้แก่ การท่ีประชาชนมบีทบาทในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน

โครงการ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแนว

ทางการในการด าเนนิงาน การก าหนดแนวทางในการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม อันได้แก่ การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ และการประสานความ

ร่วมมอืในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ  

3. การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ อันได้แก่ การน าเอากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะใน 

ด้านการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม 

4. การมสี่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน ์อันได้แก่ การแจกจ่ายประโยชนต์า่ง ๆ ในการพัฒนาอยา่งยุติธรรม 

5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อันได้แก่การให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขในล าดับตอ่ไป 

ซึ่งการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนมิได้อยู่แค่เพียงการปรากฏตัว หรือให้ข้อคิด หรือด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของประชาชนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของประชาชน จากผู้รับบริการตา่ง ๆ ไปสู่การก้าวเข้าไปมสี่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ

เกี่ยวกับภารกิจตา่ง ๆ ในการพัฒนาชุมชนแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การก าหนดวาระในการพัฒนา 

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาลุล่วงไปด้วยดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อ “ผลต่าง ๆ” ซึ่งสืบ

เนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาในพื้นท่ี ตลอดจนการติดตาม/ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาให้

เหมาะสม (ปาริชาต ิสถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) 

จะเห็นได้ว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค ายังคงต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันก าหนดกล

ยุทธ์และทิศทางในการด าเนินงาน เพื่อให้หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ฯ ได้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ วัตถุโบราณท่ีมีคุณค่า เพื่อส่งต่อความเป็นพะเยาสู่คนรุ่นหลังให้ได้รู้จักตนเอง และวิวัฒนาการจากอดีต 

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Russo, Watkins, Kelly, & Chan (2008) ท่ีได้ฉายมุมมองของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  

ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสื่อพิพิธภัณฑ์ จากผู้ดูแลเนื้อหาทางวัฒนธรรม เป็นผู้สื่อสารผ่านสื่อสังคม เพื่อเนน้ให้เกิด

การมสี่วนร่วมมากขึน้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวสื่อพพิธิภัณฑ์ในปัจจุบันเองยังต้องพัฒนาบทบาทของตนเอง ให้เกิดการสื่อสารใน

เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกแนวทางท่ีชี้ให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ได้

ต้องการพื้นท่ีในการสื่อสาร นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่เพียงการเก็บรักษารวบรวมเพียงเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษา

รูปแบบการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาชนบทในศรีลังกาของ Jinadasa, W. M. P. K. (2554) ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ

ตัวสื่อเองในการพัฒนาชุมชน และยังเป็นสื่อท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ Sheelita, D. (2013) ท่ีได้ศึกษาละครพื้นบ้าน ในแง่ของการพัฒนาการสื่อสารในอนิเดีย  

โดยการสื่อสารของละครพื้นบ้านนี้ สื่อให้เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองท่ีถูกฝังอยู่ในตัวตนของท้องถิ่นและสังคม ชี้ให้เห็นถึง

ส าคัญและความแข็งแรงของสื่อแบบดั้งเดิม วิธีการแบบดั้งเดิมของการสื่อสาร รวมไปถึงศักยภาพส าหรับการถ่ายทอด

เร่ืองราวเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาชาติโดยรวมตอ่ไป ท้ัง Jinadasa, W. 

M. P. K. (2554) และ Sheelita, D. (2013)  ได้ช้ีให้เห็นจุดร่วมของการศกึษาท่ีเชื่อในศักยภาพของสื่อและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ใกล้ชิดกับชุมชน และชุมชนรู้สกึได้ถงึความเป็นเจ้าของ (Sense of belonging)  แมว้า่ในมุมมอง

ดังกล่าว จะเป็นการศกึษาโดยเนน้ในการใชส้ื่อพื้นบ้านในการพัฒนา ในประเด็นตา่ง ๆ ของสังคมชนบท แตส่ิ่งท่ีผู้วจิัยได้น า



1004 

 

-Proceeding- 

แนวคิดจากงานดังกล่าวมาใชค้ือ การตอกย้ าวา่สื่อพื้นบ้านนั้นมปีระสิทธิภาพอยา่งมาก ในการสื่อสารเพื่อเสริมพลังให้กับ

คนในชุมชน การเข้าถึงในระดับจิตใจในชุมชน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นท่ีสื่อกระแสหลักไม่อาจท าได้ เช่นเดียวกับสื่อ

พิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมสื่อพื้นบ้านอื่น ๆ ไว้อย่างมากมายเช่นกัน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จึงเน้นท่ีการพัฒนากลยุทธ์  

การสื่อสาร โดยการมีส่วนร่วม เพื่อให้องค์ความรู้ ความเป็นวิถี ประเพณีและวัฒนธรรม ของคนพะเยาท่ีบรรจุอยู่ใน 

หอวัฒนธรรมมานทัิศนว์ัดศรีโคมค า ได้ถูกถ่ายทอดออกไปได้อยา่งมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะด้านบริบทในการท าวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลและท ากิจกรรมในช่วงท่ีหอวัฒนธรรมนิทัศน์  วัดศรีโคมค าอยู่

ระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายปัจจัย ซึ่งท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเชิงลึก ข้อมูลท่ีได้จึงได้มาในรูปบบ

ของการศกึษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และจากการท ากิจกรรม Design Thinking เท่านัน้ 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดท ากลยุทธ์  

จากการลงพื้นท่ีวิจัย ผู้วิจัยพบวา่หอวัฒนธรรมนทัิศน์ ฯ ยังคงมีความส าคัญในการท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้

ท่ีรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เพียงแต่ต้องการการมีส่วนร่วมใน  

การร่วมกันก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เช่น 

ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ อันจะท าให้การพัฒนาดังกล่าวเกิดความยั่งยืนและมี

ความตอ่เนื่องในระยะยาวได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาท่ีเน้นไปท่ีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การ

พัฒนาหอวัฒนธรรมนทัิศน์ เพื่อให้ได้กลยุทธ์ท่ีน าไปพัฒนาได้อยา่งแทจ้รงิ 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา ตาก   

Satisfaction of Students Attending the Stadium of Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak 

 

แจ่มใส จันทร์กลาง1* 

Chamsai Chanklang1* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  และเพื่อน าผลท่ีได้ไปเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการใช้บริการ

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ประชากรท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 346 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บรวบรวมข้อมูลการวจิัยดว้ย

เคร่ืองมือ คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิัยพบวา่ นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ตาก มคีวามพงึพอใจต่อสนามกีฬา เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ ด้านส่ิงดงึดูดใจภายในการบริการ พบวา่ มคีวาม

พงึพอใจในระดับมากซึ่งมคี่าเฉลี่ย 4.60 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ มคีวามพงึพอใจในระดับมากซึ่งมคี่าเฉลี่ย 

3.80 ด้านกจิกรรม พบวา่ มคีวามพงึพอใจระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.69 ข้อเสนอแนะของนักศกึษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พบวา่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
 

ค าส าคัญ:   ความพงึพอใจ, การบริการ, สนามกีฬา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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Abstract  
The purposes of this study was to explore the satisfaction of students who attend the stadium of 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak (RMUTL Tak) .  The results of this study will be proposed as 

guideline to improving the service of the stadium at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. Population 

of this research were 364  RMUTL Tak’ s students.  The data collection was conducted by accidental sampling 

method with questionnaire as a research instrument.  Moreover, the data achieved was analyzed for frequency, 

percentage, and standardization.  The findings of the study revealed that RMUTL Tak students were satisfied on 

the stadium. According to factors considered in the study, it showed that the students were satisfied with service 

attraction at high level of 4.30. The students, moreover, reflected high level of their satisfaction on facilities in the 

stadium at 3.80. Finally, based on the activities, students showed the most satisfying level at 4.96 and RMUTL 

Tak students’ comments were averagely found at 4.24. 
 

Keywords:   Satisfaction, Services, Stadium, Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

บทน า 
ระบบสุขภาพไทยในปัจจุบัน ก าลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของประชากร ท าให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การ

เชื่อมต่อการค้าการลงทุนท่ัวโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพ

ของระบบบริการมากขึ้น ขณะท่ีงบประมาณภาครัฐเร่ิมมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านระบบ

สาธารณสุข ท าให้ระบบสุขภาพของคนไทยต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอีกทั้งความเจริญก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีท าให้สภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรไทยเปลี่ยนไป เกิดการแขง่ขันกันเพื่อท่ีจะสามารถด ารงชีวิต

อยู่ได้อย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางความกดดันจากหลาย ๆ ปัจจัยในสังคม ให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย

สมรรถภาพทางร่างกายลดลง จนเป็นสาเหตุไปสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคภัยต่าง มากขึ้น สุขภาพท่ีดีนั้นไม่สามารถ

ซื้อได้ด้วยเงิน ค าตอบท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยคือ การออกก าลังกาย (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข, 2560) 

 พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นพฤติกรรมสุขภาพอย่างหนึ่งท่ีมีประโยชน์ เพราะการออกก าลังกายท าให้

ระบบอวัยวะต่างของร่างกายได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น มีผลดีต่อการท างานของปอด

และหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญพลังงาน ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ช่วยป้องกัน 

การเกิดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ จากการส ารวจสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

ของคนไทย โดยกรมอนามัย พบว่า ประชากรไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 มีกิจกรรมทางกายต่ า และ  

หากพิจารณาพาะการออกก าลังกาย พบวา่ ผู้ใหญ่ออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ีรอ้ยละ 20-24 และ

มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ท่ีออกก าลังกายเพียงพอ ต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนั้น  

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมคนไทยให้หันมาใส่ใจการออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นเร่ืองส าคัญ รวมไปถึงการพัฒนา

คุณภาพประชากรในประเทศให้เป็นผู้มีคุณภาพ ประชากรจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงท้ังสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต การออกก าลังกายเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพดี โดยท่ีพฤติกรรมการออกก าลังกายจะช่วย
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ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งการออกก าลังกายแตล่ะชนิดจะมรูีปแบบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์แตกต่างกัน

ไป แตจ่ากการศกึษาพบวา่ประชาชนสว่นใหญ่ยังขาดการออกก าลังกาย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ไมม่เีวลา สภาพร่างกาย

ไมเ่หมาะสม หรือไมม่สีถานท่ีออกก าลังกาย การท่ีประชาชนไม่ออกก าลังกายน้ันจะส่งผลเสียตอ่สุขภาพตามมา (ชาตรี 

ประชาพิพัฒน์และนฤพันธ์ วงศ์จตุรภัทร. 2545) การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ด ารงชีวิต อาทิเช่น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต ์การป่ันจักรยานไปท างานแทนการขับรถ หรือเพียงการขุดดนิท า

สวนท่ีบ้าน เหล่านี้ถือเป็นการออกก าลังกายท้ังสิ้นซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นท าให้รู้สึกสดชื่นมีพลังท่ีจะท างาน

และตอ่สูก้ับชีวิต ทัง้ยังลดความเครยีดได้อีกดว้ย (ธนพร แย้มศรี และคณะ, 2560) 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ซึ่ ง เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ีจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  

ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษาแล้ว ยังมีการส่งเสริม

ด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสนามกีฬาท่ีมีความหลากหลาย และยังมีเคร่ืองออก

ก าลังกายไว้บริการส าหรับผู้ท่ีสนใจในการออกก าลังกายด้วย เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน 

สนามเปตอง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และเคร่ืองออกก าลังกายประเภทต่าง เป็นต้น รวมท้ังมีการ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาในแต่ละปี เช่น กีฬาเขียวแดง กีฬาสี และกีฬาสานสัมพันธ์อื่น ๆ (วิกีพีเดีย , 2560) 

ปัจจุบันจะเห็นว่าสภาพของเคร่ืองออกก าลังกายและสนามกีฬาบางชนิดไม่สามารถเล่นได้ เนื่องจากเกิดการช ารุด

เสียหาย ไม่มีเจ้าหน้าท่ีในการดูแล และซ่อมบ ารุง ท าให้ไม่มีผู้เข้าไปใช้บริการ รวมท้ัง สนามกีฬาบางประเภทเกิด  

การปล่อยทิ้งร้าง โดยไม่มีการปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการสนาม

กีฬาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงมีความส าคัญท่ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน  

การด าเนนิการปรับปรุง ตอ่ไป อันก่อให้เกิดความพงึพอใจสูงสุดแก่ผู้ใชบ้ริการอยา่งแทจ้รงิ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
         1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการใช้บริการของ

สนามกีฬามหาวิทยาลัย 

         2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการใช้บริการสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดับการศกึษา 

-ภูมิล าเนาปัจจุ บันท่าน

อาศัยอยูจ่ังหวัดใด 

 

ตัวแปรตาม 

ความพงึพอใจของ

นักศกึษาท่ีมาใชบ้ริการ

สนามกีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา ตาก 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ านวน 346 ฉบับ เพื่อส ารวจความพึง

พอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

- ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากบุคคลห้องสมุดหรือ หน่วยงานอ่ืนๆเก็บรวบรวมขอ้มูลไว้

แลว้ เช่น รายงานการวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ ์การค้นคว้าข้อมูลผ่าน ระบบอนิเตอร์เน็ตและสถิต ิงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องรวม

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานท่ีการศึกษาเพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 3,247 คน (วิกิพีเดีย, 2561) 

(มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลคลลา้นนา ตาก, 2561) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลคร้ังนี้ ได้จากการน าจ านวนประชากรท้ังหมด คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 3,247 คน มาเทียบในตารางส าเร็จรูปในการหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ

มอร์แกน (krejcie&morgan) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังนี้ จ านวน  

346 คน และใชว้ธีิสุม่ตัวอย่างแบบบังเอญิ  

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนาม

กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีลักษณะค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น  

3 ตอน ดังนี ้

          ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ข้อ 

          ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก  

          ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งเป็นการแสดง

ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน า ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเขียนขอ้เสนอแนะได้ตามความเป็นจริงและเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวจิัยศกึษาแนวทางการพัฒนาสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตาก ด้วยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง หลังจากนั้น

ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลแลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ 

           1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   

ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 

2. ข้อมูลดา้นความพงึพอใจต่อการใช้บริการ จะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตาก น ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิในการหาค่าความถี่และร้อยละ 
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ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะ 

จ าแนกตามเพศ พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 53.76 และเพศหญิง 

จ านวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.24 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามีอายุอยู่ในช่วง 18 -20 ปี จ านวน 1501 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.35 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 21- 25 ปี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 56.65 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.97 รองลงมาเป็นนักศกึษาระดับ ปวส จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.46 ระดับ

ปริญญาตรีช้ัน 3 จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 19.94 ระดับปริญญา  

จ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 147 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.49 รองลงมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 คณะวิทยาศาสตร์และคณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 40 คิดเป็นร้อยละ 11.56  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของนักศกึษาที่มาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก แบ่งเป็น 3 ด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมาใช้บริการในด้านสิ่งดึงดูดใจภายใน  

การบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.60 , S.D.= 0.53) นักศึกษามีความพึงพอใจท่ีมาใช้บริการในด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄  = 3.80 , S.D.= 0.74) นักศกึษามคีวามพงึพอใจที่มาใชบ้ริการในด้าน

กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69 , S.D.= 0.69) 

 

ตรารางที่ 1 ด้านสิ่งดึงดูดใจภายในการบริการ แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ด้านส่ิงดงึดูดใจภายในการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63  

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.สนามกีฬาอยู่ไม่ไกล สะดวกในการเดินทางมาสนามกีฬา 4.60 0.53 มากที่สุด 

2.สถานท่ีเพยีงพอต่อจ านวนนักศกึษาท่ีมาใชบ้ริการสนามกีฬา 4.58 0.59 มากที่สุด 

3.สถานกีฬามีแสงไฟเพยีงพอต่อการท ากิจกรรมตอนกลางคืน 4.25 0.59 มากที่สุด 

4.อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ในสนามกีฬา พรอ้มส าหรับการใช้งาน 3.50 0.67 มาก 

5.สนามกีฬามคีวามปลอดภัย 4.07 0.72 มาก 

รวม 4.20  0.63 มาก 

 

 

 



1011 

 

-Proceeding- 

ตรารางที่ 2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด้านสิ่งสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.ร้านคา้บริเวณสนามกีฬา 3.34 0.59 ปานกลาง 

2.หอ้งน้ ามคีวามสะอาดและเพยีงพอ 3.42 0.75 มาก 

3.มป้ีายบอกทางและสนามกีฬาตา่งๆ 3.88 0.59 มาก 

4.ความสะอาดของสนามท่ีให้บริการ 4.48 0.62 มากที่สุด 

5.การติดป้ายแจ้งข้อมูลให้นักศกึษาใช้บริการ 3.94 0.54 มาก 

6.บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ 4.20 0.64 มาก 

7.สนามกีฬามถีังขยะท่ัวถึง 3.34 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.80 0.74 มาก 

 

ตรารางที่ 3 ด้านกิจกรรม แสดงว่านักศึกษามีความพึงพอใจใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ด้านส่ิงกิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.69 ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.ความพงึพอใจที่มตีอ่สนามกีฬาในการจัดกีฬาส ี 4.72 0.45 มากที่สุด 

2.ความพงึพอใจที่มตีอ่กิจกรรมรับนอ้งใหม่ 4.66 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.69  0.68 มากทีสุ่ด 
 

ด้านเป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่วนใหญ่ต้องไห้มีเคร่ืองจ าหน่ายผ้าเย็นบริเวณ

สนามกีฬา รองลงมาคือ นักศึกษาต้องการไห้มีร้านขายของช าบริเวณสนามกีฬาเพื่อจะได้สะดวกต่อการออกไปซื้อ

ด้านนอก รองลงมาคือ นักศึกษาต้องการไห้มีเคร่ืองจ าหน่ายน้ าหรือเคร่ืองจ าหน่ายน้ าแร่บริการ รองลงมาคือ 

นักศึกษาต้องการไห้สนามกีฬามีบริการถังขยะข้างสนามกีฬาเพื่อรักษาสนามไม่ไห้เกิดความไม่สะอาดต่อสนามกีฬา 

ล าดับสุดท้ายคือ นักศึกษาต้องการไห้มีเจ้าหนา้ท่ีประจ าสนาม เพื่อเป็นการคอยแนะน าหรือช่วยแก้ใขปัญหา หากเกิด

อุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 



1012 

 

-Proceeding- 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลการศึกษาพบวา่ นักศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 187 คน และเพศชาย จ านวน 159 คน ส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษามีอายุอยู่ในช่วง 18 -20 ปี จ านวน 1501 คน นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการเป็นนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 จ านวน 118 คน รองลงมาเป็นนักศกึษาระดับปวส จ านวน 98 คน ระดับปริญญาตรีช้ัน 3 จ านวน 

69 คน ระดับปริญญาตรีชั้น 1 จ านวน 50 คน ระดับปริญญาตรีชั้น 4 จ านวน 11 คน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 104 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 101  คน คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 59 คน คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 46 คน ส่วนใหญ่จะ

เป็นนักศกึษาเพศหญิง เพราะสนใจเร่ืองสุขภาพในการออกก าลังกาย เพื่อไห้รูปร่างสวยงามตอ่ตนเอง ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความพึงพอใจต่อสนามกีฬา ในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่  

1.ด้านสิ่งดึงดูดใจภายในการบริการ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความ

พงึพอใจในระดับมากที่สุดซึ่งมคี่าเฉลี่ย 4.60 คือ สถานท่ีสนามกีฬาอยู่ไม่ไกล สะดวกในการเดินทางมาสนามกีฬาเพื่อ

ท ากิจกรรมตา่ง ๆ 

 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบวา่พบวา่ นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก มคีวาม

พงึพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.48  คือ ด้านความสะอาดของสนามท่ีให้บริการ 

 3. ด้านกิจกรรม พบว่า นักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความพึงพอใจระดับมาก

ท่ีสุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.72 คือ ความพงึพอใจที่มตีอ่สนามกีฬาในการจัดกีฬาสี  
 

อภิปรายผล  

1. อภิปรายผลวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะ 

นักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สว่นใหญ่เป็นประชากรเพศชาย และระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 มีจ านวนมากกวา่ระดับ

อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร (2556) ได้ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ผลการวิจัยพบวา่ พฤติกรรมการออกก าลังกาย แบ่งเป็นนักศึกษาเพศชาย 

238 คน เพศหญิง 199 คน โดยการสุ่มเก็บจากนักศึกษา จ านวน 437 คน ซึ่งมีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สืบสกุล ใจสมุทร (2554) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการออกก าลังกายของประชาชนใน

จังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนท่ีมาออกก าลังกาย จ านวน 300 คน เป็นเพศชาย

จ านวน 150 คน และเพศหญิงจ านวน 140 คน ท่ีได้มาจากการสุม่แบบบังเอญิ เครื่องมือท่ีใชใ่นการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วยแรงจูงใจด้านตา่ง ๆ 4 ด้าน คือ (1) ด้านความรักความถนัดและความสนใจ จ านวน 

6 ข้อ (2) ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน 7 ข้อ (3) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 ข้อ 

และ (4) ด้านชื่อเสียงและสังคม จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2. อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจการไห้บริการ 

 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

  ด้านสิ่งดึงดูดใจภายในการบริการ เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือสถานท่ีอยู่ไม่ไกล สะดวกในการเดินทางมาใช้สนามกีฬา เนื่องจากไกลสถาบันศึกษา สามารถเข้าออกได้

ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2560) ได้ศึกษา การส ารวจความพึง

พอใจต่อการให้บริการห้องออกก าลังกาย และสนามกีฬากลางแจ้งตา่ง ๆ ผลการวจิัยพบวา่ สถานท่ีให้บริการมีความ

สะอาด ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 68.03 จ านวนห้องในการให้บริการแยกชาย/หญิง  ความพงึพอใจ

อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 65.57 สถานท่ีในการให้บริการมีความเหมาะสม  ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 

= 62.30 พื้นท่ีในการให้บริการกว้างและเพียงพอ  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 59.84 การตกแต่ง

ภายในห้องมีความสวยงาม/เป็นระเบียบความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย = 58.20 การมีเคร่ืองอ านวยความ

สะดวกและอุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกายในการให้บริการเพียงพอ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 

= 74.58 ความทันสมัยและสภาพของอุปกรณอ์อกก าลังกาย ความพงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย = 72.94 มี

การจัดวางระบบการให้บริการมีความเหมาะสม  ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  ค่าเฉลี่ย = 55.74 และ ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ ธิดา (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอลให้เช่าของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ สนามกีฬาฟุตบอลให้เชา่ส่วนใหญ่มผีู้เข้ามาใช้

บริการมากเนื่องจาก เน้นการจัดการตอบโจทย์อุปสงค์ของผู้เข้ามาใช้บริการ มีร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ไว้ส าหรับบริการ เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในสถานท่ีและดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้

บริการมากขึ้น 

          ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกของสนามกีฬาในมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่า  

นักศึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คือ ความสะอาดของสนามท่ีให้บริการนักศึกษาท่ีมาใช้บริการ

สนาม อาทิเช่น ท ากิจกรรมการออกก าลังกายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาล ชะใบรัมย์และ สุชาติ  หอมจันทร์ 

(2558) การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการวิจัยพบว่า เพื่อศึกษาองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการออกก าลังกาย และ  

เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ท่ีดี และสร้างสมการพยากรณ์ความพึงพอใจในการใช้บริการการออกก าลัง กายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลท่ัวไป ที่มา ใช้บริการ  

การออกก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 160 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัย พบว่า 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการออกก าลังกายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่  

ด้านสถานที่  อุปกรณ ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการ ม ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.647, 0.757 

ตามล าดับ โดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่าง

องค์ประกอบท้ังหมดกับความพึงพอใจในการใช้บริการ การออกก าลังกาย เท่ากับ 0.616 และสมการพยากรณ์ความ

พึงพอใจในการใช้บริการการออกก าลังกาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพัฒน์ อนันต์ภากรณ์ (2550)  

ได้ศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกาย ลีดเดอร์ฟิตเนสคลับแอนด์สปา ผลการวิจัย

พบว่า โดยใช้ค่า "ที" (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เกี่ยวกับความพงึพอใจ

ของสมาชิกท่ีเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกาย ลีดเดอร์ฟิตเนสคลับแอนด์สปา ระหว่างสาขา หากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของสมาชิกเพศชายและเพศหญิงสาขาป่ินเกล้ามีความพึงพอใจแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านอาคารสถานท่ี และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ส่วนด้านราคาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนสาขาหัวหมากระหว่างสมาชิก

ชายและสมาชิกหญิง มีความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และสาขาบองมาร์

เช่ระหว่างสมาชิกชายและสมาชิกหญิง มีความพึงพอใจทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2) สมาชิกท่ีเข้าใช้บริการสถานออกก าลังกายฟิตเนสลดีเดอร์ฟิตเนสคลับแอนด์สปา มรีะดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ผู้ใช้บริการต่างสาขากัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกด้าน 

             ด้านกิจกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสนามกีฬาใน

การจัดกีฬาสี เนื่องจากเป็นสนามกีฬาท่ีเปิดไห้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ได้มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้เข้า

กับความเป็นปัจจุบันท าให้ตอบสนองความต้องการทางด้านความสะดวกต่อนักศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้ เช่าของ

ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิตใิชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ และ

การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-Square พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสนามหญ้า

เทียมในร่มมากกว่า เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการอื่น ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการ และส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญในการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลเช่ากับคุณภาพของหญ้าและภาพรวมมากท่ีสุด ซึ่งพฤติกรรมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการบริการสนามฟุตบอลให้เช่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ใน 

การเช่า 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 2 ชั่วโมง เหตุผลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าเพื่อการออก

ก าลังกาย และส่วนใหญ่มีเพื่อ เป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกใช้สนามฟุตบอล และยังสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ นายวิวิธ เสนาวัตร (2553) ได้ศึกษา รูปแบบให้บริการท่ีมีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในร่ม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา่ เพื่อสร้างรูปแบบให้บริการท่ี มีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน

ร่มในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้ ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการ สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) ประชากรเป้าหมายได้แก่กลุ่มผู้ให้บริการสนามฟุตบอล

หญ้าเทียมในร่มในเขตกรุงเทพมหานครการสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้มาจากการ สุ่มเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในร่มในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 569 คน 

ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล สถิตเิพื่อการ ทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  เมื่อพบความแตกต่างท าการทดสอบรายคู่โดยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’ Method) และการค้นหา ปัจจัยเพื่อ

ก าหนดกรอบรูปแบบในการให้บรกิารได้เลือกใช้วิธีการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

พบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในเขตกรุงเทพมหานครมท้ัีงหมด 9 ปัจจัย 

ได้แก่ปัจจัยด้านสนับสนนุการให้บริการ ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพและกระบวนการ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความเหมาะสมของกิจกรรมปัจจัย

ด้านความสะดวกของสถานท่ีและปัจจัยด้านช่องทางการตลาด และเมื่อน าปัจจัยท้ังหมดมาพิจารณาแยกส่วนตาม

น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) สามารถก าหนดรูปแบบ (Model) การให้บริการท่ีมีประสิทธิผลของสนาม 

ฟุตบอลหญ้าเทียมในรม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. อภิปรายผลการวิจัยด้านข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่วนใหญ่มีความต้องการไห้มี

เจ้าหนา้ที่ประจ าสนามกีฬาตา่ง ๆ ตอ้งการไห้มีร้านขายของช าในสนามกีฬา ตอ้งการไห้มีเครื่องจ าหนา่ยน้ าและเคร่ือง

จ าหนา่ยน้ าแรบ่ริการข้างสนาม ตอ้งการไห้มีบริการถังขยะข้างสนามกีฬาและต้องไห้มีเคร่ืองจ าหนา่ยผ้าเย็นไวบ้ริการ

ไห้ส าหรับนักศึกษาท่ีเดินทางมาใช้บริการสนามกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมาน ภูนาสูง และ รศ.ดร.จิณณ

วัตร ปะโคทัง (2550) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยโสธร จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ปัญหาการบริหารจัดการสนามกีฬา

จังหวัดยโสธร  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนั้น  พบว่า ผู้มาใช้บริการเห็นว่าจ านวนร้านขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  แนวทางพัฒนาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรควร

เพิ่มจ านวนร้านขายอาหาร และเครื่องดื่มตามจุดตา่ง ๆ ควรจัดระเบียบร้านคา้ให้เป็นโซนอาหาร เพื่อให้ผู้มาใชบ้ริการ

สามารถใช้บริการได้ อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว  และนอกจากนั้นผู้มาใช้บริการยังเห็นว่า จ านวนห้องน้ ามีไม่เพยีงพอ ทาง

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธรควรเพิ่มจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอต่อการใช้บริการ ด้านการบริการปัญหาการ

บริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยโสธรนั้น พบว่าผู้มาใช้บริการเห็นว่าตู้เก็บ

ของส าหรับผู้มาใช้บริการมีไม่เพียงพอ  แนวทางพัฒนา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรควรจัดหาตู้เก็บของไว้

บริการอยา่งเพียงพอและให้มีความแข็งแรงเพื่อ สร้างมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สนิของผู้มาใชบ้ริการด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจ ากัดของการวิจัย  

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก ส่วนใหญ่นักศึกษาจะท ากิจกรรมตอนเย็นหลังเลิกเรียน ฉะนั้นในการเก็บแบบสอบถามจึงท าได้ยาก 

เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่จะมาใช้บริการสนามในเวลาช่วงเย็นจนถึงดึก จึงท าไห้เก็บแบบสอบถามได้ ไม่สะดวก

เนื่องจากแสงไฟมไีมเ่พยีงพอ  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสนามกีฬา  เช่น เพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ในบริเวณสนามกีฬา และการตดิ

ป้ายในบอกสนาม เพิ่มถังขยะ เนื่องจากนักศึกษามาใชบ้ริการสนามกีฬาจ านวนเยอะจึงควรเพิ่มถังขยะเพื่อรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาใช้บริการสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก เท่านั้น ดังนั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักศึกษาด้วย เพื่อน า

ผลมาประกอบการด าเนนิกลยุทธ์สง่เสริมการประชาสัมพันธ์การกฬีาแห่งชาติต่อไป 

2. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาในพื้นท่ีเพื่อไห้ได้รับฟังความคิดเห็นว่าได้รับผลกระทบในส่วนต่าง ๆ 

ของตนเอง  
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์แผนกวิชา   พลศึกษาและ

นันทนาการมทร.ล้านนาตาก และทีมงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกีฬาท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เพื่ อให้

ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้วย

ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งและมีความภาคภูมิใจในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง  

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยคร้ังนี้ คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานกีฬาของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ตอ่ไป 
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กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2560) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

 วารสารงานวจิัย ... นักศกึษาสูตรการพัฒนา. เอกสารงานกิจการนักศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช     

            พยาบาลกรุงเทพฯ 

ชวัลนุช สินธรโสภณ , (2553 : 19). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการ.  สาขาวิชาการ 

 ประกอบการ วิทยานพินธ์ของบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ริการสนามฟุตบอลให้เชา่ของ. 

ผู้ใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑติ. 

บาล ชะใบรัมย์ และ สุชาติ  หอมจันทร์ (2558) การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการการออก

ก าลังกายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ 

เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี (2560). เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมสี่วนร่วม. ท่ีมา: (ออนไลน)์ 

  http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/aic.html 

วมิาน ภูนาสูงและ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง. (2558). ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการสนามกีฬาจังหวัดยโสธร 

สังกัดองคก์รบริหารส่วนจังหวดยโสธร. บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต \มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วิวิธ เสนาวัตร  (2555). รูปแบบให้บริการท่ีมีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญ้าเ ทียมเทียม ในร่มในเขต 

กรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยรังสิต.  

วิรุฬ พรรณเทวี. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในอ าเภอเมือง 

จังหวัดแมฮ่่องสอน. วทิยานพินธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการเมอืงและการปกครองมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 

ศิริเกษ มาลาวงษ์ (2552). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร.  

สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวทิยาลัยมหาวทิยาลัยศลิปากร 

ศิริวัฒน์ ธิดา (2555). ปัจจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามกีฬาฟุตบอลให้เช่าของประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ. โรงพมิพม์ติรนาราการพมิพ์. 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับ ที่ 9 .    

        (ออนไลน์) http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid. 

Kotler, P. (1999). Kotler on marketing : How to create, win, and dominate market.  New York : The Free Press. 

 



1017 

 

-Proceeding- 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for          

Future Research. Journal of Marketing, 49, 4, (Autumn 1985) : 41-50. 

Parasuraman, A. , Zeithaml, V.  A. , & Berry, L.  L.  SERVQUAL :  A Multiple- Item Scale for Measuring Consumer           

Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64, 1, (Spring 1988) : 12-40.  

Zeithaml.V.A. , Berry. L. L.  and Parasuraman, A.  Delivering Quality Service Balancing Customer Perception and          

Expectation. New York: The Free Press-A Diversion of Macmillan, Inc. 1990 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1018 

 

-Proceeding- 

การพัฒนาช่องทางทางการตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้  

Development of Online Marketing Channels of Community Enterprises in Dok 

Kham Tai District 
 

กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์1*, คณิสส์ คณิสราพรพงศ์1 และ บุรินทร์ บัณฑะวงศ์1 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยนี้ศกึษาบริบทของวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตใ้นเร่ืองของการปรับตัวเพื่อมุง่ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

และศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ท่ีขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยบริบทของวิสาหกิจชุมชน ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนได้แก่ ข้อมูลผู้น ากลุ่ม ประเภท

ของสินค้า รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาประกอบธุรกิจ จ านวนบุคลากร ช่วงอายุของบุคลากร จ านวนอุปกรณ์

สารสนเทศ และประเมินความพร้อม ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน   

ในส่วนของผู้บริโภคศกึษาข้อมูลความต้องการและพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสินค้าวสิาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาด

แบบออนไลน์และปัจจัยท่ีมีผลตอ่ระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยหลักจากการได้ประเมิน

ความพร้อมและความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆแล้ว ได้เลือกวิสาหกิจชุมชน 2 รายคือกลุ่มกระเป๋าหนัง 

บ้านสันป่าหนาด และกลุ่มพวงมาลัยประดิษฐ์บ้านปิน เพื่อให้บริการวิชาการด้านการการสร้างร้านค้าบนสื่อสังคม

ออนไลน ์การโฆษณา การถ่ายรูปสินค้า และทดลองขายสินค้าจริงบนสื่อสังคมออนไลนแ์ละวัดผลการด าเนนิงาน ผลวจิัย

พบว่า ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนั้นผู้บริโภคซื้อเพื่อบริโภคเองมากท่ีสุด ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย ใช้เฟส

บุคเป็นสื่อในการหาข้อมูลสินค้า ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะไม่เสียเวลาในการเดินทาง กลุ่มกระเป๋าหนัง บ้านสันป่าหนาด  

มียอดขายเพิ่มขึน้ 22% จากยอดค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการโฆษณา 332 บาท กลุ่มพวงมาลัยประดิษฐ์บา้นปิน มยีอดขายเพิม่ขึ้น 

19% จากยอดค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการโฆษณา 541 บาท 
 

ค าส าคัญ:   จังหวัดพะเยา, วสิาหกิจชุมชน, กลุ่มอาชพี, ดอกค าใต้, การตลาดออนไลน์  
 

Abstract 
This research studied the context of community enterprises in Dok Khamtai District regarding adaptation 

towards Thailand 4.0 and studied the behaviors, expectations and needs of consumers towards products from 

community enterprises that were sold online.  The context of community enterprises studied including the basic 

information of community enterprises, such as Group leader, Product type, Business model, years of business 

operation, number of personnel, age range of personnel, Number of information equipment, readiness assessment 

and capabilities of community enterprises in operation capabilities, Technical capabilities and financial capabilities. 

For the consumer study, the study focus on the needs and purchasing behavior of community enterprise products 

                                       
1 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Marketing Faculty of Management Science and Information Science Phayao University, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: kamolpong.ratana@gmail.com 
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via online marketing channels and the factors that affect the level of the decision to buy the products via online 

channels. The study begins with assessing the readiness and capability of community enterprises in various fields, 

then chose two community enterprises which are leather bag groups from Ban San Panard and Artificial Garland 

Group from Baan Pin to provide academic services in creating shops on social media, advertising, product 

photography, and try selling real products on social media and measuring performance.  The results show that 

clothing products are the most purchased. Consumers used Facebook as a medium for finding product information 

and they tend to buy products online to save traveling time. After 1 month of selling and advertising online, Leather 

bag group from Ban San Panard Sales increased by 22% from the amount of advertising costs 332 baht.  Artificial 

garland group from Baan Pin has a 19% increase in sales from advertising spending of 541 baht. 
 

Keywords:   Phayao Province, Community enterprise, Occupational class, Dok Kham Tai, online marketing 
 

บทน า 

 ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้มีความหลากหลายค่อนข้างมาก เช่นครีมมะขาม ดอกไม้

ประดิษฐ์ หนอ่ไม้ดอง ไมก้วาดลายดอกหญ้า เครื่องป้ันดนิเผา น้ าพริก หมวกสานจากไมไ้ผ่ โดยในแต่ละกลุ่มวสิาหกิจ

ก็ประสบปัญหาท่ีแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ดีปัญหาด้านการตลาด การขาย และช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็น

ปัญหาท่ีส่วนใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบเหมือนกันสินค้าส่วนใหญ่มักไม่เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด ผลิต

สินค้าแล้วขายไม่ได้หรือขายได้นอ้ยและอยากได้ช่องทางการจัดจ าหนา่ยเพิ่ม  

 จากงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ในปี 2558 พบว่าในเร่ือง

ของกลยุทธ์ด้านการตลาดท้ัง 4 ด้านได้แก่กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายและ 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย ของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตน้ั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมาก

และกลุ่มท่ีเข้มแข็งปานกลาง มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกันเพียงเร่ืองเดียวคือกลยุทธ์การส่งเสริมการ

ขาย โดยกลยุทธ์การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ด้านการใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียล

มีเดียในการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการขายผ่านออนไลน์  หมายความว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมี

ความเข้มแข็งมกีารใช้สื่อสังคมออนไลนแ์ละเคร่ืองมีออนไลนต์า่ง ๆ ในการขายสินค้าหรือโฆษณา ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์ 

เฟสบุค หรือมาร์เก็ตเพลสออนไลน ์ในขณะท่ีกลุม่ท่ีมีความเข้มแข็งระดับปานกลางไมม่กีารใช้เครื่องมือทางออนไลน์ 

 พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลจากสื่อของผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้สื่อทางออนไลน์มากขึ้นใน 

การค้นหาข้อมูลสินค้า การซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจไม่เร่ิมต้นหาข้อมูลโฆษณาจากหนังสือพมิพ์หรือนิตยสาร แต่จะ

หันไปหาข้อมูลท่ีต้องการในสื่อออนไลน์เชน่เว็บไซท์หรือเฟสบุคของทางบริษัทแทน หรือค้นหาจากมาร์เก็ตเพลาส เพราะ

นอกจากจะได้ข้อมูลสินค้าแล้วยังได้ทราบความคิดเห็นท่ีหลากหลายเกี่ยวกับตัวสินค้าจากลูกค้าด้วยกันเองและมักจะ

เชื่อหรือคล้อยตามความคิดเห็นของบุคคลอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย จากงานวิจัยเรื่องผลกระทบของการตลาดสื่อ

สังคมออนไลน์ (Vries, et al., 2012) ท่ีระบุว่าการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นในสังคมออนไลน์แบบเชิงบวกจะมีผลท า

ให้มียอดตดิตาม (follows) หรือ ยอดไลค์ (likes) จากลูกค้ารายใหมใ่นหนา้เฟสบุคเพจขององค์กรนัน้ ๆ ด้วย 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรท าการวิจัยท่ีเน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective 

intelligence)เคียงคู่ชุมชนและสนับสนุนแนวคิด One University One Province เน้นบริการวิชาการด้วยการใช้ปัญญา

รวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน(Community Empowerment) โดยจังหวัดพะเยานั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมี

ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและประเพณี นักท่องเท่ียวให้ความสนใจมากขึ้ นท าให้ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
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การท่องเท่ียวเช่นโรงแรมร้านอาหาร ร้านขายของฝากรวมไปถึงสินค้าและบริการต่าง  ๆ ในชุมชนนั้นเติบโตขึ้นมาก

ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจของจังหวัดนั้นดีขึ้นซึ่งเป็นโอกาสอันดีส าหรับวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้ท่ีจะมีรายได้

เพิ่มขึ้นอกีทัง้สือ่สังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อท่ีมีงานวจิัยระบุวา่เป็นสื่อท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนเพื่อผลทางการตลาดมากท่ีสุด

เหมาะส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ี รู้จัก (Kirtis and Karahan, 2011) 

โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการท่ีผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีในโครงการ”พัฒนาศักยภาพวิสาหกิชุมชน”ซึ่งเป็นโครงการบริการ

วชิาการของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล ในปี พ.ศ. 2558 โดยพบวา่

วสิาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตส้่วนใหญ่ตอ้งการเพิ่มช่องทางทางการขาย และอยากขายสนิค้าได้มากขึน้เนื่องจาก

บางพื้นท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและถนนเส้นหลักมากใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการน าสินค้ามาขายตามงาน

ต่าง ๆ แต่ไม่มีทุนในการตั้งร้านขายไม่มีพนักงานในการติดต่อขอฝากขายตามร้านค้าต่าง  ๆ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในการแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การตลาดเพิ่มขึ้นโดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ มีเพื่อศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน ท่ีขายผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อศึกษาศักยภาพและทัศนคติของ

วิสาหกิจชุมชนท่ีมีต่อการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์  โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาบริบทของวิสาหกิจ

ชุมชนก่อนเพื่อศึกษาความพร้อมและความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อน และคัดเลอืกกลุ่มวสิาหกิจน ารอ่งโดย

ใช ้เกณฑค์วามสมัครใจ ศักยภาพของกลุ่มและข้อมูลการศกึษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค  ต่อจากนั้น

จะด าเนินการบริการวชิาการ อบรมให้ความรู้เร่ืองการสร้างร้านค้าออนไลน ์และทักษะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อสมาชกิกุล่ม 

โดยในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการทดลองขายสินค้าจริง เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าท่ีแท้จริง

และพฤตกิรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ เพื่อสามารถน าไปปรับใชใ้นการพัฒนาสินคา้และแผนธุรกิจในอนาคตตอ่ไปได้ 
 

วิธีการศึกษา 

วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้ท่ียังไม่ได้มีชอ่งทางการสื่อสารและจัดจ าหนา่ยผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ 35 ราย และผู้บริโภคสินค้าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา 400 คน ใชก้ารเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 

 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ เคร่ืองมือวิจัยส าหรับผู้บริโภคและส าหรับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน โดยเคร่ืองมือวิจัยส าหรับผู้บริโภคใช้แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล

ความตอ้งการและพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าวสิาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาดแบบออนไลน์  และปัจจัยท่ีมี

ผลต่อระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์   ข้อมูลท่ีศึกษาได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ

การศึกษา 4) อาชพี 5) ความถี่ในการซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน 6) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชนในแตล่ะครั้ง 

7) ความต้องการท่ีจะซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์  8)ประเภทของสินค้าวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีต้องการซื้อผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์ 9) เว็บไซต์ใดท่ีใช้เพื่อค้นหาสินค้า 10) เหตุผลในการตัดสนิใจ

ซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ 10) ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่าน

ชอ่งทางออนไลนด์้านผลิตภัณฑ ์ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านราคา  
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 เคร่ืองมือวิจัยส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพในกลุ่ม ประเภทของสินค้า รูปแบบของธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ กลุ่มลูกค้าหลัก จ านวน

บุคลากร จ านวนคอมพิวเตอร์ จ านวนสมาร์ทโฟน ข้อมูลด้านความพร้อม และความสามารถของธุรกิจได้แก่ ความ

พร้อมด้านปฏบัิตกิาร ด้านเทคนิค และด้านการเงิน 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 แบบสอบถามผู้บริโภค ใช้สถิติเชิงพรรณนาท าการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระตามท่ีก าหนด ได้แก่ เพศ , อายุ, 

ระดับการศึกษา, สถานภาพในกลุ่ม, ประเภทของสินค้า, รูปแบบของธุรกิจ, กลุ่มลูกค้าหลักธุรกิจ ค่าสถิติท่ีใช้คือ 

ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  

 แบบสอบถามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้สถิติเชิงพรรณนาท าการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระตามท่ีก าหนด ได้แก่เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในกลุ่ม ประเภทของสินค้า รูปแบบของธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ กลุ่ม

ลูกค้าหลัก จ านวนบุคลากร จ านวนคอมพิวเตอร์ จ านวนสมาร์ทโฟน ค่าสถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  ส่วนตัว

แปรด้านความพร้อม และความสามารถของธุรกิจท้ัง 4 ด้านได้แก่ ความพร้อมด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิค และด้าน

การเงิน ค่าสถิตท่ีิใชค้ือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

4) กระบวนการด าเนินการวิจัย 

 ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยขอข้อมูลกลุม่วสิาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตท้ั้งหมดจากท่ีว่าการอ าเภอ

ดอกค าใต ้แลว้เก็บขอ้มูลโดยใชเ้ครื่องมือวจิัยส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกราย ท่ียังด าเนนิการอยูแ่ละยังไม่มชีอ่งทาง

การขายแบบออนไลน์ ซึ่งมีท้ังหมดจ านวน  35 รายและศึกษาทุกราย เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม และประเมิน

ความพร้อมและความสามารถของวสิาหกิจชุมชนในการใช้สื่อออนไลน ์ 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภค ทีมวิจัยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยเลือกเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอดอก

ค าใต้และอ าเภอเมือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผ่านสื่อออนไลน์   

ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชนท่ีขายแบบออนไลน์   ประเภทของสินค้าวิสาหกิจชุมชนท่ี

ผู้บริโภคตอ้งการซื้อแบบออนไลน์ 

 หลังจากได้ขอ้มูลท้ังสองส่วนแล้ว ทมีวจิัยน าข้อมูลท่ีได้จากส่วนของผู้บริโภค มาพจิารณารว่มกับความพร้อม

และความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสอดคล้องกัน แล้วคัดเลือกให้เหลือ  

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสมัครใจและความพร้อมมากท่ีสุดส าหรับการบริการวิชาการโดยทีมผู้วิ จัยและ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ทีมผู้วิจัยได้น าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ลงพื้นท่ีบริการวิชาการ อบรม ให้

ค าปรึกษาเร่ืองการตลาดออนไลน์ การสร้างร้านค้าออนไลน์ การถ่ายรูปสินค้า การสร้างเร่ืองราว การรับออเดอร์

สินค้า การส่งสินค้า การโฆษณาสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ลงมือท าสร้างร้านค้า

ออนไลน์จริงบนเฟสบุค และท าการขายจรงิ และวัดผลประกอบการหลังเพิ่มทชอ่งทางขายแบบออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการศึกษา 

 งานวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ 1) พฤติกรรม ความ

คาดหวังและความตอ้งการของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์จากวสิาหกิจชุมชน ท่ีขายผ่านช่องทางออนไลน์ 2)  ศักยภาพ

และทัศนคติของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีต่อการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์ 3) ผลจากการด าเนินการ

กิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ ผ่านทาง เฟสบุคแฟนเพจของกลุม่วสิาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมท้ังสองกลุ่ม 

 

 

 

  

รูปแบบสื่อออนไลนท่ี์เหมาะสมส าหรับวสิาหกิจชุมชน

ในการเพิ่มช่องทางทางการตลาด 

ผลประกอบการธุรกิจหลังเพิ่มช่องทางสื่อ

ออนไลน์ 

ผู้บรโิภค 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ทัศนคต ิ

พฤตกิรรมการบริโภคและการซือ้

ผลิตภัณฑว์สิาหกจิชุมชนผ่านสือ่

ออนไลน์ 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ข้อมูลธุรกิจ 

ข้อมูลดา้นเทคโนโลย ี

ความพร้อมและความสามารถ

ของวิสาหกิจชุมชนในการใชส้ื่อ

ออนไลน ์

ผลการด าเนนิงานของธุรกิจ 

ความคาดหวังของผู้บริโภคตอ่การซือ้

สินค้าวิสาหกจิชุมชนท่ีขายแบบ

ออนไลน์ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ความเป็นไปได้ของตลาด 

ประเภทของสนิค้าวสิาหกิจชุมชนท่ี

ผู้บริโภคต้องการซือ้แบบออนไลน ์

บริการ

วชิาการ 
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ผลการวิจัย กลุ่มผู้บรโิภคสินค้าวิสาหกจิชุมชน  

 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 46% และเพศหญิง 54% มีกลุ่มอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 21.43% ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 18.45% ช่วงอายุ 51-60 ปี 16.87% กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี 

16.27% กลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปี 13.49% และ กลุ่มช่วงอายุ 60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 13.49%  

 มีระดับการศึกษา ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.05% ระดับประถมศึกษา 

26.29% ระดับปริญญาตรี 23.70% ระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 9.77% ระดับปริญญาโท ร้อยละ 2.39% และ

ระดับปริญญาเอก รอ้ยละ 0.8% 

 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ29.96% ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

18.65% ประกอบธุรกิจส่วนตัว 17.87% เกษตรกร 14.48% แม่บ้าน 9.52% ต่อมาเป็นกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

7.34% และกลุ่มอื่น ๆ 2.18% 

 จ านวนคร้ังท่ีซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนต่อปีส่วนใหญ่จะซื้อสินค้า 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 27.57%  

ซื้อครัง้เดียว 25.55% ซื้อมากกวา่ 5 ครัง้ 21.53% ซื้อ 3 ครัง้ 12.88% ซื้อ 5 ครัง้ 7.44% และซื้อ 4 ครัง้ 5.03% 

 ค่าใชจ้่ายในการซื้อผลิตภัณฑจ์ากวิสาหกจิชุมชนแต่ละคร้ัง โดยตอบวา่ซือ้ครัง้ละ 100-200 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 36.02% ซื้อน้อยกว่า 100 บาท 17.30% ซื้อคร้ังละ 201-300 บาท 15.49% ซื้อคร้ังละ 401-500 บาท ร้อยละ 

11.07% ซื้อครัง้ละ 301-400 บาท 10.26% และซื้อมากกวา่ 500 บาทตอ่คร้ัง 9.86% 

 ความต้องการท่ีจะซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์  ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ ตอบไม่ซื้อแน่นอน 30.06% ไม่มั่นใจ 24.00% น่าจะซื้อ 21.72% น่าจะไม่ซื้อ 19.00% และซื้อแน่นอน 

5.22% 

 ปัจจัยท่ีท าให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์ พบว่าซื้อ 

เพื่อบริโภคเอง คิดเป็นร้อยละ 47.91% ซื้อเป็นของฝาก 33.43% คนอื่นฝากให้ซื้อ 12.53% ซื้อเพื่อจ าหนา่ยตอ่ 5.57% 

และอื่น ๆ 0.56% 

 สินค้าวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความต้องการซื้อผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์ พบว่าเป็นเสื้อผ้า/เคร่ืองแต่ง

กาย 26.33% สมุนไพร (ยา/เสริมสุขภาพ)  22.96% อาหาร 22.46% ของใช้ในบ้าน/ของตกแตง่/ของท่ีระลึก 21.98% 

เครื่องดื่ม 6.03% และอื่น ๆ 0.24% 

 เว็บไซต์ใดที่นยิมเข้าใช้เพื่อค้นหาสนิค้าหรือโฆษณาเกี่ยวกับสินค้า พบวา่เป็น เฟสบุค กูเกิ้ล ยูทูป ได้รับความ

นยิมตามล าดับ   

 เหตุผลหลักของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางทางการตลาดออนไลน์  

พบว่า ไม่เสียเวลาในการเดินทาง 35.18% มีร้านค้าหรือสินค้าให้เลือกมากขึ้น  18.77% หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ราคาลินค้าบริการ 14.71% ได้รับสินค้ารวดเร็ว 14.50% อยากสนับสนุนวสิาหกิจชุมชน 15.14% และอื่น ๆ 1.70% 

 ปัจจัยมีผลต่อระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยท่ี 

3.53 แปลผลได้ว่ามคีวามส าคัญอยูใ่นระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย มคี่าเฉลี่ยท่ี 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีคา่เฉลี่ยท่ี 3.60 อยู่ในระดับมาก ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยท่ี 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
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ผลการวิจัย กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  

 พบว่าประธานกลุ่มวิสาหกิจ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80 เพศชาย ร้อยละ 20 มีอายุช่วงอายุ 51-60ปี คิดเป็น

ร้อยละ 31% ช่วงอายุ 60ปีขึ้นไป 31% ช่วงอายุต่ ากว่า 41-50 ปี 26% ช่วงอายุ 31-40 ปี 11% และไม่มีช่วงอายุท่ี 

ต่ ากว่า 30 ปีเลย มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ49% ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 37% ระดับ

ปริญญาตรี 6% ปริญญาโท 6%  

 ประเภทของสินค้าท่ีด าเนินกิจการในวิสาหกิจชุมชน พบว่าเป็น เคร่ืองใช้ในบ้าน ของตกแต่งและของท่ีระลึก 

คิดเป็นร้อยละ 37% อาหาร 26% เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 23% สมุนไพร (ยา/เสริมสุขภาพ) 9% เครื่องดื่ม 3% และ

อื่น ๆ 3% 

 รูปแบบของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้ พบว่าเป็นลักษณะของเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 

37%  เป็นผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม  37% และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน  26% โดยมีระยะเวลาใน 

การประกอบธุรกิจมากกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 77%  ระยะ 1-5 ปี 20% และน้อยกวา่ 1 ปี 3% 

 กลุ่มลูกค้าหลักของวสิาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็น วัยท างาน คิดเป็นร้อยละ 21 พอ่คา้คนกลาง 18% ครอบครัว 

16% หน่วยงานราชการและเอกชน 11% วัยรุ่น 10% ผู้สูงอายุ 9% เด็ก 6% อื่นๆ 5% และชาวตา่งชาต ิ4% 

 วิสาหกิจชุมชนมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์มือถือ คิดเป็น 48% เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 41% และอื่น ๆ 11% และมีความต้องการให้ทางทีมวิจัยเข้าช่วยเหลอืในการพัฒนาธุรกิจในด้านช่องทาง

การขายแบบออนไลน์ หรือเครื่องมือการขายแบบออนไลน์ถึง 60% 

 เร่ืองความพร้อมและความสามารถของธุรกิจท้ัง 3 ด้านได้แก่ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน

พบวา่ วสิาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใตม้คีวามพร้อมด้านปฏบัิตกิารมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.59 แปรผลวา่มีความพร้อม

ในระดับมาก โดยในประเด็นเร่ืองความสามารถในการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและ 

การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจ ท่ีน าระบบการซื้อ-ขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้มีค่าเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดคือ 4.00 มีความพร้อมในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดในเร่ือง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 2.43 มีความพร้อมในระดับน้อย  ด้านเทคนคิ มีค่าเฉลี่ย 3.38 แปรผลว่ามีความพร้อมในระดับ

ปานกลาง แต่หากวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ประเด็นเร่ืองการมีโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนท่ี ท่ีสามารถ

ถ่ายรูปภาพ และคลิปวีดีโอได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.81 คือมีความพร้อมมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเร่ืองของการมี

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีค่าเฉลี่ย 2.95 มีความพร้อมระดับปานกลาง และ 

ในด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดจากท้ังสามด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.10 มีความพร้อมในระดับปานกลาง แต่หากวิเคราะห์

เป็นรายข้อพบวา่ วสิาหกิจชุมชนมคีวามมั่นใจเมื่อน าระบบการซือ้-ขายสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ตมาใช ้จะเกิดความคุ้มคา่

ต่อการลงทุน มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในเร่ืองของเงินทุนในการจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ มคี่าเฉลี่ยท่ี 2.67 อยูใ่นระดับปานกลาง 
 

ผลการวิจัย การด าเนินการกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ ผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจของกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชน 

 หลังจากทีมวิจัยได้น าผู้เชี่ยวชาญลงพื้นท่ีด าเนินการบริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการ

คัดเลือก 2 กลุ่มคือกลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน และกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนัง บ้านสันป่าหนาด และได้สร้าวเฟสบุ

คแฟนเพจจรงิเพื่อขายสินค้า และได้ทดลองท าการยงิโฆษณาบนเฟสบุค ระยะเวลา 1 เดือนพบวา่  
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 ยอดผู้กดถูกใจเพจ กลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน มีจ านวนผู้กดถูกใจเพจ 213 คน และกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋า

หนัง มมีจี านวนผู้กดถูกใจเพจ จ านวน 112 คน 

 

สถิตกิลุ่มลูกคา้ที่เข้าชมเพจเฟสบุคและมีสว่นร่วมกับเพจของกลุม่วสิาหกิจมาลัยบ้านปิน มดีังนี ้

ชว่งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวมท้ังหมด 

18-24 ปี 15 48 63 

25-34 ปี 19 62 81 

35-44 ปี 24 29 53 

45-54 ปี 0 8 8 
 

สถิตกิลุ่มลูกค้าที่เข้าชมเพจเฟสบุคและมีสว่นร่วมกับเพจกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนังบ้านสันป่าหนาด มีดังนี้ 

ชว่งอาย ุ เพศชาย เพศหญิง รวมท้ังหมด 

18-24 ปี 8 15 23 

25-34 ปี 23 40 43 

35-44 ปี 7 16 23 

45-54 ปี 1 2 3 
 

 จากข้อมูลสถิตขิองเฟสบุคพบวา่ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าชมเพจของกลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปินมากท่ีสุดเป็น 

อุปกรณ์เคลื่อนท่ี คิดเป็นร้อยละ 86 และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 14 ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าชมเพจของ 

กลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนงัมากที่สุดเป็น อุปกรณเ์คลื่อนท่ีคดิเป็นร้อยละ 89 และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 11 
 

จากการทดลองโพสตเ์นื้อหาเพื่อโฆษณาสินค้าและสื่อสารข้อมูลของกลุ่มวสิาหกิจ ได้รับความสนใจจากผู้ท่ี

เห็นโฆษณา ดังนี้ 
 กลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน กลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนัง 

โฆษณาแบบชุดประกอบด้วย รูปสินค้า

พื้นหลังสขีาวและราคา 

12 % 9 % 

รูปแบบวดิีโอรูปสินค้า ความยาว 2 นาที 142 % 96 % 
 

 พบว่ารูปแบบการโฆษณาของกลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน โดยใช้โฆษณาแบบชุดประกอบด้วย รูปสินค้าพื้น

หลังสีขาวและราคา พบว่ามีความความใจ 12% และใช้โฆษณาแบบวิดีโอรูปสินค้า ความยาว 2 นาที พบว่ามีความ

น่าสนใจ 142% ส่วนรูปแบบการโฆษณาของกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนัง โดยใช้โฆษณาแบบชุดประกอบด้วย รูปสินค้า

พื้นหลังสีขาวและราคา พบว่ามีความความใจ 9% และใช้โฆษณาแบบวดิีโอรูปสินค้า ความยาว 2 นาที พบว่ามีความ

น่าสนใจ 96% 
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อัตราการเข้าถึงผู้ชมของกลุม่วสิาหกิจมาลัยบ้านปิน และกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋าหนังบ้านสันป่าหนาด หลังจาก

ท่ีได้ท าการยงิโฆษณาบนดแฟสบุค พบวา่มีสถิติดังน้ี 

 กลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน  

(เฉลี่ย / โพส) 

กลุ่มวิสาหกิจกระเป๋า 

 (เฉลี่ย / โพส) 

การเข้าถึงแบบออแกนคิ (การโพสแบบ

ไมใ่ชเ้งินโฆษณา) 

34 13 

การเข้าถึงแบบช าระเงนิ (การโพสแบบ

โฆษณาโดยใชรู้ปภาพ) 

136 92 

เงินท่ีใชใ้นการโฆษณาต่อโพส 4 – 80 บาท 32 บาท 

เฉลี่ยค่าใชจ้่ายในการโฆษณาต่อโพส 34.01 บาท 5.25 – 32 บาท 
  

 พบว่าอัตราการเข้าถึงผู้ชมของกลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน มีการเข้าถึงแบบออแกนิค (การโพสแบบไม่ใชเ้งิน

โฆษณา) เฉลี่ย 34 โพส และมีการเข้าถึงแบบช าระเงิน (การโพสแบบโฆษณาโดยใช้รูปภาพ เฉลี่ย 136 โพส และเงินท่ี

ใช้ในการโฆษณาต่อโพส 4 -80 บาท และเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อโพส 31.04 บาท ส่วนอัตราการเข้าถึงผู้ชม

กลุ่มวิสาหกิจกระเป๋า มีการเข้าถึงแบบออแกนิค (การโพสแบบไม่ใช้เงินโฆษณา) เฉลี่ย 13 โพส และมีการเข้าถึง 

แบบช าระเงิน (การโพสแบบโฆษณาโดยใช้รูปภาพ เฉลี่ย 92 โพส และเงินท่ีใช้ในการโฆษณาต่อโพส 32 บาท และ

เฉลี่ยค่าใชจ้่ายในการโฆษณาต่อโพส 5.25 - 32 บาท 
 

ประเภทของเนื้อหาในโพสตแ์ละอัตราการเข้าถึงผู้ชม (คน) ของกลุม่วสิาหกิจมาลัยบ้านปิน และกลุ่มวิสาหกิจ

กระเป๋าหนังบ้านสันป่าหนาด หลังจากท่ีได้ท าการยงิโฆษณาบนดแฟสบุค พบวา่มีสถิติดังน้ี 
 กลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน ( คน ) กลุ่มวิสาหกิจกระเป๋า ( คน ) 

รูปภาพ 277 48 

ลิงค ์ 258 32 

วดีีโอ 170 0 

สถานะ 0 0 
 

 พบว่าประเภทของเนื้อหาในโพสต์และอัตราการเข้าถึงผู้ชม/คน ของกลุ่มวิสาหกิจมาลัยบ้านปิน มากท่ีสุดคอื 

รูปภาพ 227 คน ต่อมาคือลิงค์ 258 คน ต่อมาคือวีดีโอ 170 คน และสถานะ 0 ตามล าดับ ส่วนประเภทของเนื้อหาใน

โพสต์และอัตราการเข้าถึงผู้ชม/คน ของกลุ่มวิสาหกิจกระเป๋า มากท่ีสุดคือ รูปภาพ 48 คน ต่อมาคือลิงค์ 32 คน 

ตอ่มาคือวีดโีอ 0 คน และสถานะ 0 ตามล าดับ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาช่องทางทางการตลาดแบบออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา พบว่าและผู้บริโภคซือ้สินค้าโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อบริโภคเองมากที่สุด ร้อยละ 47.91% และใช้จ่ายตอ่

คร้ังประมาณ 100-200 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกศริน โฉมตระการ (2551) ท่ีได้ศึกษา ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้บริโภค จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าพบว่า 
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเลอืกซือ้สนิค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร และสมุนไพรเสริมสุขภาพ และ

ซื้อเพื่อการบริโภคเอง และข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมในต่างจังหวัด คือ ผู้ท่ีท า

หน้าท่ีซื้อสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกาย อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และของใช้ในครัวเรือนส่วน

ใหญ่เป็นผู้หญิง และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังไม่มากนัก  โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดับ 

การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่าด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใน

ระดับมาก ถัดมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส าหรับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ระดับการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์น้อยท่ีสุด เป็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับ  

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกซือ้สินค้า OTOP อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นดา้นผลิตภัณฑ์ 

เพราะว่าสินค้าของวิสาหกิจชุมชนและ OTOP มีบริบทท่ีใกล้เคียงกันมาก โดยมักใช้วัตถุดิบท่ีมาจากท้องถิ่น ใช้ภูมิ

ปัญญาชาวบ้านหรือสบืทอดมาจากบรรพบุรุษในการผลิต มักมีช่องทางการขายไม่มาก ส่วนใหญ่ผลิตและขายในชุมชน 

หากเป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็งมีพันธมิตรทางการค้าจะมชี่องทางฝากขายหรือมีพ่อค้าคนกลางรับไปขายอีกทอดหนึ่ง และยัง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกศริน โฉมตระการ (2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑ ์OTOP ของผู้บริโภค จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบวา่ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดทุก

ส่วนประสมมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  

ในเร่ืองของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ์สินค้าต้องมี

คุณภาพ มีหลากหลายราคาและรูปแบบสินค้าให้เลอืกตามความเหมาะสมและคามต้องการของลูกค้า สามารถรับรู้ช่า

วสารหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ และสามารถเดินทางหรือหาซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยสะดวก โดยเมื่อ

ได้รับสิ่งกระตุ้นแลว้จะน าไปสู่กระบวนการตัดสนิใจซื้อตอ่ไป  

 ส่วนความพร้อมและความสามารถของธุรกิจวิสาหกิจสว่นใหญ ่จะมคีวามพร้อมและความสามารถของธุรกจิ

ในดา้นปฏบัิตกิาร อยู่ในระดับมาก ถัดมาด้านเทคนิค และด้านการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง ตามระดับ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และ พทิยา ว่องกุล, 2554) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบการโดยชุมชน

ท่ีมีสมาชกิในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ท้ังทางด้านการผลิต การค้า และการเงิน และใชปั้จจัยการผลิตในชุมชน

ให้ออกดอกออกผล ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างรายได้และอาชีพ ซึ่งสมาชิกท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ

มักมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอยู่แล้ว ทั้งด้านการเงิน ความสามารถ ทักษะการบริหาร และด้านเทคนิค แต่หาก

วิเคราะห์เป็นประเด็นย่อยจะพบว่า ปัญหาท่ีมีเหมือนกันคือเร่ืองของการรับรู้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ ประธาน

กลุ่มและสมาชกิในกลุ่มมักเป็นผู้สูงอายุท่ีมุ่งเน้นผลิต และคิดวา่การเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่เป็นเร่ืองยาก ประกอบกับตัว

แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์เองก็มกีารเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมท่ีคอ่นข้างบ่อย ท าให้การพัฒนาชอ่งทางออนไลน์

มีความท้าทายมากยิ่งขึน้ถึงแมว้่ากลุ่มจะมคีวามพร้อมในทุกด้านแล้วก็ตาม วึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเกษร 

วงศ์อนุพรกูล (2553) ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน  

กลุ่มแม่บ้านวัดจันทร์พัฒนา หมู่ท่ี 7 ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การมีช่องทางการจัด

จ าหน่ายหลายทางเป็นสิ่งจ าเป็น โดยบริบทของวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่นั้นหวังพึ่งหน่วยงานทางราชการมาก

จนเกินไปในเร่ืองของช่องทางการจัดจ าหน่าย ท้ังการฝากขายตามหน่วยงานราชการ ฝากขายตามเครือข่ายกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนดว้ยกันท้ังในจังหวัดเดียวกันและตา่งจังหวัดเพื่อเป็นการกระจายสินค้า หรือรอให้หน่วยงานราชการพา

ไปงานแสดงสนิค้า เชน่งานแสดงสนิค้าวสิาหกิจชุมชนหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ศูนยแ์สดงสนิค้าอิมแพ็คเมือง
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ทองธานี ซึ่งไม่ได้มีบ่อยนัก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า ของ Armstrong และ 

Kotler (2560) โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายในปัจจุบันนั้นควรอยู่ในลักษณะของ Omni-Channel Marketing คือ 

การผสานช่องทางท้ังหมดของธุรกิจเข้าด้วยกันผสมผสานการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่กันไป เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีให้ผู้บริโภคผ่านทุกช่องทางการขายท่ีเป็นไปได้ โดยลูกค้าอาจจะรับทราบข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน

จากเว็บไซต์หรือเฟสบุค และสุดท้ายตัดสนิใจไปซื้อสินค้าท่ีหน้าร้าน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอดอกค าใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการทุกกลุ่ม ทีมวิจัย ทีมวิทยากร 

น าโดยนายบุรินทร์ กลีบเมฆ ที่ลงพื้นท่ีบริการวิชาการอย่างหนักหน่วง ตลอดจนพนักงานท่ีว่าการอ าเภอดอกค าใต้ 

เทศบาลต าบลดอกค าใต้ ท่ีได้ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการลงพื้นท่ี ความส าเร็จและประโยชน์ท่ีเกิดจาก

งานวิจัยในคร้ังนี้ ขอมอบให้แก่ชุมชนอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และ

เศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

A Needs Assessment of Development toward Becoming an Innovation University 

for Community of staffs in Rajamangala University of Technology Lanna 
 

วิโรจน ์มงคลเทพ1, พชร สายปาระ1* และ สมประสงค์ สิทธิสมบัติ2

Wiroj Mongkolthep1, Phachara Saipara1* and Somprasong Sittisombat2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็น

มหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และ 2) ศกึษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น จ านวน 122 คน สุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันภูมิอยา่งเป็นสัดส่วน เครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) ในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ

จ าเป็น และใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา ผลการวจิัยพบวา่ 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล จ านวน 17 ข้อ ด้านการบริหารวิชาการ จ านวน 17 ข้อ ด้านการบริหารการเงิน 

จ านวน 3 ข้อ และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน จ านวน 6 ข้อ 

2. ได้แนวทางการพัฒนาเร่งด่วนในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร

การเงิน และด้านการเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
 

ค าส าคัญ:   การประเมินความตอ้งการจ าเป็น, มหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1)  study needs of development toward becoming an innovation 

university for community and 2)  study guideline to develop toward becoming an innovation university for 

community. The samples were 122 staffs of Rajamangala University of Technology Lanna Nan. They were derived 

from proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were 

analyzed by the use of descriptive statistics consist of frequency, percentage, mean and standard deviation, setting 

priority in terms of needs using Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) and using focus group techniques to 

analyze the causes and development guidelines. The results were: 

1.  The priority needs assessment of development toward becoming an innovation university for 

community:  17 items of personnel management aspect, 17 items of academic management aspect, 3 items of 

financial management aspect and 6 items of the becoming an innovation university for community aspect.  

2.  We have some guidelines for development the personnel management, academic management, 

financial management and the becoming an innovation university for community. 
 

Keywords:   Needs assessment, Innovation University for community 
 

บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจในการผลิตและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2548 โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ “ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ ท าการ

สอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาง

ระดับปริญญาเป็นหลัก” มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีทรงความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้าน

ปฏิบัติการบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้ มุ่งสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานสร้างสรรค์และถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ดังนัน้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความจ าเป็นต้องพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพได้มาตรฐาน       

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนา  

ท้ังระบบและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง มคีวามรับผิดชอบ มคีุณธรรมเพื่อการเข้าถึงความพึงพอใจการเข้า

รับบริการของประชาชน  

ในการด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

(พ.ศ. 2557-2561) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ท่ีได้ด าเนนิการมา

ระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพื้ นท่ีการให้บริการ

การศึกษา ท้ัง 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน ล าปาง เชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก อีกท้ังการถอดบทเรียนจาก

การด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น ในบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 
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21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

และน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ (Uniqueness)  

ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กรท่ีสามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนาองค์กร โดยท่ีเอกลั กษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความ

เข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา, 2557) 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาก าลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อย่างมากมายและเกิด 

การแข่งขันกันอย่างสูง รวมท้ังการท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สามารถคงอยู่ได้ถึงแม้

สถาบันอุดมศึกษาจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยัง

พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคภายในสถาบันท่ีเป็นผลมาจากสภาวการณ์ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

ปัญหายุ่งยากท่ีสถาบันอุดมศึกษาเผชิญอยู่ในขณะนี้ คือ ปัญหาเร่ืองการบริหาร ในขณะท่ีรูปแบบในการบริหารแบบ

เก่าๆ ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้ว รูปแบบการบริหารแบบใหม่ ๆ ก็ยังไม่แน่ชัดนัก เพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษา 

ควรท าอย่างไร ปัญหาเร่ืองการบริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความล้าสมัย ความไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ท่ีเป็นอยูข่ณะนี้ท้ังสิน้ จึงเป็นเหตุผลท้าทายให้สถาบันอุดมศึกษาได้คน้หาวิธีการบริหารภายใต้ภาวะจ ากัด

ของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเกิดผลสัมฤทธ์ิและความเป็นเลิศทางวิชาการ (ลลติา, 2547) 

 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs assessment) เป็นกระบวนการประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของ

สภาพท่ีเกิดขึ้นกับสภาพท่ีควรจะเป็น (สุวมิล, 2550) โดยระบุสิ่งท่ีต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด และประเมินสิ่งท่ี

เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประเมินและสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลง

อะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือ  

การเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดขึ้นปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็น  

การเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึน้ในเชงิสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก (Witkin, 1995) โดยการท่ีหน่วยงานใด  

จะด าเนินการพัฒนาองค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ จากการประเมินความต้องการ

จ าเป็นว่าปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริงนั้นคืออะไร ถ้าเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาดนั้นย่อมหมายถึง       

การสูญเสียท้ังในด้านงบประมาณ เวลา อีกท้ังการวางแผนเพื่อพัฒนาโดยมิได้ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นระดับ

บุคคลหรอืกลุม่บุคคลตา่ง ๆ ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัตแิละปัญหาอื่น ๆ ตามมาอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งการท าวิจัย

เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นนั้นมีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศกึษาวิจัยไว้ สามารถดูได้จากงานวิจัยของ

ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม (ก่องเกียรติ, 2555) นพรัตน์ ศรีอรุณ (นพรัตน์, 2542) แน่งน้อย ดีถาวร (แน่งน้อย, 2550)  

พัชรี ขันอาสาวะ (พัชรี, 2544) มนัญญา งามแสง (มนัญญา, 2547) สุวิมล ว่องวานิช (สุวิมล, 2542) และอรวรรณ  

ปันทะนะ (อรวรรณ, 2553) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาข้อมูลหรือสภาวการณ์เหล่านั้นด้วยวิธีการวิจัย 

เชิงผสมผสาน(Mixed method research) เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการประเมิน 

ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยก าหนดประเด็นค าถามการวิจัย คือ 1) บุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
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เพื่อชุมชนในเร่ืองใดบ้าง และมีล าดับอย่างไร และ 2) แนวทางการพัฒนาเพ่ือการก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เพื่อชุมชน ควรเป็นเช่นใด ดังนั้น เพื่อเป็นการแสวงหาค าตอบของค าถามการวิจัยดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัว

ในการกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของ

บุคลากรในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับงานวจิัยคร้ัง

นี้ ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 

มนัญญา งามแสง (มนัญญา, 2547) ได้ศึกษากลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาทักษะการประเมนิภายในส าหรับ

ครูอนุบาล: การประเมินความต้องการจ าเป็นสมบูรณ์แบบโดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจและพหุเทศะกรณีศึกษา เพื่อ

ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นด้านทักษะการประเมนิภายในส าหรับครูอนุบาล และวิเคราะห์เชงิสาเหตุท่ีส่งผลต่อความ

ต้องการจ าเป็นด้านทักษะการประเมินภายในส าหรับครูอนุบาล พร้อมท้ังวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ความต้องการจ าเป็นท่ีเหมาะสมในแต่ละบริบท โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจและพหุเทศะกรณีศึกษา ศึกษาโรงเรียน

อนุบาล 3 แห่งท่ีประสบความส าเร็จในด้านการประเมินภายในระดับสูง กลาง และต่ า โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวจิัยสรุปวา่ 

1. ครูอนุบาลมีความต้องการจ าเป็นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นทักษะท่ีควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

รองลงมาคือ การสร้างเครื่องมือ ด้านการวางกรอบการประเมิน และการเขียนรายงานการประเมิน  

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อความต้องการจ าเป็นด้านทักษะการประเมินของครูอนุบาล คือ ความพร้อม

ของครูในดา้นการประเมนิภายใน ประสบการณ์การได้รับค าปรึกษา โดยโมเดลความสัมพันธ์เชงิสาเหตุความต้องการ

จ าเป็นด้านทักษะการประเมินภายในสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และอธิบายความแปรปรวนของความ

ตอ้งการจ าเป็นดา้นทักษะการประเมินภายในได้ร้อยละ 20  

3. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการประเมินภายในท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การอบรมเชงิปฏบัิตกิารและน าไปใช้ปฏิบัติ

จรงิ ควบคู่กับการมสี่วนร่วมในการปฏบัิตงิานตามแผน การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฏบัิตขิองครูอยา่งจริงจัง 

ลลติา น้ าประสานไทย (ลลติา, 2547) ได้ศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังของผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีในสถาบันราชภัฏนครปฐมต่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

ความตอ้งการจ าเป็นของผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในสถาบันราชภัฏนครปฐมต่อการก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัย

ของรัฐ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนตัวท่ีแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันราชภัฏนครปฐม จ านวน 222 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 35 ข้อ และค าถามปลายเปิด มคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.91 ได้แบบสอบถาม

คืนมา 187 คน ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  

(t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวจิัยพบวา่  

1. สภาพท่ีเป็นจริงดา้นการบริหารงานของสถาบันราชภัฏนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับปานกลาง 

2. สภาพท่ีคาดหวังต่อการบริหารงานของสถาบันราชภัฏนครปฐม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ในสถาบันราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก 

3. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่า ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีใน

สถาบันราชภัฏนครปฐมตอ่การปรับองคก์รเข้าสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยของรัฐ สูงกว่าสภาพท่ีเป็นจริง อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ท้ังภาพรวมและรายด้าน 

4. ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในสถาบันราชภัฏนครปฐม ท่ีมีอายุต่างกัน มีความต้องการจ าเป็นใน

ภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรสถานภาพ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์

ท างาน ไมพ่บความแตกตา่งกัน 

อรวรรณ ปันทะนะ (อรวรรณ, 2553) ได้ท าการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการของครู

ประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือครูประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พษิณุโลก เขต 1, 2 และ 3 จ านวน 392 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) ในการ

จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น และ ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการของครูประถมศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus group technique) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ครูประถมศึกษามีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการ ท้ัง 5 ด้าน โดยมีสภาพการปฏบัิตงิานด้าน

วิชาการท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการท่ีคาดหวังอยู่ในระดับสูง เมื่อจัดล าดับ

ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาด้านวิชาการของครูประถมศึกษา พบวา่ ครูมีความต้องการจ าเป็น

ในการพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อและแหลง่การเรียนรู้มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการวจิัยในชัน้เรียน ด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการพัฒนาด้านหลักสูตร และด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2. แนวทางในการพัฒนาด้านวชิาการ พบวา่ ในการพัฒนาด้านวชิาการคณะครูและผู้บริหารให้ขอ้เสนอวา่ ควร

จัดเป็นลักษณะในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นให้มีการฝึกจริง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเนื้อหาในการท่ี

อบรม และท่ีส าคัญควรเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ความช านาญหรือมีประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีจะอบรมมี

ความสามารถในการถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ท าความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัตจิรงิได้ 

และท่ีส าคัญที่สุดควรมีการวางระบบการก ากับตดิตามการน าความรู้จากการอบรมไปใชป้ฏิบัตจิริง ศึกษานิเทศกค์วร

มีบทบาทในการติดตาม หรือสถานศึกษาอาจมีการจัดท าระบบการนิเทศภายในหรือต้องมีการก าหนดเวลาในการน า

ความรู้ไปใช้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นการรวมกันในระดับชั้น ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือ

ระดับเขตพื้นท่ี เพื่อให้ครูได้ตระหนักในการน าความรูไ้ปใชอ้ย่างจรงิจัง 

ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม (ก่องเกียรติ, 2555) ได้ท าการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงในการ

พัฒนาตนเองของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในพัฒนาตนเองของอาจารย์
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มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในพัฒนาตนเองของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคอื อาจารย์ผู้สอนท่ีปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต ปีการศึกษา 2554 การสุม่ตัวอย่างดว้ยวธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบชั้นภูม ิอย่างมสีัดสว่นตามคณะที่สังกัด จ านวน 

200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 38 ข้อ มีค่า

อ านาจจ าแนกสภาพคาดหวัง 0.42-0.91 ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 และมีคา่อ านาจจ าแนกสภาพคาดหวัง 0.36-0.93 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานใช้การทดสอบค่ามี (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 

เมื่อพบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยใชว้ธีิการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของ เชฟเฟ ่(Scheffe’s method) ผลการวจิัย

พบวา่  
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีความคาดหวังในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ส่วนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันโดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

2. อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้าน ทุก

ด้านท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

3. อาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตท่ีมีเพศ วุฒกิารศึกษาสูงสุด คณะที่สังกัดตา่งกันมีความต้องการจ าเป็นใน

การพัฒนาตนเองในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การ

สอนต่างกันมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองด้านการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย

ได้ดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาเพ่ือการก้าว

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน: 

กรณศีกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา นา่น 

  - ดา้นการบริหารงานบุคคล 

  - ด้านการบริหารวิชาการ 

  - ด้านการบริหารการเงิน 

  - ด้านการเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรม 

เพื่อชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม 

เพื่อชุมชนท่ีเหมาะสม 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยคร้ังน้ีมขีั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชน 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ าแนกเป็น อาจารย์  

114 คน และเจ้าหน้าท่ี 64 คน รวมจ านวนท้ังสิ้น 178 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจากตารางของ Krejcie และ Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 122 คน (ฉัตรศิริ, 2557) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) โดยให้ประเภทของบุคลากรเป็นชั้นภูมิ          

ได้ตัวอยา่งอาจารย ์78 คน และตัวอยา่งเจ้าหน้าท่ี 44 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

 ตอนท่ี 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่    

การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร

วชิาการ  ด้านการบริหารการเงิน และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มลีักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 

5 ระดับ (rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซึ่งข้อค าถามทุกข้อมีข้อมูลท่ีต้องตอบ 2 สภาพ 

คือ สภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง 

การสร้างเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้ด าเนนิการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างข้อค าถามต่าง ๆ โดยการพัฒนาและปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีศึกษาในเร่ือง

เดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน และเป็นงานวิจัยท่ีลักษณะของกลุ่มตัวอย่างชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

ตลอดจนเครื่องมือนัน้มคีุณภาพดพีอ 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

พจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยวิเคราะห์คา่ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ใชเ้กณฑ์ในการคัดเลอืกข้อค าถาม

ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป หากข้อค าถามใดมีค่าต่ ากว่า 0.66 จะท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

จากการวเิคราะห์ขอ้ค าถาม พบวา่ จ านวนข้อค าถาม 160 ข้อ มีข้อค าถามท่ีเข้าเกณฑ์ใช้ได้ จ านวน 148 ข้อ ได้คา่ IOC 

อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 

3. ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

แลว้ น าไปทดลองใชก้ับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ซึ่งมิใชก่ลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับในแต่ละด้าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งหากมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป แสดงว่า เคร่ืองมือมีความเชื่อมั่นสูง (ก่องเกียรติ, 

2555) และจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ข้อค าถามทุกตัวในแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่น

มากกวา่ 0.7 โดยท่ีแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร

วิชาการ ด้านการบริหารการเงิน และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  

ครอนบาค เท่ากับ 0.947, 0.968, 0.965 และ 0.973 ตามล าดับ และแบบสอบถามตามสภาพท่ีคาดหวังท้ัง 4 ด้าน  
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มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.976, 0.988, 0.979 และ 0.984 ตามล าดับ ต่อจากนั้นจัดท า

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิัยตอ่ไป 

  3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกข้อความเพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 

ความส าคัญและประโยชนข์องการวจิัย ต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น 

3.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์

ส่งแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คืนมายังผู้วจิัย/ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์/ส านักงานคณะที่สังกัด 

3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วท าการ

บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 

3.4 น าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง  

3.5 จัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น โดยน าความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ถึงล าดับท่ี 3 

ไปเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการพัฒนาในขัน้ตอนตอ่ไป 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (แน่งน้อย, 2550) 

4.3 วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เพื่อชุมชน โดยน าค่าเฉลี่ยท่ีวิเคราะห์ได้มาค านวณตามสูตรดังนี้ 

ความตอ้งการจ าเป็น = ค่าเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวัง – ค่าเฉลี่ยสภาพท่ีเป็นจริง 

4.4 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ทราบถึงปัญหาหรอื

ความต้องการจ าเป็นท่ีควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนก่อนปัญหาอื่น ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการจัดล าดับ

ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index ( ModifiedPNI ) (สุวิมล, 2550) โดยคา่ 

ModifiedPNI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.80 ถือว่ามีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีสูตรการค านวณดังน้ี 
 

D

DI
PNI Modified




  
 

เมื่อ  
ModifiedPNI  คือดัชนลี าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็น 

   I   คือค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีคาดหวัง 

  D   คือค่าเฉลี่ยของสภาพท่ีเป็นจริง 
 

โดยพิจารณาความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก เพื่อใช้เป็นประเด็นในการก าหนดแนวทางการพัฒนา

เพื่อการกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 2  ศกึษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ี

เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group technique) (นิศา, 2540) ผู้วิจัยได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

ประกอบการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็น แจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนทนาทราบ

ก่อนล่วงหนา้ 

  1. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ท าการคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive selection) มเีกณฑ์ในการคัดเลอืกดังนี้ 

 1.1 คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ านวน 4 คน  

ตอ้งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยไมน่อ้ย

กว่า 10 ปี 

 1.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา นา่น จ านวน 4 คน ซึ่งไมไ่ด้ด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และมปีระสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 แบบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย หัวขอ้การสนทนากลุ่ม วัตถุประสงค์ ผลการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น และประเด็นค าถามส าหรับการด าเนินการจัดการสนทนา

กลุ่มเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อการกา้วสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ีเหมาะสมให้มากที่สุด  

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ อาคารสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น 

3.2 ผู้วิจัยเกร่ินน าเกี่ยวกับชื่อเร่ือง วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อ

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

3.3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวจิัยในส่วนของล าดับความตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าว

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานบุคคล 2) ด้านการบริหารวชิาการ     

3) ด้านการบริหารการเงิน และ 4) ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มร่วมกัน

อภิปรายแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับผลท่ีได้ และแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชนท่ีเหมาะสม ซึ่งการสนทนากลุ่มในคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะท าการบันทึกเทปการสนทนาด้วย ซึ่งก่อนบันทึกเทปผู้วิจัย

จะแจ้งวัตถุประสงค์และขออนุญาตสมาชกิผู้ร่วมสนทนาด้วย 

3.4 สรุปและปิดประเด็นการสนทนา เมื่อการสนทนาได้ด าเนินมาจนกระท่ังครบตามประเด็น ท่ี

ก าหนดไวแ้ลว้ ผู้วิจัยจะมีค าถามในเชงิทบทวนให้สมาชกิได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ และเมื่อสังเกตเห็นว่าสมาชิกไม่

มกีารแสดงความคดิเห็นใด ๆ แลว้ก็จะท าการสรุป ยุตกิารสนทนา และผู้วิจัยกลา่วขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

3.5 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มท่ีบันทึกเทปไวแ้ละท่ีผู้จดบันทึกท าการบันทึกไว้จะน ามาถอดเทป

เรียบเรียงและวิเคราะห์สรุปตามประเด็นต่าง ๆ ตอ่ไป 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

      ใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหาตามประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม 
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ผลการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยได้ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ผลการประเมินความ

ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และผลการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาเพ่ือการก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามล าดับตอ่ไปน้ี 

1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ได้ผลการวจิัยดังตารางท่ี 1-4 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เพื่อชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล 

รายการ D  I  ModifiedPNI  

1. ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับ

ต าแหนง่ให้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน 

1.64 4.46 1.72 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมค่วรมสีถานภาพใน 5 ปีแรก เป็นลูกจ้างโดย

มีสัญญาว่าจ้างท่ีจะต้องต่อสัญญาจ้าง และผ่านการประเมินทุกปี หลังจากนั้น 

จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยถาวร 

1.93 4.43 1.30 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่

บุคลากร 

2.10 4.43 1.11 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05–1.72 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  

3 ล าดับแรก คือ ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรปรับต าแหน่งให้เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม่ควรมีสถานภาพใน 5 ปีแรก  

เป็นลูกจ้างโดยมีสัญญาวา่จ้างท่ีจะตอ้งต่อสัญญาจ้าง และผ่านการประเมินทุกป ีหลังจากนัน้จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยถาวร และส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แกบุ่คลากร 

ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เพื่อชุมชน ด้านการบริหารวชิาการ 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. มหาวทิยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิเคราะห์ขอ้สอบ 2.03 4.30 1.12 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบให้มี 

มาตรฐานแก่อาจารย์ 

2.03 4.28 1.11 

3. การให้อาจารย์เข้าร่วมฝกึอบรมในต่างประเทศ 2.10 4.40 1.10 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36–1.12 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  

3 ล าดับแรก คือมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบ  มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้

เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบให้มีมาตรฐานแก่อาจารย์ และการให้อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมนิความตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ด้านการบริหารการเงิน 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. วธีิด าเนนิการในการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปมีกีารปฏบัิตอิย่างมเีหตุมีผล 2.33 4.37 0.88 

2. ประมาณการรายรับและรายจ่ายในแตล่ะปใีกล้เคียงกับรายรับและรายจ่ายจริง 2.40 4.40 0.83 

3. การมสี่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของมหาวทิยาลัย 2.30 4.23 0.84 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้านการบริหารการเงิน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24–0.88 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  

3 ล าดับแรก คือวิธีด าเนินการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีการปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล การมีส่วนร่วม  

ในการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย และประมาณการรายรับและรายจ่ายในแต่ละปีใกล้เคียงกับรายรับและ

รายจ่ายจริง ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมนิความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

ด้านการเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

รายการ I  D  ModifiedPNI  

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ให้กับองคก์ร 

2.10 4.33 1.06* 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดระดับบังคับบัญชามุ่ง

ตอบสนองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2.33 4.33 0.86* 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห้องปฏบัิตกิาร 2.50 4.57 0.83* 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ พสิัยของดัชนคีวามตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มคี่าอยู่ระหว่าง 0.49–1.06 ข้อท่ีเป็นความต้องการ

จ าเป็นเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับ

องค์กร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดระดับบังคับบัญชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเท่าทัน    การ

เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและหอ้งปฏบัิตกิาร ตามล าดับ 
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2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ผู้วิจัยได้น า

รายการท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 3 ข้อแรกในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงาน

บุคคล 2) ด้านการบริหารวิชาการ 3) ด้านการบริหารการเงิน และ 4) ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

เพื่อให้ผู้บริหารและอาจารย์ได้แนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนท่ีเหมาะสม 

โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group technique) ซึ่งให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลท่ีได้และร่วมหาแนวทางการพัฒนา ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

2.1 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แนวทางในการพัฒนาลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ควรปรับต าแหนง่ให้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน มีดังนี้ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละสาขาท าการประเมินลูกจ้าง และก าหนดกรอบ

อัตราก าลังท่ีชัดเจน 

2. ควรใชภ้าระงานที่ชัดเจน การสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ ์โดยคณะกรรมการ

ประจ าสาขา/คณะรว่มกับผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเป็นผู้พจิารณาคัดเลอืก 

3. ลูกจ้างท่ีผ่านการประเมินแล้วควรจะต้องมีการสอบคัดเลือกอีกคร้ัง เนื่องจากผู้ผ่าน 

การประเมินไมไ่ด้เป็นตัวช้ีวัดวา่สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเพยีงการประเมินขั้นต่ าสุดเท่านัน้ 

2.2 ด้านการบริหารวิชาการ ได้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

วเิคราะห์ขอ้สอบ มีดังนี ้

1. ในหนึ่งรายวิชาควรมีคณะกรรมการกลางเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบท่ีเหมาะสม

และได้มาตรฐาน 

2. ในรายวิชาปฏิบัติ/ภาคสนามควรมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียน จากนั้นน ามาปรับปรุง

ข้อสอบให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อให้อาจารย์ป้อนข้อสอบเข้าสู่ส่วนกลาง จากนั้นให้คณะกรรมการ

กลางพจิารณา/วเิคราะห์ขอ้สอบก่อนท าการทดสอบ 

4. จัดท าโปรแกรมวเิคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์น าไปใชไ้ด้อยา่งสะดวกและเขา้ใจง่าย 

2.3 ด้านการบริหารการเงิน ได้แนวทางในการพัฒนาวิธีด าเนินการในการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีมกีารปฏิบัติอย่างมเีหตุมผีล มีดังนี ้
1. มกีารก าหนดงบประมาณให้ชัดเจนส าหรับกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 

2. มกีารก าหนดงบประมาณเฉพาะกิจเพื่อรองรับกิจกรรมเสริมท่ีจะเกดิขึน้นอกแผนงานท่ีวางไว้ 

3. ควรจัดสรรงบประมาณลงสูค่ณะ/สาขา/หลักสูตร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย และสอคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน 

4. ควรมกีารถ่ายทอดแผนการใชจ้่ายให้บุคลากรทุกคนทราบเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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2.4 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับองคก์ร มดีังนี้ 

1. ควรมกีารยกย่องหรือให้รางวัล/ผลตอบแทนแก่บุคลากรท่ีสร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์และเป็น

ท่ียอมรับขององค์กร 

2. ใชร้ะบบสารสนเทศเข้ามาก ากับ ดูแล และติดตามบุคลากรให้เหมาะสม 

3. ควรส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในองคก์ร โดยการท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกสายงาน 

เพื่อส่งเสริมบุคลากรในดา้นตา่ง ๆ อย่างเท่าเทียม ไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรบูรณาการองคค์วามรู้สูชุ่มชน และมีจิตอาสา 

5. ควรมกีารน าหลกัธรรมาภบิาลมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรเพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดใีหก้ับทุกคน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมนิความตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้าน

การบริหารงานบุคคล มคี่าอยู่ระหว่าง 0.05–1.72 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น มจี านวน 17 ข้อ เมื่อพิจารณา

ความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ควรปรับต าแหน่งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน พนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม่ควรมสีถานภาพใน 5 ปีแรก เป็นลูกจ้างโดยมีสัญญาวา่จ้างท่ีจะต้องต่อสัญญาจ้าง และผ่าน

การประเมินทุกปี หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร และส่งเสริมการจัดกิจกรรม/

โครงการตา่ง ๆ ในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แกบุ่คลากร ตามล าดับ 

พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้าน

การบริหารวิชาการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36–1.12 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน มีจ านวน 17 ข้อ เมื่อพิจารณา

ความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

วิเคราะห์ข้อสอบ มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบให้มีมาตรฐานแก่อาจารย์ และการให้

อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ ตามล าดับ 

พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้าน

การบริหารการเงิน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24–0.88 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน มีจ านวน 3 ข้อ เมื่อพิจารณา

ความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ วิธีด าเนินการในการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีมีการปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล การมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัย และประมาณการ

รายรับและรายจ่ายในแตล่ะปใีกล้เคียงกับรายรับและรายจ่ายจริง ตามล าดับ 

พิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ด้าน

การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มคี่าอยู่ระหว่าง 0.49–1.06 ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน มจี านวน 

6 ข้อ เมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดระดับ

บังคับบัญชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห้องปฏิบัติการ 

ตามล าดับ 
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2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน พบวา่ จากการใช้

เทคนิคการสนทนากลุ่ม ได้แนวทางการพัฒนาเร่งด่วนในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวชิาการ ด้านการ

บริหารการเงิน และด้านการเป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน  
 

 อภปิรายผลการวิจัย 

ในการอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึง 2 ด้าน คือ ด้านผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ

การพัฒนาเพ่ือการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และด้านผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการ

ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

1. ด้านผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อ

ชุมชนในแต่ละดา้น พบว่า  

1.1 ด้านการบริหารงานบุคคล ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ 1) ลูกจ้างท่ี

ปฏิบัติงานตามระยะเวลา และผ่านเกณฑ์การประเมนิ ควรปรับต าแหน่งให้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย โดยไม่ต้องผ่าน

การสอบแข่งขัน 2) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม่ควรมีสถานภาพใน 5 ปีแรก เป็นลูกจ้างโดยมีสัญญาว่าจ้างท่ี

จะต้องต่อสัญญาจ้าง และผ่านการประเมินทุกปี หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร     

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ในการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แกบุ่คลากร  

1.2 ด้านการบริหารวิชาการ ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ 1) มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิเคราะห์ขอ้สอบ 2) มหาวิทยาลัยมกีารจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบให้มี

มาตรฐานแก่อาจารย์ และ 3) การให้อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ 

1.3 ด้านการบริหารการเงิน ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 3 ล าดับแรก คือ 1) วธีิด าเนนิการใน

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีการปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผล  2) การมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของ

มหาวทิยาลัย และ 3) ประมาณการรายรับและรายจ่ายในแตล่ะปใีกล้เคียงกับรายรับและรายจ่ายจริง 

1.4 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ข้อท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 3 ล าดับแรก 

คือ 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร 2) ปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรให้มีความยืดหยุน่ ลดระดับบังคับบัญชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ 3) การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและหอ้งปฏบัิตกิาร ตามล าดับ 

 จากการประเมินความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ (สุวิมล, 2550) ได้กล่าวถึง

ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็นตอ่การวางแผนหรือการพัฒนาองคก์รไว้วา่ การวางแผนการท างาน

จะต้องเร่ิมท่ีการประเมนิบริบทเพื่อเข้าใจสภาพี่เป็นอยูข่องหนว่ยงาน และรู้ความต้องการของหนว่ยงานว่าจ าเป็นต้อง

ได้รับการสนองตอบในด้านใด เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. ด้านผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน พบว่า  

จากการใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่ม ได้แนวทางการพัฒนาเร่งดว่นในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวชิาการ 

ด้านการบริหารการเงิน และด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน สอดคล้องแนวคิดของ (สุวิมล, 2550) 

ท่ีระบุว่าหลังจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มกีารน าผลไปใชป้ระโยชน ์การเสนอผล หรือรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดจากความตอ้งการจ าเป็นในขั้นของการน าผลไปใช้น้ี ตอ้งวางแผน

วา่จะน าแนวทางที่ก าหนดไปปฏบัิตใิห้เกิดผลอย่างไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ด้านการบริหารงานบุคคล ควรปรับต าแหน่งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องผ่านการสอบแข่งขัน 

โดยท่ีพนักงานมหาวทิยาลัยท่ีบรรจุใหมค่วรมสีถานภาพใน 5 ปีแรก เป็นลูกจ้างโดยมีสัญญาวา่จ้างท่ีจะต้องตอ่สัญญา

จ้าง และผ่านการประเมินทุกป ีหลังจากนัน้จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถาวร ตลอดจนส่งเสริมการ

จัดกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แกบุ่คลากร  

2. ด้านการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบ และมีการจัด

อบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบให้มีมาตรฐานแก่อาจารย์ รวมท้ังการให้อาจารย์เข้าร่ วมฝึกอบรมใน

ตา่งประเทศ 

3. ด้านการบริหารการเงิน มหาวทิยาลัยควรมวีธีิด าเนนิการในการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปมีกีารปฏิบัติ

อย่างมเีหตุมีผล ตลอดจนการมสี่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของมหาวทิยาลัย และมีการประมาณการรายรับและ

รายจ่ายในแตล่ะปใีกล้เคียงกับรายรับและรายจ่ายจริง 

4. ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ลดระดับ

บังคับบัญชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ห้องปฏบัิตกิาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรบุคลากรทุกเขตพื้นท่ี ตลอดจนบุคคลหรือชุมชนท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศแนวทางการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่าง

แท้จริง 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางและวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาที่ได้จากการวิจัย คร้ังนี้

ตามความตอ้งการจ าเป็นท่ีคน้พบ  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลตอ่ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การ

เป็นมหาวทิยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

  4. ตัวบ่งช้ีหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือการก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ยังไม่มีการก าหนด

น้ าหนักและก าหนดเกณฑ์บอกระดับความส าเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนั้น ควรศึกษาเทคนิควิธีการวิจัยเพื่อก าหนด

น้ าหนักและเกณฑบ์อกระดับของตัวบ่งชี้ เชน่ เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

(Confirmatory factor analysis) เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น รวมท้ังผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น

ถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศกึษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์และสรุปผลการวิจัย จนท าให้บทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึน้  
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การออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกลือสินเธาว์

ภูเขา อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน 

The Design of Science Laboratory Direction on Local Wisdom in Rock Salt 

Production in Bo Kluea District, Nan Province 

 

ศนิุพล พิมพพ์ก1*

Sinupol Piimpok1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท องค์ความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของเกลือสินเธาว์ภูเขาในอ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดนา่น รวมท้ังเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จาก

ภูมิปัญญาดังกล่าว กระบวนการวิจัยศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บ

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทและองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเกลือ โดยมีปราชญ์

ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มตม้เกลือและกลุ่มจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผู้ให้ขอ้มูล ส่วนท่ีสอง คือ การวจิัยเชิง

ทดลอง ประกอบด้วยการวเิคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการก าเนิดบ่อเกลือ และกรรมวิธีการผลิตเกลือ 

พร้อมท้ังทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ าเค็มและผลิตภัณฑ์เกลือด้วยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และส่วนท่ีสาม คือ 

การออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา

ของอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีบริบทของการสืบทอดพิธีกรรม ความเชื่อ และองค์ความรู้  พบกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ คือ การก าเนดิบ่อเกลือเป็นไปตามโครงสร้างทางธรณีวทิยา และ มีกรรมวิธีการตม้เกลือ คือ การกรอง 

การตกตะกอน การระเหย การตกผลึก จากการวิเคราะห์น้ าเค็มจากบ่อเกลือ มีค่าความเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 21.80 ppt  

มีค่า PH เฉลี่ยเท่ากับ 7.50 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกลือท่ีได้จากการต้ม พบว่า มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบ มีเนื้อเดียวกัน  

สีขาว รสชาติเค็มตามธรรมชาติ มีความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 4.10 โซเดียมคลอไรด์เฉลี่ยเท่ากับ 91.20 สารท่ีไม่ละลายน้ า

ร้อยละ 4.23 และไม่พบสารปนเป้ือน ซึ่งมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเกลือสินเธาว์ (มผช.

1231/2549) และได้บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 บทปฏิบัติการ ได้แก่  

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง 1) การทดสอบหิน แร่  2) สมบัติของน้ าบ่อเกลือ 3) ความเค็มของน้ าบ่อเกลือ  

4) กระบวนการการตม้เกลือสินเธาว์ภูเขา และ 5) การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเกลอืสนิเธาว์ภูเขา  
 

ค าส าคัญ:   บทปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, เกลือสินเธาว์ภูเขา  
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Abstract  
The objectives of this research were to study context, body of knowledge and scientific process of local 

wisdom in rock salt production in Bo Kluea District, Nan Province and to design laboratory direction from it.  

The research process was divided into 3 parts. The first part was the qualitative study conducted by interviewing 

context and body of knowledge of local wisdom in rock salt production process. The informants were local wisdom 

people, community leaders and members of the rock salt refinery and local product distribution group. The second 

part of the research was experimental research comprised of scientific process analysis of the salt pit’ s creation 

and rock salt production process and physical property testing of brine and salt products using scientific instruments. 

The third part was a laboratory direction design from local wisdom.  The results revealed that there were 

transmissions of ceremony, beliefs and body of knowledge in the context of rock salt production process in  

Bo Kluea District, Nan Province. For the scientific process, the salt pit’s creation was in accordance with structural 

geology and the rock salt boiling process consisted of filtration, sedimentation, evaporation and crystallization. 

According to brine analysis, it had a salinity value of 2 1 . 8 0  ppt, ph=7 . 5 0  while the analysis of produced salt 

showed that the salt grains were homogeneous, crude, white in color and tasted as natural salt.  The humidity 

was 4.10, sodium chloride of 91.20 percent. Non-soluble substance was 4.23 and no contaminated substance 

was found which reached the standard criteria of community products of rock salt ( community product criteria 

1231/2006). Besides, 5 laboratory direction topics were designed from local wisdom which were 1) rocks and 

minerals test 2) property of Bo Kluea’s brine 3) salinity value of Bo Kluea’s brine 4) rock salt production process 

and 5) product processing from rock salt.  
 

Keywords:   Science laboratory, Local wisdom, Rock salt  
 

บทน า 

การพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจุบันเป็นไปอยา่งรวดเร็วก่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย อีกท้ังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ มนุษย์ใชค้วามเจรญิทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

เครื่องตัดสนิความเจรญิก้าวหนา้และพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ  การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและ

สังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution) การพัฒนาก าลังคนของประเทศท่ัวโลกได้จึงตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ สมรรถนะและ

ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics)ท่ีมี

ความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง (Stem Education) และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ความรู้และ

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคงยั่งยืนของประเทศ เหตุผล  (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้เหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์ แตปั่ญหาของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของไทย เกิดจากสภาพของการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใน
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ประเทศไทยไม่สามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้เพราะจะเป็นการเรียนประวัติศาสตร์มากกว่า

การศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนขาดกระบวนการคดิและทักษะการคิด เชื่อครูในสิ่งท่ีสอนโดยไม่คิดวิเคราะห์

ถึงเหตุผลว่าท าไมถึงเป็นเช่นนั้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2558) ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของสภาพสังคมและการศึกษา

วิทยาศาสตร์ไทยก็คือไมส่ามารถท าให้คนคิดเป็น นักศึกษาไทยเป็นคนไมค่่อยชอบคิดไมเ่ป็นคนชอบซักถาม ชอบการ

จดและจ า เพราะฉะนั้นผู้มีส่วนรับผิดชอบในด้านการศึกษาจะต้องเปลี่ยนบริบทของหลักสูตรและวิธีการสอนให้

เยาวชนมีความสามารถและทักษะการคิดให้เป็น ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงเป็น

สิ่งจ าเป็น การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษา

ค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลายท้ังกิจกรรมภาคสนาม การทดลอง ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารเคมี

บางอย่างค่อนขา้งมีราคาแพงและหายากแตใ่นทางกลับกันเราสามารถเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากการสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยค านงึถึงวุฒิภาวะ 

ประสบการณ์เดิม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตา่งกันท่ีผู้ได้รับมาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้น

ระหว่างท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้เหล่านั้นจึงท าให้เกิดความสามารถในการเสาะหา

ความรู้ รวมท้ังสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย,ี 2557) การเรียนการสอนโดยเนน้กิจกรรมนัน้นับวา่มีความส าคัญและจ าเป็นมากในปัจจุบัน  เนื่องจาก

การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอดังนั้นการท่ีผู้เรียนได้ท ากิจกรรมด้วยตัวเองจึงเป็นส่วนเสริม

การเรียนการสอนช่วยให้ความมุ่งหมายของการศึกษาบรรลุผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์ (บูรชัย  ศิริมหาสาคร , 2548)  

หากน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หรือผสมผสานกับองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะการด ารงชีวิตของคนใน

ท้องถิ่น หรือท่ีเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วนั้นจะย่อมท าให้เกิดการสร้างทางวิทยาศาสตร์ได้อีกทางหนึ่งซึ่งเรา

สามารถน าภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมายกตัวอย่างหรือเป็นกรณีศึกษาให้นักเรียนหรือเยาวชนในท้องถิ่น

เหล่านั้นได้ศึกษาท้ังในแง่ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิต (วีระพงษ์ แสง-ชูโต, 2552) ขณะเดียวกันก็น าหลักการทาง

วทิยาศาสตร์มาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนไปด้วยก็นา่จะเป็นการเตมิเต็มความรู้ให้กับเยาวชน และท าให้เห็นคุณค่าของ

ภูมิปัญญาหรอืวิทยาศาสตร์พืน้บ้านเหลา่นั้นวา่ไมไ่ด้ล้าสมัยอันจะก่อให้เกิดความตระหนักความภาคภูมใิจและเป็นการ

สืบสานภูมิปัญญาหรือวิทยาศาสตร์พื้นบ้านให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่นรวมท้ังอาจมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาและ

วทิยาศาสตร์สมัยใหม่ให้กลายเป็นภูมปัิญญาและวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมอันเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนให้ย่ังยืนได้

อกีทางหน่ึงดว้ย และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึน้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบท

ปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาบริบท แนวคิด ประวัตคิวามเป็นมาของเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น                 

2. เพื่อศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาของการผลิตเกลือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน               

3. เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอ  

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
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กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน 
1. ได้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาวภ์ูเขา อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดนา่น 

2. ได้บทปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด

นา่น จ านวน 5 บทปฏบัิตกิาร        

 
   ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พรเพ็ญ ชนะพันธ์และคณะ (2560) ได้พัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอกและ 

การเจริญเติบโต ท่ีมีต่อการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  พบว่าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

การสืบพันธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.90/85.38  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยบทปฎิบัติการวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 5 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุดตอ่การจัดการเรียนรู้ดว้ยบทปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ 

 พชิชานันท์ จันทพรม (2559) ได้พัฒนาบทปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ เร่ืองปิโตรเลียม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา

ปี ท่ี 6 พบว่าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปิโตรเลียม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  

82.08 / 81.04 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนท่ีเรียน

โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปิโตรเลียม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปิโตรเลียม มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการ

วทิยาศาสตร์ เร่ือง ปิโตรเลียมระดับมากท่ีสุด 

 Kristanto, A., Suharno, Gunarhadi (2019) ได้ศึกษาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรประถมศึกษา

นานาชาติมุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

พบว่า จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนมีความสามารถรวบรวม

ปัญหา ระบุปัญหา และวางแผนเลอืกวธีิแก้ปัญหาในระดับท่ีดขีึน้ 

 

  

 

ศึกษาลักษณะทาง

กายภาพและสมบัติ

ทางฟิสิกส์ของ 

ภูมิปัญญา  

ในห้องปฏิบัติการ 

บทปฏิบัติการ 1 

รวบรวมขอ้มูลและ

วิเคราะห์ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

ลงพื้นท่ีชุมชนศึกษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

บทปฏิบัติการ 2 

บทปฏิบัติการ 3 

บทปฏิบัติการ 4 

บทปฏิบัติการ 5 



1050 

 

-Proceeding- 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยการออกแบบบทปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่านนี้เป็นการวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มต้มเกลือ สมาชิก

กลุ่มจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชน มีขัน้ตอนดังนี้  

1. ออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณใ์ห้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

2. ส ารวจ ลงพื้นท่ี บ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Study) การสัมภาษณเ์ชงิลึก (Depth Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความรู้เกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์สภาพปัญหาการผลิตเกลือสินเธาว ์ 

3. ท าการวิจัยเชิงทดลองประกอบด้วยการศึกษาภูมิปัญญาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ลักษณะทาง

กายภาพของน้ าบอ่เกลือ ในหอ้งปฏบัิตกิาร ผลิตภัณฑเ์กลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือ

สินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น  

เครื่องมอืการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวจิัยแตล่ะประเภท ดังนี้ 

1. เคร่ืองมอืวิจัยเชงิคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณม์ขีั้นตอนการออกแบบและสร้างดังนี้ 

1.1 ศึกษา วเิคราะห์เอกสารการสร้างแบบสัมภาษณเ์ชงิลึก 

1.2 ออกแบบและสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาให้

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

1.3 น าแบบสัมภาษณไ์ปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ทา่นตรวจสอบ หาค่าความเท่ียงตรง (IOC) ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2. เครื่องมือวจิัยเชงิปริมาณ มดีังนี้ 

    2.1 เคร่ืองมอืวัดค่าความเค็ม ( Salinity meter ) 

    2.2 เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส  (PH meter)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วจิัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลการทดลองเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต ซักถาม จดบันทึก สัมภาษณ์เชิงลึก ท้ังรูปภาพและการบันทึก

วดิีโอและการลงส ารวจภาคสนามพื้นท่ีจริง ซึ่งประกอบด้วย 

 1.1 การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น ได้แก่ ประวัติการค้นพบบ่อน้ าเกลอื ความส าคัญ  

กระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ภูขาตั้งแต่อดีต ขนบธรรมเนยีมประเพณี ความศรัทธา ความเชื่อของคนในชุมชน 

 1.2 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาของการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา ได้แก่ 

(1) ภูมิปัญญาของการผลิตเกลอืสินเธาว์ภูเขา (2) กระบวนทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาจากการผลิตเกลือสินเธาว์ 

(3) การเกิดของน้ าบอ่เกลือ (4) คุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

2. วิเคราะห์และออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาของการผลิตเกลือสินเธาว์

ภูเขา 
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ผลการศึกษา 

 1. การศึกษาประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น 

 1.1 ประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของน้ าบอ่เกลือ 

 บ่อเกลือสินเธาว์ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีระยะห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่าน 80 

กิโลเมตร อยูบ่นพืน้ท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 700 เมตร ประชากรสว่นใหญ่เป็นพวกชนเผ่าลัวะ ส่วนการคน้พบ

บ่อเกลือมเีร่ืองเล่าสบืตอ่กันมาว่ามนีายพรานล่าสัตวไ์ด้มาพบหนองน้ าที่สัตว์มักชอบกินเป็นประจ า จึงลองชิมปรากกฎ

วา่มีรสชาติเค็ม ข่าวการคน้พบหนองน้ าเค็มแพร่ไปถึงเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อท้ังสองพระองค์จึงเสด็จมาดูหนอง

น้ าเค็มหรือน้ าบอ่เกลือด้วยพระองค์เอง อาจเป็นเพราะในสมัยโบราณเกลอืมีความส าคัญเพราะเป็นสิ่งหายากและมีค่า

มากจนได้สมญาว่า ทองค าขาว (ปัญฉัตร หมอยาดี, 2555) และประโยชน์มากท้ังใช้เป็นเคร่ืองปรุง ถนอมอาหาร ใช้

เป็นยารักษาโรค ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า  ภายหลังพบหนองน้ าเค็มเจ้าหลวงท้ังสององค์ได้ปรึกษากันว่าจะน าคน

จากท่ีใดมาตั้งถิ่นฐาน เจ้าหลวงภูคาจึงไปทูลขอประชาชนท่ีอาศัยอยู่ท่ีเมืองเชียงแสนจากเจ้าพระยาเม็งรายเพื่อมา

สร้างชุมชนและท าเกลือบริเวณนี้ ดังนั้นประชาชนชาวต าบลบ่อเกลอืจึงเชื่อว่าตนเองเป็นชาวเชียงแสน ซึ่งเป็นกลุ่มชน

ตระกูลไตยวนท่ีอพยพเข้ามาตัง้ถิ่นฐานเพื่อผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาตั้งแต่สมัยอดีต 

 การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาท่ีเมืองน่านมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะเมืองน่านอยู่ห่างไกลทะเล

ดังนัน้จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีดงึดูดผู้คนมาอาศัยตัง้ถิ่นฐานจนกลายเป็นชุมชนท าให้ช่วงเวลานัน้เมอืงนา่นเป็นแหล่งผลิต

เกลือสินเธาว์ภูเขาขนาดใหญ่ ส่งไปขายยังชุมชนอื่นใกล้เคียง แม้ไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนว่ามีการผลิตเกลือ

สินเธาว์ภูเขาท่ีเมืองน่าน จากหลักฐานต่าง ๆ เช่นพงศวดาร หลักฐานทางโบราณคดี น่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับ

อาณาจักรสุโขทัย 

 การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาท่ีอ าเภอบ่อเกลือซึ่งเดิม เรียกว่า เมืองบ่อ เดิมบ่อน้ าเกลือท่ีใช้ผลิตเกลื อ

สินเธาว์ภูเขามีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 9 บ่อ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2 บ่อ คือบ้านบ่อหลวง อยู่หมู่ 1 ต าบลบ่อเกลือใต้ 

จ านวน 2 บ่อ ชาวบ้านเรียกบอ่เหนอืและบ่อใต ้(ปัญฉัตร หมอยาดี, 2555) สาเหตุท่ีเหลอืเพยีง 2 บ่อ เป็นเพราะน้ าบ่อ

เกลือมีน้ าจืดในล าน้ ามางท่ีบางปีมีมากมาผสมจนท าให้น้ าเกลือไม่มีความเค็มมากพอท่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ได้  

ปัจจุบันภายในต าบลบ่อเกลือมีโรงต้มเกลือเหลือเพียง 20 แห่ง โดยท้ังหมดน าน้ าจากบ่อเกลือท้ังสองบ่อมาใช้ใน 

การต้มเกลือและชาวบ้านยังคงใช้วิธีการต้มเกลือแบบโบราณท่ีถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น คือต้มภายในโรงต้มเกลือท่ี

มิดชิดซึ่งผนังท ามาจากไมภ้ายในโรงตม้เกลือมีเตาขนาดใหญ่ท่ีขึ้นรูปโดมท ามาจกดินเหนียวส าหรับวางกระทะใบใหญ่

สองใบด้านหน้าเตามีช่องใส่ฟืน ด้านหลังเตามีช่องระบายความร้อนและควัน 2 ช่องด้านบนเตาจะแขวนตะกร้าหรือ

ชะลอมท่ีสานมาจากไมไ้ผ่เพื่อใชส้ าหรับใส่เกลือท่ีได้จากตม้ในกระทะ 

 1.2 ขนมธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อท่ีเกี่ยวกับการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาด้านพิธีกรรม 

การตม้เกลือสินเธาว์ภูเขาของชาวบ้านบ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใตน้ัน้ยังม ี2 พธีิกรรม ที่ถ่ายทอดกันมา ดังนี ้

 1.2.1 พธีิบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อเกลือ 

 พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อเกลือหรือชาวบ้านเรียกว่างานแก้ม เป็นพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อ

เกลือ คือ เจ้าซางค า และเจ้าต่าง ๆ อีก 12 องค์ เพื่อให้ลูกหลานร าลึกถึงผู้มีพระคุณต่อหมู่บ้านผู้ท าพิธี เราเรียกว่า 

คนใน มีจ านวน 16 คนแต่ละคนท าหน้าท่ีแตกต่างกันไป การท าพิธีกรรมบวงสรวงเมื่อก่อนจะกระท ากัน 7 วัน  

แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 3 วัน โดยช่วงท าพิธีจะโดยห้ามคนในออกจากหมู่บ้านและห้ามคนนอกเข้าหมู่บ้าน แต่ปัจจุบัน

กฎข้อห้ามเหล่านี้เหลือเพียงไม่ให้น ารถทุกชนิดผ่านเข้ามาในหมู่บ้านและปิดกั้นถนน ยกเว้นแต่การต้องเดินเท้าเข้ามา
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ในหมูบ้่านเป็นเวลา 3 วัน หา้มท าการงานทุกชนิด โดยเฉพาะการต้มเกลือและขายเกลือ วัวควายก็ต้องตอ้นเข้าคอกให้

เรียบร้อย 

 1.2.2 พธีิขอสายน้ าเกลือ 

 พธีิขอสายน้ าเกลือเป็นอีกพธีิหน่ึงท่ีมีความส าคัญของชาวบ่อเกลือ เป็นพิธีท่ีจะท าทุก ๆ           3 

ปี โดยท าในช่วงวันสงกรานต์ พิธีขอสายน้ าเกลือชาวบ้านเชื่อว่า การขอสายน้ าเกลือจะช่วยท าให้น้ าในบ่อน้าเกลือไม่

แห้ง โดยพิธีเร่ิมจากม้าขี่หรือแม่ร่างและกลุ่มผู้ประกอบพิธีซึ่งได้ก าหนดหนา้ท่ีไวจ้ะเดินทางจากบ่อเกลือด้วยเท้าเปล่า

ไปยังบ้านนาขวาง ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ ซึ่งอยู่หา่งจากหมู่บ้านไปประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณนี้ชาวบ้าน

เชื่อว่าเป็นแหล่งต้นก าเนดิของสายน้ าเกลือของหมูบ้่าน จากนั้นก็ท าพธีิเกี่ยวสายน้ าเกลอืด้วยไมข้อเกี่ยวแลว้ลากไม้ขอ

เกี่ยวไปตามทางเพื่อเดินทางกลับไปยังหมู่บ้าน น าไม้ขอเกี่ยวไปวางยังบ่อน้ าเกลือท้ังสองแห่งภายในหมู่บ้าน              

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพธีิน้ีจะท าให้น้ าในบอ่เกลือไมแ่ห้ง 

2. การศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาของการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอ 

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน    

 2.1 ภูมิปัญญาการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน    

    การผลิตเกลือสินเธาว์มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติและวิถีชุมชน กล่าวคือคุณค่าต่อชุมชน

ในการใชป้ระโยชนจ์ากเกลอืสนิเธาว์ท่ีผลิตได้ ได้แก่ คุณค่าในการถนอมอาหารประเภทหมักดอง ตากแห้ง การท่ีเกลือ

ชว่ยถนอมอาหารให้อยูไ่ด้นานมากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่า ความเค็มของตัวมันนั่นเอง โดยความเค็มท่ีอยูใ่นเกลือจะไปท า

ให้ความชื้นท่ีอยู่ในอาหารสดลดลงหรือแห้งไป ท าให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียท่ีเป็นอันตรายบางชนิดไม่สามารถท่ี

ด ารงชีวิตอยู่ได้ กระบวนการถนอมอาหารท่ีใช้เกลือเป็นส่วนประกอบจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเรียกว่า ออสโมซิส 

(Osmosis) เพราะความเข้มข้นของความเค็มในเกลือกับอาหารสดหรือวัตถุดิบมีความเข้มข้นต่างกัน ดังนั้นปฏิกิริยาท่ี

เกิดขึ้นนี้ก็จะท าให้น้ าหรือความชืน้ท่ีอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ของวัตถุดิบเกิดการเคลื่อนตัว และนั่นก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้ความ

เข้มข้นของความเค็มระหว่างวัตถุดิบกับเกลอืมีค่าให้เคียงกันมากท่ีสุด ถ้าเราใช้เกลือในการถนอมอาหารในปริมาณท่ี

มากพอแล้วละก็ ความเข้มข้นท่ีสูงของเกลือก็จะท าให้เหล่าจุลินทรีย์หรือปรสิตท่ีเป็นอันตรายบางชนิดไม่สามารถ

เจรญิเตบิโตได้ (อ าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, 2557) อีกท้ังรวมไปถึงเป็นสว่นผสมในการบ าบัด ถนอมและบ ารุงผิวพรรณ 

ใชป้รุงรสชาติอาหาร ในอดีตใชแ้ลกเปลี่ยนสนิค้าแทนเงินตรา 

 ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มการผลิตเกลือท่ีมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปโดย โดยส่วนใหญ่เพศชายจะเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการตักน้ าเกลือขึ้นจากบ่อจนกระทั่งถึงขั้นตอนการต้มเกลือเนื่องด้วยจากความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุม ส่วนเพศหญิงจะเกี่ยวของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกลือของชุมชนมีการอาศัยแรงงานแบบเกื้อกูลกันของสมาชกิใน

ครอบครัวต้มเกลือ  การผลิตเกลือท่ีบ้านบ่อหลวง เร่ิมจากการตักน้ าเกลือจากบ่อน้ ามาต้มในโรงต้มท่ีต้องปิดทึบท้ัง  

4 ด้าน เพื่อกันลม เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและท าให้เม็ดเหลือเล็กละเอียด เตาท่ีใช้เป็นเตาดินท าจากดินดิบก่อเป็น

รูปเตามีช่องใส่พื้นด้านหน้า  รูระบายควันและความร้อน 2 ช่อง ด้านหลังวางกระทะต้มเกลือได้ 2 กระทะ กระทะท่ีใช้

เป็นกระทะเหล็กไม่มีหูจับเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ย 85 ซม.  การต้มเกลือ 1 กระทะ ต้องใช้เวลาประมาณ 4 ชม.  

ได้เกลือกระทะละ 15 กก.  รวม 30 กก. ต่อการต้ม 1 คร้ัง  การต้มเกลือจะต้อง ต้มท้ังวันท้ังคืนรวม 5 คืน 6 วัน  

ตอ่หน่ึงกระทะ แลว้จึงลา้งกระทะพักเตา เพราะถ้าตม้นานกวา่นีจ้ะท าให้กระทะและเตาแตกได้  ส่วนสภาพปัญหาของ

การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขามีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) เกลือราคาถูก เทียบกับราคาต้นทุนท้ังอุปกรณ์และเชื้อเพลงิ

โดยราคาขายเกลือสินเธาว์ภูเขาประมาณกิโลกรมละ 20 บาท 2) ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ภูเขา

ของชุมชนยังมจี านวนนอ้ย 3) วัตถุดิบฟืนท่ีใชใ้นการใชเ้ป็นพลังงานเชื้อเพลงิในกระบวนการตม้เกลือเร่ิมเหลอืนอ้ยและ 
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มีราคาแพง 4) เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่นยิมสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาของชุมชนท าให้สมาชิก

ท่ีประกอบอาชพีการผลิตเกลือมจี านวนลดลง 
 

ภูมปิัญญาการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาชุมชนบ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

กระบวนการขั้นที่ 1 การตักน้ าจากบ่อเกลือ การน าน้ าเกลือจากบ่อน้ าเกลือมาต้มเป็นเกลือสินเธาว์ภูเขานั้นในสมัย

โบราณชาวบ้านท่ีต้มเกลือสินเธาว์ภูเขาใชว้ธีิตักน้ าจากบ่อน้ าเกลอืแล้วน าไปใส่กระทะเพื่อตม้ ตอ่มาได้เร่ิมมกีารท าราง

ด้วยกระบอกไม้ไผ่ส่งไปยังเตาต้มเกลือสินเธาว์ภูเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ่อน้ าเกลือมาก แต่ปัจจุบันชาวบ้านท่ีประกอบ

อาชีพต้มเกลือสินเธาว์ภูเขาใช้วิธีการต่อท่อพีวีซีจากบ่อน้ าเกลือไปยังโรงต้มเกลือของตนเอง โดยเมื่อเวลาต้องการ

น้ าเกลือผู้ผลิตจะขึ้นตักน้ าเกลือด้วยกระป๋องท่ีใช้ระบบหินถ่วงปลายไม้ไผ่ยาว ๆ ไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นกระป๋อง

ส าหรับตักน้ าโดยมีเชือกผูกกระป๋องยาวๆ แล้วหย่อนลงไปในบ่อ จากนั้นตักน้ าเกลือใส่รางไม้ขนาดใหญ่เพื่อส่งผ่านให้

ไหลไปตามท่อพวีซีีสู่บ่อพักท่ีอยูภ่ายในโรงต้มเกลือของแต่ละแหง่ 

 

 
ภาพที ่1 การตักน้ าจากบ่อเกลือสู่บ่อพัก 

 

กระบวนการที่ 2 น าน้ าเกลือมาพักท่ีบ่อซีเมนต์น้ าเกลอืท่ีไหลผ่านจากบ่อน้ าเกลือมาทางท่อพีวีซีจะไม่สามารถน าไป

ต้มได้เลย เนื่องจากมีตะกอนดินปนและยังคงมีความขุ่นอยู่มาก ถ้าน าน้ าเกลือไปต้มเลยเกลือท่ีได้จะไม่ขาวสะอาด  

มีผงหรือฝุ่นปน เกลือจะมีสีด าท าให้ดูไม่น่ารับประทาน ท่ีส าคัญท าให้ราคาเกลือถูกตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องน า

น้ าเกลือไปพักไวท่ี้บ่อซีเมนตท่ี์อยูภ่ายในโรงตม้เกลือ เป็นเวลา 1 คืน ก่อนน าน้ าเกลือไปต้มเพื่อให้น้ าเกลอืท่ีตักมาหาย

ขุ่นและเกิดการตกตะกอน 

 

 
   ภาพที ่2 การตักน้ าจากบ่อเกลือสู่บ่อพัก 
 

 

 

 

 



1054 

 

-Proceeding- 

กระบวนการที่ 3 น าน้ าเกลือใส่กระทะแล้วต้ม น าน้ าเกลือท่ีพักไว้แล้ว 1 คืน ใส่ลงในกระทะแล้วต้มในลักษณะของ

การเคี่ยวให้น้ าระเหยจับกันเป็นผลึกเกลือ ซึ่งการต้มเกลอื 1 กระทะต้องใช้เวลาในการตม้ท้ังวันท้ังคืน แต่พอต้มเกลอื

ได้ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงแรกของการต้ม น้ าเกลือจะเร่ิมระเหยและกลายเป็นเม็ดเกลือเกราะอยู่ตามขอบกระทะบาง

เล็กน้อย ดังนั้นขณะท่ีมีการต้มเกลอืผู้ผลิตตอ้งคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าจะผลิตดอกเกลือจะต้องใช้ไฟอ่อน ๆ ต้ม

จนเกลือตกผลึก ใชเ้วลาประมาณ 1 วัน 1 คืน 

 
ภาพที ่3 การตม้เกลือในกระทะคู่ 2 เตา 

 

กระบวนการที่ 4 ตักเกลือท่ีตกผลึกแลว้ใส่ตะกรา้ เมื่อต้มน้ าเกลอืไปได้สักระยะหนึ่งแลว้น้ าเกลือจะระเหยไปบางส่วน

จนกระท่ังเกิดเกลือและบางส่วนเร่ิมตกผลึกเป็นเม็ดเกลือลอยอยู่ข้างบน ผู้ต้มจะช้อนเกลือท่ีเป็นเม็ดแล้วใส่ลงใน

ตะกร้าหรือชะลอมท่ีแขวนอยู่บนกระทะเพื่อให้สะเด็ดน้ า และให้น้ าเกลือท่ียังคงติดมาอยู่ไหลลงมาในกระทะ แล้วเติม

น้ าเกลอืในกระทะเพ่ิมเตมิ 
 

 
ภาพที ่4 ตกัเกลอืใส่ตะกร้าเพื่อให้เกลือสะเด็ดน้ า 

 

กระบวนการที่ 5 น าเกลือท่ีสะเด็ดน้ าแล้วไปใส่ท่ีพักเกลอื เพื่อเพิ่มไอโอดนีและบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ย 

 

 
ภาพที ่5 น าเกลือไปพักในโรงเก็บเกลือเพื่อผสมสารไอโอดนี 
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               2.2 กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่าน   

 เกลือสินเธาว์ภูเขาท่ีผลิตได้นั้นมีการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบ เพื่อการผลิตเกลือมาจากน้ าบ่อเกลือ

ซึ่งอยู่ใต้ชั้นดินและหิน เกิดจากการน้ าซึมไหลผ่านชั้นดินและหินท่ีมีแร่เกลือหินเป็นองค์ประกอบตามโครงสร้างทาง

ธรณีวิทยาและเกิดการละลายแร่เกลือหินสะสมจนเกิดเป็นบ่อน้ าเกลือ และยังได้มีการแสดงถึงวิธีแยกสารละลายเนื้อ

เดียวท่ีของแข็งปนของเหลว ซึ่งจัดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตารางที ่1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากภูมปัิญญาทอ้งถิน่การผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา 

ล าดับ ภูมปิัญญาการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1 การเกิดน้ าบอ่เกลือ โครงสร้างทางธรณีวิทยา,การละลาย 

2 การตักน้ าเกลอืจากบ่อน้ าเกลอืผ่านผ้าบางเพื่อพักในบ่อพัก การกรองและการตกตะกอน 

3 การตม้และเคี่ยวน้ าเกลอืให้แหง้ด้วยความร้อนสูง การเดอืด และการระเหยแห้ง 

4 การตม้น้ าเกลอืดว้ยความร้อนต่ าจนเกิดเกลือ การเดอืด การระเหย และการตกผลึก 

5 การพักเกลือท้ิงไวใ้ห้สะเด็ดน้ า  การระเหยและความชื้น 

6 การจ าหน่ายเกลอืสนิเธาว์ภูเขาของชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์

ภูเขา 
 

 การเกิดน้ าบ่อเกลือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านโครงสร้างทางธรณีวทิยาที่พื้นท่ีแร่เกลอืหินเป็น

องคป์ระกอบในช้ันหินและดินน้ าไหลผ่านชัน้หินดังกล่าวได้ละลายแร่ธาตุไปสะสมจนท าให้เกิดการเป็นแหล่งน้ าใต้ดินท่ี

มีรสชาติเค็ม จากนั้นน าน้ าเกลือมากรองและตกตะกอนน าเอาสิ่งแปลกปลอมเจือปนท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ออก น า

น้ าเกลือไปต้มจนแห้งจะได้เกลือติดอยู่ภาชนะหรือรอให้เกลือตกผลึกลอยอยู่ จัดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เกิดจากภูมิปัญญาประกอบด้วย 

 2.2.1 การละลาย (Solubility) คือ การท าให้ตัวถูกละลายหน่ึงชนิดหรือมากกวา่กระจายตัวอยู่ใน

ตัวท าละลายและรวมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสารท่ีมีปริมาณมากกวา่จัดเป็นตัวท าละลาย (Solvent) ส่วนสารท่ีมีปริมาณ

นอ้ยกว่าจัดเป็นตัวถูกละลาย (Solute) 

 2.2.2 การกรอง (Filtration) คือ การแยกสารผสมท่ีมีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลว 

 2.2.3 การระเหย (Evaporation) หมายถึงการท่ีโมเลกุลของของเหลวบริเวณผิวหนา้หลุดออกไป

เป็นไอน้ าหรอืก๊าซ 

 2.2.4 การตกผลึก (Crystallization) คือกระบวนการเกิดผลึกของแข็งจากสารละลาย (Solution) 

จากของเหลว (Melt) หรือไอ (Vapor) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขามีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา รัตนโพธานันท์ (2558) พบว่าการผลิตเกลอืสินเธาวไ์ด้มาจากการต้ม โดยน าดิน

มาละลายน้ าซึ่งมีโซเดียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

การผลิตเกลือสินเธาว์ ด้วยวิธีการแยกสารและเกลือท่ีผลิตได้มีมาตรฐานคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนเกลือสินเธาว์ (มผช.1231/2549) 
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2.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ าบ่อเกลือ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา ลักษณะภูมปิระเทศท่ีเป็นร่องเขาบริเวณท่ีเป็นหุบเขากว้าง

ใหญ่สลับซับซ้อนแต่มีล าน้ าหลักเพียงสายเดียวคือล าน้ ามาง อยู่บนพื้นท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 700 เมตร 

(กรมทรัพยากรธรณี, 2558) อ าเภอบ่อเกลือมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนชนิดหินปูน 

ประกอบด้วยหนิปูนสดี าเทา บางบริเวณพบหินดินดาน หินทราย หินปูนเนื้อโดโลไมตแ์ทรกสลับอยู่บางหรอือาจมีเกลือ

หินแทรกอยู่ดว้ย หินปูนมสี่วนประกอบทางเคม ีคือ CaCO3 ใชป้ระโยชนเ์ป็นวัตถุดิบท้ังในอุตสาหกรรมเคมีและก่อสร้าง 

สามารถละลายน้ าได้ดีมีสภาพเป็นกรดออ่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้น้ าในชัน้ใต้ดินบริเวณ อ าเภอบ่อเกลือมรีสชาติเค็ม

จนสามรถน ามาผลิตเกลือได้ 

   ในการศึกษาและทดสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าในบ่อเกลือ และเกลือท่ีได้จากกระบวนต้ม 

ท้ังบริเวณบ่อเกลือเหนอืและบ่อเกลอืใต้ จากการวัดดว้ยเครื่อง Salinity meter และเครื่องวัด PH meter น้ าในบ่อเกลือ

ท้ังสองบ่อ พบว่า มีค่าความเค็ม (Salinity) เฉลี่ย เท่ากับ 21.80 ppt มคี่า PH เฉลี่ยเท่ากับ 7.5 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของน้ าบ่อเกลือท่ีใชใ้นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา 

บ่อเกลือ ความเค็ม (Salinity)  (ppt) ค่าความเปน็กรด-เบส (PH) 

บ่อเกลือเหนอื 20.74 7.20 

บ่อเกลือใต ้ 22.86 7.80 

เฉลี่ย 21.80 7.50 

 

 
ภาพที ่6 แผนภูมเิปรียบเทียบค่าความเค็มและความเป็นกรด-เบส ของน้ าบอ่เกลือ 2 บ่อ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
ในการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลอืสินเธาว์ภู เขา อ าเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่านผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา ของอ าเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน โดยใชก้ารสัมภาษณผ์ู้รู้ในชุมชน ได้แก่ ปราชญช์าวบ้าน ผู้น าชุมชน สมาชกิในชุมชนท่ีประกอบอาชพี

ผลิตเกลือสินเธาว์ท าให้ได้ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งมีความน่าเชื่อถือ น าข้อมูลการ

วิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขามาออกแบบและสร้างบท

ปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ได้จ านวน 5 บทปฏบัิตกิาร ดังนี้ ดังตาราง 3 

บทปฏบัิติการท่ี 1 การทดสอบหิน แร ่

บทปฏบัิตกิารท่ี 2 ความเค็มของน้ าบ่อเกลือ 

บทปฏบัิตกิารท่ี 3 กระบวนการการตม้เกลือสินเธาว์ภูเขา 

บทปฏบัิตกิารท่ี 4 สมบัตขิองน้ าบ่อเกลือ 

บทปฏบัิตกิารท่ี 5 การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเกลอืสนิเธาว์ภูเขา  
 

ตารางที ่3 ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาบอ่เกลือและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบทปฏบัิตกิาร 

ล าดับ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

บ่อเกลือ 

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์

บทปฏบิัตกิารที่สรา้งขึน้ 

1 การสังเกตการเกิดน้ าบ่อ

เกลือและการน ามาใช้

ประโยชน ์

โครงสร้างทางธรณีวิทยา ,

การละลาย 

บทปฏบัิตกิารท่ี 1 การทดสอบหินและแร่ 

บทปฏบัิติการท่ี 2 ความเค็มของน้ าบ่อเกลือ 

 

2 การท าให้น้ าเกลือสะอาด

ในขั้นแรกด้วยการตักน้ า

จากบ่อเกลือมาผ่านผ้า

บ า ง แ ล ะ พั ก ใ น บ่ อพั ก

น้ าเกลอื 

การกรองและการตกตะกอน บทปฏบัิตกิารท่ี 4 สมบัตขิองน้ าบ่อเกลือ 

3 การต้มและเคี่ยวน้ าเกลือ

ให้แห้งดว้ยความร้อนสูง 

การเดอืดและการระเหยแห้ง บทปฏิบัติการท่ี 3 กระบวนการผลิตเกลือ

สินเธาว์ภูเขา ตอนการผลิตเกลือละเอยีด 

4 การต้มน้ า เกลือให้แห้ง

ด้วยความร้อนต่ า 

การเดือด การระเหย และ

การตกผลึก 

บทปฏิบัติการท่ี 3 กระบวนการผลิตเกลือ

สินเธาว์ภูเขา ตอน การผลิตดอกเกลือ 

5 ก า รพั ก เ ก ลื อ ท้ิ ง ไ ว้ ใ ห้

สะเด็ดน้ า 

การระเหยและความชื้น บทปฏิบัติการท่ี 3 กระบวนการผลิตเกลือ

สินเธาว์ภูเขา ตอน การหาความชื้นของเกลือ

สินเธาว ์

6 การจ าหน่ายเกลือสินเธาว์

ภูเขาของชุมชน 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือ

สินเธาว์ภูเขา 

บทปฏบัิตกิารท่ี 5 การแปรรูปผลิตภัณฑเ์กลือ

สินเธาว์ภูเขาเพ่ือเพิ่มมูลคา่สินคา้ 
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 บทปฏิบัติการท่ีผู้วิจัยออกแบบมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา อ าเภอบ่อ

เกลือจังหวัดน่านโดยยึดหลักการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10 กระบวนการ (Garcia, 1999 อ้างถึงใน    

วชิาญ พันธ์ุประเสริฐ, 2551) ดังนี้  

   1. หัวขอ้ท่ีเลอืกและชือ่ท่ีต้ังขึ้นตอ้งครอบคลุมสาระส าคัญในบทปฏบัิตกิารท่ีต้องการออกแบบ 

   2.  การเขียนปัญหา ปัญหาท่ีตั้งขึ้นเป็นปัญหาท่ีใช้ เพื่อหาค าตอบในการทดลองน าบทปฏิบัติการทาง

วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 

   3. การเขียนสมมติฐานการทดลองสมมติฐานของการออกแบบบทปฏิบัติการ สมมติฐานท่ีดีส าหรับการ

ออกแบบบทปฏบัิตกิารจะต้องก าหนดค าตอบได้หลากหลาย 

   4. การออกแบบวธีิการทดลองบทปฏิบัตกิารท่ีดีจะต้องออกแบบโดยพยายามให้มกีารรวบรวมข้อมูลอย่าง

ละเอยีด ได้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขและสามารถแปลความหมายเป็นอยา่งอื่น 

   5. การเขียนวิธีการทดลองและวัสดุอุปกรณ์ เมื่อออกแบบบทปฏิบัติการแล้ว ซึ่งสามารถทราบ

กระบวนการและเครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีต้องใชใ้นการเตรียมปฏบัิตกิารตอ้งสามารถหาวัสดุต่าง ๆ ได้ 

  6.   การทดลองบทปฏิบัติการด้วยตนเองเนื่องจากสิ่งท่ีได้ออกแบบการทดลองแล้วอาจจะได้ผลไม่ตรง

ตามท่ีคาดหวังไว้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งทดสอบวธีิการและเครื่องมือให้ดีและถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ก่อนน าไปใช้ 

  7. การก าหนดการรายงานผลการทดลอง ซึ่งครูสามารถก าหนดให้นักเรียนรายงานผลได้หลายรูปแบบ 

  8. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทุกบทปฏบัิติการยอ่มมีข้อผิดพลาดในการออกแบบและการตรวจวัดหาข้อมูล 

ซึ่งตอ้งน าผลท่ีได้มารายงานตามความเป็นจริง 

  9.  การเขียนบทสรุปและก าหนดหัวข้อสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การก าหนดการลงขอ้สรุป จะตอ้งสอดคล้องกับ

ปัญหาที่ก าหนดไวต้ามขอ้มูลท่ีได้จากการทดลอง 

 10. การเขียนบทวิเคราะห์การเขียนอธิบายบทวิเคราะห์ของการรายงานผลเป็นสิ่งท่ีส าคัญเพราะเป็นสิ่งท่ี

อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง ซึ่งจะต้องครอบคลุมเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ส าหรับบทปฏิบัติการท่ีใช้จัดการ

เรียนรู้ นอกจากการออกแบบบทปฏบัิตกิารท่ีดแีลว้ในการออกแบบบทปฏบัิตกิารยังตอ้งค านงึถึงความปลอดภัยในการ

ปฏบัิตกิารของผู้เรียนดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ควรหาประสิทธิภาพของบทปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์เพิ่มเตมิ 

2.  ควรน าผลงานท่ีเกิดจากการวจิัยในครัง้นี้ไปใชก้ับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมกีารวจิัยและออกแบบบทปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวของกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในเร่ืองอื่น ๆ  

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างการเรียนด้วยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของบ่อเกลือ จังหวัดน่าน กับการจัดการเรียนรู้แบปกติ 

3. ควรมกีารวัดทักษะดา้นตา่ง ๆเพิ่มเตมิ ได้แก่ ทักษะทางวทิยาศาสตร์ ทักษะการคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง

เสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นควา้

ข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ท่ีเรียนในรายวชิา ปรัชญาเศรษฐกิจพอและภูมิปัญญาใน

การด าเนินชีวิต” คร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และเพื่อศึกษาการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมของนักศกึษา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมอืในการ

วิจัย คือแบบสอบ ถามการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา และการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   ผลการวจิัยสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศกึษาในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้าน

เงื่อนไขความรู้ และด้านความมีเหตุผล  ตามล าดับ นักศกึษาสามารถน าความรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การคิดวิเคราะห์ก่อนซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย ท าบันทึกพอเพียง นอกจากนี้การ

ให้นักศกึษาลงพืน้ท่ีศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปัิญญาท้องถิ่นในชุมชน น าองคค์วามรู้

ท่ีได้มาจัดนทิรรศการเผยแพร่ผลงาน ท าให้นักศกึษามปีระสบการณ์ในการท างาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใน

ปัจจุบันได้ดขีึน้ 
    

ค าส าคัญ:   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง, นักศึกษา  
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Abstract 
The present research on “Developing Life Quality on the Sufficiency Economy Philosophy of Computer 

Engineering Students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak: A Case Study in A Course of The Philosophy 

of Sufficiency Economy and Wisdom in Living” was a survey research. The objective was to study students’ knowledge 

and understanding of the development of quality of life in accordance with the sufficiency economy philosophy and  

to study how suitable they applied the philosophy. The sample consisted of 26 students by choosing purposive sampling. 

The research tool was a questionnaire related to the students’  development of life quality in accordance with the 

sufficiency economy philosophy and the data analysis used in this research were software packages to calculate statistics 

percentage, mean, and standard deviation. 

  The result of the research revealed that the overall quality of life development in accordance with the sufficiency 

economy philosophy of the students was at a very good level, which consisting of moral conditions, knowledge solving, 

and reasoning respectively. Moreover students can apply the knowledge of the sufficiency economy philosophy in daily 

life such as analytical thinking before buying savings, knowing spending plans, making sufficient notes.  In addition, 

allowing students to study the knowledge of the philosophy of sufficiency economy and local knowledge in the community 

and presenting the knowledge gained in an exhibition organized to publicize their work contribute them work experience 

and they are able to better adapt to society today. 
 

Keywords:   Sufficiency economy philosophy, Students 
 

บทน า 

  การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน รัฐบาลได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-

2564) มาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เน้นคน

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มี

วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนา

คนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมา

ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมติิอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี

ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กับทุกคนในสังคมได้

ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 2560:9) 

  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษา ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้น าเข้าสู่สถานศึกษาโดยคณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีการน ากระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตัวอย่างเป็น

ขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ2560) ตั้งแต่ขั้นท่ีหนึ่ง การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และ

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในการวางนโยบายและแผนปฏิบัตงิานในการบริหาร
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จัดการสถานศกึษา การเตรียมความพร้อมของครูเป็นการบริหารจัดการของผู้บริหารแนะน าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ

ในการน าศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติงานและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมของนักเรียน การจัดระบบใน

การจัดกิจกรรม และการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเตรียมความ

พร้อมของชุมชนเป็นการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน

และชุมชนมีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นการเตรียม 

การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นท่ีสอง การจัดระบบการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีค านึงถึงหลักความพอประมาณ  

การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับปริญญาตรี รายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยนื การใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับปัจเจกบุคคลและสังคม 

  โดยสรุปในภาพรวมด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมไทย

ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนท าให้มนุษย์เราต้องมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตให้สอดคล้อง  

และรองรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง  ๆ จะต้องมีการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันภายใต้ความแตกต่างกันท้ัง อายุ , รายได้, ระดับการศึกษา, รสนิยม, วัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อม, 

เทคโนโลยี และเป้าหมายในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคคลจะต้องเร่ิมต้นด้วยตัวเองเปิดใจยอมรับ

กับการพัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชวีิต ตอ้งมีความพร้อมส าหรับการศกึษาเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง แลว้จะท าให้

บุคคลนั้นสามารถใช้ชีวติร่วมกันกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ศึกษาในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีเรียนใน

รายวิชา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขานี้เนื่องจากนักศึกษา

เรียนชัน้ปีท่ี 3 (เทียบโอน) ตอ้งออกฝึกงานและท างานในภาคเรียนท่ี 2 ควรแก่การน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองใน

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศกึษา 

  2. เพื่อศึกษาการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมของนักศึกษา 
 

กรอบแนวคิด  
  จากการศกึษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องตา่ง ๆ คณะผู้วิจัยก าหนดตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก ท่ีเรียนในรายวชิา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภูมปัิญญาในการด าเนินชวีติ ดังนี้ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
 การศึกษาโครงการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษา และเพื่อศึกษาการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมของนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก โดยครอบคลุมสาระตามประเด็นต่อไปนี้  

  ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเรียนในรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 26 คน 

  ตัวแปรทีท่ าการศึกษา 

  ตัวแปรตน้ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของนักศกึษา เพศ สาขาวิชา และคณะท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศึกษา 

และการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมของนักศกึษา 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิตทิีใ่ช ้

  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยโดยล าดับ ดังนี้ 

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแจกแบบสอบถามไป

ยังกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 26 คน ได้รับข้อมูลกลับมาจ านวน 26 ชุด 

  2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

  3. น าผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window 

เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมกีารวางแผนก าหนดทิศทางไว้

ล่วงหนา้ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ด ีก็ไมเ่รียกว่าการพัฒนา 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถงึ แนวทางการด ารงอยู่และปฏบัิตตินของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 

ตัวแปรอิสระ 

 
ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคณุภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศกึษา 

 

ตัวแปรตาม 

 

ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

- เพศ 

- สาขาวิชา 

- คณะที่ศกึษา 

 

การน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไป

ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมของนักศกึษา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล; และคนอื่น ๆ (2540:24) ได้สรุปความหมาย ของคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิต 

หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการ

ด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคล ในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทาง

สังคม สิ่งแวดลอ้ม ภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชวีติของแตล่ะคน 

        นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540:65) ได้สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตท่ีบุคคลเกิดความสุข  

ท้ังทางร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่าง  ๆ อย่างพอเพียงและ

เหมาะสม ส าหรับด้านความสุขทางกายท่ีก่อให้เกิดความพอใจคือ ลักษณะท่ีบุคคลมีสิ่งต่าง ๆ สนองความต้องการ

ทางด้านร่างกายอย่างเหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน  ซึ่งได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ท่ีอยูอ่าศัย ยารักษาโรค เครื่องมือ 

เคร่ืองใช้ เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนความสุขทางจิตใจท่ีจะช่วยให้บุคคลพอใจนั้น คือ ลักษณะ 

ท่ีบุคคลมีความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคงในจิตใจ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจ

และการนับถือตนเอง คิดและท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

  ผาสุก มุทธเมธา (2540:72-73) อธิบายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการด ารงชีวิต ท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมท่ีดีงามตาม

มาตรฐานท่ียอมรับของสังคมโดยท่ัวไป พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ค าตัน บุญมณี (2545:14) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิต ไว้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลมี

สุขภาพกาย และจิตท่ีดี อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนองในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ โดยความ

ต้องการทางร่างกายได้แก่ การมีอาหารบริโภคในจ านวนท่ีเพียงพอท าให้ร่างกายด ารงอยู่ได้ มีท่ีอยู่อาศัยท่ีคงทน

แข็งแรงถูกสุขลักษณะ มีเคร่ืองนุ่งห่มตลอดปี (โดยเฉพาะฤดูกาล) มีการศึกษา ส าหรับด้านจิตใจ  ได้แก่ การมีอาชีพ

มั่นคง มีรายได้พอเพียง มีบริการด้านสาธารณูปโภค มีโอกาสสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีอิสระ (ในกรอบของกฎหมายและเป็นธรรม) มีนันทนาการและการใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน ์

   จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชวีิต หมายถึง ระดับการมชีีวิตท่ีดี มีความสุข และความ

พึงพอใจในชีวิต ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม อยู่ในกรอบ

และระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมท่ีดีงาม ส าหรับด้านความสุขทางกาย คือ การมีอาหารบริโภคในจ านวนท่ีเพียงพอ

ด ารงอยู่ได้ มท่ีีอยูอ่าศัยท่ีคงทนแข็งแรง มอีสิระ (ในกรอบของกฎหมายและเป็นธรรม) เป็นต้น ส่วนความสุขทางจิตใจ 

คือ ลักษณะท่ีบุคคลมีความรัก ความอบอุน่ และความมั่นคงในจิตใจได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้อ่ืน คิดและท า

ในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 

   “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล และ 

มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี บนพื้นฐานจิตใจท่ีมีคุณธรรม และใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตสมดุล

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ท่ีทุกคน ทุกองค์กร ทุกชุมชน  

ทุกประเทศ สามารถน าไปใช้ในทุกกิจกรรม ทุกสาขาอาชีพ และทุกระดับ เพื่อให้ เกิด การพัฒนาท่ีสมดุล มั่นคง และ

ยั่งยืน (ศูนย์สถานศึกษาพอเพยีง มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2562:ออนไลน)์ 
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        ประเวศ วะสี (2542:4-6) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมี

ความพอเพยีงอยา่งน้อย 7 ประการ ดังนี้ 

  1. พอเพยีงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใ่ชเ่ศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 

  2. จิตใจพอเพยีง ท าให้รักและเอือ้อาทรคนอื่นได้ คนที่ไมพ่อจะรักคนอื่นไม่เป็น 

  3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม จะท าให้ยังชีพและท ามาหากินได้ เช่น การท า

เกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งได้ท้ังอาหาร ได้ท้ังสิ่งแวดลอ้ม และได้ท้ังเงิน 

  4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ท าให้สามารถแก้ปัญหาต่าง  ๆ ได้ เช่น ปัญหา

สังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

  5. ปัญญาพอเพยีง มกีารเรียนรู้ร่วมกันในการปฏบัิต ิและปรับตัวได้อยา่งต่อเนื่อง 

  6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมท่ี

หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะมั่นคง 

  7. มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจน เดี๋ยวรวยแบบกะทันหันปรับตัวไม่ทัน แต่เศรษฐกิจพอเพียงท่ี

มั่นคงจะท าให้สุขภาพจติด ี

  เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุล คือ ความปกติ และยั่งยืน ค าว่า เศรษฐกิจ เป็นค าท่ีมี

ความหมายท่ีด ีหมายถึง ความเจริญท่ีเชื่อมโยงกายใจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้มเข้าดว้ยกัน แต่ได้มกีารน าเอา

เศรษฐกิจไปใช้ในลักษณะแบบแยกส่วน ซึ่งหมายถึง การแสวงหาเงินเท่านั้น เมื่อแยกส่วน ก็ท าลายส่วนอื่น  ๆ จนเสีย

ความสมดุล และเกิดเป็นวกิฤต 

  บุญเสริม บุญเจริญผล (2543:4) ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้วา่ เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นการ

ด าเนนิการเลีย้งชีวิตแบบรู้จักพอ ด้วยความพยายามผลิตสนิค้าขึ้นมาเอง ให้พอเพยีงส าหรับคนในครอบครัวกินและใช้ 

หากผลิตได้เหลือกินเหลือใช้จึงขาย หากผลิตได้ไม่พอก็ต้องซื้อบ้าง มิได้มุ่งผลิตเพื่อขายเพียงอย่างเดียว โดยไม่น ามา

บริโภคด้วย นอกจากนั้น การผลิตและการบริโภคตอ้งอยูใ่นหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและบริโภค 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง หมายถงึ เศรษฐกิจพอเพยีง เป็นหลักคิดและหลัก

ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี บนพื้นฐานจิตใจท่ีมีคุณธรรม 

และใชค้วามรู้อยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้เกิด การพัฒนาท่ีสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ค าว่า เศรษฐกิจ เป็น

ค าท่ีมีความหมายท่ีดี หมายถึง ความเจริญท่ีเชื่อมโยงกายใจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ดังนั้น

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินการเลี้ยงชีวิตแบบรู้จักพอเพียงส าหรับคนในครอบครัวกินและใช้ หากผลิตได้เหลือ

กินเหลอืใชจ้ึงขาย หากผลิตได้ไม่พอก็ตอ้งซื้อบ้าง มไิด้มุ่งผลิตเพื่อขายเพยีงอยา่งเดียว การผลิตและการบริโภคตอ้งอยู่

ในหลักของความพอดี รู้จักพอในการผลิตและบริโภค 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ศราวณี พึ่งผู้น า (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และการน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชใ้นชีวิตประจ าวันของนักศกึษาระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยพีระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบริหาร 

และจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัยคือ รวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 579 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบทดสอบรายคู่ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย 
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 19.60 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 1 และมีรายได้ 3,000-5,000 

บาทต่อเดือน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก พบว่า จากคะแนนเต็ม 24 

ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.95 (ระดับปานกลาง) และมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันระดับ

ปานกลาง โดยกิจกรรมท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากท่ีสุด คือ การเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียสท่ีบ้านหรือห้องพัก ส่วนกิจกรรมท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชน้อ้ยท่ีสุด ได้แก่ เมื่อไมส่บายจะ

เลอืกกินยาแผนปัจจุบันมากว่ายาสมุนไพร 

  วรรณพงษ์ เมืองเล็น (2551) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การด าเนินงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ

ด าเนนิงานกิจกรรมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนมัธยมศกึษาอ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประชากรท่ีใช้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 33 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งถามประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับหัวข้อ น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์โดยใช ้ความถี่ และร้อยละ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนได้วางแผนการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ก าหนดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นนโยบายของโรงเรียน น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกพชืสมุนไพรปลูก

พืชผัก ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ด าเนินการสอนวิชาเกษตรโดยการฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้

การเกษตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกให้นักเรียนออมทรัพย์ใช้กิจกรรมการเกษตรฝึกความมีวินัย ขยัน อดทน 

ประหยัด รับผิดชอบ สามัคคี เสียสละและชว่ยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

  อรวรรณ แก้วมาตย์ และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น งานวิจัยนี้  

มวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการด าเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงของนักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวทิยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศกึษา ภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตอีสาน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บข้อมูล

จากกลุ่มประชากร 514 คน น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1. สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 225 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.10 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.90 อายุ 20-21 ปี ร้อยละ 

44.88 18-19 ปี ร้อยละ 40.44 และ 22-23 ปี ร้อยละ 14.66 คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 52.44 คณะสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 37.33 และคณะมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 10.22 ชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 44.44 ชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 29.33 และชั้นปีท่ี 1 

ร้อยละ 26.22 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 33.77 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 20.00 สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง ร้อยละ 18.66 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร้อยละ 18.66 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 8.88 2. การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความพอประมาณ มีการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก (x ̄= 3.42) ด้านการมีเหตุผล มีการด าเนินชีวิตอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x ̄= 3.33) ด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัว มกีารด าเนนิชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (x ̄= 3.25) ด้านเงื่อนไข

ความรู้ มีการด าเนินชวีิตอยู่ในระดับปานกลาง (x ̄= 3.36) และด้านเงื่อนไขคุณธรรม มีการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับปาน

กลาง (x ̄= 3.14) 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินชวีิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง มีดังนี้ 1) ด้านความพอประมาณ 

ในการบริโภคหรือใช้จ่ายในแต่ละคร้ังประหยัดใช้จ่ายพอประมาณตามสถานการณ์ท่ีเป็นของตน และลดการใช้จ่ายท่ี

ฟุ่มเฟือย เก็บเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 2) ด้านการมีเหตุผลจะต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบครอบในแต่ละคร้ังใน
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ทางด้านการด าเนินชวีิต ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีขาดไมไ่ด้ 3) ด้านการมภีูมิคุม้กันท่ีดใีนตัว พยายามหลกีเล่ียงการพนัน

และอบายมุขต่างๆ และจะต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม จะต้องน าหลักคุณธรรมมาใชใ้ห้

ได้ 5) ด้านเงื่อนไขความรู้สร้างวนิัยให้กับตนเองในการด าเนนิชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข สงบเรียบร้อย ปลอดภัย 

 จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก  ที่เรียนในรายวชิา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภูมปัิญญาในการด าเนินชวีติ 
 

ผลการศึกษา 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลส ารวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ท่ีเรียนใน

รายวชิา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภูมปัิญญาในการด าเนินชวีติ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ประเภทของนักศึกษา จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 19 19 

หญิง 7 7 

รวม 26 26 
   

  จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 73.10 และ 

เพศ  หญิง จ านวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.90  
 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประเภทของนักศึกษา จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 

รวม 26 
 

  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะท่ีเรียนในรายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปัิญญาในการด าเนินชีวิตและส่วนใหญ่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 26 คน   

คิดเป็นร้อยละ 100.0   

  ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศกึษา 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา ด้านความพอประมาณ  

ล าดับที ่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 นักศกึษามคีวามพงึพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ 3.96 0.916 ดีมาก 1 

2 นักศกึษาด ารงชีวิตอยู่ตามสมควรแก่ฐานะ  อัตภาพ 

อย่างไม่เดอืนร้อน   

3.85 0.881 ดีมาก 2 

3 นักศกึษามกีารค านวณรายรับและรายจ่ายของตนอยู่

เสมอ 

3.35 1.093 ปานกลาง 4 

4 นักศกึษามวีนิัยท่ีดตีอ่ตนเองความฉลาดทางอารมณ ์ 3.54 1.140 ดีมาก 3 

 รวม 3.67 1.000 ดีมาก  
 

  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ของนักศึกษา ด้านความพอประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.000 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ มีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.916 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา

คือ นักศึกษาด ารงชีวิตอยู่ตามสมควรแก่ฐานะ อัตภาพ อย่างไม่เดือนร้อน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.881 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษามีวินัยท่ีดีต่อตนเองความฉลาดทางอารมณ์  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.140 มคีวามพอเพยีงอยูใ่นระดับดีมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา ด้านความมเีหตุผล 

ล าดับ

ที ่

การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 นักศกึษาเลอืกใช้ส่ิงของ  ตามกระแสสังคมอย่างพอ  

ประมาณ  ยึดทางสายกลาง  และไมย่ดึตดิกับส่ิง

เหลา่นั้น 

3.81 0.849 ดีมาก 3 

2 นักศกึษามเีหตุผลในการเลอืกซือ้สนิค้าและบริการท่ีมี

ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

4.00 0.800 ดีมาก 1 

3 นักศกึษามคีวามละเอียดรอบคอบในการเลอืกซือ้

สินค้า และบริการ 

3.77 0.765 ดีมาก 4 

4 นักศึกษาเลือกใช้สิ่งของและเทคโนโลยีท่ีเข้ามา  เช่น 

โทรศัพท์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองใช้สมัยใหม่ตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม 

3.85 0.881 ดีมาก 2 

 รวม 3.85 0.823 ดีมาก  
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  จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์พบว่า ระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ของนักศึกษา ด้านความมีเหตุผล ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.823 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.800 มีความพอเพยีง

อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ นักศึกษาเลือกใช้สิ่งของและเทคโนโลยีท่ีเข้ามา เช่น โทรศัพท์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เคร่ืองใช้สมัยใหม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.881  

มคีวามพอเพยีงอยูใ่นระดับดีมาก และนักศกึษาเลอืกใช้ส่ิงของ  ตามกระแสสังคมอย่างพอ ประมาณ ยดึทางสายกลาง 

และไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.849 มีความพอเพียงอยู่ใน

ระดับดีมาก ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา ด้านการสร้างภูมิคุม้กัน 

ล าดับที ่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวทุกสถานการณ์

ตามสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3.81 0.981 ดีมาก 2 

2 นักศกึษารู้จักการใชท้รัพยากรท่ีมาจากธรรมชาต ิ เช่น  

ป่าไม้  น้ า  อยา่งประหยัดและคุ้มค่า 

3.85 0.834 ดีมาก 1 

3 นักศกึษาวางแผนการใช้จ่ายเงินอยู่เสมอ  และตอ่เนื่อง 3.62 0.852 ดีมาก 4 

4 นักศกึษาตดิตามขา่วสารเป็นประจ า 3.62 1.023 ดีมาก 3 

 รวม 3.72 0.922 ดีมาก  
 

  จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศึกษา ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.922 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษารู้จักการใช้ทรัพยากรท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ 

น้ า อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.834  

มีความพอเพียงอยูใ่นระดับดีมาก รองลงมาคือ นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวทุกสถานการณ์ตามสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.981 มีความพอเพียงอยู่ใน

ระดับดีมาก และนักศึกษาติดตามข่าวสารเป็นประจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.023 มคีวามพอเพยีงอยูใ่นระดับดีมาก ตามล าดับ  

  



1070 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา ด้านเงื่อนไขความรู้ 

ล าดับที ่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

4.12 0.711 ดีมาก 1 

2 นักศึกษาน าความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

3.77 0.587 ดีมาก 3 

3 นักศกึษามวีธีิการด ารงชีวิตอย่างมแีบบแผนมากขึน้ 3.77 0.815 ดีมาก 2 

 รวม 3.88 0.704 ดีมาก  
 

  จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศึกษา ด้านเงื่อนไขความรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.704 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีค่าเฉลี่ยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.711 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก 

รองลงมาคือ นักศึกษามีวิธีการด ารงชีวิตอย่างมีแบบแผนมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.815 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษาน าความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.587 มคีวามพอเพยีงอยู่ใน

ระดับดีมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

ล าดับที ่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 นักศกึษามคีวามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 3.92 0.845 ดีมาก 4 

2 นักศกึษาค านึงถึงประโยชนข์องสว่นรวมเป็นหลัก 4.04 0.662 ดีมาก 3 

3 นักศกึษารู้จักการแบ่งปัน  รู้จกัการให้ผู้อ่ืน 4.15 0.784 ดีมาก 2 

4 นักศึกษามีจิตส านึกในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้ตนเอง

และประเทศชาติ เช่น การร่วมมือกันประหยัด บนวิถี

แห่งความพอเพยีง 

4.19 0.694 ดีมาก 1 

 รวม 4.07 0.746 ดีมาก  
 

  จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของนักศึกษา ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.746 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีจิตส านึกในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้ตนเองและประเทศชาติ 

เช่น การร่วมมือกันประหยัด บนวิถีแห่งความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.694 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ นักศึกษารู้จักการแบ่งปัน รู้จักการให้ผู้อื่น  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.784 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก และนักศึกษา

ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.662 มีความ

พอเพยีงอยูใ่นระดับดีมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

นักศกึษา 

ล าดับที ่
การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพียงของนักศกึษา 

ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1 ความพอประมาณ 3.67 1.000 ดีมาก 5 

2 ความมีเหตุผล 3.85 0.823 ดีมาก 3 

3 การสร้างภูมิคุม้กัน 3.72 0.922 ดีมาก 4 

4 เงื่อนไขความรู้ 3.88 0.704 ดีมาก 2 

5 เงือ่นไขคุณธรรม 4.07 0.746 ดีมาก 1 

 รวม 3.83 0.839 ดีมาก  
 

  จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.839 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงื่อนไขคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.746 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ เงื่อนไขความรู้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.88 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.704 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก และความมีเหตุผล   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.823 มคีวามพอเพยีงอยูใ่นระดับดีมาก ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 แสดงขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

สถานที่ / เหตุผลในการใช ้ จ านวน 

1. ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้ โดยน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

เชน่ การคิดวเิคราะห์กอ่นซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใชจ้่าย ท าบันทึกพอเพยีง สามารถ

ปรับตัว  เขา้กับสังคมในปัจจุบันได้ดีขึ้น 

8 

2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้เป็น

อย่างด ี

2 

3. อาจารย์ให้ค าปรึกษา ให้ค าตชิม ให้ตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดแีละ

ง่ายขึน้ 

1 

4. การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มอีัธยาศัยด ีน่านับถือ มีจิตวญิญาณในการสอน 2 

5. รูส้ึกไม่เครยีดในขณะเรียน อาจารยเ์ข้าใจความรู้สกึของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลา

เรียน และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น 

2 

6. เนื้อหาน่าสนใจ มเีนื้อหาสาระเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีวิตประจ าวันและอนาคต 2 

7. อาจารยส์ามารถใหค้วามรู้แก่ผู้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ท้ังในดา้นประสบการณ์ตรงและเนื้อหา 2 

8. มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรมลงพื้นท่ีศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชน ลงพื้นท่ีเรียนรู้จริง ปฏบัิตจิรงิ น าองค์

ความรู้ท่ี ได้มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นมากยิ่งขึน้ 

4 

9. ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดใีนระหว่างเพื่อนๆ ในกลุ่ม

และ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

3 

รวม 26 
 

  จากตารางท่ี 9 ผลการวเิคราะห์พบวา่ นักศกึษามขี้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การเรียนวชิาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและภูมปัิญญาในการด าเนินชวีติดังนี้  ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน เชน่ การคิดวิเคราะห์กอ่นซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใชจ้่าย ท าบันทึกพอเพยีง สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันได้ดีขึ้น (ความถี่ 8) มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรมลงพื้นท่ีศึกษา

องค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ลงพื้นท่ีเรียนรู้จ ริง ปฏิบัติจริง น าองค์

ความรู้ท่ีได้มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ  

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมากยิ่งขึน้ (ความถี่ 4) ได้รู้จักการท างานเป็นหมูค่ณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดีในระหว่าง

เพื่อนๆ ในกลุ่มและ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ความถี่ 3) สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอ

ของอาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้เป็นอยา่งดี (ความถี่ 2) การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มอีัธยาศัย

ดี น่านับถือ มีจิตวิญญาณในการสอน (ความถี่ 2) เนื้อหาน่าสนใจ มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการด ารง

ชวีติประจ าวันและอนาคต (ความถี่ 2) อาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ท้ังในดา้นประสบการณ์ตรง

และเนื้อหา (ความถี่ 2 อาจารย์ให้ค าปรึกษา ให้ค าติชม ให้ตัวอย่าง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีและ 

ง่ายขึน้ (ความถี่ 1) 
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อภิปรายและสรุปผล 
  จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ท่ีเรียนในรายวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับของในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.839 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เงื่อนไขคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.07 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.746 นักศึกษามีจิตส านึกในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้ตนเองและ

ประเทศชาติ เช่น การร่วมมือกันประหยัด บนวิถีแห่งความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.694 มีความพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก ผลจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว

จะเห็นได้ว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  

การคิดวิเคราะห์ก่อนซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย ท าบันทึกพอเพียง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใน

ปัจจุบันได้ดขีึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ อรวรรณ แก้วมาตย ์และคณะ (2558) ได้ท าการวจิัยเร่ือง การด าเนนิชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ภาคปกติ (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

จังหวัดขอนแก่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้

เพราะว่า การบริโภคหรือใช้จ่ายในแต่ละคร้ังประหยัดใช้จ่ายพอประมาณตามสถานการณ์ลดการใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย 

เก็บเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีเหตุผลในการตัดสินใจอย่างรอบครอบในการด าเนินชีวิต มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว

หลีกเลี่ยงการพนันและอบายมุขต่าง ๆ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน น าหลักคุณธรรมมาใช้ สร้างวินัยให้กับตนเองใน

การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สงบเรียบร้อย ปลอดภัย สอดคล้องกันกับศราวณี พึ่งผู้น า (2557) มีการน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชวีิตประจ าวันระดับปานกลาง โดยกจิกรรมท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มาก

ท่ีสุด คือ การเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสท่ีบ้านหรือห้องพัก ส่วนกิจกรรมท่ีน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้น้อยท่ีสุด ได้แก่ เมื่อไม่สบายจะเลือกกินยาแผนปัจจุบันมากว่ายาสมุนไพรซึ่งท าให้ผู้เรียนมี  

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชห้ลังจากได้เรียนรายวชิานี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การคิด

วเิคราะห์กอ่นซื้อ การออม การรู้จักวางแผนการใชจ้่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันได้ดีขึ้น 

  2. สื่อการเรียนการสอนและวิธีการน าเสนอของอาจารย์สามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้เป็นอยา่งดี 

  3. อาจารยใ์ห้ค าปรึกษา ให้ค าตชิม ให้ตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้อย่างดแีละง่ายขึ้น 

  4. การวางตัวของอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง มอีัธยาศัยด ีน่านับถือ มีจิตวิญญาณในการสอน 

  5. รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน อาจารย์เข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา เช่น มีการให้พักในเวลาเรียน สามารถส่ง

งานยอ้นหลังได้ และรับฟังสาเหตุของการขาดเรียน เป็นต้น 

  6. เนื้อหาน่าสนใจ มเีนื้อหาสาระเป็นประโยชนต์อ่การด ารงชีวิตประจ าวันและอนาคต 

  7. อาจารยส์ามารถให้ความรู้แกผู่้เรียนได้อยา่งเต็มท่ี ท้ังในดา้นประสบการณ์ตรงและเนื้อหา 

  8. มีการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น กิจกรรมลงพื้นท่ีศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ลงพื้นท่ีเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง น าองค์ความรู้ท่ีได้มาจัดนิทรรศการเผยแพร่

ผลงาน เป็นต้น ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นท่องแท้มากยิ่งขึ้น 
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  9. ได้รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ท าให้เกิดความรักและมิตรภาพท่ีดีในระหว่างเพื่อน  ๆ ในกลุ่มและ ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การศกึษาวจิัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทุก

ท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาการค้นควา้ข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวิเคราะห์และ

สรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการใช้บรกิารรา้นกาแฟสดของ

ผู้บริโภคในจังหวัดตาก 

The Study of Behavior and Marketing Mix Affecting to Consumer use of Fresh 

Coffee shop in Tak Province 
 

สมใจ วงค์เทียนชัย1, สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย1, จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต1, ชนกภร สุขลาภ1 และ เผด็จ ทุกข์สูญ1*

Somjai Wongtianchai1, Sumonmal Atthawuthichai1 , Jakkarat Thammajit1 , Chanokporn Suklap1 and   

Phadett Tooksoon1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม

การตลาดในการใช้บริการร้านกาแฟสดในพื้นท่ีอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 450 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่นยิมเลอืกซือ้เครื่องดื่มประเภทชา

และกาแฟ ด้วยเหตุผลทางด้านช่ือเสียงของร้านและตดิใจในรสชาตขิองอาหารและเคร่ืองดื่ม และเข้าไปใช้บริการเฉลี่ย 

1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ีประมาณ 51-100 บาท และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับร้านท่ีเป็นท่ี

รู้จัก ราคาเหมาะสม การเดินทางสะดวก มีโปรโมชั่น พนักงานสุภาพเรียบร้อย บรรยากาศดี และให้บริการอย่าง

ถูกต้อง ขณะท่ีผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสด 

พบวา่ ปัจจัยด้านราคาจ าหน่าย ช่องทางการจัดจ าหน่าย พนักงานผู้ให้บริการ ลักษณะกายภาพ และกระบวนการ

ให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมการตลาด, การบริการ, ร้านกาแฟสด, จังหวัดตาก 
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Abstract  
           The objective of this research is to study the consumer behavior and the importance of marketing mix 

factor in accessing fresh coffee shops in Amphoe Muang Tak, Tak Province.  A sample of 450 people using 

questionnaire as a tool for data collection. The study show that most prefer tea and coffee because of the reputation 

of the shop and are fascinated in the tasts of foods and beverage. And use the service on average 1-2 times per 

week, with the cost per time being around 51- 100 Baht and consumer value the shop is well- known for  

its responable price, convenient transportation, promotion, polite staff, good atmosphere and accurate service, 

while the result of marketing mix factors that influence the decision to use the store. Factoring in Prices, Distribution 

Channels, personnel service providers, physical characteristics and service processes have an influence on  

the decision to use the fresh coffee shop more than product and promotion at the significant level of 0.01. 
 

Keywords: Consumer behavior, Marketing mix’s, Service, Fresh coffee shop, Tak Province 
 

บทน า 

กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีกลิ่นรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นท่ีรู้จักกันมาอย่างยาวนาน และแม้ว่ากาแฟจะไม่ได้เป็น

พืชท่ีมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทยแต่ก็เป็นเคร่ืองดื่มท่ีคนไทยมีความคุ้นเคย โดยในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟใน

หลายพืน้ท่ีซึ่งสว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีภาคเหนือและกระจายไปยังพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ และมีการปลูกในหลายสายพันธ์ุ 

เช่น โรบัสตา อาราบิกา เป็นต้น ในอดีตมีการน ากาแฟมาท าเป็นเคร่ืองดื่มในหลากหลายรูปแบบตามความชอบของ

ผู้บริโภค เช่น กาแฟร้อน กาแฟเย็น โอเลี้ยง หรือ กาแฟโบราณ ท่ีเห็นกันท่ัวไปในแต่ละท้องถิ่น และถึงแม้ว่ากาแฟจะ

เป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่กาแฟก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ียังมีความน่าสนใจ  

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มความเติบโตของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกาแฟว่ายังสามารถเติบโตได้อีก

มากเนื่องจาก อัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คือ มีการบริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 

กิโลกรัม/คน/ปี หรือ คิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้น หรือเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/คน/วัน ซึ่งยังมีปริมาณน้อย

เมื่อเทียบกับอีกหลาย ๆ ประเทศ เชน่ ประเทศญี่ปุ่น มอีัตราการดื่มกาแฟเฉลี่ย 2 แก้ว/คน/วัน ดังนัน้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับผลิตภัณฑ์กาแฟจึงยังคงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในประเทศไทย ในขณะเดียวกันการแข่งขันในธุรกิจกาแฟ

โดยเฉพาะธุรกิจรา้นกาแฟก็จะมีการแขง่ขันท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้เชน่กัน 

ธุรกิจร้านกาแฟสด เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันอย่างเสรี ไม่ได้มีกฎหมายหรือมีกฎระเบียบใดมาควบคุมเป็น 

การเฉพาะ ท าให้ในปัจจุบันมร้ีานกาแฟเพิ่มขึ้นมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีนิยมหันมาดื่มกาแฟ

สด เคร่ืองดื่มร้อน-เย็น เบเกอร่ี อาหารฟิวชั่น หรือ เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟสดในเหตุผลท่ีต่างกัน เช่น การพบปะ

สังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ ประชุม พูดคุยธุรกิจ หรือ การใช้อินเทอเน็ทเพื่อความบันเทิง เป็นต้น ซี่งในปัจจุบันร้าน

กาแฟดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ บางร้านก็ปิดตัว ขณะเดียวกันก็มีร้านกาแฟสดเปิดใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นั่นเพราะธุรกิจ

ร้านกาแฟเป็นธุรกิจท่ีมไิด้มีความซับซ้อนในการด าเนินการ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าสู่ธุรกิจได้หากมีความสนใจ 

มีความตั้งใจ น าเสนอรสชาติของกาแฟ อาหารและการจัดตกแต่งร้านท่ีมีความแตกต่างเป็นท่ีถูกใจของผู้บริโภค 

รวมถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดผ่านภาพและเนื้อหาการเล่าเร่ืองในต้นทุนท่ีต่ า

และตรงกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษายังไม่ปรากฏชัดวา่ แท้จริงแล้วการท่ีผู้บริโภคตัดสินใจในการเข้า
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มาใชบ้ริการในร้านกาแฟสดนั้น เป็นเพราะเหตุผลดา้นอารมณค์วามรู้สึก ความนา่สนใจ ความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน 

หรือ เป็นเพราะผู้บริโภคถูกใจในรสชาติ คุณภาพมาตรฐานของกาแฟ และสินค้าท่ีมีจ าหนา่ยอยูภ่ายในร้านมากกวา่กัน  
สอดคล้องกับปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจร้านกาแฟสดในพื้นท่ีจังหวัดตาก มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นท้ัง

จากผู้ประกอบการรายเดิมท่ีได้มกีารปรับปรุงร้านกาแฟสดของตน ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่ม

มากขึ้น และผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจและตอ้งการประกอบธุรกิจร้านกาแฟสดของตนเอง ตามความฝันหรือตาม

กระแสความนิยม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านกาแฟแนวอินดี ้(Indy) เชน่ Awake Owl Coffee, Cake & Coffee House, Perfect 

Coffee, เค้กแพงดนิ, บ้านเพื่อน Coffee, เถียงนา, เป็นต่อ, ชาพยอม, กาแฟพันธ์ุไทย, กลิ่นกาแฟ และบ้านผักรักตะวนั 

เป็นต้น บางส่วนเป็นร้านอาหารท่ีมีกาแฟสดให้บริการ และยังรวมถึงร้านกาแฟท่ีเปิดให้บริการในร้านสะดวกซื้อและ

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านกาแฟสด จากการเข้าสู่ ตลาดของ

ผู้ประกอบการจ านวนมากและการใช้ส่วนประสมการตลาด เพื่อการแข่งขันในการสร้างโอกาสทางการตลาดอย่าง

ตอ่เนื่อง ท้ังจากรา้นกาแฟสดท่ัวไปและท่ีเป็นร้านเฟรนไชด์ (Francine) เชน่ Café’ Amazon ท่ีมีการจัดรายการส่งเสริม

การตลาดรว่มกับพันธมติรทางธุรกิจ เชน่ บัตร Blue Card ของป๊ัมน้ ามัน ป.ต.ท. หรือ การจัดรายการร่วมกับเครือข่าย

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถอื ในการน ามาเป็นสว่นลดซือ้สินค้าภายในร้าน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีผู้ประกอบการร้าน

กาแฟสดควรให้ความส าคัญ เช่น การเลือกท าเลท่ีตั้ง ลักษณะทางกายภาพ การออกแบบตกแต่ง การสร้างแบรนด์ 

จุดขายและกลุ่มเป้าหมาย ราคา และรูปแบบการให้บริการ ก็ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ

ของผู้ริโภค  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อหาข้อเท็จจริงท่ีได้จาก

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด รวมถึง ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ี

ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการภายในร้านกาแฟสด เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนิน

ธุรกิจรา้นกาแฟสดของผู้ประกอบการ หรือ ผู้สนใจที่จะด าเนนิธุรกิจรา้นกาแฟน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันและตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคให้ได้รับความพงึพอใจสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดที่มตีอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิัยในครัง้นี้ท าการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยว ดังนี้ 

แนวคิดพฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีผ่านมาอาศัยประสบการณ์ ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการท า

ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อขายสินค้าหรือน าเสนอรูปแบบการให้บริการท่ีเหมาะสมแก่ผู้บริโภค แต่ใน

ปัจจุบันคู่แข่งขันทางการตลาดมีมากขึ้น ช่องทางการตลาดมีความหลากหลาย เทคโนโลยีมีความทันสมัย ท าให้

พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากอดีต ผู้บริโภคมีกระบวนการคิดท่ีสลับซับซ้อน การแสดงออกที่มี

ต่อสินค้าและรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนแปลงไป ท าให้นักการตลาดต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการท า

ความเข้าใจพฤตกิรรมของผู้บริโภค นักการตลาดจึงใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการ
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-Proceeding- 

ในการค้นหาและศึกษารูปแบบของการแสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและการบริโภค เพื่อทราบความต้องการและ

ท าให้ผู้บริโภคได้รับความพงึพอใจสูงสุด ตามท่ี Phillip Kotler (1994) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์ 6W1H ซึ่งประกอบไป

ด้วย ผู้บริโภคซื้อสินค้าอะไร หรือ ซื้ออะไรในตัวสินค้า (What) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเมื่อไร 

(When) ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อสินค้า (Why) ใครคือผู้บริโภคท่ีท าการซื้อสินค้า (Who) และใครเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Whom) รวมถึง ผู้บริโภคมีวิธีการในการซื้อสินค้าอย่างไร (How) โดย สุกัญญา ละมุล 

(2560) และ วิศรุต เลาหเธียรประธาน (2559) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์พฤตกิรรมมสี่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของ ศศิวิมล ไพศาลสุทธิเดช (2556); กาญจนา 

จันทะพันธ์ (2559); เจนจิรา ศรีงิ้วราย (2559); อภิราม ค าสด และ สาธิต อดิตโต (2559) พบวา่ ลักษณะของผู้บริโภค

มคีวามเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการซื้อ และ ผู้บริโภคใชเ้หตุผลและอารมณ์ร่วมกันในการซื้อ รวมถึง องค์ประกอบด้านการจัด

ตกแต่งสถานท่ีในการจัดจ าหน่าย มีความส าคัญต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจใน 

การซื้อสินค้าและบริการ  

แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) และการตัดสินใจซื้อ (Decision Making) 

Kotler and Armstrong (2012) ได้ให้ค านิยาม “การตลาดเป็นกระบวนการของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดใน

การเพิ่มมูลค่าและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า ท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับธุรกิจอีกในคร้ัง

ต่อไป” และอธิบายถึง แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้และเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึง มีการจัดจ าหน่ายและ

การกระจายสินค้าให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ

ในตราสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัย หรือ 7P’s (Philip 

Kotler, 2003; นติพิล ภูตะโชติ, 2549; ฐิตรัิตน์ คุณรัตนาภรณ,์ 2550; และ ธีรกิต ินวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552) ประกอบ

ไปด้วย  

- ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ต้องม ีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะ

ท าให้ผลิตภัณฑเ์หลา่นั้นสามารถขายได้  

- ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ดังนั้น  

การก าหนดราคาจึงตอ้งค านงึถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า  

- การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน และ กิจกรรม  

เพื่อใชใ้นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑแ์ละบริการจากธุรกิจไปยังตลาดหรือผู้บริโภค  

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือ

บริการ โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย การโฆษณา การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง ซึ่งการสื่อสาร

การตลาดชว่ยสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งผู้บริโภคกับตราสินค้า ท าให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและ

เกิดความจงรักภัคดีต่อตราสินคา้ รวมถึง ชว่ยกระตุน้ให้ผู้บริโภคตัดสนิใจซื้อสินค้าและบริการได้งา่ยขึ้น (อิสรีย์ อนันต์

โชคปฐมา, 2558) 

- บุคลากร (People) คือ บุคคลท้ังหมดท่ีมีความเกี่ยวข้องในการน าเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ได้แก่ 

เจ้าของ พนักงานสว่นหนา้ที่ตดิตอ่กับลูกค้าโดยตรง และพนักงานส่วนหลังท่ีเป็นฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ 
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-Proceeding- 

- ลักษณะทางกายภาพ (Physical) คอื สิ่งท่ีสามารถมองเห็นหรือสามารถหรือสามารถสัมผัสได้ เป็นปัจจัยหน่ึง

ในการเลอืกใช้บริการของลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานท่ี อาคาร เครื่องมืออุปกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 

- การบริการกระบวนการให้บริการ (Process) คือ ขั้นตอนวิธีการท่ีธุรกิจน าเสนอซึ่งสินค้าและบริการให้เกิด

ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรและเครื่องมือเพื่อท่ีจะท าให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็วในการให้บริการ 

จากการศึกษาของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) และ หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเขา้ไปใชบ้ริการร้านกาแฟสด และจากผลการศึกษาของ เกตุวดี สมบูรณ์

ทว ี(2561) พบวา่ ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก สถานท่ี พนักงาน และสุขอนามัยภายในร้าน 

มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อการตัดสินใจมาใช้บริการในร้านกาแฟสด ในขณะท่ีผลการศึกษาของ อัจฉรียา 

เทศสีหา (2551) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเร่ืองของการบริการมากท่ีสุด ท้ังในเร่ืองการบริการ

ของพนักงานท่ีสุภาพเรียบร้อยและการเอาใจใส่ลูกค้า นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ฐิติยาภรณ์ จิตราภิรมย์ และ  

นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2558) ยังพบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

กาแฟสดของผู้บริโภค ดังนั้น จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องสามารถน ามา

ก าหนดกรอบแนวคิดและสมมตฐิานการวิจัย ได้ดังนี้ 
  

สมมุติฐานการวจิัย 
H1 : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

H1.1 : ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑม์อีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.2 : ปัจจัยดา้นราคามอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.3 : ปัจจัยช่องทางจัดจ าหน่ายมอีทิธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.4 : ปัจจัยสง่เสริมการตลาดมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.5 : ปัจจัยดา้นบุคคลมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.6 : ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 

H1.7 : ปัจจัยกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด 
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กรอบแนวคิด 

        ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ีเคยใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งไม่สามารถ

ระบุจ านวนประชากรได้ ดังนั้น การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงอ้างอิงจากตารางของ Krejcie และ Morgan 

(1970) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 384 ตัวอย่าง แต่จากการเก็บข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอยา่ง

และน ามาใชใ้นการศึกษามีจ านวนท้ังสิ้น 450 ตัวอยา่ง โดยท าการสุ่มตัวอยา่งแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) 

กับผู้ท่ีเคยใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองตาก ด้วยการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลตามสถานท่ีต่างๆ เช่น หน่วยงาน

ราชการ สถานศึกษา ย่านชุมชน และร้านกาแฟสด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง  

ประเภทของข้อมูล 

กระบวนการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ การจัดหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความ 

และการสรุปผล ซึ่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้มาโดยใช้เคร่ืองมือท่ีมีความ

เหมาะสมส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ ข้อมูลทุตยิภูม ิเป็นขอ้มูลท่ีผู้วจิัยเก็บ
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รวบรวมจากแหล่งท่ีมคีวามนา่เชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ หนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพมิพท์างวชิาการใน

ระบบเอกสารและระบบออนไลน ์รวมถึง รายการเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ คือ แบบสอบถามที่ใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป (ประชากรศาสตร์) ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลดา้นพฤตกิรรมในการใชบ้ริการร้านกาแฟสด จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความส าคัญของปัจจัยการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) 

ชอ่งทาง (Place) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะกายภาพ (Physical) และกระบวนการ (Process)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามด้านการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค ได้แก่ การตระหนักถึง

ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤตกิรรมหลังซื้อ   

ค าถามในส่วนท่ี 3 และ 4 เป็นการถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดระดับความส าคัญจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ 5 = ส าคัญ

มากที่สุด, 4 = ส าคัญมาก, 3 = เฉย ๆ, 2 = ไมส่ าคัญ และ 1 = ไมม่คีวามส าคัญเลย  

พิมพา หิรัญกิตติ (2552) การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราประเมิน

ค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท ( likert scale) โดยใช้สูตรค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีค่าเท่ากับ 0.8 

ซึ่งสามารถแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 

หมายถงึ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถงึ มาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถงึ ปาน

กลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถงึ น้อย และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถอื 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างขึ้นส าหรับใช้เป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูล ไปทดสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของ

แบบสอบถาม (Item Objective Congruence Index : IOC) โดยน าเสนอแบบสอบถามให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

เพื่อตรวจสอบจ านวน 3 ราย ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อค าถาม

ทุกข้อครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ได้ จากนั้นท าการทดสอบความเท่ียงโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา่

ของ ครอนบารค์ (Cronbach’s Coefficient Alpha) จ านวน 30 ชุด ผลการทดสอบพบวา่ ค่าความเชื่อม่ันของตัวแปรท่ีใช้

ในการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง แสดงว่าข้อค าถามมีความน่าเชื่อถอืสูง (Hair et al., 2006) 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบตามจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะน า

แบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (Editing) เพื่อควบคุมคุณภาพด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน 

(Completeness) ของการกรอกค าตอบแล้วแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยไม่น ามาใช้ในการทดสอบคร้ังนี้ 

รวมถึงพิจารณาดูความสอดคล้อง (Relevancy) ของค าตอบในแบบสอบถามทุกข้อและทุกประเด็น จากนั้นจึงน าข้อมูล

ท่ีได้ท้ังหมดมาท าการบันทึกข้อมูลลงในคู่มือลงรหัส (Coding) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อท าการ

วิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เป็นค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้อธิบายคุณลักษณะของประชากร หรือ กลุ่มตัวอย่าง และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และ ตัวแปรพฤติกรรม ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนตัวแปรระดับความส าคัญ



1082 

 

-Proceeding- 

ของส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจซื้อใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄ ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) ในขณะท่ี การทดสอบสมมตฐิานการศกึษาอิทธิพลของตัวแปรส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อ

ตัวแปรการตัดสินใจซือ้ ใชว้ธีิการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการศึกษา 
ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

56.7 มอีายุระหว่าง 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.3 ประกอบอาชีพ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ/ลูกจ้างภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ  

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 ซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยอยูท่ี่จังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 81.6   

ตารางท่ี 1 แสดงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการใช้บริการร้านกาแฟสด พบว่า ผู้บริโภคโดย

ส่วนใหญ่นิยมเลือกสินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 83.6 และนิยมบริโภคเคร่ืองดื่มกาแฟชนิดต่างๆ คิดเป็น

ร้อยละ 45.4 รองลงมาเป็นเครื่องดื่มชา คิดเป็นร้อยละ 30.4 ซึ่งผู้บริโภคนยิมเข้าใชบ้ริการช่วงเวลา 12.01 - 16.00 น 

คิดเป็นร้อยละ 55.3 เหตุผลท่ีเข้าใช้บริการก็เพราะตดิใจในรสชาตขิองเคร่ืองดื่ม คิดเป็นร้อยละ 32.4 โดยตัดสนิใจเข้า

ใช้บริการร้านกาแฟสดด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.9  ซึ่งผู้บริโภคเข้าใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 

45.1 ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ี 51-100 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.8 และผู้บริโภคบางส่วนนิยมสั่งกลับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 

52.0 และท่ีใชบ้ริการภายในรา้น คิดเป็นร้อยละ 48.0 
 

ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงตาก (n = 450) 

พฤตกิรรมในการใช้บริการรา้นกาแฟสด ร้อยละ (%) 

ประเภทของสนิค้า (เครื่องดื่ม) 83.6 

ประเภทของเครื่องดื่ม (กาแฟ : ชา) 45.4 : 30.4 

ชว่งเวลาท่ีใชบ้ริการ (ระหว่างเวลา 12.01 - 16.00 น.) 55.3 

เหตุผลของการใชบ้ริการ (ตดิใจในรสชาติ) 32.4 

ความถี่ของการใชบ้ริการ (1-2 ครัง้ตอ่สัปดาห์) 45.1 

ค่าใชจ้่ายตอ่คร้ัง (ระหว่าง 50-100 บาท) 61.8 

บุคคลที่มสี่วนร่วมตัดสินใจมาใชบ้ริการ (ตนเอง) 52.9 

รูปแบบการใช้บริการ (สั่งกลับบ้าน) 52.0 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของ

ร้านอยูใ่นระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 รองลงมาได้แก่ รสชาติท่ีเป็นมาตรฐาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ในสว่น

ของราคาการจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความส าคัญกับราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับ

มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ในขณะท่ี การสง่เสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการจัดท าโปรโมชั่นตา่ง ๆ 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน

ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 นอกจากนี้ ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน

ลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะบรรยากาศภายในร้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รวมถึง ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับความถูกต้องในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (n = 450) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ 

x̄  S.D แปลผล ล าดับ 

ผลิตภัณฑ ์ 1. รสชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 3.62 1.250 มาก 2 

2. คุณภาพของกาแฟสดท่ีน ามาใช้ 3.48 1.039 มาก 5 

3. ชื่อร้านเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 3.67 1.310 มาก 1 

4. มีอาหารและเครื่องดื่มมใีห้เลอืกหลากหลาย 3.57 1.254 มาก 3 

5. ภาชนะและบรรจุภัณฑข์องสนิค้า 3.56 1.288 มาก 4 

ราคา 1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.37 1.096 ปานกลาง 1 

2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณ 3.26 1.128 น้อย 3 

3. การตดิป้ายบอกราคาสินท่ีชัดเจน 3.34 1.226 ปานกลาง 2 

ช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

1. ที่ตัง้ของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 3.49 1.268 มาก 1 

2. ให้บริการผ่านระบบออนไลน ์ 3.38 1.198 ปานกลาง 2 

การส่งเสริม

การตลาด 

1. การจัดท าโปรโมช่ันต่าง ๆ 3.14 1.140 ปานกลาง 1 

2. การจัดกิจกรรมใหลู้กค้าได้เขา้รว่ม 3.04 1.143 ปานกลาง 3 

3. การให้ส่วนลดพิเศษหรือโอกาสพเิศษ 3.06 1.156 ปานกลาง 2 

บุคลากร 1. พนักงานมคีวามรู้ความสามารถ 3.46 1.182 มาก 2 

2. พนักงานสามารถแนะน าลูกค้าได ้ 3.32 1.193 ปานกลาง 3 

3. พนักงานมคีวามสุภาพเรียบร้อย 3.55 1.261 มาก 1 

ลักษณะทาง

กายภาพ 

1. บรรยากาศภายในร้าน 3.68 1.286 มาก 1 

2. มีระบบอนิเตอร์เน็ตให้บริการ 3.34 1.198 ปานกลาง 3 

3. การจัดตกแต่งและความสะอาดภายในร้าน 3.50 1.260 มาก 2 

กระบวนการ

ให้บริการ 

1. ความถูกตอ้งในการให้บริการ 3.52 1.233 มาก 1 

2. ความรวดเร็วในการบริการ 3.32 1.160 ปานกลาง 3 

3. การให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 3.34 1.225 ปานกลาง 2 
 

จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจเข้าไปใชบ้ริการร้านกาแฟสด ได้แก่ ตระหนัก

ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลอืก การตัดสินใจซือ้ และพฤตกิรรมหลังการซื้อ พบวา่ผู้บริโภคให้ความ

ตระหนักถึงปัญหาท่ีส าคัญทางด้านความต้องการในการดื่มกาแฟ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ

ผู้บริโภคจะท าการค้นหาข้อมูลจากการสอบถามบุคคลท่ีเคยใช้บริการและพนักงาน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.32 โดยผู้บริโภคใช้การประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และผู้บริโภคท าการตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากบรรยากาศและการตกแต่ง

ภายในร้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.43 นอกจากนี้ ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านพฤตกิรรมหลังการซื้อ

โดยมีความพึงพอใจและตอ้งการกลับมาใชบ้ริการใหมใ่นภายหลัง ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

และ 3.44 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคดิเห็นของการตัดสินใจใชบ้ริการ (n = 450) 

การตัดสินใจเข้าไปใชบ้ริการรา้นกาแฟสด 
ผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ 

x̄  S.D แปลผล ล าดับ 

ตระหนักถึง

ปัญหา 

1. ความต้องการในการดื่มกาแฟสด 3.61 1.244 มาก 1 

2. ความหลากหลายของเครื่องดื่มและสินค้า 3.39 1.099 ปานกลาง 2 

การค้นหา

ข้อมูล 

1. ค้นหาขอ้มูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ 3.15 1.182 ปานกลาง 2 

2. สอบถามข้อมูลจากพนักงานขาย และบุคคล 

    ท่ีเคยใช้บริการ 

3.32 1.695 ปานกลาง 1 

การประเมิน

ทางเลือก 

1. พิจารณาจากราคาที่เหมาะสม 3.31 1.181 ปานกลาง 2 

2. พิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐาน 3.47 1.270 มาก 1 

การตัดสินใจซื้อ 1. ราคาของสนิค้าท่ีสามารถช าระได ้ 3.40 1.171 ปานกลาง 2 

2. บรรยากาศและการจัดตกแตง่สถานท่ีภายในรา้น 3.43 1.179 มาก 1 

พฤตกิรรม 

หลังการซื้อ 

1. พึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 3.45 1.184 มาก 1 

2. กลับมาใชบ้ริการใหมใ่นคร้ังตอ่ ๆ ไป 3.44 1.231 มาก 2 
  

การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจในการเข้า

ไปใชบ้ริการร้านกาแฟสดหรือไม ่ในการศึกษาก าหนดให้ตัวแปรส่วนประสมการตลาด ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ ์การ

ก าหนดราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลผู้ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการในการให้บริการ เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และก าหนดให้การตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ

เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ท้ังนี้ ในการวิเคราะห์ถดถอยก าหนดว่าค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละค่าตัวแปรต้องเป็นอิสระต่อกัน ซึ่ง

วธีิการตรวจสอบจะพจิารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson โดยถา้ค่า Durbin-Watson มคี่าเข้าใกล้ 2 กล่าวคอื มคี่าอยู่

ในช่วง 1.5 – 2.5 จะสามารถสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนมคีวามเป็นอสิระกัน โดยจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่า 

Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1. 886 (ตารางท่ี 4) ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระท่ีน ามาใช้ในการ

ทดสอบไมม่คีวามสัมพันธ์ภายในตัวเอง 

ในส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตัวแปรแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกันหรือไม่มีความสัมพันธ์กัน 

(Multicollinearity) โดยการตรวจสอบการใช้ ค่าสถิติ Tolerance และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งถ้าหากค่า 

Tolerance ของตัวแปรเข้าใกล้ 1 แสดงวา่ตัวแปรเป็นอิสระจากกัน แตถ่้าค่า Tolerance ของตัวแปรเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่า

เกิดปัญหา Multicollinearity ในขณะท่ีการอธิบาย ค่า Variance Inflation Factor หากมีค่าใกล้ 10 แสดงว่าระดับ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในสมการวิเคราะห์ความถดถอยพหุเชิงเส้นมีมาก นั้นคือ เกิดปัญหา Multicollinearity 

(สุทิน ชนะบุญ, 2560) และจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระพบว่าค่า Tolerance และ Variance 

Inflation Factor (ดังแสดงในตาราง 4) พบวา่ค่าสถิต ิTolerance ของตัวแปรมคี่าเข้าใกล้ 1 และ มคี่า Variance Inflation 

Factor (VIF) มีค่าน้อยกวา่ 10 ทุกตัว ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็น

ตัวแปรท่ีมีอิสระต่อกัน ซึ่งถอืว่าระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอสิระทุกตัวไมก่่อให้เกิด Multicollinearity 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 4 แสดงอิทธิพลของตัวแปรส่วนประสมการตลาดที่มตีอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟ 

 

 

ตัวแปร 

การตัดสินใจใช้

บริการร้านกาแฟ 

(Dependent 

Variable) β 

ความสัมพันธ์กันของตัวแปรอิสระ 

(Collinearity) 

 

Tolerance 

Variance 

Inflation Factor 

(VIF) 

ตัวแปรส่วนประสมการตลาด (Independent Variables) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) .102 .874 1.144 

ราคาจ าหน่ายสินค้าในร้าน (Price) .191** .907 1.102 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) .157** .857 1.167 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) .033 .903 1.108 

บุคคล (พนักงาน) ผู้ให้บริการ (Person) .108* .842 1.187 

ลักษณะทางกายภาพของร้าน (Physical) .187** .899 1.113 

กระบวนการให้บริการ (Process) .225** .891 1.122 

R2 .836   

Adj.R2 .831   

F-Change 258.469**   

Durbin-Watson 1.921   

Note: **Sig. at <.01, *Sig. at <.05 
 

จากตารางที่ 4 ตัวแปรส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ การตัดสินใจใน 

การเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เท่ากับ 83.1 เปอร์เซ็นต์ (Adj.R2 = .831,  

F = 258.469, P < .01) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% ประกอบไปด้วย 5 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ราคาจ าหน่ายสินค้า

ในร้าน (β = .191, P < .01) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (β = .157, P < .01) บุคคล (พนักงาน) ผู้ให้บริการ (β = 

.108, P < .05) ลักษณะกายภาพของร้าน  (β = .187, P < .01) และกระบวนการให้บริการ (β = .225, P < .01) 

ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้าไปใช้

บริการร้านกาแฟสดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยช่องทางจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านกาแฟสด สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด สมมติฐานที่ 1.6 

ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด และ สมมติฐานท่ี 1.7 ปัจจัยกระบวนการ

ให้บริการมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดท่ีมีตอ่การเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมืองจังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยคร้ังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด  

2) เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสด และ 3 ) เพื่อศึกษา

อทิธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด สามารถสรุปและอภปิรายผลการวจิัยได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟและชา และจะเข้าไปใช้บริการใน

ชว่งเวลา 12.01-16.00 ด้วยเหตุผลหลัก คือ ตดิใจในรสชาติของเคร่ืองดื่มและใช้บริการร้านกาแฟสดเพื่อการพักผ่อนหรือ

พบปะเพ่ือนฝูง สอดคล้องกับการศึกษาของ นงนุช อุณอนันต์ (2557) ท่ีพบว่าผู้บริโภคเลือกดื่มกาแฟสดเพราะชอบใน

รสชาติของกาแฟ เนื่องจากเป็นกาแฟท่ีมี รสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเย้ายวน นอกจากนี้ ผู้บริโภคเองมักเป็น 

ผู้ตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด โดยจะเข้าไปใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ีประมาณ 

51-100 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคของผู้บริโภคในการเข้าไปใช้บริการในร้านกาแฟสดของ 

กานดา เสือจ าศีล (2555); สุกัญญา ละมุล (2559); วิศรตุ เลาหเธียรประธาน (2559); กาญจนา จันทะพันธ์ (2559);  

เจนจิรา ศรีงิ้วราย (2559); อภริาม ค าสด และ สาธิต อดิตโต (2559)  

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านกาแฟสด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับชื่อ

ร้าน รสชาติ และคุณภาพของอาหารและเคร่ืองดื่มภายในร้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรธวัช สุรการพินิจ (2559) 

ท่ีพบว่า ร้านกาแฟและคุณภาพในการให้บริการของร้านกาแฟ มีความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ 

ในขณะท่ีปัจจัยด้านราคาผู้บริโภคให้ความส าคัญกับระดับของราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและ 

การให้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรามาศ เพ็ชรเนียม (2558) ท่ีอธิบายปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการของร้านกาแฟสด ทางด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับท่ีตั้งของร้านสะดวกตอ่การเดินทาง 

สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤชล ธนจิตชัย และคณะ (2560) ท่ีอธิบายถึงความสะดวกในการซื้อท่ีลูกค้าได้รับจากร้าน

กาแฟจะท าให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจในตัวสินค้า ในส่วนของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ

การการจัดท าโปรโมชั่นไม่มากนัก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้บริโภคเน้นท่ีความพึงพอใจจากการเข้ามาใช้บริการมากกว่า

การค านึงถึงเหตุผลในเร่ืองของความคุ้มค่า สอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา จันทะพันธ์ (2559) ท่ีการศึกษาพบวา่ 

ร้านกาแฟเปรียบเสมือนเป็นจุดแวะพักที่สามารถนั่งพักผ่อนระหว่างการเดินทางได้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการให้บริการของพนักงาน โดยเพนักงานเหล่านั้นควรมีความรู้ในการแนะน าสินค้า ให้

ความส าคัญกับบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้าน รวมถึง กระบวนการในการให้บริการท่ีมีความถูกต้องและรวดเร็ว 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤชล ธนจิตชัย และคณะ (2560) ท่ีอธิบายถึงการให้บริการของพนักงาน ขั้นตอนและ

ความสะดวกในการซื้อท่ีลูกค้าได้รับจากร้านกาแฟและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟ

สดเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนี้ การตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความ

ต้องการในการซื้อกาแฟสดของตนเอง ด้วยการค้นหาข้อมูลจากการสอบถามผู้ท่ีเคยเข้าไปใช้บริการและสื่อโฆษณาใน

ระบบออนไลน์ โดยผู้บริโภคจะพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ ชนิดของเคร่ืองดื่มและความ

หลากหลายของประเภทสินค้าท่ีมีจ าหน่าย และส่วนใหญ่มแีนวโนม้ท่ีจะกลับมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน (2555) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟวาวี 

และพบว่าส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการตลาดทางด้านการซื้อซ้ า และการบอกต่อให้กับบุคคลอื่นใน

การเข้ามาใชบ้ริการ 
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ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ผู้ประกอบการน าผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ไปปรับใชแ้ละก าหนดกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย ได้ชัดเจนเพิ่ม

มากขึ้น และสามารถน าไปปรับธุรกิจและรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นการ

รักษาลูกค้าเก่าและเพ่ิมลูกค้าใหม่ 

2. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟสามารถน าผลการศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้อยา่งถูกตอ้ง  

3. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟท้ังในพื้นท่ีจังหวัดตากและในพื้นท่ีอื่นสามารถน าผล

การศึกษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดไปปรับใชใ้นการพัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อใชส้ร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันกับคูแ่ข่งขันในตลาด 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและการวจิัยในคร้ังต่อไป 
จากการศกึษาสว่นประสมการตลาดที่มตีอ่การตัดสนิใจใชบ้ริการร้านกาแฟสด มขี้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใน

การผลิต สูตรกาแฟ และเครื่องดื่ม รวมถึง อาหารประเภทอื่น ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความตอ้งการของผู้บริโภค

แตต่อ้งมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนตามแนวดดิ หรอื รูปแบบของร้าน (Concept) 

2. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญกับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินค้าและการให้บริการ ท่ีสอดคล้องกับก าลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และราคาควรต้องสามารถกระตุน้ความ

ตอ้งการซื้อให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคท่ีมีความอยากท่ีจะซือ้สนิค้าและบริการน้ัน ๆ 

3. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญท าเลท่ีตั้งของร้านกาแฟ ซี่งควรต้อง

สะดวกต่อการเดินทาง สามารถพบเห็นได้ง่ายท้ังในแบบตัวอาคารและภายนอกอาคารมากขึ้น รวมถึงสถานท่ีจอดรถ

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของผู้บริโภค 

4. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้เพื่อท าการสื่อสาร

การตลาดท่ีชัดเจนไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการจดจ าและกระตุ้นให้เกิดความ

ตอ้งการเข้าไปใช้บริการ รวมถึง ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจและกลับมาใชบ้ริการ 

5. พนักงานภายในร้านมีความส าคัญอย่างมาก โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีมีใจรักในการให้บริการและความรู้

ความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกค้า และมีบุคลิกภาพแต่งกายเหมาะสม ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท า

ธุรกิจรา้นกาแฟ ควรมกีารจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ และประเมินผลการท างานเพ่ือกระตุน้การท างาน    

6. ด้านลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือ 

ผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญกับบรรยากาศภายในร้าน การตกแต่งร้านท่ีทันสมัย เหมาะสมกับ

รูปแบบของร้านและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการจัดท่ีน้ังให้เพยีงพอและสะดวกต่อการใช้บริการ  

7. ผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจท าธุรกิจร้านกาแฟ ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการ ต้องมีความ

ถูกต้องในการให้บริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจด้วยระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่  

การรับค าสั่งซือ้จากลูกค้า การสง่มอบสินค้าบริการ ขั้นตอนการช าระเงิน และการดูแลลูกค้าก่อนออกจากร้าน 
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8. ในส่วนของข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาความน่าสนใจในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ  

การวเิคราะห์ศักยภาพและความรุนแรงในการแขง่ขัน แนวโนม้การเตบิโตของธุรกิจรา้นกาแฟในอนาคต รวมถึง การใช้

สื่อสังคมออนไลนใ์นการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจรา้นกาแฟสด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนาตาก ประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ อุน่ดี, นางสาวศันทนยี ์จรจันทร์, นางสาวรังสิมา แซ่วา่ง และนายปุรัตชัย 

เมตตา ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการศกึษาในครัง้นี้ 
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การพัฒนาระบบเอกสารงานการเงนิและบัญชี ของคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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Social Sciences, University of Phayao  

 

บุษยมาส กอกน้อย1* 

Budsayamas Koknoi1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และ (2) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นการวจิัยโดยกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 33 คน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานสายวชิาการ

และพนักงาน สายสนับสนุน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบดิจิทัล

ฟอร์ม ออกแบบเป็น 2 ช่วงได้แก่ (1) ก่อนพัฒนาระบบเอกสารการเงินและบัญชี (2) หลังจัดท าขั้นตอนและคู่มือระบบ

เอกสารการเงินและการบัญชี โดยผลการศึกษาพบว่า (1) ได้พัฒนาระบบเอกสารการเงินและการบัญชี พร้อมคู่มือจาก

การปรับปรุงระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีและบุคลากรมคีวามคิดเห็นว่าสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงอยูใ่นเกณฑ์

ระดับปานกลาง  (2) ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ท้ังนี้ พบว่า กลุ่มพนักงานสายวิชาการมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้คู่มือมากที่สุด และบุคลากรท่ีน าคู่มือไปใช้สามารถลดความผิดพลาดในการ จัดท าระบบเอกสาร

การเงินและการบัญช ีอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี ซึ่งผู้บริหารมคีวามคิดเห็นวา่คู่มอืสามารถลดความผิดพลาดได้เป็นอยา่งดี  
 

ค าส าคัญ:   ระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี, หนว่ยการเงินและบัญช,ี การบริหารจัดการ  
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1 School of Political and Social Sciences, Phayao University, Phayao Province 56000 
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Abstract  
This research objectives were 1) to develop and improve the document system of finance and accounting 

of School of Political and Social Science, 2 )  to analyze the effectiveness of the document system of finance and 

accounting of School of Political and Social Science.  The sample group consisted of 3 3  staff, including the 

administrators, and the teaching and supporting staff.  The questionnaires in digital form were used to collect the 

data in two different courses of time:  1 )  prior to developing the documentary system in finance and accounting, 

and 2) after developing the procedures and manual of finance and accounting. The study revealed that 1) regarding 

the documentary system in finance and accounting including the manual as developed by researcher, the 

responses from the staffs were at the medium level, and 2 )  the efficiency of the system were at the medium 

level. Comparatively, it was found that the teaching staff were more satisfied with and made use of the manual. 

Regarding usage of the manual by staffs, there were less mistakes in the documentary system in finance and 

accounting. The administrators, concluded that the manual could satisfactorily help reducing the mistakes. 
 

Keywords: Documentary system in Finance and Accounting, Finance and Accounting Unit, Management System 
 

บทน า 

งานการเงินและการบัญชเีป็นงานท่ีมคีวามส าคัญมากและจ าเป็นตอ่การบริหารงานภายในของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ บุคคลท่ีท าหน้าท่ีงานการเงินและการบัญชีต้องมีความรู้ทางด้านประกาศของมหาวิทยาลัยให้มาก 

และเรียนรู้ระเบียบท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยา่งต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยามกีารปรับเปลี่ยนประกาศการ

เบิกจ่ายอยู่บ่อยครั้ง หากบุคคลที่ท าหน้าที่งานการเงินและการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ติดตาม

ข่าวสารของประกาศการเบิกจ่ายของมหาวทิยาลัย อาจเกิดปัญหาต่อการด าเนนิงานดา้นการเบิกจ่ายได้  

ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประกาศเป็นคณะใหม่เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

จ าเป็นต้องมกีารพัฒนาระบบเอกสารการเงินและการบัญชท่ีีถูกต้องรวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนการจัดท าเอกสารท่ียุ่งยาก

และซับซ้อน หรือไม่เหมาะสมของงานการเงินและการบัญชี อีกท้ังผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบขั้นตอนการน าส่ง

เอกสารจนถึงเอกสารฉบับดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาระบบเอกสารการเงิน

และการบัญชีของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถท า

ประโยชนใ์ห้แกค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการด าเนินงานให้บรรลุตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวไ้ด้อย่างมี

มาตรฐาน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บททบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาระบบเอกสาร 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

 สมใจ ลักษณะ (2544) ได้กล่าววา่ การมปีระสิทธิภาพในการท างานของตัวบุคคล หมายถึง การท างานให้เสร็จ

โดยสูญเวลาและเสียพลังงานน้อยท่ีสุด ได้แก่ การท างานได้เร็วและได้งานท่ีด ีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานเป็น

บุคลากรท่ีตั้งใจในการปฏบัิติงานเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานท่ี

มคีุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจโดยสิน้เปลืองตน้ทุน ค่าใชจ้่าย พลังงาน และเวลานอ้ยท่ีสุด 

 สิริวดี ชูเชดิ (2556) ได้กล่าววา่ ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการกระท าของ

บุคคลของตนเองหรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้น เจริญขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและองค์กร 

 Millet, John D. (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และ

ได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณา

จากการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอยา่ง

ตอ่เนื่อง และการให้บริการอยา่งก้าวหนา้ เป็นตน้  

 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการท างานของ

ตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ตอ่การพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาสังคม 

 

 

สภาพปัญหาระบบการเงิน 

แนวทางแกไ้ข 

1 ทบทวนวิธีการท างาน 

2 พัฒนาระบบการเงินใหส้อดคล้องกบัระเบียบการเงิน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 เพิ่มชือ่งทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ 

4 การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาการใหบ้ริการงานการเงินและบัญชี 4 ด้าน ได้แก ่

1 ด้านเอกสารการเบิกจา่ย 

2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

3 ด้านข้อมูลทางการเงิน 

4 ด้านบุคลากร 

1 ประสิทธิภาพการใหบ้ริการงาน

การเงินและบัญช ี

2 ความพงึพอใจของผู้รบับริการต่อ

การใหบ้ริการงานการเงินและบญัชี 
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2. ประโยชนก์ารพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

 บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว้  หน่วยงาน

จ าเป็นจะต้องมบุีคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ได้แก่ 

 1. ชว่ยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวธีิการท างานใหมท่ี่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ชว่ยท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวด้้วยวิธีการท่ีรวดเร็ว 

 3. ชว่ยท าให้องค์กรมคีวามเจริญก้าวหนา้ หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ประเภทของประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองของการใช้ปัจจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยประสิทธิภาพอาจไม่แสดง

เป็นค่าเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 

ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม น าไปสู่

ผลลัพธ์ได้เร็วและมคีุณภาพ ประเภทของประสิทธิภาพ มี 2 ระดับคอื 

 1. ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและพลังงานน้อยท่ีสุด ค่านยิมการท างาน

ท่ียึดกบัสังคม เป็นการท างานได้เร็วและได้งานดี 

 2. ประสิทธิภาพขององค์กร คือ องค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าท่ีขององค์กร โดย

ประหยัดเวลาและใชท้รัพยากรหรือก าลังคนอย่างคุ้มคา่ หรือมกีารสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด  

4. องคป์ระกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

  จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานในองค์กรเป็นหัวใจส าคัญในการน า

องค์กรไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนินงาน องค์กรจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจท้ังในด้านการผลิต  

การบริการ มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและบุคลากรองค์กร ซึ่ งองค์ประกอบการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานที่ส าคัญ มดีังนี้ 

 1. สิ่งแวดลอ้มนอกองค์กร ได้แก่ ตลาดความตอ้งการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ  

 2. สิ่งแวดล้อมในองค์กร ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาขององค์กรท่ีก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

วัฒนธรรมองค์กร และการจัดบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมการท างานของบุคลากร 

 3. ปัจจัยขององค์กร ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์กรในด้านท่ีดิน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เครื่องใช ้เงนิทุน เทคโนโลย ีและศักยภาพของบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร  

 4. กระบวนการขององค์กร คือ การด าเนินงานท้ังหมดท่ีจะท าให้เกิดการผลิต และการบริการท่ีน่าพอใจ 

ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การท่ีเอื้อตอ่การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  

5. ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 

 สมยศ นาวกีาร (2544) ได้กลา่วว่า แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานในองค์กร 

ม ี7 ปัจจัยคอื 

 1. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการก าหนดภารกิจ การพัฒนาจุดอ่อน จุดแข็ง การวิเคราะห์โอกาส

และอุปสรรคภายใน และภายนอกองค์กร 

 2. ปัจจัยด้านโครงสร้าง (Structure) เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ซึ่งจะชว่ยให้การท างานสะดวกขึ้น 

 3. ปัจจัยดา้นระบบ (System) เป็นระบบขององค์กรท่ีท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

 4. ปัจจัยด้านรูปแบบ (Styles) เป็นรูปแบบเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 
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 5. ปัจจัยดา้นบุคลากร (Staff) เป็นผู้ปฏบัิตงิานในองค์กร 

 6. ปัจจัยด้านความสามารถ (Skill) คือความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากรท่ีเหมาะสมในการปฏบัิตงิาน 

 7. ปัจจัยดา้นค่านยิม (Shared Value) เป็นค่านยิมร่วมเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร 

6. เทคนิคการประเมินผลการท างาน 

 ประสงค์ ตระกูลแสงเงิน (2550) ได้กล่าวว่า เทคนิคการประเมินผลการท างานของพนักงานบุคคล แบ่งได้ 

7 ด้าน ดังนีค้ือ 

 1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) คือมาตรฐานในการมอบหมายงานให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล โดยมี

ตัวชี้วัดปริมาณงานท่ีประสบผลส าเร็จตลอดระยะเวลาท่ีแน่นอนได้ อาจวัดผลส าเร็จเกี่ยวกับงานตรงเวลา ความมี

ประสิทธิผลตา่ง ๆ ผ่านการตรวจสอบผลงานเกี่ยวกับพนักงาน  

 2. คุณภาพงาน (Quality of Work) เป็นคุณภาพเกี่ยวกับผลงาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง ความครบถ้วน 

ประณีต ทันเวลาและเป็นท่ีพึงพอใจจากผลงานท่ีส าเร็จจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) คือผู้ท างานมีความรู้ ความเข้าใจชัดเจนในคู่มือวิธีปฏิบัติงาน 

รวมถึงการน าทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นมาประยุกตใ์ชก้ับงานเกี่ยวกับตนเองและงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอยา่งดี 

 4. คุณภาพเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลท่ีแสดงออกทาง

บุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การใช้วาจาท่ีเหมาะสม การให้ความช่วยเหลืองานสังคม และความซื่อสัตย์

สุจรติในการท างานทัง้ตอ่ตนเอง ตอ่เพื่อนร่วมงาน และต่อองคก์ร 

 5. ความร่วมมือกับผู้อื่น (Cooperativeness) คือการท่ีผู้ท างานมีความสามารถและเต็มใจท างานร่วมกับ

เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน มีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคีท้ังกับผู้บังคับบัญชา

และลูกน้อง เพื่อการมุง่สู่เป้าหมายเดียวกัน 

 6. มคีวามนา่ไวว้างใจ (Dependability) คือการท่ีผู้ท างานมีความนา่ไวว้างใจจากผู้บังคับบัญชาและเกี่ยวกับ

องคก์ร โดยมีความซื่อสัตย์ต่อหนา้ที่ ละเอยีดถี่ถ้วน ความแมน่ย า ไวใ้จได้ในเร่ืองเวลา และเร่ืองอื่น ๆ 

 7. มีความคิดริเร่ิม (Creativity) คือการท่ีผู้ท างานมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ท้ังในงานท่ีท าอยู่

และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไมก่ลัวท่ีจะด าเนินการดว้ยตนเองคนเดียว และแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลได้ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กนกพร ศรีวิชัย (2553) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลต าบลใน

เมอืง จังหวัดพจิิตร การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวา่การปฏบัิตงิานในกิจกรรมตา่ง ๆ มปีระสิทธิภาพตาม

ระบบการควบคุมภายใน และทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้

สามารถป้องกันหรือควบคุมจุดออ่นได้ ข้อเสนอแนะ ควรจะตอ้งปรับปรุงด้านการแบ่งแยกหนา้ท่ี คือ ควรตอ้งมีผู้รับเงินกับ

ผู้ท าบัญชีเงินสดเป็นบุคคลคนละคนกัน ด้านการคลัง การเงินและบัญชีควรตอ้งมกีารท าบัญชใีห้เป็นปัจจุบัน ด้านการ

จัดวิธีการป้องกันสนิทรัพย์ให้ปลอดภัยตอ้งได้รับหลักประกันมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

ชุติมา ลี้ตระกูล (2554) ได้ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบล

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรอื่น ๆ ของ

องค์กร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ และการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และจ านวนบุคลากรไม่

เพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้เกิดข้อบกพร่องผิดพลาดได้ ผู้บริหารควรมอบหมายงาน การควบคุมการปฏิบัต ิและมี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมงานการเงินและบัญชีให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประเมินปัญหาการ

ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญชี 

สะอาด ศริิโชติ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนางานการเงินและบัญช ีมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษงานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายการเงินและ

บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและเพื่อก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของฝ่าย

การเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ คือ ฝ่ายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

จะต้องเน้นให้เป็นงานบริการอย่างจริงใจไม่คิดว่าหน่วยงานตนเองเป็นหน่วยงานสังกัดของรัฐถือว่าไม่เป็นหน่วยงานท่ี

ให้บริการท่ัวไป การให้บริการเนน้ความเข้าใจผู้บริการเป็นหลัก 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบเอกสารการเงินและการบัญชี เจ้าหน้าท่ีมี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าศึกษาและท าความเข้าใจเร่ือง ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวทาง ระเบียบ และข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมท าให้งานการเงินและการบัญชสีู่ความส าเร็จ และถูกตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ระเบียบวิธีวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งท่ีศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน พนักงานสายวชิาการ จ านวน 18 คน 

และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 10 คน รวมจ านวน 33 คนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ท าการศึกษา ประกอบด้วย ตรวจข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเงินและ

การบัญช ีรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และการจัดท าแบบสอบถาม (Online questionnaire) ดังนี้ 

 2.1 ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินงานระบบเอกสารการเงินและบัญชี 

ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการการยืมเงินทด

รองจ่ายและการเบิกเงินส ารองจ่าย ในปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 

เพื่อน าข้อมูลดังกล่าว น ามาใช้เป็นแนวทางออกแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์การพัฒนาประสิทธิภาพงาน 

พร้อมท้ังจัดท าเคร่ืองมือเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินและการบัญชีของบุคลกรคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามในรูปแบบดิจิทัลฟอร์มด้วยโปรแกรม UP 

Office 365  เพื่อลดการใช้กระดาษ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้ ข้อมูลท่ีได้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยแบ่งการออก

แบบสอบถามเป็นสองช่วง ได้แก่  
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  1). ก่อนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและบัญชี ออกแบบสอบถาม โดยมีการจัดเก็บ

ท่ีURL:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CLvL16NH10uDR1AY8nRM9C2WLCJL_BJinaZJWW1O

3JURDk1MTQwTEdBRDlZQjFCTUlOMERQNzg5Ni4u หรือ ใชโ้ทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อ่าน QR Code ข้างลา่งนี ้
 

 
 

   ซึ่งมีรายละเอยีดเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและประสบการณ์การท างานของบุคลากรของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบัิตงิาน วา่เคยพบเห็นผังขั้นตอนการด าเนนิการ

เบิกจ่ายเงิน และความต้องการในการจัดท าคู่มอืการด าเนินงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  และแบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอน และความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในระบบการ

เบิกจ่ายเงินได้อยา่งถูกตอ้ง โดยแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 

(4.51-5.00) มาก (3.51-4.50) ปานกลาง (2.51-3.50) นอ้ย(1.51-2.50) และนอ้ยท่ีสุด (1.00-1.50) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน

การเงินและบัญช ีของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา   

 2). หลังจัดท าขั้นตอนและคู่มือระบบเอกสารการเงินและบัญชี เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงาน 

ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามโดยมีการจัดเก็บท่ี URL: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CLvL1 

6NH1 0 uDR1AY8 nRM-9C2WLCJL_BJinaZJWW1O3 JUMkJIWUxZMksxVlAyUE1 EVE5GR1 JCVEhQQi4 u ห รือ  ใ ช้

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อ่าน QR Code ข้างลา่งนี ้
 

 
 

  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายเงินของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อนพัฒนาระบบ เมื่อบุคลากรได้ท าความเขา้ใจกับขั้นตอนและคู่มือเกี่ยวกับระบบเอกสาร

การเงินและการบัญชแีลว้ ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ของบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องระบบเอกสารการเงินและการบัญชีขั้นตอนการ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และความต้องการในการจัดท าคู่มือการด าเนินงานปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี โดยแบ่ง

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความส าคัญมากท่ีสุด (4.51-5.00) มาก (3.51-4.50)  

ปานกลาง (2.51-3.50) นอ้ย (1.51-2.50) และนอ้ยท่ีสุด (1.00-1.50) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานด้าน

การเงินและการบัญช ีของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา   
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากการตอบแบบสอบถาม 

โดยขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของคณะฯ กรอกข้อมูลผ่านคอมพวิเตอร์หรือโทรศัพท์มอืถือแบบสมาร์ทโฟน และ

น าข้อมูลท่ีได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล ์Excel มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล จากแบบสอบถาม

ท้ังก่อนและหลังจากการพัฒนาเคร่ืองมอืเพิ่มประสิทธภิาพงานระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีเพื่อน าไปวเิคราะห์

ข้อมูลต่อไป 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กฎระเบียบ ค าสั่ง และ 

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงกฎ 

ระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเอกสารการเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ข้อมูลจ านวนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินด้านการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการการยืมเงินทดรองจ่ายและ

การเบิกเงินส ารองจ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานและจ านวนคร้ัง และรายละเอียดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนท่ีต้องแกไ้ข 

ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 38 คน ท่ีได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ วันท่ี 

1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 วเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี ด าเนนิการวิเคราะห์จากเอกสารการเบิกจ่ายการเงินของบุคลากรคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงจากแบบสอบถามท้ังก่อนและหลังจากการพัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพงาน

ระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีดังนี้ 

 4.1 การวิเคราะห์จากเอกสารการเบิกจ่ายการเงิน โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากแบบสอบถามก่อนพัฒนาเคร่ืองมือเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญชี 

พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มด้านการเงินท่ีมีอยูใ่ห้กระซับและง่ายต่อการด าเนนิงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ในการปฏบัิตงิาน 

 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย

การวเิคราะห์หาความแตกต่างของค่ากลางระหวา่งประชากรโดยการวิเคราะห์ผ่านค่าความแปรปรวน (Variance) หรือ 

“ANOVA” ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญช ี 
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ผลการศึกษา 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิัยดังนี้ 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นระบบการเบิกจ่ายการเงินก่อนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

กลุ่ม จ านวน 

ประสบการณ์ 

ท างาน (ปี) 

ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

ร้อยละความเข้าใจในขั้นตอน ค่าคะแนน 

ค่าเฉลี่ย SD. น้อยท่ีสุด 

(1) 

น้อย 

(2) 

ปานกลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มากท่ีสุด

(5) 

ค่าเฉลี่ย SD 

ผู้บริหาร 3 4.67 1.155 0.00 33.33 33.33 33.34 0.00 3.00 1.000 

พนง.สายวชิาการ 9 9.95 5.387 0.00 20.00 30.00 40.00 10.00 3.40 0.966 

พนง.สายสนับสนุน 10 4.10 2.807 10.00 0.00 60.00 20.00 10.00 3.20 1.033 

รวม 22 6.27 4.864 4.30 13.00 43.50 30.40 8.70 3.26 0.964 
  

 ตาราง 1 มีบุคลากรตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเกี่ยวกับระบบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 22 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน พนักงานสายวิชาการ 9 คน และพนักงานสายสนับสนุน 10 คน พบว่า บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจในระบบเอกสารการเบิกจ่ายเงินอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของท้ังหมด รองลงมา

ได้แก่ ระดับมาก ระดับน้อย มากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.40, 13.00, 8.70 และ 4.30 ตามล าดับ หากคิด

ค่าเฉลี่ย มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.26 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.964 และเมื่อจ าแนกตามกลุ่ม พบว่า บุคลากรท่ีมีความรู้

ความเข้าใจมากท่ีสุด คือ พนักงานสายวิชาการ รองลงมาได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน และ ผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.40, 3.20 และ 3.00 ตามล าดับ และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในขั้นตอนระบบเอกสารการ 

เบิกจ่ายเงินท้ังสามกลุ่ม พบว่า ท้ังสามกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

(F= .217, p = 0.806)  
 

ตารางที่ 2 การเห็นผังและขั้นตอนระบบการเบิกจ่ายการเงินและสามารถใชป้ฏิบัตงิานได้จริง  

กลุ่ม 

เคยเห็นผังขั้นตอน

การด าเนินการเบิก

จ่ายเงินคณะ 

ผังและขั้นตอนสามารถน าไปใช้ปฏิบัตงิานได้จริง 

ร้อยละขั้นตอนการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

จ านวน ร้อยละ 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

น้อย

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก(4) มากท่ีสุด 

(5) ค่าเฉลี่ย SD 

ผู้บริหาร 1 33.30 0.00 33.3 33.3 33.4 0.00 3.00 1.000 

พนง.สายวชิาการ 6 60.00 10.0 0.00 40.0 40.0 10.0 3.40 1.075 

พนง.สายสนับสนุน 3     30.00 10.0 10.0 20.0 50.0 10.0 3.40 1.174 

รวม 10 43.50 8.7 8.7 30.4 43.5 8.7 3.35 1.071 
 

 ตาราง 2 จากบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 22 คน พบวา่ เคยเห็นผังขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

จ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ของท้ังหมด และส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าหากมีการจัดท าผังและขั้นตอน

ระบบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน จะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของ

ท้ังหมด หากคิดค่าเฉลี่ยคะแนน มีค่าเท่ากับ 3.35 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.071 และจ าแนกตามกลุ่ม พบว่า 
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-Proceeding- 

บุคลากรท่ีคดิวา่ผังและขั้นตอนระบบการเบิกจ่ายการเงินสามารถน าไปใช้ปฏบัิตไิด้จริงมากท่ีสุด คือ พนักงานสายวชิาการ 

และพนักงานสายสนับสนุน มคี่าเฉลี่ย เท่ากันท่ี 3.40 และผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 3.00 

  
ขั้นตอนวิธีการยมืเงินทดรองจ่าย จากมหาวทิยาลัย 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

        

        

        
 

ภาพ 1 ตัวอยา่ง Flow Chart ระบบการจัดการเอกสารการเงินขั้นตอนวธีิการยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบตังิานแบบเบิกคา่ใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตัวอยา่ง Flow Chart ระบบการจัดการเอกสารการเงินขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบัตงิานแบบเบิกค่าใชจ้่าย 
 

 

 

 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

2.การเงินคณะตรวจสอบหนี้คงค้างและจัดท าใบยืมเงินออกจากระบบ ERP  

8.การเงินด าเนนิส่งเอกสารไปกองคลัง  ลดลูกหนี้เงินยืม 

 

5.ผู้ชืมเงินมียอดคงเหลอืให้ผู้ยืมน าสง่คืนให้กองคลัง ภายใน 15 วัน 

 

4.กองคลังจะด าเนินการสง่จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ด าเนินงาน(ผู้ยืมเงินรับเช็คที่กองคลัง) 

ผู้ยืมเงินรอเซ็น  ใบยืมเงิน 

ประมาณ 5 นาที 

3.คณบด/ีรองคณบดรีักษาการ

แทน 

6.หลังจากผู้ยืมเงินเสร็จสิ้นเคลยีร์เอกสารการเงินภายในก าหนด 

7.การเงิน/พัสดุ ตรวจสอบเอกสาร 

-กรณีเดนิทางไปปฏิบัตงิาน

ภายใน 15 วันท าการ 

-กรณีจัดโครงการ ภายใน 

30 วันท าการ 

ผ่าน 

 

1. ผู้ยืมจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตยืิมเงินทดรองจ่าย พร้อมแนบรายละเอียดการยืมเงิน เช่น 1. โครงการของคณะ

ตอ้งแนบขออนุมัตโิครงการ2.เดนิทางไปปฏบิัตงิานตอ้งแนบรายละเอียดก าหนดการ (ส าเนาทุกแผ่น)  ส่งเอกสาร

ก่อนด าเนินงาน 5 วันท าการ 

 

ไม่ผ่าน 

1.บันทึกข้อความขออนุมัตไิปปฏิบัตงิาน ผ่านหัวหนา้สาขา/หัวหนว่ยงาน 

 

2.ออกเลขหนังสอืที่หนว่ยการเงิน  

 

5.คณบด/ีรองคณบดรีักษาการแทน 

 
 

3.เจ้าหนา้ที่งานการเงินรับเรือ่งและตรวจสอบความถูกต้อง 

 

4.เสนอรองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

6.ผู้ขอรับอนมัตไิปปฏิบัตงิานมารับเอกสารภายใน 3 วัน 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้

คู่มอืการเบิกจ่ายระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีจ าแนกตามประเภทบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายละเอียด ประเภท ค่าเฉลี่ย จ านวน 

เปรยีบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยแต่ละ

คู ่
SD F.  

ผู้บริหาร 
สาย

วชิาการ 

สาย

สนับสนุน 

1 .  อ่ านท าความ

เข้าใจในคู่มือ 

อย่างดี 

ค่าเฉลี่ย 3.00 3.89 3.10  2.124 0.147 

ผู้บริหาร 3.00 3  0.89 0.10 1.732  

สายวชิาการ 3.89 9   0.79 0.928 

สายสนับสนุน 3.10 10    0.568 

รวม 3.41 22    0.959 

2. คู่มือสามารถใช้        

ปฏิบัติได้จริง 

ค่าเฉลี่ย 3.33 3.78 3.50  0.124 0.647 

ผู้บริหาร 3.33 3  0.45 0.27 1.155  

สายวชิาการ 3.78 9   0.28 0.972 

สายสนับสนุน 3.50 10    0.527 

รวม 3.59 22    0.796 

3. คู่มือง่ายและ

สะดวกรวดเร็วใน

การปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย 4.33 4.11 3.10  4.152 0.032 

ผู้บริหาร 4.33 3  0.22 1.23* 0.577  

สายวชิาการ 4.11 9   1.01* 0.782 

สายสนับสนุน 3.10 10    0.994 

รวม 3.68 22    0.995 

4. คู่มือสามารถลด       

ความผิดพลาดได ้

ค่าเฉลี่ย 4.33 4.11 3.40  3.165 0.065 

ผู้บริหาร 4.33 3  0.22 0.93 0.577  

สายวชิาการ 4.11 9   0.71* 0.782 

สายสนับสนุน 3.40 10    0.699 

รวม 3.82 22    0.795 

5. การปฏิบัติตาม

คู่มือสามารถให ้

รับเช็ดได้รวดเร็วขึน้ 

ค่าเฉลี่ย 3.67 4.22 3.10  3.750 0.042 

ผู้บริหาร 3.67 3  0.55 0.57 1.528  

สายวชิาการ 4.22 9   1.12* 0.667 

สายสนับสนุน 3.10 10    0.876 

รวม 3.64 22    1.002 

หมายเหตุ: * หมายถงึ การสมมุตฐิานมคีวามนา่เช่ือถือ 95% ที่ระดับนัยส าคัญ = 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจการประยุกตใ์ชคู้่มอืการเบิกจ่ายระบบเอกสารการเงินและ

การบัญช ีมีรายละเอยีด ดังนี ้

1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือเป็นอย่างดี อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.41 

และค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.959) จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า พนักงานสายวิชาการมี

ความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือเป็นอย่างดีมคี่ามากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89) รองมาได้แก่พนักงานสายสนับสนุน

และผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และ 3.00 ตามล าดับ และจากวิเคราะห์ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยผ่านค่า
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-Proceeding- 

ความแปรปรวน (ANOVA) เกี่ยวกับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือเป็นอย่างดีระหว่างประเภทบุคลากรพบว่า  

มคีวามแตกตา่งกันในค่าเฉลี่ยอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 2.124,  = 0.147)  

2) บุคลากรสามารถใช้คู่มือได้ในการปฏิบัติจริง อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเฉลี่ย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.769) จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า พนักงานสายวิชาการสามารถใช้คู่มอืได้

ในปฏบัิตจิรงิเป็นอยา่งดีอยู่ในระบบมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) รองมาได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหาร 

มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และ 3.33 ตามล าดับ และ จากวิเคราะห์ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยผ่านค่าความแปรปรวน 

(ANOVA) เกี่ยวกับการมีคู่มือท่ีสามารถใช้ได้ในปฏิบัติจริงระหว่างประเภทบุคลากรพบว่า มีความแตกต่างกั นใน

ค่าเฉลี่ยอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 0.124,  = 0.647)  

3) บุคลากรสามารถใช้คู่มือได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ

ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.995) จ าแนกตามประเภทบุคคลากร พบวา่ ผู้บริหารสามารถใชคู้่มอืได้ง่าย 

สะดวก และรวดเร็วเป็นอย่างดีมีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) รองมาได้แก่ บุคลากรสายวชิาการและบุคลากร

สายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 3.10 ตามล าดับ และจากวิเคราะห์ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยผ่านค่า

ความแปรปรวน (ANOVA) เกี่ยวกับการใช้คู่มือได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วระหว่างประเภทบุคลากรพบว่า มีความ

แตกตา่งกันในค่าเฉลี่ยอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 4.152,  = 0.032)  

4) บุคลากรสามารถใช้คู่มอืเพื่อลดการผิดพลาดได้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และค่าเฉลี่ย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.795) จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า ผู้บริหารสามารถใช้คู่มือเพื่อลดการ

ผิดพลาดได้เป็นอย่างดีอยู่ในระบบมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) รองมาได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 3.40 ตามล าดับ และจากวิเคราะห์ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยผ่านค่า

ความแปรปรวน (ANOVA) เกี่ยวกับการใชคู้่มอืเพื่อลดการผิดพลาดได้ระหวา่งประเภทบุคลากรพบวา่ มคีวามแตกตา่ง

กันในค่าเฉลี่ยอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 3.165,  = 0.065)  

5) การปฏิบัติตามคู่มือสามารถให้รับเช็คได้รวดเร็วขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ

ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.002) จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า พนักงานสายวิชาการการปฏบัิติ

ตามคู่มือสามารถให้รับเช็คได้รวดเร็วขึ้นมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) รองมาได้แก่ ผู้บริหารและ บุคลากรสาย

สนับสนุน มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และ 3.10 ตามล าดับ และ จากวิเคราะห์ความแตกตา่งกันของค่าเฉลี่ยผ่านคา่ความ

แปรปรวน (ANOVA) เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือสามารถให้รับเช็คได้รวดเร็วขึ้น ระหว่างประเภทบุคลากรพบว่า  

มคีวามแตกตา่งกันในค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 3.750,  = 0.042) 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ก่อนการพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบเอกสารการเบิก

จ่ายเงิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของท้ังหมด จ าแนกตามกลุ่ม พบว่า บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจมากท่ีสุด คือ พนักงานสายวิชาการ รองลงมาได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน และผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.40 3.20 และ 3.00 ตามล าดับ และมีบุคลากรเคยเห็นผังขั้นตอนการด าเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ถึงครึ่งของบุคลากร

ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของท้ังหมด ท าให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน บุคลากรขององค์กรยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาและการปฏิบัตงิานดา้นการเงินและบัญช ีจึงพัฒนาระบบ

เอกสารการเงินและการบัญชขีองคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจัดท าผังและขั้นตอนระบบ

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่ 1.ขั้นตอนวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย 2.ขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน
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-Proceeding- 

แบบเบิกค่าใช้จ่าย 3.ขั้นตอนวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจัดท าขั้นตอนและคู่มือ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ขั้นตอนส่งเอกสารเป็นไปตามระบบ ให้ความสะดวก รวดเร็ว และ

ถูกตอ้ง ของการด าเนินงานการเบิกจ่าย เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถป้องกันหรือควบคุมจุดอ่อน

ได้ ควบคู่กับคู่มือการเบิกจ่ายระบบเอกสารการเงินและการบัญชี จ าแนกตามกลุ่ม พบว่า คู่มือสามารถลดความ 

ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี มีค่ามากท่ีสุดอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาได้แก่คู่มือท่ีจัดท าใช้ง่าย

สะดวก และรวดเร็ว อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ผู้บริหารมเีห็นวา่ ส่วนใหญ่การด าเนนิการปฏิบัติตาม 

คู่มือสามารถท าให้ได้รับเช็คได้รวดเร็วขึ้นกว่าก่อนมีการจัดท าคู่มืออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  

คู่มือมาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน

การใช้คูม่อืเป็นอยา่งดี อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเอกสารการเงินและการบัญช ีพร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มดา้นการเงินท่ีมี

อยู่ให้กระซับและง่ายต่อการด าเนินงาน และตอบสนองความต้องการขององค์กร ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานตรงตามแนวคิด Millet, John D. (1954) เพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการจัดท าระบบเอกสาร

การเงินและบัญชีให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดท าระบบเอกสารการเงิน และประเมินปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน  

การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถป้องกันหรือควบคุมจุดอ่อนได้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกนกพร ศรีวิชัย (2553) และชุติมา ลี้ตระกูล (2554) โดยมีการจัดท าคู่มือฯ พร้อมท้ังให้ความรู้และความ

เข้าใจในระบบเอกสารการเงินและการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  

โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ ลักษณะ (2544) ความ 

พึงพอใจของบุคลากรท่ีได้รับเช็คจากการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น คือหัวใจการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของ

องคก์รสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติมา อัครธิติพงศ ์(2556) และสะอาด ศิริโชติ (2556)  
 

ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค 

การท าวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้การจัดท าแบบสอบถามด้วยวิธีแบบเจาะจง โดยใช้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม  

คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยกเว้นบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ 

จ านวน 33 คน พบวา่ บุคลากรท่ีเข้ามาท าแบบสอบถามมีเพยีงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของท้ังหมด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบและแก้ปัญหาการสูญ

หายของข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนของการใช้ทรัพยากรบุคคลและเคร่ืองมอื  
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กิตติกรรมประกาศ 
ในวิจัยครั้งนี ้ เรื ่องการพัฒนาระบบเอกสารงานการเงินและบัญชีของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอยา่งยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ อมรากุล อกีท้ังความเมตตา 

และความเช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่

ให้ค าปรึกษา เสนอแนะเป็นอยา่งดีย่ิง และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ แก่ผู้วิจัย เพื่อความสมบูรณ์ของการท าวจิัยนี้ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

Problems and Obstacles in Community Enterprise Development in Chiang Muan 

District, Phayao Province 
 

เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ1* และ ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์1

Chaloemwut Sarakit1* and Pairush Teerachaimahit1 
 

บทคัดย่อ 
  อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นพื้นท่ีมีความหลายหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม และมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ในปัจจุบันรัฐมีความพยายามส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้

ประชาชนในอ าเภอเชยีงม่วนมศีักยภาพในการผลิตสนิค้าจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น แตก่ารด าเนนิการดังกล่าวยังไมส่ าเร็จ

เพราะวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วนมปัีญหาหลายดา้นท าให้ยังไมม่คีวามเข้มแข็งและยังไม่ประสบความส าเร็จตาม

เจตนารมณ์ ท้ังปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาการขาดเทคโนโลยี และปัญหาด้านการตลาด นอกจากนี้มาตรการของรัฐที่

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในอ าเภอเชียงม่วน ท าให้การด าเนินการของวิสาหกิจ

ชุมชนยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังนัน้ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอ าเภอเชยีงมว่นจึงมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ปปัญหา

เงินทุนโดยการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเป็นทุนตั้งต้น เงินทุนหมุนเวียน จัดหาเทคโนโลยีท่ีสามารถทดแทนการใช้แรงงาน 

รวมถึงการจัดหาตลาดเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงมว่นมีศักยภาพในการผลิตสินค้าท่ีมคีุณภาพ และเป็น

ท่ีต้องการของผู้บริโภค หากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จทางด้านประกอบการสามารถผลิตสินค้าจาก  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดจะก่อให้การรายได้หมุนเวียน เกิดการจ้างงาน และท าให้

เศรษฐกิจในพืน้ท่ีดขีึน้ รวมถึงชาวบ้านยังสามารถใช้ชีวิตตามวถิีของตนเองด้วยความย่ังยนื 
 

ค าส าคัญ:   การสง่เสริมวสิาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, พัฒนาชุมชน, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
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Abstract  
  Chiang Muan District, Phayao Province is an area of many traditions and cultures.  And having unique 

local knowledge.  At present, there are efforts to promote the integration of community enterprises so that the 

people in Chiang Muan District have the potential to create products from local knowledge.  However, the 

aforementioned operation has not been successful because the community enterprise in Chiang Muan District has 

many problems. Such as funding, shortage of modern technology and marketing problems. In addition, government 

measures promoting community enterprises are not consistent with the way of life of the people in Chiang Muan 

District. These reasons have caused the operation of the community enterprise to be unsuccessful. Therefore, the 

development of a community enterprise in Chiang Muan District is necessary to obtain financing. Provide technology 

that can replace labor and supplying the market.  Which will make the community enterprise groups in Chiang 

Muan District have the potential to produce quality products and is preferred by consumers.  If the community 

enterprise group is successful, it will provide income and villagers can live their lives in a sustainable way. 
 

Keywords: Community enterprise support, Community enterprise, Development of communities, Local knowledge  
 

บทน า  
อ าเภอเชียงม่วนเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดพะเยา ภูมิ

ประเทศของอ าเภอเชียงม่วน เป็นท่ีราบสูงระหว่างภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและป่าไม้มีท่ีราบสองฝั่งแม่น้ ายม

และน้ าป้ี ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 300 เมตร อ าเภอเชียงม่วน มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 722.859 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 451,786 ไร่ ซึ่งในอ าเภอเชียงม่วนมีประชากร 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มคนเมือง มีขนบธรรมเนียม

แบบล้านนา มทุีกหมู่บ้านในอ าเภอเชยีงม่วน 2. กลุ่มคนไทลื้อ มขีนบธรรมเนยีมแบบสิบสองปันนา อาศัยอยูบ้่านท่าฟ้า

เหนอื บ้านท่าฟา้ใต ้บ้านฟ้าสทีองบ้านฟา้ใหม ่บ้านหล่าย บ้านทุ่งมอก บ้านทุ่งเจรญิ บ้านป่าแขม บ้านแพทย ์และบ้าน

มาง บางส่วน 3. กลุ่มชาวเขาเผ่าเยา้ นับถือผี เชื่อเร่ืองโชคชะตา อาศัยอยูบ้่านบ่อต้นสัก บ้านนาบัว บ้านหว้ยก้างปลา 

ประชากรสว่นใหญ่มอีาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลัก  

ประชากรแต่ละกลุ่มในอ าเภอเชียงม่วนล้วนมีวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแตกต่างกันไป 

อาทิเชน่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวัน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าเพื่อท าเคร่ืองนุง่ห่ม โดย

แต่ละกลุ่มก็มีวธีิการทอ ลวดลาย และสีสันท่ีแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดเอกลักษณ์และความสวยงามโดยเฉพาะของแต่

ละกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ( local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและ

น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ท้ังทางกว้างและทางลึกท่ีชาวบ้านคิดเอง ท าเอง 

โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าวถูกสืบทอดมา

เป็นระยะเวลานาน จากรุน่หน่ึงไปยังอกีรุน่หน่ึง 

จากการลงพื้นท่ีของคณะนิติศาสตร์ ได้พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอ าเภอเชียงม่วน ซึ่งพบว่าจากการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี รวมถึงการทรุดโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ท า

ให้การด ารงชีพของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากการพึ่งพาธรรมชาติ เป็นการพึ่งพาระบบ

เศรษฐกิจ การปลูกพืชท าการเกษตรท่ีเคยท าเพื่อเก็บไว้กินเอง เป็นการผลิตเพื่อค้าขายก าไร เคร่ืองใช้สอยอุปโภค 
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บริโภค เคร่ืองนุ่งห่มส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายจากตลาด เนื่องจากไม่มีเวลาในการทอผ้าเหมือนเดิม การ

เปลี่ยนแปลงเหลา่นีท้ าให้วิถีการด ารงชวีติโดยอาศัยภูมิปัญญาทอ้งถิ่นค่อย ๆ เลอืนหายไปตามกาลเวลา 

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดโครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

วสิาหกิจชุมชนเพื่อความแข็งของชุมชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอ าเภอเชียง

ม่วนให้ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายและเป็นท่ีต้องการของตลาด ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์เห็ นว่า หากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้กอ่ให้เกิดรายได้ จะมีผู้ท่ีสนใจอยากจะสืบทอดภูมิปัญญานั้นต่อ ๆ ไป และเมื่อมีรายได้จากการผลิต

สินค้าในพื้นท่ีจะท าให้เศรษฐกิจในอ าเภอเชยีงมว่นดีขึน้ มีการจ้างงาน ท าให้ประชากรในวัยท างานไม่ยา้ยถิ่นไปท างาน

ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งจะชว่ยแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึน้ในสังคมอีกดว้ย  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา   

1. เพื่อศึกษาถึงประเภทและลักษณะของวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการสง่เสริมวสิาหกิจชมุชนในการสง่เสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน   
เชยีงม่วนเป็นพื้นท่ีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเพราะประกอบไปด้วยบุคคลหลายเชื้อชาตแิละหลาย

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวบ้านในอ าเภอเชียงมว่นมคีวามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งส่งผ่านมายังการประดิษฐ์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันภาครัฐได้มีความพยายามจะให้เกิดการรวมกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน  

เพื่อความเข้มแข็งและต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของรัฐยังขัดกับวิธีท่ีแท้จริง  

ของชาวบ้านท าให้ไม่สามารถเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ หากรัฐมีการปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวติประจ าวันของชาวบ้านในอ าเภอเชียงม่วน จะท าให้การการส่งเสริม

และพัฒนาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นได้อยา่งแทจ้รงิ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย   

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหาแนว

ทางการพัฒนาให้เป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง โดยจะท าการศกึษาโดยแบ่งออกเป็น 2 วธีิ ประกอบไปด้วย 

วจิัยภาคสนาม (Fieldwork) การเก็บขอ้มูลปฐมภูมโิดยลงพื้นท่ีในชุมชน โดยการพูดคุย (Focus Group) สัมภาษณ์

เชิงลึก ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้

แบบสอบถามเพื่อส ารวจปัญหาและอุปสรรคโดยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จ านวน 20 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้

ความนา่จะเป็น (Probability sampling) ใชว้ธีิการสุ่มแบบโควตา้ หรือการสุม่โดยก าหนดสัดสว่น (Quota Sampling) เป็น

กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นท่ีต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเชียงม่วน จะสุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีเป็นสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของจ านวนวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละต าบล ส าหรับ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วิจัยเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาจากหนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงการศึกษามาตรการของรัฐในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
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ผลการศึกษา  

1. ผลการศกึษาลักษณะของวิสาหกจิชุมในในอ าเภอเชยีงม่วน 

 จากการศึกษาในพื้นท่ีและข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในอ าเภอ

เชยีงม่วนมกีารจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนจ านวนท้ังสนิ 62 แห่ง โดยแบ่งเป็นแต่ละต าบลได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 จ านวนวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วนแยกเป็นรายต าบล 

ต าบล จ านวนวิสาหกจิชุมชน คิดเปน็ร้อยละ 

เชยีงม่วน 28 46.67 

บ้านมาง 21 33.87 

สระ 13 20.96 

รวมทุกต าบล 62 100 
  

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าในต าบลเชยีงม่วนมวีสิาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมากท่ีสุด 

คือต าบลเชียงม่วนซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนจ านวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือต าบลบ้านมางมีจ านวน  

21 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 33.87 และต าบลสระมีจ านวนวิสาหกิจชุมชนน้อยท่ีสุดจ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.96 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประเภทวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

ประเภทวสิาหกจิชุมชน จ านวนวิสาหกจิชุมชน คิดเปน็ร้อยละ 

วสิาหกิจชุมชนพืน้ฐาน 60 96.78 

วสิาหกิจชุมชนก้าวหน้า 2 3.22 
  

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐานจ านวน 60 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 96.78 และมีวสิาหกิจชุมชนก้าวหน้าจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.22 
 

ตารางที่ 3 ประเภทของผลิตภัณฑข์องวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

ประเภทของผลิตภัณฑ ์ จ านวนวิสาหกจิชุมชน คิดเปน็ร้อยละ 

ท าการเกษตร 30 48.89 

เลีย้งสัตว ์ 15 24.19 

แปรรูปสินค้าเกษตร 5 8.06 

ผลิตเครื่องใช้ 5 8.06 

อาหาร เคร่ืองดื่ม 4 6.45 

เครื่องนุ่งหม่ 3 4.83 

  

จากตารางท่ี 3 จะเห็นได้วา่ผลิตภัณฑข์องวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วนสว่นใหญ่เป็นวสิาหกิจชุมชนเพื่อท า

การเกษตรจ านวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาเป็นการเลี้ยงสัตว์จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.19 

และวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตเครื่องนุ่งหม่มจี านวนนอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.83 
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2. ผลการศกึษาปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกจิชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ท่ีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเชียงม่วน จ านวน 20 คน  

ท่ีให้ข้อมูลผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 40.00 และเพศหญิง ร้อยละ 60.00 และ  

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ม ีอายุระหว่าง 40 – 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ อายุอยูร่ะหว่าง 

20 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และชว่งอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 

ผลการส ารวจพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 

คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา ระดับประถมศึกษาและระดับอนุปริญญาตรี/ปวส.คิดเป็นร้อยละ 25.00 และระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 05.00 ตามล าดับ และผลการส ารวจพบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ 

มอีาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ รับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอาชีพมธุีรกิจส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 
 

1) ปัญหาด้านการเงิน 

ตารางที่ 4  แสดงประเด็นปัญหาด้านการเงิน 

ข้อที ่ รายการ  x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 เงินทุนต้ังต้น 4.20 0.52 มาก 

2 เงินลงทุนเพิ่มเตมิ 4.35 0.67 มาก 

3 การกู้ยืมเงินทุน 4.70 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.80 058 มาก 
   

จากตารางท่ี 4 พบวา่ประเด็นปัญหาด้านเงินทุนผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาการกู้ยืมเงินทุกมากที่สุด x̄ =4.70 

และรองลงมาคือปัญหาด้านเงินลงทุนเพิ่มเตมิ อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.35 และปัญหาเงินทุนตัง้ตน้อยูใ่นระดับ x̄ = 4.20  
 

2) ปัญหาด้านผลผลิต 

ตารางที่ 5  แสดงประเด็นปัญหาด้านผลผลิต 

ข้อที ่ รายการ x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 คุณภาพของสินค้าท่ีผลิต 3.85 0.58 มาก 

2 เทคโนโลยกีารผลิต 4.20 0.52 มาก 

3 
ปริมาณการผลิตเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการ 
4.15 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.61 มาก 

   

  จากตารางท่ี 5 พบวา่ประเด็นปัญหามากที่สุดด้านเทคโนโลยกีารผลิต  x̄ = 4.20 รองลมาคือปัญหาด้านปริมาณ

การผลิตเพยีงพอต่อความตอ้งการ อยูใ่นระดับมาก  x̄ = 4.15 และด้านคุณภาพของสินค้าท่ีผลิต x̄ = 3.85  
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3) ปัญหาดา้นการจัดการ 

ตารางที่ 6 แสดงประเด็นปัญหาด้านการจัดการ 

ข้อที ่ รายการ x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 
ความรู้ในการพัฒนาสินคา้ให้หลากหลาย

และทันสมัย  
4.00 0.79 มาก 

2 ความรู้เกี่ยวกับการหาตลาด ขยายตลาด 4.35 0.58 มาก 

3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านบัญช ี 3.95 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.73 มาก 

 

จากตารางท่ี 6  พบว่าประเด็นด้านการจัดการท่ีมีปัญหามากที่สุดคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการหาตลาด ขยาย

ตลาด อยู่ในระดับ x̄ = 4.35 รองลงมาคือปัญหาด้านความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้หลากหลายและทันสมัย อยู่ในระดับ 

x̄ = 4. 00 และด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านบัญช ีอยูใ่นระดับ  x̄ = 3.95 
 

4) ปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายธุรกจิ 

ตารางที่ 7 แสดงประเด็นปัญหาด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 

ข้อที ่ รายการ  x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 เครอืขา่ยภายในประเทศ 3.65 0.48 มาก 

2 เครอืขา่ยภายในจังหวัด 2.50 0.82 น้อย 

3 เครอืขา่ยในอ าเภอ 1.75 0.63 น้อย 

รวมเฉลี่ย 2.63 0.65 ปานกลาง 

   

  จากตารางท่ี 7  พบว่าประเด็นปัญหาด้านเครือข่ายในระดับประเทศมีมากท่ีสุด คือ อยู่ในระดับ  x̄ = 3.65 

รองลงมาคือปัญหาด้านเครือข่ายระดับจังหวัดอยู่ในระดับ  x̄ = 2.50 และมีปัญหาด้านเครือข่ายในอ าเภอน้อยท่ีสุด อยู่ใน

ระดับ x̄ = 1.75 
 

5) ปัญหาด้านการตลาด 

ตารางที่ 8  แสดงประเด็นปัญหาด้านการตลาด  

ข้อที ่ รายการ x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 ขาดตลาดรองรับ 3.95 0.868 มาก 

2 การแขง่ขันในตลาดเสรี 4.15 0.87 มาก 

3 
รูปแบบสินค้าไมน่า่สนใจไมเ่ป็นท่ีต้องการ

ของตลาด 
4.20 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.69 มาก 
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  จากตารางท่ี 8 พบวา่ประเด็นปัญหาด้านรูปแบบสินค้าไมน่า่สนใจของตลาด อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.20 รองลงมา

คือปัญหาด้านการแข่งขันในตลาดเสรี อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.15 และปัญหาด้านการขาดตลาดรองรับ อยู่ในระดับมาก 

x̄ = 3.95  

6) ปัญหาด้านเทคโนโลยี 

ตารางที่ 9 แสดงประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยี 

ข้อที ่ รายการ x̄  SD. ระดับของปัญหา 

1 
การเรียนรู้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนาคุณภาพ

สินค้า  
4.70 0.65 มากที่สุด 

2 ขาดเทคโนโลยทีดแทนแรงงาน 4.80 0.41 มากที่สุด 

3 ขาดเทคโนโลยใีนการบริหารจัดการ 4.80 0.41 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.76 0.88 มากทีสุ่ด 

   

  จากตารางท่ี 9 พบว่าประเด็นปัญหาด้านขาดเทคโนโลยีมากท่ีสุดคือการขาดเทคโนโลยีทดแทนแรงงานและ

ด้านขาดเทคโนโลยใีนการบริหารจัดการ อยู่ใน  x̄ = 4.80 และรองลงมาคือปัญหาด้านการเรียนรู้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนา

คุณภาพสนิค้า อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.70 
 

7) ปัญหาด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ตารางที่ 10  แสดงประเด็นปัญหาด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ข้อที ่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับของ

ปัญหา 

1 การสง่เสริมความรู้แกว่สิาหกิจ 4.00 0.64 มาก 

2 การสนับสนุนทุน เครื่องมือ อาคาร สถานท่ี 3.80 0.76 มาก 

3 การให้ความสนใจ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อสง่เสริม 3.85 0.87 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.88 0.76 มาก 

   

  จากตารางท่ี 10 พบว่าประเด็นปัญหาด้านการสนับสนุนจากภาครัฐมากท่ีสุดคือ ปัญหาการขาดการ

ส่งเสริมความรู้แก่วิสาหกิจ อยู่ในระดับ  x̄ = 4.00 รองลงมาคือด้านการให้ความสนใจ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อ

ส่งเสริม อยู่ในระดับมาก  x̄ = 3.85 และด้านการสนับสนุนทุน เคร่ืองมือ อาคาร สถานท่ี อยู่ในระดับมาก x̄ = 3.80 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค ค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ ระดับของปัญหา 

ปัญหาด้านการเงิน 4.41 88.20 มาก 

ปัญหาด้านการผลิต 4.06 81.20 มาก 

ปัญหาด้านการจัดการ 4.10 82.00 มาก 

ปัญหาด้านการสร้างเครอืขา่ยธุรกิจ 2.63 52.60 ปานกลาง 

ปัญหาด้านการตลาด 4.10 82.00 มาก 

ปัญหาด้านเทคโนโลยี 4.76 95.20 มากที่สุด 

ปัญหาด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ 3.88 77.60 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.99 79.82 มาก 

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมขนในอ าเภอเชียงม่วนประสบมาก

ท่ีสุด คือปัญหาด้านเทคโนโลยีซึ่งมีระดับของปัญหา มากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของปัญหา 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95 

รองลงมา คือปัญหาด้านการเงินซึ่งระดับของปัญหาอยู่ในระดับ มาก มคี่าเฉลี่ยของปัญหา 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 

และรองลงมา คือปัญหาด้านการตลาดและด้านการจัดการซึ่งมีระดับของปัญหาอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยของ

ปัญหา 4.10 โดยท่ีระดับของปัญหาทุกดา้นมคี่าเฉลี่ยรวมท้ังหมดอยู่ท่ี 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.82 อยู่ในระดับ มาก 

3. ผลการศกึษามาตรการของรัฐเกี่ยวกับวสิาหกจิชุมชน 

การพัฒนาวสิาหกิจชุมชนอยูภ่ายใต้การดูแลของเกรมสง่เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใน

ระดับจังหวัดนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 

อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผู้แทน 

ธนาคารออมสินท่ีมีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นหนึ่งคน ผู้แทนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

จังหวัดนั้นหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหนึ่งคนผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจ านวนหก

คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหนึ่งคน ด้านการเงินหนึ่งคน และด้านการค้าและอุตสาหกรรม

หนึ่งคน ในจังหวัดน้ัน เป็นกรรมการและเกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ จะเห็นได้วา่การท่ีพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้มีการก าหนดให้ภายในจังหวัดมีคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจจังหวัด โดยการบูรณาการ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดให้เป็นคณะกรรมการ โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นกรรมการ

และเลขานุการ ท้ังนี้ เพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างรอบด้านละสามารถส่งเสริมได้ทุกด้าน ท่ีวิสาหกิจ

ชุมชนประสบปัญหา เชน่ ปัญหาด้านการเงินทุน ปัญหาด้านเทคโนโลย ีปัญหาด้านการตลาด  

แตเ่นื่องจากการท่ีคณะกรรมการสง่เสริมวสิาหกิจชุมชนระดับจังหวัดมบุีคคลและหน่ายงานหลายหนว่ยงานเข้า

มาเกี่ยวข้องซึ่งอาจท าให้การตดิตอ่ประสานงานอาจท าให้เกิดความยากล าบากจึงก าหนดให้ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

หรือส านักงานเกษตรจังหวัดแล้วแต่กรณี ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์บริการรับเร่ือง ประสานงาน ติดตามผลการด าเนินการ
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ให้แก่วิสาหกิจชุมชนท่ีประสงค์จะขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตาม

พระราชบัญญัติน้ีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย 

มาตรการ และแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานทงภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกิจการวิสาหกิจชุมชน รวมถึง การใหการส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียน

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สนิทางปัญญาอื่น 

2. วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วสามารถขอรับการ

ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ ซึ่งวิธีการขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็เป็นไปตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการ 

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืเป็นเครอืขา่ยวสิาหกิจชุมชนโดยก าหนดให้คณะกรรมการให้การสนับสนุนในการ

จัดตั้งการประกอบการ การตลาด รวมท้ังงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพื่อขยายและสร้างความมั่นคงให้แกก่ิจการวสิาหกิจชุมชน 

4. ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยท าหน้าท่ีประสานการ

ด าเนนิการของกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนกิจการวสิาหกิจชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นการให้อ านาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยหลายหนว่ยงานภายในจังหวัด เพื่อให้มีความสามารถในการ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างรอบด้าน โดยหน้าท่ีหลัก ๆ ของคณะกรรมคือการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและ

ติดต่อและมอบหมายให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมต่อไป แต่การส่งเสริมยังเป็นการร้องขอให้มีการ

ส่งเสริมจากวิสาหกิจชุมชน ท าให้การส่งเสริมดังกล่าวยังเป็นแบบลักษณะของการตั้งรับมากกว่าเชิงรุก ซึ่งท าให้

วิสาหกิจท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากจังหวัด เช่น วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วนซึ่งเป็นอ าเภอชายขอบของจังหวัดพะ

ยา ไมไ่ด้รับการสง่เสริมเท่าท่ีควร 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 บทสรปุ  

 1. ประเภทและลักษณะของวสิาหกจิชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

จากผลการศึกษาวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทพื้นฐาน และ 

ส่วนใหญ่เป็นวสิาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและเลีย้งสัตว ์รวมถึงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ซึ่งวิสาหกิจส่วน

ใหญ่เป็นวิสาหกิจท่ีสามารถพบได้ในจังหวัดอื่นท่ัวไป เพราะเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบพื้นฐาน ท าให้สินค้าท่ีผลิต 

โดยวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วนจะมีตลาดในพื้นท่ีเท่านั้น เพราะในพื้นท่ีอื่นก็จะสินค้าประเภทเดียวกันท าให้  

การแขง่ขันในตลาดค่อนขา้งสูง นอกจากนี้สมาชกิวิสาหกิจชุมชนสว่นใหญ่ยังประกอบอาชพีเกษตรกรซึ่งท าให้ลักษณะ

ของกลุม่วสิาหกิจชุมชนเป็นวสิาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการท าเกษตร ปศุสัตว์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกจิชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วน 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วนหลายแห่งประสบปัญหา 

การขาดแหล่งทุนในการหมุนเวียน และยังประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายการ

ลงทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวยีน เนื่องจากการรวมกลุม่ยังไมม่คีวามเป็นระบบและไมม่กีารบริหารจัดการท่ีด ีรวมถึงไม่

มกีารท าบัญชีอยา่งเป็นระบบ และขาดหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเงินกู้ ท าให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และตอ้งจ่าย
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ดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูง แม้จะมีส่งเสริมจากทางจังหวัดผ่านโครงการต่าง ๆ แต่เมื่อโครงการส่งเสริมเหล่านั้นสิ้นสุดลง 

การรวมกลุม่ของชาวบ้านก็สิน้สุดลงไปด้วย นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังประสบปัญญาการขาดเทคโนโลยซีึ่งการผลิต

สินค้ายังคงใชว้ธีิกรแบบดั่งเดิม ท าให้ความสามารถในการผลิตไม่ทันต่อความต้องการและยังมตี้นทุนจากการแรงงาน

ค่อนขา้งสูงอกีด้วย รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยตีอ้งใชเ้งินทุนค่อนขา้งสูงท าให้วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชยีงม่วนซึ่งสว่น

ใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้นจาก 

ถูมิปัญญาท้องถิ่นได้ อีกท้ังการผลิตสินค้าแบบดั่งเดิมยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการในกรณีท่ีมีค าสั่ง

ซื้อจ านวนมาก  

นอกจากปัญหาท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้วจากการศึกษายังพบปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจท่ี

เกี่ยวกับการเกษตรท่ีมักจะประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า สินค้าทางการเกษตรล้นตลาดท าให้ต้องแปรรูป  

ซึ่งการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนั้นในอ าเภอเชียงม่วนยังเป็นการแปรรูปแบบพื้นฐานซึ่งสามารถพบเห็นได้ในพื้นท่ี

อื่นเช่นเดียวกัน ท าให้มีคู่แข่งทางการตลาดค่อนข้างมาก และปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนัน้เป็นเร่ืองท่ีใหม่ส าหรับชาวบ้าน เพราะ

แต่เดิมการผลิตสินค้าจาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการผลิตเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เป็นการท าใช้ในครัวเรือน จึงไม่

ประสบปัญญาในการบริหารจัดการ แต่เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันต้องมีการบริหารจัดการกลุ่ม จัดท า

บัญชี แบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งต้องใช้ความรู้ในการบริหารจัดการ แต่วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียงม่วนส่วนใหญ่เป็น

การรวมตัวกันของชาวบ้าน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งขาดความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ท าให้ประสบปัญหา

เมื่อมีสมาชกิเพ่ิมมากขึ้น 

  3. มาตรการสง่เสริมของรัฐกบัการพัฒนาวสิาหกจิชุมชน  

1) มาตรการของรัฐที่พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวการเป็นวสิาหกิจชุมชนผ่านมาตรการชว่ยเหลือ

ตา่ง ๆ โดยในพืน้ท่ีต่างจังหวัดกฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยหนว่ยงาน

ต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สามารถท่ีจะรอ้งขอการช่วยจากรัฐได้ ซึ่งมาตรการช่วยเหลอืต่างนัน้ ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามวิถชีวีิตของชาวเชียง

ม่วน เนื่องจากการการท าสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นการผลิตหลังจากชาวบ้านได้เว้นว่างจากการท า

การเกษตร จะเห็นได้ว่ามาตรการของรัฐที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อผลิตสินค้าจากภูมปัิญญา

ท้องถิ่นโดยการรวมกลุ่มดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มท ากิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือ 

การอื่น ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า

จะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน

และระหวา่งชุมชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นลักษณะวสิาหกิจชุมชนนัน้เป็นเร่ือง

ท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีต้องปรับตัว เพราะการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายนัน้เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของชาวบ้าน จากแต่เดิมเน้น

การใช้เวลาว่างจากการท าการเกษตรและผลิตหรือท าขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวเท่านั้น แต่การผลิตเพื่อจ าหน่ายต้องใช้

ระยะเวลาในการผลิตค่อนขา้งนาน เพราะสินค้าจากภูมิปัญญาส่วนใหญ่ผลิตด้วยมือแบบดั่งเดิม แมจ้ะมคีวามประณีต

ในการผลิต แต่ไม่สามารถผลิตได้ทัน 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการศึกษาที่การสง่เสริมภูมิปัญญาไมส่อดคล้องกับวถิีชวีติของชาวบ้าน เพราะการผลิตสินค้าจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ท าเพื่อเป็นรายได้เสริมนอกจากการท าเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน 

ดังนั้นการท่ีรัฐส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการโดยตั้งให้เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการมารวมตัวกันเพื่อท าสินค้าจาก  

ภูมปัิญญาจึงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท าควรจะมีมาตรการสง่เสริมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตแทนการรวมกลุม่  

2. จากผลการศึกษาแม้ว่าจะมีความพยายามจากภาครัฐท้ังในส่วนของจังหวัดพะเยา อ าเภอ รวมถึงองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นให้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านให้มีลักษณะวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มมีความ

เข้มแข็งและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง แต่ก็ยังพบว่ากลุ่มชาวบ้านยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ

กลุ่ม ท าให้เกิดปัญหาท าให้การรวมกลุ่ม เช่น การบริการจัดการ การแบ่งหน้าท่ี ท าให้การรวมกลุ่มต่าง ๆ มักจะ

ล้มเลิกไปเมื่อหมดโครงการ ดังนัน้ผู้วจิัยจึงเห็นว่า การมกีารให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชนเพื่อให้

ชาวบ้านมีศักยภาพในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ ตลอดจนถึงสามารถพัฒนาวิสาหกิจใหแข่งขันกับท่ีอื่นได้ 

และเกิดการรวมกลุม่อยา่งยั่งยืน  

3. การผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในอ าเภอเชียงม่วนยังเป็นการผลิตโดยใช้วธีิการแบบดังเดิม และ

ใช้แรงงานคนผลิตซึ่งแม้จะสามารถผลิตสินค้าได้มีความประณีตเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่การผลิตสิ้นค้นแต่ละชิ้น

ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน รวมถึงต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ของผู้ผลิตท าให้เมื่อมีค าสั่ งซื้อจ านวนมาก  

ไมส่ามารถผลิตได้ทันและไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เหมือนกันทุกชิ้นงานได้ ดังนัน้ผู้เขียนเห็นว่า หากรัฐมี

การส่งเสริมเทคโนโลยีในการผลิตให้สามารถทดแทนแรงงานคนและสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ จะท าให้

วิสาหกิจท่ีผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอเชียงม่วนสามารถท่ีจะต่อสู้ในตลาดการค้า และสามารถผลิต

สินค้าท่ีมีคุณภาพเพยีงพอต่อความตอ้งการของผู้บริโภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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โดยได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับความร่วมมือท่ีดีจากเทศบาลต าบลเชียงม่วน องค์การบริหาร
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขต

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

Factors influenced to alcohol consumption behavior of Thai adolescents: 

Mueang Tak District 
 

ธันย์นรี พรไพรเพชร1* และ ปิยะพร เสมาทอง1 

Thannari Pornpirpech1* and Pieyaporn Samathong1 
 

บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ

ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก จาการศกึษาพบวา่ เยาวชนเพศชายมพีฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกวา่เยาชนเพศหญิง

กว่าสองเท่า นิยมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท่ีมีอายุระหว่าง 18-19 ปี แม้เจตคติทางลบต่อการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ทราบถึงโทษและความเสียหายต่อร่างกาย) แต่กลับมีความถี่ในการบริโภคอยู่ระหว่าง  

3-4 คร้ังต่อสัปดาห์  ปัจจัยด้านครอบครัว การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้อง ความอบอุ่นและความสามัคคี

ในครอบครัว การควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยพ่อแม่ ส่งผลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลของเพื่อน อิทธิพลของ

สื่อหรือการรับรู้ขา่วสารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และอทิธิพลของการเข้าถึงแหลง่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

โดยง่าย แนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า สถาบันครอบครัวควรตระหนักและให้ความส าคัญกับเยาวชน โดยการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พ่อแม่ควรมีบทบาทในการอบรม สั่งสอน 

ควบคุม และลงโทษ ไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไม่สอนให้ลูกดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์พื่อเข้าสังคม หรือมพีฤตกิรรมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์สียเอง 
 

ค าส าคัญ:   ปัจจัย, พฤตกิรรมการบริโภค, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 

 

 

 

 

  

                                       
 

1 สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก63000   
1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000 

*Corresponding author e-mail: mofu_nut@hotmail.com 
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Abstract  
The objective of this research is to study the factors affecting the alcohol consumption behaviors and to 

study methods to prevent and solve the problem of alcohol drinking behaviors of Thai adolescents in Mueang Tak 

District, Tak Province.  The study found, it has been found the boys are twice as likely to alcohol consumption as 

girls. Prefer alcohol drinking between the ages of 18-19 years, although negative attitudes towards alcohol drinking 

(Aware of the harm and damage to the body)  but instead have a frequency of drinking between 3- 4 times per 

week. The family factors, perception of the relationship between parents and siblings, warmth and harmony in the 

family, controlling alcohol drinking by parents, have the affecting the alcohol consumption of youth In Mueang Tak 

District, Tak Province, which has a positive correlation with alcohol drinking behavior is at the high level.  The 

lowest level is the social and environmental factors, relationship and influence of friends, influence of media or 

news perception of alcohol drinking and the influence of easy access to alcohol trading.  The solutions to the 

problems found that the family institutions should be aware and give importance to youth. By creating consistently 

good relationships within the family. The parents should play a role in teaching, controlling and punishing the youth 

to behave inappropriately towards alcohol consumption, such as not teaching children to drink alcohol to socialize 

or have a behavior of consuming alcoholic beverages by oneself. 
 

Keywords:   Factors influenced, Consumption behavior, Alcohol 
 

บทน า 

  ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2546) ระบุว่า คนไทยมีการบริโภคสุราในปริมาณท่ีสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2545 รัฐมี

รายได้จาการดื่มสุราของคนไทยถึง 24,851 ล้านบาท มีจ านวนผู้ดื่มสุราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 260,000 คน ซึ่งสถิติใน

รอบ 10 ปีท่ีผ่านมา (235-2545) พบวา่ปริมาณการบริโภคสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึน้จาก 992 

ล้านลิตร เป็น 1,926 ล้านลิตร นอกจากนี้ จากการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราในปี พ.ศ. 2544 โดยศึกษาจาก

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าในปี พ.ศ.2539 คนไทยดื่มสุรา จ านวน 13.7 ล้านคน หรือร้อยละ 31.6 และเพิ่มขึ้ น

เป็น 15.3 ล้านคน หรือร้อยละ 32.6 ในปี พ.ศ. 2544 กล่าวได้วา่ “เยาวชน” เป็นวันท่ีต้องเผชิญกับสภาพการณ์ใหม ่ๆ 

ในชีวิต และเป็นวัยท่ีก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ จึงมีการเรียนรู้ประสบการณ์และแสวงหาเอกลักษณ์ของ

ตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นวัยท่ีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน ดังนั้น เยาวชนจึงเป็น

กลุ่มท่ีมักถูกชักจูงให้ทดลองดื่มสุราหรือสารเสพติดอย่างอื่นได้มากกว่า จึงท าให้คาดการณ์กันว่ากลุ่มเยาวชนมี

แนวโนม้จะมีพฤตกิรรมบริโภคสุราชนิดต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่องและเพ่ิมมากขึน้ (บุญเสริม หุตะแพทย ์และคณะ. 2547.)  

  การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการให้

ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ท่านัน้ ท้ังน้ีตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลังจากมกีารประกาศใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 ก็ไมไ่ด้ท าให้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประชาชนลดน้อยลงไป กลับมีนักดื่มหนา้ใหม่

ซึ่งเป็นเยาวชนหันมาดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาตรา 32 ในส่วนของการโฆษณายังขาดความรัดกุม เพราะกฎหมายยังปล่อยให้มี  
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การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยู่ ดังจะเห็นได้จากประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2549 

ให้มีการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ได้ในช่วงเวลา 22.00 น.ถึง 05.00 น. ถึงแม้ว่ามติดังกล่าวจะ

ก าหนดช่วงเวลาของการโฆษณาก็ตาม และห้ามการโฆษณาที่กล่าวถึงสินค้าโดยตรง คือผู้โฆษณาไม่สามารถชักชวน

หรือชักจูงผู้บริโภคดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ และไม่สามารถบรรยายบอกสรรพคุณของสินค้าเพื่อชักชวนผู้รับสาร

โดยตรงได้ก็ตาม แต่ผู้โฆษณาก็ใช้วิธีการโฆษณาแบบอ้อม คือกล่าวถึงเร่ืองอื่น ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีจะท าให้ผู้รับสาร

สามารถเชื่อมโยงสินค้าได้ อีกท้ังในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ทางกฎหมายยังอนุญาตให้ปรากฏภาพสัญลักษณ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้ (จักรกฤช  ณ นคร. 2559.) 

  ปัจจุบันสังคมไทยมีแนวโน้มการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นท่ีนยิมของคนทุกเพศทุกวัยและทุกระดับชั้นในสังคมไทย ซึ่งการ

ดื่มแอลกอฮอล์น าไปสู่การสร้างปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมากมายท้ังต่อตัวผู้ดื่มเองและบุคคลรอบข้าง ผลจาก

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้เกิดอาการมึนเมา ขาดสติ ขาดความยับยั้ งชั่งใจ จิตใจและอารมณ์แปรปรวน ไม่

ปกติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และหากผู้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ด้วยแล้ว 

อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่นปัญหาทางเพศ ปัญหาการใช้ความรุนแรง 

ปัญหาอาชญากรรม ปญัหาครอบครัว เป็นต้น   

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชน ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก เพื่อน าเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน  ในเขตอ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก  

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอ

เมอืงตาก จังหวัดตาก 
 

กรอบแนวคิด  

 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิด 

  

ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ  

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพ 

4.  ระดับการศึกษา 

5.  เจตคตติอ่การดื่มสุรา 

6.  ความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ปัจจัยที่มอีทิธพิล 

- ปัจจัยสว่นบุคคล 

- ปัจจัยดา้นครอบครัว 

- ปัจจัยดา้นสังคมสิ่งแวดลอ้ม 

-ปัจจัยอ่ืน ๆ 
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นิยามศัพท ์
    เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ บร่ันดี 

วสิกี ้สุราพื้นบ้าน เป็นต้น 

  เยาวชน หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุระหวา่ง 15-19  ท้ังชายและหญิง ท่ีอยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 

  พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน หมายถึง การดื่มหรือไมด่ื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอลข์องเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ป ี

  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาชน หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้เยาวชนดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย ๔ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม

สิ่งแวดลอ้ม และปัจจัยอื่น ๆ  

  ปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยด้านจิตลักษณะ 

  ปัจจัยสว่นบุคคลด้านกายภาพ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา  

  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจิตลักษณะ ได้แก่ เจตคติต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ผลโทษจาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ความรู้สกึมีคุณค่า ความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นต้น 

  ปัจจัยด้านสังคมสภาพแวดล้อม ได้แก่ อิทธิพลเพื่อท่ีมีต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และอิทธิพลสื่อท่ีมีต่อ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

  ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้อง ความอบอุ่นและความสามัคคีใน

ครอบครัว การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยพ่อแม ่เป็นต้น 

  ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่ การเข้าถึงแหลง่ซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ด้โดยงา่ย 
    

  แนวความคดิที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  1. แนวความคดิพฤตกิรรมและปัจจัยท่ีใชก้ าหนดพฤตกิรรม  

  ค าว่า “พฤติกรรม” ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การกระท าซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก  

นึกคิด ความต้องการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจสังเกตได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม บางลักษณะอาจ

สังเกตได้โดยไม่ใช้เคร่ืองมือช่วย หรือบางลักษณะอาจจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือช่วย ส าหรับพฤติกรรมของมนุษย์นั้น  

เป็นการกระท าหรือกิริยาท่ีแสดงออกมาทางร่างกาย กล้ามเนื้อ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สึก 

พฤติกรรมเป็นการกระท าจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าหรืสิ่งกระตุ้นมาเร้าในเวลาใดจะมีการตอบสนอง

เมื่อน้ัน (ลักขณา สริวัฒน์. 2544) 

 2. พฤติกรรมการบริโภค 

  ศุภร เสรีรัตน์ (2537: 7-8) ได้ให้ค าอธิบายพฤตกิรรมของผู้บริโภคว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อและ

การใช้สนิค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีบุคคลตัดสินใจก่อนและหลังการกระท าดังกล่าว จะเห็นได้

ว่าความหมายของผู้บริโภคยังแสดงให้เห็นว่าบุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการบริโภค (Consumption 

process) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ การก าหนดความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มคน การแสวงหา

และซื้อผลิตภัณฑ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อประโยชน์ท่ีต้องการ โดยมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  

2 ประการ คือ ปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยภายนอกของบุคคล (Internal and external variables)  



1119 

 

-Proceeding- 

  2.1 ปัจจัยภายในของบุคคล อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยพื้นฐาน (Basic determinants) ซึ่งปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมกรบริโภค ท าหน้าท่ีเป็นตัวควบคุมกระบวนการความคิดภายในท้ังหมดของผู้บริโภค 

ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค (consumer’s need) แรงจูงใจ (motives) บุคลิกภาพ (personality) และการรู้ 

(awareness) 

   2.2 ปัจจัยภายนอกของบุคคล หรือปัจจัยแวดลอ้มยังนับวา่เป็นปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญต่อพฤตกิรรมการ

บริโภคด้วยเช่นกัน ปัจจัยแวดล้อมนี้ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 5 ประการ คือ อิทธิพลของครอบครัว (Family 

influence) อิทธิพลของสังคม (Social influence) อิทธิพลของธุรกิจ (Business influence) อิทธิพลของวัฒนธรรม 

(Cultural influence) และอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรือรายได้ (Economic or income influence) 

 3. พฤติกรรมการบริโภคสุรา  

 พฤติกรรมการบริโภคสุราโดยท่ัวไปมีให้เห็นได้ 3 ลักษณะ คือ บางคนมีการดื่มเพียงเล็กน้อย บางคนดื่มมาก

จนครองสติไม่ได้ และบางคนดื่มจนเป็นนิสัย หรือจัดว่าเป็นผู้เสพติดสุรา (โกศล วงศ์สวรรค์ และสถิต  วงศ์สวรรค์ 

2543) ดังนี ้

   3.1 การดื่มเล็กน้อย ผู้ดื่มสุราที่มกีารดื่มเพยีงเล็กน้อยเป็นการดื่มเพื่อวัตถุประสงค์บางอยา่งเช่น การดื่ม

สุราเพื่อเข้าสังคม หรือเพื่อให้รับประทานอาหารได้ ช่วยแก้หนาว ผ่อนคลายความเจ็บไข้  แสดงความเป็นลูกผู้ชาย  

เพื่อแสดงว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เพื่อกระชับมิตร เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย ดื่มเพื่อสร้างจิตนการในการท างาน เช่น 

นักเขียน นักประพันธ์ นักแตง่เพลง นักกลอน หรือนักดนตรี รวมท้ังดื่มเพื่อย้อมใจให้มีความกล้าท่ีจะกระท าหรือแสดง

พฤตกิรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งท่ีปกติไม่แสดงพฤตกิรรมเชน่น้ัน 

   3.2 การดื่มจนครองสติไม่ได้ เป็นลักษณะการดื่มสุราจนเมา ขาดสติ อาจเป็นเพราะถูกชั กชวน

คะยั้นคะยอ หรือถูกเหตุการณ์บางอย่างบังคับ การดื่มสุราในลักษณะเช่นนี้ พฤติกรรมท่ีแสดงออกอาจมีลักษณะผิด

แผกไปจากปกต ิเชน่ เดิมเป็นคนสุภาพเรียบร้อย เงียบ แตเ่มื่อดื่มสุราก็จะแสดงออกอกีอย่างหนึ่ง หรือเป็นคนโวยวาย 

เนื่องจากผลของการดื่มสุราท าให้ไมส่ามารถควบคุมสติได้ 

  3.3 การดื่มจนติดเป็นนิสัย การดื่มจนติดเป็นนิสัยเลิกไม่ได้ พฤติกรรมการดื่มเช่นนี้เป็นอาการติดสุรา 

ถ้าไม่ดื่มจะมีอาการผิดปกติ เมื่อดื่มมาก ๆ จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง บุคลิกภาพบกพร่อง มีอารมณ์ไม่ปกติ  

ไม่อาจท างานได้ หรือแม้จะท าได้บ้างก็มักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย กลายเป็นคนท่ีเป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม 

ถ้ามีผู้ท่ีร้องขอต่อศาล ศาลมสีิทธิสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถได้   

  4. พฤติกรรมของเยาวชนกับการบริโภคสุรา 

 พัฒนาการและลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกของเยาวชนช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งยังเป็นช่วงวัยรุ่น 

นอกจากจะเป็นไปตามวัยแล้ว การหล่อหลอมพฤติกรรมยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะพฤติกรรม

การบริโภคสุรามีผลมาจากปัจจัยตา่ง ๆ ดังนี้ 

  4.1 การพัฒนาและพฤติกรรมของเยาวชน ช่วงความเป็นเยาวชนหรือวัยรุ่น (adolescent) โดยท่ัวไปมี

ความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กต่อเนื่องกับความเป็นผู้ใหญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน. 2540) เป็นระยะของการสร้าง

ความเป็นตนเอง และเป็นระยะท่ีอาจมีความสับสนในบทบาทของตนเอง เนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางสังคมท่ีมีต่อเด็กวัยรุ่น ท าให้วัยรุ่นมีความยากล าบากในการปรับตัว  

มีความสงสัยไม่แน่ใจ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ และความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง ความต้องการเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นท่ี

ยอมรับของกลุม่ และบางคนอาจมกีารเลียนแบบการกระท าของกลุ่มโดยขาดเหตุผล (ศรีธรรม ธนะภูมิ. 2535:23) 
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   4.2 พฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชน การดื่มสุราของเยาวชน มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้าน 

ดังเช่นท่ี สุคิด ลั่นซ้าย (2544 อ้างในศิลา ข าเพชร 2545 : 27-32) อธิบายว่า การท่ีเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มสุรา

ได้รับอทิธิพลมาจากปัจจัยสว่นบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยแวดลอ้ม 
   

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  1. เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง (Cross-

sectional design) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ตัวอย่าง ในเขตอ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก ซึ่งเลอืกมาโดยวธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบหลายขั้นตอน และถือวา่เป็นตัวแทนของเยาวชน ในเขตอ าเภอ

เมอืงตาก จังหวัดตาก ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ น ามาวิเคราะห์ด้วยสถติ ิ(โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows) ที่เหมาะสม  

  2. เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวชน ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก เป็นการบอกเล่ารายละเอยีดของพฤตกิรรมและบริบทดา้นครอบครัวและ

สังคมของเยาวชน รวมท้ังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยวธีิสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเยาวชนในเขตอ าเภอเมอืงตาก จ านวน 90 ราย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

   งานวจิัยเร่ือง : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

และศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศกึษา คือ เยาวชนอายุระหวา่ง 15 ปี ถึง 19 ปี ท่ีอยูใ่นระบบการศกึษาหรือไม่อยู่ใน

ระบบศกึษา ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก จ านวน 300 ตัวอยา่ง 

 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ีศึกษา : โรงเรียนตากพทิยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา วทิยาลัยเทคนคิตาก  
 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. เพื่อท าให้เกิดค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก  

 2. ท าให้ได้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา  

(Descriptive Statistic)  เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ย  (Mean)  ตามรายละเอยีดในแบบสอบถามดังนี้ 
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-Proceeding- 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เจตคติต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์ความถี่ในดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และร้อยละ 

  2.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไดแ้ก่ ปัจจัยสว่นบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว 

ปัจจัยดา้นสังคมสิ่งแวดลอ้ม และปัจจัยอื่น ๆ ที่มอีทิธิพล น ามาวเิคราะห์หาค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
  

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ   

         ชาย 202 67.33 

         หญิง 98 32.67 

รวม 300 100 

อายุ   

        อายุ 15 ปี  16 5.33 

        อายุ 16 ป ี 39 13.00 

        อายุ 17 ป ี 47 15.67 

        อายุ 18 ป ี 88 29.33 

        อายุ 19 ป ี 110 36.67 

รวม 300 100 

ระดับการศกึษา   

         มัธยมตอนต้น 102 34.00 

         มัธยมตอนปลาย/ปวช. 198 66.00 

รวม 300 100 

เจตคตติ่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์   

         เจตคติเชงิบวก 94 31.33 

         เจตคติเชงิลบ 206 68.67 

รวม 300 100 

ความถีใ่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์   

         นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง/สัปดาห์ 45 15.00 

         1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 65 21.67 

         3-4 คร้ัง/สัปดาห ์ 131 43.67 

         มากว่า 5 คร้ัง/สัปดาห ์ 59 19.66 

รวม 300 100 
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-Proceeding- 

จากตารางท่ี 1  พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า เยาวชนในเขตอ าเภอเมืองตาก 

เพศชาย บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง อายุของการนิยมบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากท่ีสุดคือ 

อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาคือช่วงอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.33  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 66.00 

รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 34.00 เจตคติการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีเจตคติ

เชิงลบ คิดเป็นร้อยละ 68.67 และความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีพบมากที่สุดคือ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 43.67 รองลงมามคีวามถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์1-2 คร้ัง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.67 
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชนไทย ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
 

ปัจจัยที่มอีทิธพิล 
ระดับอทิธพิล 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ปัจจัยสว่นบุคคล 3.40 0.58 ปานกลาง 

2. ปัจจัยดา้นครอบครัว 4.05 0.88 มากที่สุด 

3. ปัจจัยดา้นสังคม 3.54 0.63 มาก 

4. ปัจจัยดา้นอื่น ๆ เชน่ การเข้าถึงแหลง่ซื้อขายได้งา่ย 3.72 0.66 มาก 

ปัจจัยที่มอีทิธพิลโดยรวม 3.68 0.68 มาก 
 

 จากตารางท่ี  2 พบวา่ ปัจจัยสว่นบุคคลมีอิทธิอยูใ่นระดับปานกลาง  (x̄  = 3.40)  ได้แก่ ความเช่ือมั่นในตนเอง  

ปัจจัยด้านครอบครัวมีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄  = 4.05)  ได้แก่  การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแมพ่ี่นอ้ง  

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีระดับอิทธิพลอยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.54) ได้แก่ ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ

เพื่อน ปัจจัยดานอื่น ๆ มรีะดับอิทธิอยูใ่นระดับมาก (x̄  = 3.72) เช่น การเข้าถึงแหลง่ซื้อขายได้ง่าย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก ได้แก่ 

 1. จากข้อมูลท่ัวไป สรุปได้ว่า เยาวชนในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เยาวชนเพศชายมีพฤติกรรม  

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าเยาชนเพศหญิงมากกว่าสองเท่าตัว ซึ่งการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มี

อายุระหว่าง 18-19 ปีมากท่ีสุด ระดับการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มากท่ีสุดคือ ระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) โดยส่วนใหญ่มเีจตคติทางลบต่อการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (ทราบถึงโทษและความเสียหายต่อร่างกาย) แต่กลับมีความถี่ในการบริโภคอยู่ระหว่าง 3-4 คร้ังต่อ

สัปดาห์มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก อยู่บนพืน้ฐานของความคึกคะนองและมีคา่นิยมตอ่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นกลุ่มสูง 
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-Proceeding- 

 2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก  

จังหวัดตาก  

 -ปัจจัยสว่นบุคคล มคีวามเชื่อม่ันและมคีวามรู้สกึมคีุณค่าในตนเอง ส่งผลตอ่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของเยาวชนไทย ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก ในระดับปานกลาง 

 -ปัจจัยด้านครอบครัว การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพอ่แม่พี่นอ้ง ความอบอุ่นและความสามัคคีในครอบครัว 

การควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยพ่อแม่ ส่งผลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขต

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับมาก

ท่ีสุด 

 -ปัจจัยด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลของเพื่อน อิทธิพลของสื่อหรือการรับรู้ข่าวสาร

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก ในระดับมาก 

 -ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท าได้ง่าย ส่งผลต่อการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชน ในเขตอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก ในระดับมาก 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้แก่ การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้อง 

ความอบอุน่และความสามัคคีในครอบครัว ตลอดจนการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยพอ่แม่ ปัจจัยเหลา่นี้

เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนมากท่ีสุด สถาบันครอบครัวจึงควร

ตระหนักและให้ความส าคัญ โดยการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ พ่อแม่ควรมีบทบาทในการอบรม สั่งสอน ควบคุม และลงโทษ ไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อ

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไม่สอนให้ลูกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเข้าสังคม หรือมีพฤติกรรมบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจ าจนขาดสติเสียเอง 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครั้งต่อไป 

  1. บุคลากรทางการศึกษาและสถาบันทางการศึกษาควรศึกษาและให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการให้ความรู้

ข้อมูลขา่วสารและรณรงค์ไม่ให้เยาวชนมพีฤตกิรรมหรือปัจจัยเสี่ยงตอ่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ค่านยิมท่ีไม่เหมาะสม 

  2. ควรศึกษาการควบคุมและการเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเยาวชน ในเขตอ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก สามารถเข้าถึงแหลง่ซื้อขายได้ง่ายเกินไป แมรั้ฐบาลจะมีนโยบายหา้มจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่

เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ก็ตาม 

  3. ควรศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณาในการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถาน

บริการท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาทีเ่หมาะสม 
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-Proceeding- 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยในครัง้นี้  ได้รับความกรุณาจาก โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา วทิยาลัยเทคนิคตาก และ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก ท่ีให้ขอ้มูล  
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-Proceeding- 

การพัฒนาระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสิตคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

Development of a Counseling System in Registration for Engineering Students 

 

กิตติ ไพเจริญ1*และ คมกฤช ตาชม2 

Kitti Picharoen1* and Komkrit Tachom2  
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต 2)เพื่อส ารวจความต้องการ

จ าเป็น ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต 3)เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการจ าเป็น

ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – ชัน้ปีท่ี 4 ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญา

ตรี ชั้นปีท่ี 1 – ชั้นปีท่ี 4 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบความแตกตา่งด้วย T-test 

 ผลจากการวิจัย พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนของนสิิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการ

จ าเป็นในการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบปัญหา และ

ความตอ้งการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสติ ซึ่งเพศท่ีแตกต่างกัน มปัีญหา และ

ความต้องการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาปัญหาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นในการให้ค าปรึกษา

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ชั้นปีท่ีแตกต่าง

กัน มีปัญหา และความต้องการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน และสาขาวิชาท่ี

แตกตา่งกัน มปัีญหา และความตอ้งการจ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน 
 

ค าส าคัญ:   ระบบการบริการ, การให้ค าปรึกษา, การลงทะเบียน  
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Abstract  
 This research aims to 1)  find out problems of students’  enrollment 2)  survey needs for enrollment 

consultation of students and 3) compare problems and needs for enrollment consultation of first year to fourth year 

engineering students of University of Phayao classified according to gender, student’s year of study and student’s 

major.   The sample of this study were 282 first year to fourth year undergraduates studying in School of 

Engineering, University of Phayao.  The research instrument was questionnaires.  Data were analyzed by a 

computer program. Statistics used in this study were percentage, mean, standard derivation and T-test for making 

comparison.  

 The results of this research indicated that the overall score of student’ s enrollment problems and the 

score of needs for enrollment consultation were at moderate level.  Regarding the results of a comparison of 

problems and needs for enrollment consultation, it was found that the difference in gender resulted in differences 

in problems and needs for enrollment consultation.  Considering each aspect of problems, the result showed that 

registration period and interpersonal communication were different at the 0.05 level of significance.  In terms of 

each aspect of needs for consultation in interpersonal communication and an understanding of registration according 

to University of Phayao regulations concerning education of undergraduates B.E.  2553, there was the difference 

at the 0.05 level of significance.  Moreover, the difference in student’ s year of study and student’ s major led to 

differences in problems and needs for enrollment consultation. 
 

Keywords:   Service system, Consultation, Registration 
 

บทน า 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตามภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผลิต

บัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบ 

การบริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต โดยมีพนักงานสายวิชาการ ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษาแก่

นิสิต เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีนักวิชาการศึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน

เรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการบริการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการแกน่สิิตเป็นอยา่งมาก  

สภาพปัจจุบัน นิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบปัญหาในด้านการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษา ปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วยปัญหาการลงทะเบียนใน

ระบบบริการการศกึษา (www.reg.up.ac.th) การลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาการลงทะเบียน นสิิตขาดความเขา้ใจ

เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (คู่มือนิสิตหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 

2560 หน้าท่ี 5-16) ตลอดจนการติดต่อสื่อสารระหวา่งนสิิต กับอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา ผู้บริหาร เพื่อให้

ด าเนนิการอนุมัติในระบบบริการการศกึษา จึงสง่ผลให้มีนิสติมาขอรับบริการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนจาก

นักวชิาการศึกษาเป็นจ านวนมาก ท าให้นักวิชาการศกึษา ท่ีปฏบัิตงิาน ด้านการบริการการศกึษา ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการ
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ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสิต ไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งส่งผลให้การลงทะเบียนเรียนของ

นิสิตเป็นไปอย่างล่าช้า และอาจจะท าให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาไม่ได้ นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชาหลัง

ก าหนด ส่งผลกระทบท าให้นิสิตต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาหลังก าหนดเป็นรายสัปดาห์ ตามแนว

ปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การช าระเงินและอัตราค่าปรับการช าระเงิน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม

การศึกษาล่าช้า พ.ศ. 2554 และฉบับท่ี 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) (คู่มือนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรควบระดับ

ปริญญาตรี 2 ปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี 80-84) โดยข้อมูล

การยื่นค าร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังก าหนด ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 

จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีการยื่นค าร้อง 4 ค าร้อง เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 246 

คน คิดเป็น ร้อยละ 1.62 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีการยื่นค าร้อง 8 ค าร้อง เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 266 คน คิด

เป็น ร้อยละ 3.00 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มกีารยื่นค ารอ้ง 13 ค ารอ้ง เมื่อเทียบกับจ านวนนสิิต 384 คน คิดเป็น ร้อย

ละ 3.38 และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการยื่นค าร้อง 7 ค าร้อง เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 163 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.29 โดยสรุป การยื่นค าร้องในทุกสาขาวิชาโดยรวมเท่ากับ 32 ค าร้อง เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 1,059 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.02 (ท่ีมา:รายงานสถิติจ านวนนิสิต. (2561). สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 จาก เว็บไซต์ระบบ

บริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา: https://www.reg.up.ac.th) 

 จากข้อจ ากัดดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยมีความต้องการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสิต โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาสภาพ

ปัญหา และความต้องการในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ 

ผู้วิจัยยังได้เสนอกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการให้ค าปรึกษา ด้านการลงทะเบียนแก่นิสิตและระบบการให้

ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักวชิาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถให้บริการ

นิสิตได้อย่างมีประสิทธิผล และเมื่อนิสิตได้รับค าปรึกษาท่ีดี นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทะเบียนดีขึ้นและ

สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนสิิต 

2. เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็น ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนสิิต 

3. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการจ าเป็นดา้นการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสติ 
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กรอบแนวคิด 

           ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1,059 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และอุตสาหการ ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 

60) ชัน้ปีท่ี 2 (รหัส 59) ชั้นปีท่ี 3 (รหัส 58) และชั้นปีท่ี 4 (รหัส 57) จ านวน 282 คน ซึ่งใชก้ารสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

โดยใช้สัดส่วนท่ีเท่ากัน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางสถิติส าเร็จรูป ของเครซี่และมอรแกน (R.V. 

Krejcie & D.W. Morgan, 1970) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย และการหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  

3 คน ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.67 – 1.00 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ได้แก่สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีก าลัง

ศกึษา ในภาคเรียนปลาย ปกีารศึกษา 2560  

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ด้านความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553 และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน   

ปัญหาการลงทะเบียน 

1. ระบบลงทะเบียน 

2. ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับขอ้บังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน 

4. การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล 

1. เพศ 

2. ชัน้ปี 

3. สาขาญญวชิา 

ความต้องการจ าเป็น ด้านการให้ค าปรึกษาการลงทะเบียน 

1. ระบบลงทะเบียน 

2. ระยะเวลาในการลงทะเบียน 

3. ความเข้าใจตอ่ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน 

4. การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล 
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 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับความต้องการ จ าเป็น ในการลงทะเบียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ด้านความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ลักษณะของค าถาม แบ่งไ ด้เป็น 5 ระดับ  

โดยใชเ้กณฑ์การแปรค่าคะแนนตามเกณฑ์ มาตรฐานของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 99-100)  
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใชแ้บบสอบถาม แบบปลายปิด และปลายเปิด จ านวน 1 ชุด ส่ง

ให้นิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแตปี่ท่ี 1 – ปีท่ี 4 ในแต่ละสาขาวิชา ตอบแบบสอบถาม แลว้สง่กลับคืนมายังผู้วจิัย  

โดยให้กับนิสิตท่ีมาติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตอบแบบสอบถาม และน าข้อมูลได้มา

ประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา พัฒนาโดย 

นายศักดิ์สิทธ์ิ วัชรารัตน์ (2552)) หลังจากนั้น น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนค าตอบจากแบบสอบถามปลายเปิด 

ใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
 การวจิัยคร้ังน้ีได้ศึกษาถึงปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นของนสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ ตอ่การให้ค าปรึกษา

ด้านการลงทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสิต ซึ่งกลุ่ม

ประชากรท่ีใช้ศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1 –  ชั้นปีท่ี 4 

ผู้วิจัย ได้ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 282 คน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N=282) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

179 

103 

63 

37 

รวม 282 100 

วศิวกรรมเครื่องกล 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

66 

71 

102 

43 

23.40 

25.18 

36.17 

15.25 

รวม 282 100 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (N=282) ร้อยละ 

ชัน้ปี 1 

ชัน้ปี 2 

ชัน้ปี 3 

ชัน้ปี 4 

79 

79 

64 

60 

28.01 

28.01 

22.70 

21.28 

รวม 282 100 
 

จากตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เพศหญิง 

จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 37 สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และเป็นนิสิตชั้นปี 1 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.01 นิสิตชั้นปี 2 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.01 นิสิตชั้นปี 3 จ านวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 นิสิต

ชัน้ปี 4 จ านวน  60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการลงทะเบียน  

 ผลการวเิคราะห์ปัญหาในการลงทะเบียน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ปัญหาในการลงทะเบียน ในแต่ละดา้น ในภาพรวม 

ปัญหา x̄  S.D. ระดับปัญหา 

1. การลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา 3.14 0.67 ปานกลาง 

2. ระยะเวลาในการลงทะเบียน 3.43 0.68 ปานกลาง 

3.  ความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการลงทะเบียน       

ตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

3.47 0.62 ปานกลาง 

4. การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียน 3.30 0.63 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.32 0.45 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีปัญหาในการลงทะเบียนในภาพรวม อยู่ในระดับปาน 

กลาง (x̄ = 3.32) โดยแยกเป็นรายด้าน ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 3.47) รองลงมา ได้แก่ ด้านระยะเวลา

ในการลงทะเบียน (x̄ = 3.43) ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ( x̄ = 3.30) ตามล าดับ 

ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศกึษา (x̄ = 3.14) 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน 

 ผลการวเิคราะห์ความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน  

ปัญหา กจิกรรม x̄  S.D. ระดับความต้องการ 

1. การลงทะเบียนในระบบบริการ

การศึกษา 

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง

ระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

3.38 0.90 ปานกลาง 

2. ระยะเวลาในการลงทะเบียน การตดิตอ่ทางชอ่งทาง

ออนไลน ์

3.59 0.70 มาก 

3. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลง 

ทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

การให้ค าปรึกษาจาก

นักวชิาการศึกษา 

3.36 0.58 ปานกลาง 

4. การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ใน

การลงทะเบียนเรียน 

นักวชิาการศึกษา รับฝากเร่ือง

ของนิสติ 

3.60 0.76 มาก 

ภาพรวม 3.46 0.53        ปานกลาง 
 

   

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน อยู่ใน

ระดับปานกลาง (x̄ =3.46) โดยแยกเป็นรายด้าน ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหา

(กิจกรรม)เป็นนักวิชาการศึกษา รับฝากเร่ืองของนิสิต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ =3.60) รองลงมา ได้แก่ ด้านระยะเวลาใน

การลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหา(กิจกรรม) เป็นการติดต่อทางช่องทางออนไลน์ ( x̄ =3.59) ด้านการ

ลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการแก้ปัญหา(กิจกรรม) เป็นโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ (x̄ =3.38) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

การลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางใน 

การแก้ปัญหา(กิจกรรม) เป็นการให้ค าปรึกษาจากนักวชิาการศกึษา (x̄ =3.36) 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์กับปัญหาในการลงทะเบียน และความต้องการใน

การให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การเปรียบเทียบปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ 

ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตาม

เพศ รายดา้น โดยใชก้ารหาค่าทางสถิต ิT-Test  

ปัญหา เพศ N Mean S.D. 
ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 
t 

 

  df 

Sig 

1 tailed 

การลงทะเบียนในระบบบริการ

การศกึษา 

หญิง 102 28.80 6.64 
1.15 1.15 280 0.064 

ชาย 180 27.66 5.73 

ระยะเวลาในการลงทะเบียน 
หญิง 102 17.67 3.23  

0.97 

 

2.351* 

 

280 

 

0.010 ชาย 180 16.69 3.39 

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ลงทะเบียน ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

หญิง 102 30.92 5.77  

-0.22 

 

-

0.317 

 

280 

 

0.376 ชาย 180 31.14 5.60 

การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล 

ในการลงทะเบียนเรียน 

หญิง 102 23.61 4.27  

0.95 

 

1.762* 

 

280 

 

0.040 ชาย 180 22.66 4.41 

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพศชายและเพศหญิง มีปัญหาในการลงทะเบียน ด้านการ

ลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ใน

การลงทะเบียนเรียน แตกตา่งกัน ซึ่งด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการ

ลงทะเบียนเรียน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยปัญหาในการลงทะเบียน ด้านการลงทะเบียน

ในระบบบริการการศึกษา แตกต่างกัน โดยไม่มีนัยส าคัญ ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ไมแ่ตกตา่งกัน 
 

 การเปรียบเทียบปัญหาในการลงทะเบียนของนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนก

ตามชั้นป ี

 ปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามชั้นปี ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อแยกตามชัน้ปี  พบวา่ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ ชัน้ปีท่ี 4 (x̄ = 3.38) รองลงมา ชัน้ปีท่ี 2 (x̄ =3.36) ชัน้

ปีท่ี 3 (x̄ =3.34) และชัน้ปีท่ี 1 (x̄ =3.24) ตามล าดับ 
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การเปรียบเทียบปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนก

ตามสาขาวิชา 

ปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจ าแนกตามสาขาวิชา ในภาพรวม 

อยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อแยกตามสาขาวชิา พบวา่ ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (x̄ = 3.36) รองลงมา 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (x̄ =3.32) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (x̄  =3.17) 

ตามล าดับ 
 

การเปรียบเทียบความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ของนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ ดังแสดงตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ของนิสิตคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ รายดา้น โดยใชก้ารหาค่าทางสถิต ิT-Test 

ความต้องการ เพศ N Mean S.D. 
ผลต่างของ

ค่าเฉลี่ย 
t 

 

df 

 

Sig 

1 tailed 

ด้านการลงทะเบียนในระบบ

บริการการศึกษา 

หญิง 102 3.45 0.89 
0.11 0.957 280 0.170 

ชาย 180 3.34 0.91 

ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน หญิง 102 18.28 3.71  

0.69 

 

1.560 

 

280 

 

0.060 ชาย 180 17.59 3.49 

ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ลงทะเบียน ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

หญิง 102 34.57 6.39 
 

1.56 

 

2.174* 

 

280 

 

0.015 ชาย 180 33.01 5.44 

การตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล 

ในการลงทะเบียนเรียน 

หญิง 102 11.35 2.26  

0.86 

 

3.122* 

 

280 

 

0.001 ชาย 180 10.49 2.22 

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า  นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการการให้ค าปรึกษา

ด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านการลงทะเบียนในระบบบริการ

การศึกษา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ืองระบบลงทะเบียนออนไลน์ ด้านระยะเวลาใน

การลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ  

การลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทาง  

การแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศึกษา และแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวิชาการศึกษา รับฝาก

เร่ืองของนิสิต แตกต่างกัน โดยด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศกึษา 

และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวิชาการศกึษา รับ

ฝากเร่ืองของนิสติ เพศชายและเพศหญิง มคีวามตอ้งการแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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การเปรียบเทียบความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา)  ของนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามชั้นปี 

ความตอ้งการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ของนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามชั้นปี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามชั้นปี พบว่า ชั้นปีท่ี 1 

อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.52) รองลงมา ได้แก่ ชัน้ปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 (x̄ =3.48) 
 

การเปรียบเทียบความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา)  ของนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามสาขาวิชา 

ความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา)  ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามสาขาวิชา ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามสาขาวิชา สาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสาการ อยู่ในระดับมาก (x̄ =3.58) ส่วนในระดับปานกลาง ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (x̄ =3.45) 

รองลงมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (x̄ =3.41) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล  

 ผลการศึกษาปัญหาในการลงทะเบียน และความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน ของนิสิตคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ สามารถแบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เป็นขอ้ๆได้ดังนี้ 

1.  งานวิจัยน้ี พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนของนสิิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาพรวม นิสิตมีปัญหา

ในด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2553 อยู่ในระดับปานกลางสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศรี มวงสวย (2550) ได้ท าการศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการให้บริการงานทะเบียน ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ ศูนย์กลาง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะของผู้ให้บริการ และคุณลักษณะของการบริการ

งานทะเบียน จากการศึกษาพบว่า การประเมินความพึงพอใจในคุณลักษณะของการบริการงานทะเบียน ในเร่ืองการ

ลงทะเบียนเรียน อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนิสิตขาดการศึกษาเงื่อนไขในการลงทะเบียนตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ที่บรรจุอยูใ่นคู่มือนสิิต  

2. งานวิจัย พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยภาพรวม 

นิสิตมีความต้องการการให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียน ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน 

โดยมีแนวทางในการแก้ปัญหา เป็นนักวิขาการ รับฝากเร่ืองของนสิิต สูงท่ีสุด ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ที่ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการ

จ าเป็นของนิสิต และบัณฑิตต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ จากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความต้องการจ าเป็นต่อการบริการการแนะแนวและให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

โดยด้านการมรีะบบการช่วยเหลือนสิิตท่ีมีปัญหาทั้งทางด้านวิชาการ และด้านอื่น  ๆ นิสิตมีความต้องการจ าเป็นมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในช่วงเวลาท่ีนิสิตได้ยื่นค าร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน ในระบบบริการการศึกษา เป็นท่ี

เรียบร้อย โดยนิสิตไม่ได้แจ้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องทางช่องทางต่าง  ๆ ท าให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการ

อนุมัตคิ ารอ้ง ไมไ่ด้รับทราบ จึงท าให้ไม่ได้อนุมัติค าร้องในระบบบริการการศกึษา    
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3. งานวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบปัญหาในการลงทะเบียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา นิสิตมีปัญหาในการลงทะเบียน ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการ

การศึกษา ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหวา่งบุคคล ในการ

ลงทะเบียนเรียน แตกตา่งกันตามตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้    

3.1 นิสติท่ีมีเพศ แตกตา่งกัน จะมรีะดับปัญหาในการลงทะเบียนท่ีแตกต่างกัน ในดา้นการลงทะเบียนใน

ระบบบริการการศึกษา ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียน

เรียน โดยด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหวา่งบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน แตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา แตกต่างกัน โดยไม่มี

นัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ วรรณวมิล จงจรวยสกุล (2551) ได้ท าการศกึษาความพึงพอใจในการบริการ

ของงานทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี โดยมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาชาย

และนักศึกษาหญิง พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผลแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 

ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะความเข้าใจและความสนใจในปัญหาระหวา่งเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน   

3.2 นิสิตท่ีมีชั้นปีท่ีแตกตา่งกัน มีระดับปัญหาในการลงทะเบียนแตกต่างกัน โดยนิสิตชั้นปีท่ี 2 มีปัญหา

ในการลงทะเบียน ด้านการลงทะเบียนในระบบริการการศึกษา ในระดับสูงท่ีสุด ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 มีปัญหาใน 

การลงทะเบียน ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  

ในระดับสูงท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศรี  มวงสวย (2550)  ท าการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี     

ตอการให้บริการงานทะเบียน ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

ผลการศึกษาพบวา่ นสิิตท่ีช้ันปีตา่งกัน มคีวามพงึพอใจในคุณลักษณะของผู้ให้บริการ และคุณลักษณะของการบริการ

งานทะเบียน ต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเมื่อนิสิตเร่ิมเรียนในชั้นปีท่ี 2 นิสิตจะต้องด าเนินการลงทะเบียนเรียนด้วย

ตนเอง ท าให้เจอปัญหาในการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 โดยส่วนใหญ่ ยังเรียนรายวิชา

ตามแผนการศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนไปเป็นท่ีเรียบร้อย แต่ได้รับผลการเรียน

อักษร F จึงต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ตลอดจนนิสิตท่ีต้องการรีเกรด และนิสิตยังต้องเรียนรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรม ท าให้ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาก ท าให้นิสิตไม่ได้ติดตามดู ปฏิทินการศึกษา และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ตลอดจนไม่ได้แจ้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องในระบบบริการ

การศึกษา หรือแบบเอกสารค ารอ้ง 

3.3 นิสิตท่ีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีระดับปัญหาในการลงทะเบียนแตกต่างกัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา มีปัญหาในการลงทะเบียน ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ในระดับสูงท่ีสุด ส่วนสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสาหการ มปัีญหาในการลงทะเบียน ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการตดิตอ่สื่อสารระหว่าง

บุคคล ในระดับสูงท่ีสุด สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีปัญหาในการลงทะเบียน ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

การลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ในระดับสูงท่ีสุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ท่ีได้ท าการศึกษาความพึงพอใจและ

ความตอ้งการจ าเป็นของนสิิต และบัณฑิตต่อการบริการของภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตท่ีสาขาวิชาเอกต่างกัน มีความต้องการจ าเป็นต่อการบริการของภาควิชา

บริหารธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในช่วงการลงทะเบียนเรียน



1136 

 

-Proceeding- 

ตามปฏิทินการศึกษา มีนิสิตลงทะเบียนจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาระบบลงทะเบียนเกิดล่ม จึงท าให้นิสิตสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา ประเมินปัญหาในด้านนี้สูงท่ีสุด ส่วนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีประสบปัญหาด้าน

ระยะเวลาในการลงทะเบียน และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล อาจเกิดจาก นิสิตไม่ได้ติดตามดูปฏิทิน

การศึกษา จึงท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามก าหนด และนสิิตไมไ่ด้แจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องใน

ระบบบริการการศึกษา หรือแบบเอกสารค าร้อง ท าให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องไม่ได้อนุมัติค าร้องตาม

ก าหนดเวลา ส่วนนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ไม่ได้ศึกษาเงื่อนไขการลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา จึงท าให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนเรียน 

 4. งานวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) 

ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา นิสิตมีปัญหาในการ

ลงทะเบียนในด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โครงการอบรมให้ความรู้

เร่ืองระบบลงทะเบียนออนไลน์ ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การติดต่อทาง

ชอ่งทางออนไลน์ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศึกษา และด้านการ

ตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวชิาการศึกษา รับฝากเร่ืองของ

นสิิต แตกต่างกันตามตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดังนี้   

4.1 นิสิตท่ีมีเพศแตกต่างกัน จะมีระดับความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทาง

แก้ปัญหา) ท่ีแตกต่างกัน ในด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โครงการ

อบรมให้ความรู้ เร่ืองระบบลงทะเบียนออนไลน์ ด้านระยะเวลาในการลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การ

ติดต่อทางช่องทางออนไลน ์ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศึกษา และ

ด้านการตดิตอ่สื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวิชาการศกึษา รับฝาก

เร่ืองของนิสิต แตกต่างกัน โดยด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศกึษา 

และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวิชาการศึกษา  

รับฝากเร่ืองของนิสิตนั้น เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ท าการศึกษาความพึงพอใจและความ

ต้องการจ าเป็นของนิสิต และบัณฑิตตอ่การบริการของภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นปี) ต่างกัน จะมีความพงึพอใจ 

และความต้องการจ าเป็นต่างกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนิสิตท่ีเพศต่างกันจะให้

ความส าคัญในเร่ืองความตอ้งการการให้ค าปรึกษาดา้นการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ท่ีแตกต่างกัน  

4.2 นิสิตท่ีชั้นปีท่ีแตกต่างกัน มีระดับความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทาง

แก้ปัญหา) ท่ีแตกต่างกัน โดยนิสิตชั้นปีท่ี 2 มีความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) 

ในด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ และด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศึกษา  

ในระดับสูงท่ีสุด ส่วนชั้นปีท่ี 4 มีความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ในด้าน
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ระยะเวลาในการลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และด้านการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ นักวิชาการศึกษารับฝากเร่ืองของนิสิต  

ในระดับสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ เงาศรี (2555) ที่ได้ท าการศึกษา

ความพึงพอใจและความต้องการจ าเป็นของนิสิต และบัณฑิตต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตท่ีชั้นปีต่างกัน มีความต้องการจ าเป็นต่อการ

บริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเมื่อ

นิสิตเร่ิมเรียนในชั้นปีท่ี 2 จะเจอปัญหาในการลงทะเบียน ดังนั้น นิสิตชั้นปีท่ี 2 จึงต้องการการจัดโครงการอบรมให้

ความรู้เร่ืองระบบลงทะเบียนออนไลน์ และการให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศกึษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

ส่วนนิสิตชั้นปีท่ี 4 โดยส่วนใหญ่ ยังเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์ หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ตามแผนไปเป็นท่ีเรียบร้อย แต่ได้รับผลการเรียนอักษร F จึงต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ หรือนิสิตท่ีต้องการรีเกรด

ประกอบนิสิตตอ้งเรียนรายวิชาโครงงานทางวศิวกรรม จึงต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชามาก ท าให้เวลาเมื่อเกิดปัญหา

ในการลงทะเบียน นสิิตตอ้งการค าปรึกษาทางช่องทางการตดิตอ่สื่อสารออนไลน์ และกรณเีมื่อนิสติสง่ค ารอ้งในระบบ

บริการการศึกษา หรือส่งค าร้องในรูปแบบเอกสาร นิสิตจึงไม่ได้แจ้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องก่อน ท าให้

เมื่อส่งค าร้องทางออนไลน์ หรือเอกสารค าร้อง ไม่ได้รับการอนุมัติจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้อง ดังนั้น 

นสิิตจึงตอ้งการฝากเร่ืองท่ีนักวิชาการศกึษา 

4.3 นิสิตท่ีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทาง

แก้ปัญหา) ท่ีแตกต่างกัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน 

(แนวทางแก้ปัญหา) ในด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ โครงการอบรม

ให้ความรู้เร่ืองระบบลงทะเบียนออนไลน์ ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ การให้ค าปรึกษาจาก

นักวิชาการศึกษา และด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 

นักวิชาการศึกษารับฝากเร่ืองของนิสิต ในระดับสูงท่ีสุด ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีความต้องการการให้

ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน (แนวทางแก้ปัญหา) ในดา้นระยะเวลาในการลงทะเบียน ซึ่งมีแนวทางการแก้ปัญหา คือ 

การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ ในระดับสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และไพวรรณ์ 

เงาศรี (2555) ที่ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการจ าเป็นของนิสิต และบัณฑิตต่อการบ ริการของ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตท่ีสาขาวิชาเอก

ต่างกัน มีความต้องการจ าเป็นตอ่การบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องการการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง

ระบบลงทะเบียนออนไลน ์และการให้ค าปรึกษาจากนักวิชาการศกึษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการลงทะเบียนเรียนใน

ระบบบริการการศึกษา และเข้าใจในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจเกิด

จาก นสิิตไมไ่ด้ศึกษาคู่มอืการบริการการศกึษา จากกองบริการการศกึษา ท่ีให้ดาวน์โหลดได้ในระบบบริการการศกึษา 

และคู่มอืนิสติ ท่ีทางมหาวิทยาลัยแจกให้ ส่วนนิสติสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตอ้งการให้นักวิชาการรับฝากเร่ือง

ของนิสิต เมื่อติดต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการอนุมัติค าร้องไม่ได้ สูงท่ีสุด เนื่องจาก นิสิตมีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคล สูงท่ีสุด และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ต้องการการติดต่อทางช่องทางออนไลน์ ในการรับ

ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน สูงท่ีสุด ซึ่งอาจเกิดจาก นิสิตมีตารางเรียนตลอดท้ังวัน ไม่สะดวกในการมาขอรับ

ค าปรึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงตอ้งการใชก้ารตดิตอ่ทางชอ่งทางออนไลน์แทน  
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จากผลการศึกษาโดยสรุป พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนของนิสิตและความต้องการจ าเป็นในการให้

ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการเปรียบเทียบปัญหา และความต้องการ

จ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เพศท่ีแตกต่างกัน มีปัญหา และความต้องการ

จ าเป็นในด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาปัญหาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้าน

ระยะเวลาในการลงทะเบียน และการติดต่อสื่อสารระหวา่งบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และเมื่อพิจารณาความต้องการจ าเป็นเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียน ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ชั้นปีท่ีแตกต่างกัน มีปัญหา และความต้องการจ าเป็นในด้านการ

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน มีปัญหา และความต้องการจ าเป็นใน

ด้านการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนท่ีต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. จากผลการวจิัยท่ีพบวา่ ปัญหาในการลงทะเบียน ด้านการลงทะเบียนในระบบบริการการศกึษา มปัีญหา 

อยู่ในระดับสูงท่ีสุด ซึ่งอาจเกดิจากนสิิตขาดความสนใจศกึษาคู่มอืท่ีเกี่ยวกับการลง ทะเบียน นักวชิาการศึกษา 

จึงควรประชาสัมพันธ์คูม่อืทางชอ่งทางออนไลน์ ก่อนการลงทะเบียนเรียน ตามปฏทิินการศึกษา 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ความต้องการการให้ค าปรึกษาด้านการลงทะเบียน ด้านการติดต่อ สื่อสาร

ระหว่างบุคคล ในการลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีแนวทางในการแกปั้ญหา(กิจกรรม) เป็นนักวิชาการศกึษา รับฝากเร่ืองของ

นิสิต กรณีนิสิตต้องการช่องทางการติดต่อกลับไปยังอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองคณบดี เพื่อให้

พิจารณาค าร้อง ในช่วงการลงทะเบียน ตามปฏิทินการศึกษา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก นักวิชาการศึกษา  

จึงควรก าหนดขั้นตอนในการรับฝากเร่ืองของนิสติ อย่างเป็นระบบ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

1. ควรน าระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านการลงทะเบียนแก่นิสติท่ีได้จากการวิจัยไปใช ้และมีการ

ประเมินผลการน าไปใช ้เพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุงระบบตอ่ไป 

2. ควรศกึษาตัวแปรท่ีใชใ้นการวจิัยเพิ่มเตมิ ได้แก่ ระดับผลการเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่า ระดับผลการเรียนมีผล

ตอ่ผลการประเมินระดับปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นในการให้ค าปรึกษานิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือไม ่  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การสร้างความตระหนกัรู้ต่อตราสนิค้า กรณศีกึษา : กลุ่มผู้ค้าข้าวหลาม บ้านโป่งแค 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

Brand Awareness Effect on Consumer Decision Making: A case Study of Bamboo 

Sticky Rice, Ban Pong Khae Trader Group, Muang District, Tak Province 
 

อภชัิย ซื่อสัตย์สกุลชัย1*, ปรารถนา สอนแก้ว1, ชุติกาญจน ์พลกล้า1 และ นมดิา ซื่อสัตย์สกุลชัย1

Apichai Suesatsakulchai, Pratana Sonkaew, Chutikan Ponkla and Namida Suesatsakulchai 
 

บทคัดย่อ 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละวันจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ผลิตภัณฑ์

แต่ละชนิดจะมีผู้จ าหน่ายหลายราย ตราสินค้าเป็นชื่อ ค าศัพท์ หรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

แตกตา่งทัง้ในดา้นรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงความรู้สึกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตราสินคา้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างการรับรู้ความส าคัญของตราสินค้าให้กับ

กลุ่มผู้ค้าข้าวหลามบ้านโปง่แค 2) ให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างตราสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การศึกษา

เร่ิมจากการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลการจ าหนา่ยข้าวหลามของชุมชนบ้านโป่งแค และประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน

ให้ผู้ค้าเข้าร่วมการอบรม จากนั้นด าเนินการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 22 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยรวมพบว่า ผู้จ าหน่ายข้าวหลามท่ีเข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน = 0.512) แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมรับรู้ถึงความส าคัญและประโยชนข์องตราสินค้าท่ีมีอทิธิพลตอ่การ

จ าหนา่ยข้าวหลาม 
 

ค าส าคัญ:   ตราสินคา้, ความตระหนัก, ข้าวหลาม 
 

Abstract  
 Nowadays, in our daily life was involved a lot of products.  Each product has many brands that affect customer 

decision making.  The study aims to show the benefit of the brand and to provide knowledge for brand creation to the 

bamboo sticky rice merchant.  After that, the merchant was trained.  The merchant satisfaction was assessed using a 

questionnaire with 22 merchants.  The result showed that the merchants were satisfied with the training at the highest 

level of satisfaction (Mean = 4.33, S.D. = 0.512). It showed that the merchant recognized the importance and benefit of 

the brand that affects customer decision making. 
 

Keywords:   Brand, Awareness, Bamboo Sticky Rice 
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บทน า 
การด าเนินชีวิตในแต่ละวันแตล่ะบุคคลมสี่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ มากมายหลายชนิดท้ังสินค้า

อุปโภคและบริโภค สินค้าแต่ละชนิดในตลาดมีผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายจ านวนมากให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้หรือทดลอง

รับประทาน เพื่อน ามาสู่การตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ตราสินคา้เป็นหน่ึงในหลายปัจจัยท่ีท าให้

ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ตราสินค้าหมายถึง ชื่อ ค าศัพท์ ป้าย สัญลักษณ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

รวมท้ังการผสมผสานระหว่าง สิ่งเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ ผลิตหรือผู้ขาย 

และควรแสดงความแตกต่างจากคู่แขง่หรือ ผู้จ าหนา่ยรายอื่น (ชลธิศ ดาราวงษ์, 2560) จากความหมายดังกลา่ว ตรา

สินค้ามีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตราสินค้าอาจเป็นข้อความท่ีแสดงถึงผลิตภัณฑ์นัน้ เช่น มาม่า เป็นตราสินค้าของบะหมี่

กึ่งส าเร็จรูป หรือตราสินคา้อาจอยู่ในรูปของรูปภาพหรือสัญลักษณ์ เชน่ สัญลักษณ์ H ซึ่งเป็นตราสินคา้ผู้ผลิตรถยนต์ 

บริษัท ฮอนดา้ จ ากัด เป็นต้น โดยมีค ากล่าวท่ีแสดงถึงความส าคัญของตราสินคา้ว่า "ผู้ผลิตเมื่อผลิตสินค้าจากโรงงาน

แล้ว ตราสินค้าจะเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อ คู่แข่งสามารถเลียนแบบสินค้าได้หรือสินค้าอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว 

แตต่ราสินคา้ที่ประสบความส าเร็จจะคงอยูต่อ่ไป" (มัตกิร บุญคง, 2557)  

ตราสินค้านอกจากจะเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความแตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ตราสินค้ายังมีบทบาทท่ีบ่งบอกถึง

คุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตจะแสดงความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาในตัวผลิตภัณฑ์

หรือบริการ ตราสินคา้ที่มคีวามเข็มแข็งยอ่มสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเอื้อให้ลูกค้ามาเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์

ของผู้ผลิตมากกวา่คู่แข่ง ผู้บริโภคท่ีม่ันใจในคุณภาพของสินค้ายอ่มยนิดท่ีีจะซือ้สนิค้าแมว้า่จะราคาที่สูงกว่าสินคา้จาก

คู่แข่งของผู้ผลิต ราคาท่ีสูงขึ้นส่งผลต่อก าไรของผู้ผลิตและท าให้ผู้ผลิตรักษาและพัฒนาคุณภาพของสินค้าใหดียิ่งขึ้น 

ส าหรับลูกค้าตราสินค้ายังมีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจซื้อ

สินค้า ลดความรู้สกึเส่ียงในการซื้อสินค้าเนื่องจากลูกค้ามั่นใจวา่สินค้าท่ีตัดสินใจซื้อมคีุณภาพดี และชว่ยให้เกิดความ

พงึพอใจและความมั่นใจในการอุปโภคบริโภคสินค้า (อลสิรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร, 2561) เมื่อลูกค้ารับรู้ตราสินค้า

รวมถึงมีความมั่นใจในคุณภาพและราคาของสินค้าแลว้ จะส่งผลเชงิบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้า (ชาญวทิย ์เชยีงทอง, 

2557; นภวรรณ คณานุรักษ์, 2561; ศศินภา เลาหสินณรงค์, 2557) ส าหรับสินค้าบริโภค ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อ

ตราสินค้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ความมั่นใจในความปลอดภัยและความสะอาด

ก่อให้เกิดทัศนคตท่ีิดตีอ่ตราสินคา้ เมื่อลูกค้ามทัีศนคติท่ีดตีอ่ตราสินคา้ยอ่มส่งผลให้ลูกค้ายังคงกลับมาซื้อสินค้าอย่าง

สม่ าเสมอ (วทิยาพล ธนวศิาลขจร ศิริกัญญา ท ามารุง่เรือง และยศวีร์ ศริิวลัยชูสิน, 2561)  

บ้านโป่งแค หมู่ท่ี 7 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านจ านวน 14 หมู่บ้านของ

ต าบลวังประจบ มีผู้ใหญ่บ้านคือนายสุวิทย์ เสือเล็ก บ้านโป่งแคอยู่ทางทิศตะวันออกโดยห่างจากอ าเภอเมืองตาก 

ประมาณ 34 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์บนถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-สุโขทัย จากการส ารวจ

ข้อมูลของ จปฐ. ปีพุทธศักราช 2561 พบว่า มีประชากรจ านวน 307 ครัวเรือน ชาวชุมชนบ้านโป่งแคมีความ

หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประชากรจากจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งย้ายมาตั้งถิ่นฐานประกอบสัมมาชีพเป็น

จ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรโดยท านา ท าไร่ ท าสวน หาของป่ามาจ าหน่าย และปศุสัตว์เลี้ยงโค

เพื่อจ าหน่าย รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายผลิตผลท่ีได้จากการเกษตร เช่น น้อยหน่า แตงไทย เห็ดนางฟ้า 

นอกจากนี้รายได้อกีชอ่งทางหนึ่งมาจากการจ าหนา่ยข้าวหลาม โดยผู้ค้าขา้วหลามจะตั้งร้านคา้เพ่ือจ าหนา่ยข้าวหลาม

อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจากการส ารวจ

เบือ้งต้นพบวา่มีร้านคา้ที่จ าหนา่ยข้าวหลามประมาณ 20 ร้านคา้ 
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ข้าวหลามเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าว มีข้าวเหนียว น้ ากะทิสด และน้ าตาลทรายเป็น

ส่วนประกอบหลักและอาจมธัีญพชือื่นเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม ขั้นตอนการท าข้าวหลามเร่ิมจากการเตรียมไมไ้ผ่ท่ีมี

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ตัดแบ่งให้ค่อมระหว่างข้อเพื่อเป็นก้นบ้อง ก าหนดขนาดช่วงความยาวให้

เหมาะสม จากนั้นน าข้าวเหนียวท่ีท าความสะอาดและผึ่งแห้งแล้วมากรอกใส่กระบอกไมไ้ผ่ โดยอาจใส่ธัญพชืผสมเข้า

ด้วย เช่น ถั่วด า หรือมันหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม เมื่อกรอกข้าวเหนียวถึงระดับท่ีต้องการแล้วจะกรอกน้ ากะทิท่ีผสมน้ าและ

เติมเกลือเล็กน้อยให้ท่วมข้าวเหนียว แล้วปิดปากกระบอกด้วยใบตอง จากนั้นน าข้าวหลามไปเผาโดยการปักหลักสอง

หลักแล้วน าเหล็กมาพาดเป็นราวเพื่อใช้ยา่งหรือเผากระบอกข้าวหลามท่ีวางเรียงเป็นแถวในลักษณะพิงเอน และก่อไฟ

ให้ห่างจากกระบอกข้าวหลามประมาณ 30 เซนติเมตร จนกระท่ังข้าวหลามเร่ิมเดือดได้ท่ีแล้วค่อยปรับความชันของ

ข้าวหลามเพื่อให้สุกท่ัวถึงกันโดยการเผาจะใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขั้นตอนสุดท้ายคอืน าข้าวหลามท่ีสุกเรียบร้อย

แล้วมาปลอกเอาเปลือกด้านนอกของไม้ไผ่ออกและเตรียมจ าหน่ายหรือรับประทานต่อไป (พิธาวัชร์ เพชรนุ้ยณพงศ์, 

ม.ป.ป.)  

รายได้ท่ีผู้ค้าได้จากการจ าหน่ายข้าวหลามเมื่อหักกับต้นทุนการผลิตข้าวหลามแล้วพบว่าผู้ค้าจะมีรายได้

ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายท้ังหมด ลูกค้าที่จะซื้อข้าวหลามสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าประจ าและลูกค้า

ท่ัวไป ลูกค้าประจ าเป็นลูกค้าได้เคยซื้อข้าวหลามจากผู้ค้าและชื่นชอบในรสชาติและคุณภาพของข้าวหลาม ลูกค้า

ประจ าอาจขอหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าไว้เพื่อติดต่อสั่งซื้อข้าวหลาม ลูกค้ากลุ่มนีส้่วนมากจะเป็นลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ใน

อ าเภอเมืองตากหรือเป็นลูกค้าท่ีเดินทางผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 12 สม่ าเสมอ ส าหรับลูกค้าท่ัวไปเป็นลูกค้าท่ี

สัญจรผ่านถนนทางหลวงและต้องการซื้อข้าวหลามเพื่อรับประทานระหว่างทาง การซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้อาจไม่ได้ซื้อ

ข้าวหลามจากร้านค้าท่ี ชื่นชอบ อาจเนื่องลูกค้าเดินทางผ่านถนนทางหลวงไม่บ่อยครั้งท าให้ลูกค้าจ าร้านค้าท่ีแน่นอน

ไม่ได้ จากการสอบถามข้อมูลกลุ่มผู้ค้าเบื้องต้นพบว่า ผู้ใหญ่บ้านได้เคยท าตรายางเพื่อประทับชื่อร้านและหมายเลข

โทรศัพท์ให้กับผู้ค้าข้าวหลามเพื่อใช้ประทับท่ีด้านข้างของกระบอกข้าวหลาม ซึ่งผู้ค้าให้ข้อมูลว่าตรายางดังกล่าวไม่

สะดวกในการใช้งานจึงไม่มีผู้ค้ารายใดใช้ตรายางดังกล่าว ดังนั้นเพื่อสร้างการจดจ าให้กับลูกค้า การสร้างตราสินค้า

ของผู้ค้าข้าวหลามจะชว่ยให้ลูกค้าจดจ าได้ว่าข้าวหลามท่ีช่ืนชอบเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้คา้รายใด นอกจากนี้ตราสินคา้ยัง

ส่งผลให้ผู้ค้าค านึงถึงการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของตรา

สินค้ารวมถึงการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างตราสินค้าให้กับกลุ่มผู้ค้าข้าวหลาม จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถน าไปใช้

เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเข็มแข็งของผลิตภัณฑแ์ละน าไปสู่ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวหลามท่ีเพิ่มขึ้นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ความส าคัญของตราสินคา้ให้กับกลุ่มผู้ค้าข้าวหลามบ้านโปง่แค 

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างตราสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. รวบรวมและจัดเตรียมขอ้มูลเบือ้งต้น และประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ต าบลวังประจบ อ าเภอเมอืงตาก 

2. ลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมข้อมูลการค้าข้าวหลามของชุมชนบ้านโป่งแค รวมถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ พร้อม

แจ้งวัตถุประสงค์เบือ้งต้นของการให้ความรู้และการฝึกทักษะการสร้างตราสินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
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4. เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนของชุมชนบ้านโป่งแค เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้มีความประสงค์เข้าร่วมการ

อบรม 

5. ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังประจบเพื่อขอใชห้้องปฏบัิตกิาร ICT ชุมชน 

6. จัดเตรียมเนื้อหาการอบรมและแบบประเมินความพงึพอใจในการอบรม 

7. ด าเนินการอบรมการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างตราสินค้าพร้อม

ประเมินผลความพงึพอใจการอบรม 

8. สรุปผลการประเมินความพงึพอใจการอบรม 

 

 
 

 
 

ผลการศึกษา 

การด าเนนิงานเร่ิมต้นโดยลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวมขอ้มูลและเชญิชวนผู้จ าหน่ายขา้วหลามเข้าร่วมโครงการ จากนั้น

ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าและการสร้างตราสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 22 คน ซึ่งใน

เบื้องต้นพบอุปสรรคประการหนึ่งคือผู้ค้าข้าวหลามมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์น้อย จึงได้ให้บุตรหลานมาเข้าร่วม

อบรมเพื่อน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปประยุกต์เพื่อใช้งานต่อไป ภายหลังการอบรมผู้จ าหน่ายข้าวหลามได้ตอบแบบ

ประเมินผลความพึงพอใจ โดยผลการประเมินคือ ผู้ตอบแบบประเมินผลเป็นเพศชายจ านวน 4 คน และเพศหญิง

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ 81.82 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 ผู้ตอบแบบประเมนิส่วนใหญ่มอีายุ

 
 

 
 

 
 

 
 



1144 

 

-Proceeding- 

ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 มอีายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.09 ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินเท่ากันกับผู้ตอบท่ีมีอายุ

มากกวา่ 60 ปี ดังแสดงในตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 22 คน ส่วนใหญ่จ าหน่ายขา้วหลาม 5-10 ปี จ านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 จ าหน่ายข้าวหลามน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 จ าหน่ายข้าวหลาม 

11-15 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 จ าหน่ายข้าวหลาม 16-20 ปี    คิดเป็นร้อยละ 13.64 และจ าหน่ายขา้ว

หลามมากกว่า 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 1  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

4 

18 

18.18 

81.82 

รวม 22 100.00 
 

ตารางที่ 2  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี 

13 

2 

- 

5 

2 

59.09 

9.09 

- 

22.73 

9.09 

รวม 22 100.00 
 

ตารางที่ 3  จ านวนปีท่ีจ าหนา่ยข้าวหลาม 

จ านวนปีที่จ าหน่ายข้าวหลาม จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 5 ปี 

5-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

มากกวา่ 20 ปี 

6 

7 

5 

3 

2 

27.27 

31.82 

18.18 

13.64 

9.09 

รวม 22 100.00 
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 ผลการประเมนิความพึงพอใจภายหลังการอบรมการให้ความรู้และทักษะการสร้างตราสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์โดยรวม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.33 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.512 โดยการประเมนิผลความพงึพอใจแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในการอบรม 2) ความพงึ

พอใจในวทิยากร และ 3) ประโยชนท่ี์ได้รับจากการอบรม ดังแสดงในตารางท่ี 4  

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

อบรมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.617 และผู้ประเมินมีความพึงพอใจใน

ระยะเวลาการอบรมและความพึงพอใจในการรับรู้ความส าคัญของตราสินค้าในระดับมาก โดยความพึงพอใจใน

ระยะเวลาการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.18 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.575 และความพงึพอใจในการรับรู้ความส าคัญของ

ตราสินคา้มีค่าเฉลี่ย 4.18 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.386 

 ผลการประเมินความพงึพอใจในวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.64 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.481 โดยผู้รับการอบรมจากวิทยากรมีความพึงพอใจความรู้ ความสามารถในการ
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ถ่ายทอดความรู้ และภาษาท่ีเข้าใจง่ายของวิทยากร ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

4.73 4.59 4.59 และ 0.445 0.492 0.492 ตามล าดับ 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.359 โดยด้านความรู้และทักษะการสร้างตราสินค้า และด้านการน าความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากัน คือ 4.18 และ 0.386 

ตามล าดับ และผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการสร้างตราสินค้าในระดับมาก ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.287  
 

ตารางที่ 4  การประเมินความพงึพอใจ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

1. ความพึงพอใจในการอบรม 4.21 0.537 มากทีสุ่ด 

1.1 ท่านรับรู้ถึงความส าคัญของตราสินคา้ 4.18 0.386 มาก 

1.2 ระยะเวลาการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม 4.18 0.575 มาก 

1.3 สถานท่ีและอุปกรณม์คีวามเหมาะสม 4.27 0.617 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจในวิทยากร 4.64 0.481 มากทีสุ่ด 

2.1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ

สร้างตราสินคา้ 

4.73 0.445 มากที่สุด 

2.2 วทิยากรมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.59 0.492 มากที่สุด 

2.3 วทิยากรใชภ้าษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.59 0.492 มากที่สุด 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 4.15 0.359 มาก 

3.1 ท่านสามารถน าความรูท่ี้ได้รับไปใชใ้นการสร้างตราสินคา้ได้ 4.09 0.287 มาก 

3.2 ท่านได้รับความรู้และทักษะการสร้างตราสินคา้ 4.18 0.386 มาก 

3.3 ท่านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย

สินค้าได ้

4.18 0.386 มาก 

รวม 4.33 0.512 มากทีสุ่ด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างการรับรู้ความส าคัญของตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลิตภัณฑข์้าวหลามบ้านโปง่แค และ 2) เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างตราสินค้าโดยใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 

การศึกษาเร่ิมจากการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ค้าข้าวหลามบ้านโป่งแค จากนั้นประชาสัมพันธ์การอบรม

และเชญิชวนผู้ค้าข้าวหลามเข้าร่วมการอบรมและด าเนินการอบรม ประเมินผลการอบรมโดยใช้แบบประเมินผลความ

พึงพอใจ ภายหลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจการอบรมโดยรวมในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการ

อบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการสร้างตราสินค้าบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เข้ าร่วมอบรมมีความพึง

พอใจในการอบรมและความพึงพอใจในวิทยากรในระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า วทิยากรมคีวามรู้เกี่ยวกับการสร้าง
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ตราสินค้าและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างตราสินค้า รวมถึงวิทยากรมีทักษะและ

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐวดี สวัสดิ์ภักดี และ อุไร สุทธิแย้ม (2561) ท่ี

พบว่า วิทยากรควรมคีวามรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีจะสอน รวมถึงควรมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 

การตอบค าถามและข้อสงสัยของผู้เข้ารับการอบรม และควรส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่พบขณะฝึก

ทักษะดว้ยตนเองได้  

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชนท่ี์ได้รับจากการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจในประโยชน์

ท่ีได้รับจากการอบรมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้ค้าข้าวหลามท่ีเข้าร่วมอบรมได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญ

ของตราสินค้า ผู้ค้าข้าวหลามรับรู้ว่าตราสินค้าจะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าจดจ าตัวผู้ค้ารวมถึงจดจ าต าแหน่งท่ีตั้งร้านค้า 

และมีผลตอ่การเพิ่มยอดขายข้าวหลามได้ สอดคล้องกับการศกึษาของสุรีย์พร ศรีชมภู และ ธีรเวช ทิตยส์ีแสง (2559) 

ท่ีพบวา่ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้สินค้า เมื่อลูกค้าได้รับ

รู้ว่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการซื้อมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ลูกค้าย่อมตัดสินใจซือ้สินค้าจากตราสินคา้

นั้น ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม ผู้ค้าท่ียังคงควบคุมรสชาติและคุณภาพของข้าวหลาม ลูกค้าจะยังคงกลับมาซื้อข้าว

หลามอยา่งสม่ าเสมอ เนื่องจากลูกค้าจะมีพฤตกิรรมการซื้อสินค้าจากร้านประจ า (สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์, 2560) และ

เมื่อผู้ค้ามีตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหลามของตนเอง ลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจในคุณภาพของข้าวหลามก็จะยังคงซื้อ

ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามจากตราสินค้านั้น เนื่องจากลูกค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงตราสินค้าท่ีชื่นชอบไปยังตราสินค้าอื่น (พัชรี 

ธีรชูวิวัฒน์ และ โรจนศักดิ์  โฉมวิไลลักษณ์, 2560) นอกจากนี้ ผลการศึกษาของสุรีย์พร ศรีชมภู และ ธีรเวช ทิตย์สี

แสง (2559) ยังพบว่า การรู้จักตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะ

ตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีลูกค้ารู้จักตราสินค้ามากกว่าท่ีจะเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าท่ีไม่รู้จัก  ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าว

หลาม ลูกค้าท่ีจดจ าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวหลามท่ีมีคุณภาพ จะแนะน าหรือบอกต่อไปยังญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือ

บุคคลอื่น เมื่อบุคคลเหล่านี้มีความต้องการท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหลามก็จะคิดถึงตราสินค้าข้าวหลามท่ีได้รับรู้จาก

การแนะน าหรอืบอกตอ่ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการรักษาและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้คา้ข้าวหลาม 
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ลักษณะและรูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนัก

ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย 

The Characteristics and Content of Video to Promote the Understanding and 

Awareness of HIV Prevention for MSM Group 
 

บดินทร์ เหลืองไตรรัตน์1* และ ภัทรภร สังขปรีชา1

Bodin Luangtrirat1* and Pataraporn Sangkapreecha1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมความเสี่ยงและความรู้ความเข้าใจเร่ืองการติดเชื้อ 

เอชไอวี (เอดส์) ของกลุม่ชายรักชาย 2) ลักษณะของสื่อวิดโีอ ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายสนใจ เข้าใจเนื้อหาและเปิดรับชม

จนจบ 3) รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดีโอ ท่ีท าให้กลุ่มชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเกิดการแบ่งปัน  

ส่งต่อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มชายรักชายท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ติดตามแฟนเพจ DudeAdam ซึ่งเป็นเพจเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่าง 

มีชว่งอายุระหว่าง 18-36 ปี มปีฏสิัมพันธ์กับเพจสม่ าเสมอ และอาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชายรักชายมีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อ  

มีเพศสัมพันธ์ และมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีการรับประทานยาก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ (PeP และ PrEP) ในด้าน

ลักษณะของสื่อวิดีโอ กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจสื่อวิดีโอแนะน าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่มีคุณภาพ 

การผลิต มีการใช้เทคนิคการถ่ายท าท่ีท าให้เกิดสื่อวิดีโอท่ีมีคุณภาพดี มีการใช้กราฟฟิกที่เหมาะสม มีวิธีการน าเสนอ  

การเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับวัย สนใจสื่อวิดีโอท่ีมีความน่าเชื่อถือจากผู้น าเสนอท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็น

บุคคลมีชื่อเสียง หรือมีการใช้สถานท่ีจริงท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการถ่ายท า และสนใจสื่อวิดีโอ ท่ีมีความเป็นกันเอง 

สื่อสารด้วยค าพูดท่ีเข้าใจง่าย มีความยาวท่ีเหมาะสม ส่วนลักษณะสื่อวิดีโอท่ีผู้รับชม ชมจนจบ ควรมีเนื้อหาท่ี 

น่าติดตามมีปริมาณข้อมูลท่ีไม่มากจนเกินไป และมีความยาวท่ีพอเหมาะ ส าหรับสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชาย

ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนั้น จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองใกล้ตัว ใช้สถานท่ีและบุคคลที่

เกี่ยวข้องจรงิ และน าเสนอขอ้มูลใหม่ท่ีเป็นประโยชน ์ซึ่งยังไมเ่ป็นท่ีรับทราบกันอย่างกว้างขวาง 
 

ค าส าคัญ:   ลักษณะสื่อวิดโีอ, ความตระหนัก, การป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวี, ชายรักชาย 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) risk activities and the understanding of HIV infection in MSM 

group 2) The characteristics of video content for the HIV prevention in men who have sex with men (MSM) group 

that is easy for MSM to understand and view the entire video and 3)  The characteristics of video content that 

makes MSM group realize the importance of preventing HIV infection and share the video to others.  Data were 

collected by an in-depth interview with 12 MSMs who live in Bangkok that follow Dude Adam fan page with good 

engagement (internet reached) on Facebook and age between 18-36 years old. 

 The results of the study showed that MSM usually use a condom during sexual intercourse, and few take 

PeP and PrEP to prevent HIV infection.  MSM were interested in HIV prevention video that has good production 

quality, good shooting techniques, good use of graphic, interesting storyline that appropriate with audience’s age, 

credible info from an expert or from shooting in an HIV- related location, casual presentation, appropriate length, 

and is easy to understand. For the video that audience will view the entire video, it has to be enthralling and has 

an appropriate amount of information and length. The video that makes MSM realize the importance of preventing 

HIV infection has 3 characteristics:  present the information in a casual way, use people and location that related 

to HIV infection or prevention in the video shooting, and present useful information that audience might not know 

before. 
 

Keywords:   Video characteristics, Awareness, HIV prevention, Men who have sex with men (MSM) 
 

บทน า 

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นสาเหตุท่ีท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้สูง จากรายงานสถานการณ์เอดส์ท่ัว

โลกของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 ประมาณการผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ัวโลกท่ี 

36.9 ล้านคน และเป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ในปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 1.8 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ

โรคเอดส์ จ านวน 9.4 แสนคน (UNAIDS, 2018) ส าหรับประเทศไทยใน ปี 2560 ส านักระบาดวิทยารายงานว่ามี

จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท่ียังคงมีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน และเป็นผู้ตดิเชื้อรายใหม่ประมาณ 5,500 คน โดยมีผู้

ท่ีได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตน ประมาณร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด และมีผู้ท่ีก าลัง

ได้รับยาต้านไวรัส คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัย และในจ านวนนี้ ร้อยละ 84 กดเชื้อไวรัสส าเร็จ  

(กรมควบคุมโรค, 2561) ในขณะท่ีผู้เชี่ยวชาญ Thai Working Group และทีม A2 (Family Health International Thailand, 

2008) เคยคาดประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่รายใหม่ในปี พ .ศ. 2558 จ านวน 8,184  

ราย โดยปัจจัยเสี่ยงของการตดิเชื้อเอชไอวีเกิดจากการมเีพศสัมพันธ์ถึงร้อยละ 89 และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากกลุ่มชาย

ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายมากถึง ร้อยละ 43  

ในสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น รวมท้ังมีกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have 

sex with men: MSM) หรือเกย์ สาวประเภทสอง (Transgender: TG) ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์ได้ท้ังในระหว่างเพศเดียวกัน

และกับผู้หญิง (Bisexual) รวมท้ังหญิงรักหญิง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้น และส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักใน

การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า จ านวนชายรัก

ชายในประเทศไทย มีประมาณ 638,428 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของประชากรชายท่ีมีอายุระหว่าง 15-29 ปี 
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จ านวนท้ังสิ้น 21,280,943 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ นพิันธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (2559) พบวา่ ชายรัก

ชายได้รับการยอมรับในสายอาชีพบางอาชีพ เช่น อาชีพช่างแต่งหน้า ช่างเสริมสวย นักแสดง นักประดิษฐ์สิ่งสวยงาม 

พนักงานบริการ ท่ีส าคัญคือ ปัจจุบันกลุ่มชายรักชายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการด าเนนิงานเพื่อยุตปัิญหาเอดส์ใน

ประเทศไทย เนื่องจากผลการวิจัยและการศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า  

กลุ่มชายรักชายยังมอีัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากข้อมูล The lasted country snapshot of Thailand 

รายงานว่าร้อยละ 41 ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย คือ กลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

ชายรักชายท่ีอาศัยอยู่ในหัวเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองท่องเท่ียว และการท่ีระบุว่ากลุ่มชายรักชายเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง

ต่อเอชไอวีสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น จึงเสมือนเป็นการตอกย้ าให้กลุ่มชายรักชายไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ส่งผลต่อ

การเปิดเผยตนเองต่อสังคมลดลง เพราะไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง (UNDP, 2012) ตัวเลขอีก

ข้อมูลหนึ่งท่ีเป็นท่ีน่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชายคือ สถิติขององค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO อ้างใน นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2559) พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีประชากร 3.5 ล้านคนใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตท่ี้ติดเชื้อเอชไอวี   

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดค าถามว่า แท้จริงแล้วสาเหตุท่ีท าให้การติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มชาย

รักชายในไทยนั้น มีสาเหตุจากอะไร โดยในขั้นแรกได้มุ่งประเด็นไปท่ีการขาดแคลนข้อมูลในโลกออนไลน์ส าหรับ 

สื่อวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายยังคงมีเป็นจ านวนน้อย ซึ่งแปรผกผันกับจ านวน  

สื่อวิดีโอท่ีให้ข้อมูลด้านอื่น ๆ ท่ัวไป เช่น วิดีโอด้านการท่องเท่ียว อาหาร รีวิวสินค้า การทดสอบทดลอง เร่ิมได้รับ

ความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ HIV แล้วยังถือว่ามีปริมาณน้อย เว็บไซต์ 

Adamslove.org ถือเป็นเว็บไซต์ท่ีมีภารกิจในการสื่อสารเพื่อให้กลุ่มชายรักชายเข้าใจถึงการป้องกันเชื้อเอชไอว ีรวมถึง

วิธีการรักษา หากได้รับเชื้อ ซึ่งรูปแบบในการสื่อสารมท้ัีงบทความในหนา้เว็บไซต ์และการท าวิดีโอสั้น ๆ หลากหลาย

รูปแบบ ท้ังการให้แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลหนา้ตาดี มาพูดคุยถึงข้อมูลเบือ้งต้นของ เอชไอวี เชน่ 

การป้องกันการตดิเชื้อ การใชย้าก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเอง แตม่กีารสื่อสาร

ออกมาเป็นคร้ังคราว ซึ่งอาจจะเป็นด้วยสาเหตุจากปัจจัยหลายด้าน ท้ังการสนับสนุนการเผยแพร่ และระยะเวลา 

ข้อจ ากัดเหลา่นีท้ าให้การสื่อสารยังไม่เป็นท่ีรู้จักและแพร่หลายมากนัก 

 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงตอ้งการศึกษากระบวนการการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มชายรักชายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน

รูปแบบวิดีโอสั้น ซึ่งเป็นรูปแบบสื่อท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน (Youtube, 2019) เพื่อให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ท้ังก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ และเปรียบเทียบวิดีโอท่ีมีอยู่แล้วกับวิดีโ อท่ีทางผู้วิจัยได้

จัดท าขึ้น เพื่อวิเคราะห์ถงึลักษณะ รูปแบบ และเนื้อหาของสื่อวิดีโอท่ีน่าสนใจ เพื่อสง่เสริมความเข้าใจและตระหนักใน

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ีในกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ งานวิจัยชิ้นนี้จะท าให้ได้ข้อมูลในการผลิต

วิดีโอท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถจูงใจให้กลุ่มชายรักชายสนใจเลือกดู เข้าใจเนื้อหา ตระหนักถึงการป้องกันการตดิ

เชื้อ และมีการส่งตอ่ (Share) เพื่อแบ่งปันวิดีโอนี้ให้แก่กลุ่มบุคคลท่ีรู้จัก ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อวงการสาธารณสุขและ

ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอ่ไป   
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงและความรู้ความเข้าใจเร่ืองการตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มชายรักชาย 

 2. เพื่อศึกษาลักษณะของสื่อวดิีโอท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายสนใจ เข้าใจเนื้อหา และเปิดรับชมจนจบ 

 3. เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดโีอ ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเกดิการ

แบ่งปันสง่ตอ่ 
 

แนวคดิทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกี่ยวกับ VDO Content 

  รูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์มีมากมายและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการท างานท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว รวมถึงต้นทุนท่ีต่ าลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดวิดีโอท่ีหลากหลาย สามารถ

เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย ศุภภัทรา บุณยสุรักษ์ (2558) ได้จ าแนกรูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์ท่ีพบในปัจจุบันไว้

หลายรูปแบบ ดังนี้   

  1. Video Blog ท่ีสร้างโดยบุคคลที่มชีื่อเสียง แต่ละคลิปมักมีความยาวประมาณ 1-5 นาที 

  2. คลิปวดิีโอแบบสั้นความยาว 6 วนิาทีโดยใชแ้อปพลเิคชั่น Vine ในการจัดการ 

  3. การใช้ Event Videos น าเสนอวิดีโอคลิปในรูปแบบของการถ่ายท าภาพเหตุการณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

แบรนด ์

  4. การท าวิดีโอในลักษณะการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ซึ่งควรเน้นความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมชาติ

ของบุคคลเป็นส าคัญ 

  5. Video Presentation คือ การท าคลิปวิดีโอเพื่อน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ โดยมักมีการร่างกรอบความคิด 

(Storyboard) ไวก้่อนการถายท า 

  6. การท า Live Video หรือ Live Streaming เป็นการถา่ยทอดสดวดิีโอแบบเรียลไทม ์
 

 การผลิตวดิีโอคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพ เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้มีผู้ชมวดิีโอเพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาตอ้งตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

และมีการแบ่งปันให้ผู้อื่นรับชม ลักษณะของ VDO Content ตามเกณฑ์ของ Viral Marketing ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การผลิต

วดิีโอประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญหลายประการดังนี้ (ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์, 2559)  

  1) หัวข้อต้องน่าสนใจ (Attractive) ชื่อเร่ือง พาดหัว (Title) เป็นสิ่งดึงดูดผู้ชมให้เข้าหาวิดีโอ ซึ่งมีโอกาส

สูงมากท่ีวิดีโอนั้นจะถูกแบ่งปันหรือส่งต่อ อีกท้ังการมีรูปตัวอย่างท่ีน่าสนใจ จะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจจนต้องคลิก

รับชมคลิปวดิีโอน้ัน 

  2) วิดีโอท่ีเข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม (Emotional) ไม่ว่าจะเป็น เศร้า ตลก สนุก ประทับใจ ตื่นเต้น ซึ้งกินใจ 

โกรธ เป็นต้น โดยผู้ชมอาจมปีระสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ ๆ จึงท าให้มีอารมณ์ร่วมและท าให้แนวโน้มการแบ่งปันท่ีสูง 

  3) การคิดและการสื่อสารท่ีนอกกรอบ (Unseen) มีความแตกต่างจากสิ่งท่ีเคยมีมาก่อน จะท าให้ผู้ชม

สนใจในความแปลกใหมแ่ละเกิดการแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับชม  

  4) มคีวามขัดแย้งท่ีเป็นประเด็นถกเถยีง (Controversial) เป็นกระแส (Talk of The Town) ท าให้ผู้ชมตา่งมี

ความคิดเห็นต่างกันในแตล่ะมุมมองจนเกิดเป็นท่ีสนใจ และเกิดการแบ่งปันบอกตอ่ได้ในท่ีสุด 

  5) ลักษณะวดิีโอท่ีให้ประโยชน ์(Useful) เชน่ ให้ความรู้ ให้แง่คดิการใช้ชีวิต 
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  6) สามารถส่งตอ่แบ่งปันได้ง่าย (Convenient) ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และต้องไม่จ ากัดการเข้าชม เพราะ

การจ ากัดการเข้าชมจะท าให้การบอกตอ่มีประสิทธิภาพลดลง 

  7) ไมเ่นน้ขายของจนเกินไป (Un-Advertising) เพราะผู้ชมจะเกิดอคตไิม่อยากแบ่งปัน เพราะเหมือนเป็น

การโฆษณาสนิค้า หรือวดิีโอท่ีสร้างขึน้มาในรูปแบบท่ีจงใจให้เหมอืนวา่ไมใ่ชโ่ฆษณา  

  8) มคีวามเป็นเอกลักษณ์ (Unique) มีลักษณะเฉพาะของตราสินคา้ อาจจะเป็นเร่ืองสี (Mood and Tone) 

หรือรวมไปถึงนักแสดงท่ีเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้านัน้ ๆ  

  9) วิดีโอต้องได้รับการโปรโมทส่งเสริมให้ผู้คนในเครือข่ายได้เห็นอย่างเพยีงพอ (Sufficiently Promoted) 

ท าให้วิดโีอถูกเผยแพร่ในวงกวา้ง  

  10) Effectively Executed คือ การด าเนนิงานในการผลิตต้องเป็นไปอยา่งถูกวธีิและมคีุณภาพ 

 นอกจากนี้ ศุภภัทรา บุณยสุรักษ์ (2558) ยังอธิบายถึงหลักการการสร้างวิดีโอให้ประสบความส าเร็จไว้

เชน่เดียวกัน ดังนี้ 

  1) วิดีโอท่ีใช้ควรมคีวามยาวท่ีเหมาะสม คลิปท่ีได้รับความนิยมท่ีมีเพจวิวเกิน 1 ล้านวิว ขึ้นไป ส่วนใหญ่

แลว้มักจะมีความยาวของวดิีโอประมาณ 2-5 นาทีเท่านัน้  

  2) ทดสอบการเผยแพร่ให้กลุ่มตัวอย่างดูวดิีโอก่อน เพื่อหาข้อบกพร่อง และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงก่อน

การเผยแพร่จริง 

  3) มีเนื้อหาท่ีดี เนื้อหาวิดีโอน้ันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เพราะหากไมต่รงใจกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้ชมจะ

ข้ามผ่านวดิีโอไปอยา่งไมล่ังเล  

  4) ปล่อยวิดโีอในเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ช่วงเวลาท่ีมีสถติคิวามหนาแนน่ของผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตสูง เป็นต้น  

  5) ปล่อยวิดีโอในท่ีเหมาะสม เช่น Social Network แหล่งชุมชนออนไลน์ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการจะ

สื่อสาร 

  6) ใช้ผู้ท่ีมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ซึ่งบุคคลเหล่านี้ มีศักยภาพในการโน้มน้าว รวมถึงช่วย

ผลักดันวดิีโอให้แพร่หลายออกไปได้มากและรวดเร็วย่ิงขึ้น  

  7) ใชก้ระแสท่ีอยู่ในความสนใจในช่วงนัน้ให้เป็นประโยชน์ หลายคลปิวดิีโอมผีู้คนมากมายเข้าไปชมท้ัง ๆ 

ท่ีไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะเพียงวิดีโอคลิปนั้น มีเร่ืองราวอยู่ในช่วงเวลา และสัมพันธ์กับกระแสท่ี

สังคมก าลังให้ความสนใจ  

  8) ท าให้วิดีโอท่ีน าเสนอง่ายตอ่การแบ่งปัน ส่งต่อ เพราะถึงแม้วิดีโอคอนเทนต์จะยอดเยี่ยมเพยีงไร แต่

ถ้าขาดการส่งต่อแลว้ การเข้าถึงวดิีโอของกลุ่มเป้าหมายก็จะน้อยลงไปด้วย 
 

 คุณลักษณะท่ีจะส่งผลให้วิดีโอประสบความส าเร็จจนท าให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจจนเกิดการแบ่งปัน ซึ่ง

หมายถึงการส่งต่อสารท่ีผู้ผลิตต้องการจะเผยแพร่ออกไป มีหลากหลายลักษณะ ตัวอย่างจากการวิจัยของ อุษณีย์ 

ด่านกลาง (2559) ท่ีพบว่า คุณลักษณะของสื่อวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ชมจะให้

ความสนใจกับวิดีโอท่ีก าลังมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นมากท่ีสุด รองลงมา คือ จะให้ความ

สนใจกับวิดีโอท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ผู้คนมักจะเลอืกสื่อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจหรือเป็น

กระแสนิยมในขณะนั้นมากกว่าสิ่งใหม่ และจุดประสงค์ของผู้ชมคลิปวิดีโอก็เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับ

วัตถุประสงค์ในการรับชมวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์ คือ ส่วนใหญ่เพื่อความสนุกและความบันเทิง ร้อยละ 

64.25 รองลงมา คือ เพื่อการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ร้อยละ 17.50 ถึงแมก้ารรับชมวดิีโอเพื่อการศึกษา
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จะมีเป็นอันดับสอง แต่การผลิตสื่อเพื่อชักจูงให้ผู้คนเห็นความส าคัญ เชิญชวน รณรงค์ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือ

สาระความรู้ก็ยังสามารถดึงดูดให้ผู้ชมสามารถคล้อยตามและเห็นความส าคัญของสารท่ีต้องการสื่อออกไปได้ เช่น

งานวิจัยของ เกียรติคุณ เยาวรัตน์  (2560) ท่ีศึกษาคลิปวิดีโอเพื่อจูงใจให้ผู้ชมออกก าลังกายด้วยการวิ่ง ท่ีพบว่า 

เนื้อหาวิดีโอท่ีจะท าให้คนมแีรงจูงใจในการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง คือ เนื้อหาท่ีมีคุณค่าต่อผู้ชมและแสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ท่ีชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงท่ีได้จากการวิ่ง ส าหรับวิธีการน าเสนอท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการวิ่งได้ดีท่ีสุด 

คือ การสัมภาษณ์ท่ีสนุก สร้างอารมณร่์วม และสรา้งความเขา้ใจ รวมถึงการสอนวธีิการว่ิงแบบชัดเจนและเข้าใจง่าย  

 นอกจากปัจจัยท่ีกลา่วมาข้างตน้แลว้ การแบ่งปัน ส่งต่อก็เป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญซึ่งจะท าให้สารท่ีผู้ผลิตต้องการ

จะเผยแพร่กระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือคนหมู่มากถูกส่งออกไปได้อย่างรวดเร็ว ใช้ต้นทุนน้อย  แต่ได้ผลลัพธ์ 

ท่ีดีท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ จากการวิจัยของ ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์ ซึ่งศึกษาเร่ือง  

การวเิคราะห์คลปิวดิีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสนิใจแบ่งปัน ได้กลา่วไวว้า่ ม ี3 ปัจจัยหลักด้วยกัน 

คือ ลักษณะเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับใจหลังชมคลิปวิดีโอ ปัจจัย

สุดท้ายคอื ความเหมาะสมในการแบ่งปัน   

 ความหลากหลายทางเพศ 

 LGBT คือ ค าท่ีใช้เรียกกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาตั้งแต่ยุค 90 ดัดแปลงมาจาก LGB ท่ีใช้แทนวลี 

Gay Community โดย L มาจากค าวา่ Lesbian หรือผู้หญิงท่ีรักผู้หญิงด้วยกัน G มาจากค าวา่ Gay หรือผู้ชายรักผู้ชาย B มา

จากค าว่า Bisexual หรือผู้ท่ีมีรสนิยมชอบท้ังเพศชายและหญิง และ T มาจากค าว่า Transgender/ Transsexual คือ ผู้ท่ี

แปลงเพศ กิ่งรัก องิคะวัตร (2542) ได้จ าแนกกลุ่มชายรักชาย (Male Homosexual) ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

  1) Gay คือ ผู้ชายท่ีมีรสนยิมทางเพศชอบผู้ชายดว้ยกัน แต่ยังคงพึงพอใจในความเป็นเพศชายของตน 

  2) Transvestite คือ ผู้ชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายด้วยกัน แต่มีความพึงพอใจท่ีจะเลียนแบบเพศ

หญิง ด้วยการแตง่ตวัเลียนแบบหรือเลียนแบบบุคลิกภาพของเพศหญิง 

  3) Transsexualism หรือ Transgender คือ ผู้ชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายด้วยกัน มีความต้องการ

เป็นเพศหญิงและแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้ว 
 

 บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2532) และปุรินทร์ นาคสิงห์ (2547) ได้ให้ความหมายว่า “เกย์” หมายถึง ชายท่ีมีความ

พงึพอใจที่จะมคีวามสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน โดยไม่ได้มคีวามปรารถนาจะเป็นผู้หญิงในเชิงกายภาพ ผู้ท่ีนิยาม

ตนเองว่าเป็นเกย์บางคน ถ้าหากพิจารณาเพียงแค่พฤติกรรมหรือลักษณะภายนอกจะไม่สามารถแยกได้ว่าผู้ชายคน

ไหนเป็นเกย์หรือมแีนวโนม้ทางเพศต่อเพศเดียวกัน 

 Humphreys (1970) ได้ให้นิยามชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายตามองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

  1) ชายท่ีมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชาย เนื่องจากเหตุผลหรือข้อจ ากัดในชีวิต (Trade) หมายถงึ ผู้นิยาม

ว่าตนเองเป็นชายและไม่ได้รู้สึกรักหรือชอบในเพศเดียวกัน แต่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันของชายใน

กลุ่มนี ้เป็นไปเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการทางเพศเท่านัน้ 

  2) ชายรักสองเพศ (Ambisexual หรือ Bisexual) หมายถึง ผู้นิยามตนเองว่ามีความรู้สึกทางเพศท้ังต่อ

เพศชายและเพศหญิง โดยสามารถมบีทบาททางเพศได้ท้ังรุกและรับ (Inserter/Insertee) 

  3) เกย์ (Gay Guys) หมายถึง ผู้นิยามตนเองว่าเป็นเกย์ และใช้ชีวิตในฐานะเกย์ในสังคมอย่างเปิดเผย 

เพยีงแต่มีความเป็นชายอยา่งชัดเจน สามารถมีบทบาททางเพศท้ังรุกและรับ 
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  4) เกย์ท่ีไม่ยอมรับวา่ตนเองเป็นเกย์ (Closet Queens) หมายถงึ ผู้ท่ีไม่ยอมรับในความเป็นเกย์ของตนเอง 

และพยายามปิดบังซ่อนเร้นความเป็นเกย์ของตนไว ้ 
 

 นอกจากนี้ ยังมีการจ าแนกเกย์โดยใช้แบบทดสอบท่ีดัดแปลงมาจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาของ Costa และ 

McCrae ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ความยุติธรรม อารมณ์ และประสบการณ์ ดังนี้ 

  1) กลุ่มท่ียอมรับการเป็นเกย์ของตนเองแบบสมบูรณ์ บุคคลกลุ่มนี้จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเอง

เป็นเกย์ และพร้อมท่ีจะน าเสนอตัวตนในด้านเพศสภาพแก่สาธารณะชนด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเกย์ในกลุ่มนี้ บางคน

จะแสดงออกในลักษณะออกสาว (Out Totally) 

  2) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ียอมรับการเป็นเกย์ของตนเองแบบสมบูรณ์ บุคคลกลุ่มนี้จะยอมรับว่าตนเองเป็น

เกย์ แตจ่ะไมน่ าเสนอตนเองแกส่าธารณะ แตค่นภายนอกก็จะสามารถจ าแนกได้ว่าเป็นเกย์ (Out to All) 

  3) กลุ่มท่ีแสดงออกโดยเลือกสถานการณ์ สถานท่ี และบุคคล โดยจะเลอืกปริมาณในการแสดงออกใน

ระดับท่ีคาดคะเนวา่บุคคลอื่นจะรับได้ หรืออาจจะปิดบังตัวตนเมื่อจ าเป็น (Out to Some People) 

  4) กลุ่มท่ีกลา้แสดงออกกับทุกคน แต่มขี้อยกเวน้ส าหรับบางบุคคล โดยส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัว

หรือเพื่อนร่วมงาน (Out to All but Family or/and at Work) 

  5) กลุ่มท่ีไม่แสดงออกเลย บางคนถึงขนาดแต่งงานมีครอบครัวตามความคาดหวังของสังคม (Out to 

None) 

 ความหลากหลายทางเพศในแบบชายรักชายพบมากที่สุด แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนวา่มจี านวน

มากน้อยเพียงใด เพราะยังติดข้อจ ากัดในการวินจิฉัยว่าใครเป็นหรือไมเ่ป็น แม้ว่าปัจจุบันจะมกีารเปิดเผยและยอมรับ

ได้มากขึ้น แต่สังคมโดยท่ัวไปยังมีเจตคติในทางลบกับการรักเพศเดียวกันอยู่บ้าง จึงท าให้ส่วนหนึ่งไม่กล้าเปิดเผย

ตนเอง (สุวัทนา อารีพรรค, 2550) การเปิดกวา้งส าหรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันท าให้มบุีคคลตา่ง ๆ 

ให้ความหมายของชายรักชายไว้มากมาย รวมท้ังจ าแนกประเภทของกลุ่มชายรักชายด้วยเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน แต่ว่า

ถึงแมว้า่จะมีการคน้หาความหมายมากแค่ไหน ก็ยังคงมผีู้คนท่ียังไมเ่ปิดรับความหลากหลายทางเพศอยูน่ั่นเอง 
 

 การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย 

 ในกลุ่มชายรักชายมักมีปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพในหลายด้าน ท้ังด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย 

โดยเฉพาะสุขภาวะทางเพศ ซึ่งอาจน าไปสู่การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ นอกจาก

ความคิดท่ีว่าชายรักชายมีเพศสัมพันธ์กันยังไงก็ไม่ท้องหรือไม่มีฝ่ายใดเสียหาย ท าให้ขาดความยับยั้งชั่งใจในการ

ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง , ทิพพมาส ชิณวงศ์, โอไบรอัน และ   

แม็กกวาย (2559) ได้ศึกษากลุ่มชายรักชายจากคลินิกนิรนาม จ านวน 31 คน พบว่า ส่วนใหญ่เชื่อวา่รักแท้ไม่มีจรงิใน

กลุ่มชายรักชาย ซึ่งส่งผลตอ่การเปลี่ยนคู่นอนท่ีมากขึ้น และให้ความหมายวา่เซ็กส์ คือ ความตอ้งการตามธรรมชาติท่ี

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกประเด็นหนึ่ง คือ โครงสร้างทางสรีระวิทยาท่ีส่งผลให้กลุ่มชายรักชายมีความเสี่ยงในการเป็น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากทวารหนักไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเสียดสี เมื่อมี

เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจะไมม่สีารหลอ่ลื่นหลังออกมาเหมอืนชอ่งคลอด อกีทัง้เนื้อเยื่อท่ีทวารหนักเป็นเนื้อเยื่ออ่อน

จึงมคีวามเปราะบางและฉีกขาดง่าย รวมถึงล าไส้ตรงและล าไส้ใหญ่มขีนาดพื้นท่ีมากกวา่เม่ือเทียบกับช่องคลอด จึงท า

ให้มีโอกาสเกิดแผลได้มากกว่า ส่งผลให้กลุ่มชายรักชายมีความเสียงต่อการติดโรคท่ีมีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

มากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนี้ หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อมีการหลั่งน้ าอสุจิทางทวารหนัก
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ฝ่ายรับหรือฝ่ายท่ีได้รับการสอดใส่จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV มากกว่าฝ่ายรุกหรือฝ่ายสอดใส่ กรณีท่ีผู้ติดเชื้อเป็นฝ่ายรุก 

รวมถึงการมอีอรัลเซ็กซ์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. ค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส์ ของกลุม่ชายรักชาย 

  2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่ม

ชายรักชาย  

  3. รวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชงิลึก จากกลุ่มชายรักชายท่ีสามารถเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต

ได้ ดังนัน้ผู้วจิัยจึงเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจงจากผู้ติดตามแฟนเพจ DudeAdam ซึ่งเป็นเพจเฉพาะกลุ่มส าหรับชาย

รักชายเพจเดียว ท่ีใชใ้นการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอ้มูลบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ท่ีมีผู้ตดิตามถึง 9.2 หมื่น

คน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกจะมีช่วงอายุระหว่าง 18-36 ปี มีปฏิสัมพันธ์กับเพจอย่างสม่ าเสมอ และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนัน้จึงได้กลุ่มตัวอยา่งท่ีสมัครใจในการให้ข้อมูล จ านวน 12 คน จากนั้นน าสื่อวดิีทัศน์ ให้กลุม่ชาย

รักชายท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลรับชม จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ 1) "พละ" ผมมีเชื้อ HIV ครับ 2) “จริงหรือไม่? โรคเอดส์รักษาได้ 

คนไทยใชส้ิทธ์ิตรวจได้ฟรี อยู่เป็นลมืป่วย ซีซั่น 4 และ 3) DudeAdam-HIV Series Ep 0 ซึ่งเป็นคลปิวดิีโอท่ีผู้วจิัยจัดท า

ขึน้เอง หลังจากนัน้จึงใชแ้บบสอบถามค าถามปลายปิด เพื่อส ารวจพฤติกรรมการเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี 

และนัดหมายสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นรายบุคคล โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ  

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย ท่ีติดตามแฟนเพจ DudeAdam บนสื่อสังคม ออนไลน์ 

Facebook ท่ีมีปฎิสัมพันธ์กับเพจอย่างสม่ าเสมอ อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 18–36 ปี และเป็น 

ผู้เต็มใจที่จะให้ขอ้มูล จ านวน 12 คน โดยมีการนัดหมายสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล 

 การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการค้นคว้าจากเอกสาร และ

งานวิจัยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของกลุ่มชายรักชาย และวิเคราะห์

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเร่ืองการตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และชอ่งทางการรับข้อมูลของกลุ่มชายรักชาย  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพน าข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มชายรักชายมาวิเคราะห์ในประเด็น ลักษณะของ

สื่อวิดโีอเร่ืองการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอวใีนกลุ่มชายรักชาย ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายสนใจ และเปิดรับชมจนจบ และ

รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวี และเกิดการแบ่งปันส่งต่อ และ

น าเสนอผลการวจิัยดว้ยวธีิการเชงิบรรยาย (Descriptive research)  
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ผลการศึกษา 

 1. พฤติกรรมความเสี่ยงและความรู้ความเขา้ใจเรื่องการตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ของกลุ่มชายรักชาย 
 

ตารางที่ 1 พฤติกรรมความเสี่ยงเร่ืองการตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของกลุม่ชายรักชาย 

พฤตกิรรมความเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 

1. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วง 6 เดอืนท่ีผ่านมา 

   1.1 ไมม่เีพศสัมพันธ์กับผู้ใดเลย 3 25 

   1.2 มเีพศสัมพันธ์กับคนรักเท่านั้น 3 25 

   1.3 มเีพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน 6 50 

2. การรับทราบผลเลอืดของผู้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ดว้ย 

   2.1 ทราบผลเลอืดของทุกคน 2 22.22 

   2.2 ส่วนมากจะไมท่ราบ 4 44.44 

   2.3 ไมเ่คยทราบผลเลอืดเลย 3 33.33 

3. วิธีป้องกัน 

   3.1 ถุงยางอนามัย 8 88.88 

   3.2 การทานยา PrEP 1 11.11 

   3.3 การทานยา PEP 0 0 

4. แหล่งข้อมูลเมื่อมีปัญหาหรอืขอ้กังวลใจ เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

   4.1 หาข้อมูลทางสื่อออนไลน ์ 12 100 

   4.2 คลินิกเฉพาะทาง 4 33.33 

   4.3 ปรึกษาเพ่ือน 2 16.67 

   4.4 อื่น ๆ 1 8.33 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 มีพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ โดยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน มากถึงร้อยละ 50 ส่วนอกีรอ้ยละ 25 มีเพศสัมพันธ์กับคนรักเท่านั้น 

และส่วนมากไมท่ราบผลเลอืดของคู่นอนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาไมเ่คยทราบผลเลือดของคู่นอน

เลย คิดเป็นร้อยละ 33.33 และทราบผลเลือดของคู่นอนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีวิธี

ป้องกันเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย คิดเป็นร้อยละ 88.89  และมีเพียงร้อยละ 11.11 

เท่านั้นท่ีใช้การรับประทานยา PrEP เพื่อป้องกัน และผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ระบุว่าเมื่อมีปัญหาหรอืขอ้กังวลใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์  ได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเตมิจากสื่อออนไลน ์ ในขณะท่ี

จ านวน 4 คน หรือร้อยละ 33.33 หาข้อมูลจากคลีนิคเฉพาะทาง และจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ปรึกษา

เพื่อนเมื่อมีปัญหาหรอืขอ้กังวลใจ 
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ตารางที่ 2 ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 

มาก 6 50 

ปานกลาง 6 50 

น้อย 0 0 
  

 จากตารางท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระบุว่า ตนเองมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในระดับมาก และจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ระบุว่ามีความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยท่ีไม่

มผีู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ามคีวามเข้าใจเกี่ยวกับโรคในระดับน้อย 

 

ตารางที่ 3 การประเมินตนเองถงึพฤตกิรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 

มคีวามเสี่ยง 6 50 

ไมม่คีวามเสี่ยง 6 50 

 

 จากตารางท่ี 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 คน หรือร้อยละ 50 คิดว่าตนเองมพีฤติกรรมความเสี่ยงในการ

ตดิเชื้อเอชไอวี และจ านวน 6 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 50 ตอบวา่ ไมม่ี 

 2. ลักษณะของสื่อวดิีโอทีท่ าให้กลุ่มชายรักชายสนใจ เขา้ใจเนื้อหา และเปดิรับชมจนจบ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบของสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชายสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 

แบ่งได้เป็น 6 หัวขอ้ ได้แก่   

  1) คุณภาพและเทคนิคการถา่ยท า สื่อวิดโีอต้องมคีุณภาพและมกีารใช้เทคนิคการถา่ยท าที่ดี 

  2) วิธีการน าเสนอและการเล่าเร่ือง เป็นปัจจัยส าคัญในสื่อทุกประเภท ท่ีจะท าให้ผู้รับสารสนใจและรับ

สารนั้นได้อย่างเต็มท่ี ส าหรับลักษณะสื่อวิดีโอในด้านวิธีการน าเสนอนั้น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจกับวิดีโอท่ี

กระชับ ไมเ่ยิ่นเยอ้ มรูีปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 

  3) ลักษณะกราฟิกและการแสดงภาพ การใช้ลูกเล่นในการตัดตอ่วิดโีอ การให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ

บนคลิปวิดีโอ สื่อวิดีโอในปัจจุบันมักมีการใช้เทคนิคและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการน าเสนอ เพื่อให้วิดีโอมีความ

นา่สนใจ รวมท้ังมีการใชข้้อความกราฟิกเพื่อน าเสนอขอ้มูลอกีทางหนึ่ง โดยวิดโีอท่ีมีการใชอ้นิโฟกราฟิก (Infographic) 

ในการน าเสนอข้อมูล ช่วยท าให้ผู้รับชมเข้าใจข้อมูลท่ีทางผู้ผลิตสื่อต้องการน าเสนอได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้

กราฟิกในสื่อวิดีโอจะต้องมีความชัดเจนว่ากราฟิกนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา และข้อความบนภาพเคลื่อนไหวมีความ

ชัดเจน สามารถอ่านได้โดยงา่ย เป็นต้น 

  4) ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของผู้น าเสนอ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นสิ่งท่ีส าคัญเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีมีการเผยแพร่ขา่วปลอมทางสื่อสังคมออนไลน ์เช่น  

เฟซบุ๊ก เป็นจ านวนมาก ผู้คนมักกล่าวถึงความน่าเชื่อถือของข่าว ความน่าเชื่อถือของเพจ ( Facebook Page)  

ว่าน าเสนอข่าวจริงหรือข่าวเท็จ ความน่าเชื่อถือนี้ท าให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อมั่นว่าสารท่ีได้รับนั้นเป็นสารท่ีถูกต้อง 

เป็นขอ้เท็จจริง ในขณะเดียวกันหากผู้รับสารเห็นว่าผู้น าเสนอสารหรือตัวสารนั้นไม่มีความนา่เชื่อถอื ผู้รับสารก็อาจจะ
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ไม่ใส่ใจกับข้อมูลท่ีได้รับ และไม่เชื่อข้อมูลท่ีได้รับมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งสาร

ประเภทสื่อวิดโีอ 

  5) ความเป็นกันเองและเข้าใจง่าย ความไม่เป็นทางการของวดิีโอ การแสดงออกอย่างเป็นกันเองของผู้

น าเสนอ การใช้ค าพูดท่ีเข้าใจง่าย ท าให้การเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหมไ่ด้ดี สื่อวิดีโอควรน าเสนอด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้รับชม โดยในการสื่อสารข้อมูลเร่ืองการป้องกันเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจกับสื่อวดิีโอท่ีน าเสนอ

อย่างเป็นกันเอง ไมเ่ป็นทางการ และเขา้ใจได้งา่ย  

  6) ความยาวของสื่อ สื่อวิดีโอควรมคีวามยาวท่ีเหมาะสม วิดีโอท่ียาวจนเกินไปอาจไมส่ามารถดึงความ

สนใจของผู้รับชมให้ชมวดิีโอจนจบได้ 

 3. รูปแบบเนื้อหาของสื่อวดิีโอ ที่ท าให้กลุ่มชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเกิดการ

แบ่งปันส่งต่อ 

  3.1 รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดโีอ ท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวี 

  สื่อวิดีโอมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งสารเร่ืองการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มชายรักชาย  

ซึ่งไมใ่ชเ่พยีงแคใ่ห้มีการรับชมจนจบ แตต่อ้งการให้ผู้รับชมตระหนักถึงสิ่งท่ีผู้ผลิตสื่อต้องการน าเสนอ คือ การป้องกัน

การตดิเชื้อเอชไอวี  

  ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า การตระหนักเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีหลังการรับชมวิดีโอ แบ่งออกเป็น  

3 ประการ คือ  

   1) การตระหนักว่าโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์เป็นเร่ืองใกล้ตัว  

   2) การใช้สถานท่ีและบุคคลจริง ในการถา่ยท า มสี่วนท าให้เกิดการตระหนักมากขึ้น ท าให้ทราบว่า

การป้องกันเชื้อเอชไอวีไมไ่ด้น่ากลัวอยา่งที่คิด  

   3) น าเสนอข้อมูลท่ีใหม่และมีประโยชน ์ท าให้เกิดการตระหนักถงึการป้องกันโรคตดิตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์ เพราะเนื้อหาที่น าเสนอเป็นเนื้อหาที่แปลกใหม ่ไมเ่คยมคีวามรู้มาก่อน 

  3.2 รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดโีอท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายส่งต่อวดิโีอ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ลักษณะสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชายส่งตอ่เนื้อหาไปยังบุคคลรอบข้าง แบ่งได้ 

3 ลักษณะ คือ 

   1) การน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตสื่อวิดโีอเพื่อให้ประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีต้องการ ควรการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ยอ่มท าให้ประสบผลส าเร็จในการเชิญชวน

ผู้รับชมวดิีโอเกิดความตระหนักถึงสารท่ีต้องการสื่อ และมีการส่งต่อวดิีโอน้ันไปยังบุคคลรอบข้าง 

   2) ความนา่สนใจวดิโีอท่ีมีลักษณะน่าสนใจย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับชมมักจะเลอืก

ส่งต่อวดิีโอให้กับคนรอบข้าง หากเห็นวา่สื่อวดิีโอน้ันนา่สนใจ และน่าจะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างของเขา 

   3) ภาพลักษณ์ หรือลักษณะของบุคคลท่ีปรากฎตอ่บุคคลภายนอก นับเป็นลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งใน

ยุคปัจจุบัน การมีภาพลักษณ์ท่ีดีย่อมน าไปสู่ความนา่เชื่อถือของบุคคล และท าให้บุคคลภายนอกเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ

บุคคลนั้น 

 ผลการศึกษาสื่อวิดีโอท่ีท าให้กลุ่มชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวี และแบ่งปันส่งต่อวิดีโอให้กับ

บุคคลรอบข้าง พบวา่ สื่อวิดโีอควรน าเสนอเนื้อหาเร่ืองท่ีใกล้ตัว โดยใชว้ธีิการน าเสนอท่ีท าให้ผู้รับชมเชื่อถอืขอ้มูล เชน่ 

การใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้น าเสนอ และน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ แปลกใหม่ ท่ีผู้รับชมส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบ 

ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ จะท าให้กลุ่มชายรักชายผู้รับชมวิดีโอ เกิดความตระหนักมากขึ้น ส่วนลักษณะวิดีโอท่ีจะท าให้



1160 

 

-Proceeding- 

กลุ่มชายรักชายเลอืกส่งต่อ มีลักษณะท่ีส าคัญท่ีสุด คือ วิดีโอจะต้องไม่ส่งผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ในด้านลบเมื่อเกิด

การสง่ตอ่ และวิดีโอมรูีปแบบการน าเสนอท่ีแปลกใหม ่มีเนื้อหาที่นา่สนใจ 

 จะเห็นได้วา่เป้าหมายของสื่อวิดโีอ ท้ังท่ีท าให้ผู้รับชมเกิดความตระหนัก ท่ีท าให้ผู้รับชมสนใจสื่อวดิีโอ จนรับชม

วดิีโอจนจบ และท าให้เกิดการสง่ตอ่ ล้วนแต่มีลักษณะส าคัญท่ีคลา้ยคลึงกัน คือ ในดา้นเนื้อหาและการน าเสนอ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. พฤติกรรมความเสี่ยงและความรู้ความเข้าใจเรื่องการตดิเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มชายรักชาย 

  พฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี และความรู้ความเข้าใจของกลุ่มชายรักชาย จากผลการศึกษากลุ่ม

ชายรักชายอายุ 18-36 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่มกีารใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 50 

ประเมินว่าตนมีความรู้ในด้านเอชไอวีในระดับมาก และอีกร้อยละ 50 ในระดับปานกลาง กลุ่มชายรักชายมีการใช้สื่อ

ออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูล เมื่อมีปัญหาหรอืข้อสงสัยเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวแีละเอดส์มากถึง ร้อยละ 100 ในขณะท่ีร้อยละ 

16.67 เลอืกปรึกษาเพ่ือน 

 การท่ีกลุ่มตัวอย่างชายรักชายส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  

เป็นการสนับสนุนผลการส ารวจของ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) ท่ีพบว่า กลุ่มชายรัก

ชายมีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกลุ่มชายรักชายท่ีอาศัยอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร และพบว่า กลุ่มชายรักชายร้อยละ 75 เคยพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองเชื้อเอชไอวี ในขณะท่ีผล

การศึกษาครั้งนี้มีเพยีงร้อยละ 16.67 เท่านั้นท่ีปรึกษาเพื่อน ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ

ปัจจุบันมสีื่อหรือชอ่งทางหลากหลายท่ีสามารถในการเข้าถึงขอ้มูลได้ 

 2. ลักษณะของสื่อวิดีโอที่ท าให้กลุ่มชายรักชายสนใจ เข้าใจเนื้อหา และเปิดรับชมจนจบ 

     ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจกับสื่อวิดโีอดา้นการป้องกันเชื้อเอชไอวี ท่ีมีการใชเ้ทคนิค

การถ่ายท าท่ีดี มีวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งอาจมากจากผู้น าเสนอท่ีนา่เชื่อถือ หรือมา

จากการถ่ายท าในสถานท่ีจริง มีความเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และความยาวของวิดีโอไม่ยาวจนเกินไป ซึ่งลักษณะของ

วดิีโอเหลา่นี ้สอดคลอ้งกับหลักการสร้างวดิีโอให้ประสบความส าเร็จของ ศุภภัทรา บุณยสุรักษ ์(2558) ได้แก่  

  1) วดิีโอท่ีใชค้วรมคีวามยาวท่ีเหมาะสม 

  2) มเีนื้อหาที่ดี เนื้อหาของสื่อวิดโีอถอืว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด  

  3) ใชผู้้ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดในการน าเสนอ (Influencer)  

  4) ใชก้ระแสท่ีอยูใ่นความสนใจในช่วงนัน้ให้เป็นประโยชน ์ 

  5) ท าให้วิดโีอท่ีน าเสนอง่ายตอ่การแบ่งปันและสง่ตอ่  

 3. รูปแบบเนื้อหาของสื่อวิดีโอ ที่ท าให้กลุ่มชายรักชายตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเกิด

การแบ่งปันส่งต่อ 

   3.1 สื่อวดิีโอท่ีท าให้กลุม่ชายรักชายเกิดการตระหนักถึงการป้องกันเชื้อเอชไอวี  

   ผลการศึกษาพบวา่ วดิีโอท่ีน าเสนอเร่ืองราวใกล้ตัว มกีารใช้สถานท่ีจริงในการถ่ายท า และใชบุ้คคลที่มี

ความเกี่ยวข้องจริง รวมท้ังเป็นสื่อวิดีโอท่ีท าเสนอข้อมูลท่ีใหม่ และเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้รับชมอาจไม่ทราบมาก่อน 

ลักษณะของวดิีโอดังกลา่วนี้ มคีวามใกล้เคียงกับงานวิจัยของ เกียรตคิุณ เยาวรัตน์ (2560) ท่ีศึกษาคลิปวดิีโอเพื่อจูงใจ

ให้ผู้ชมออกก าลังกายด้วยการวิ่ง และพบว่า เนื้อหาวิดีโอท่ีจะท าให้คนมีแรงจูงใจในการวิ่ง คือ เนื้อหาท่ีมีคุณค่าต่อ
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ผู้ชมและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการวิ่งอย่างชัดเจน และวิธีการน าเสนอท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการวิ่งก็ คือ การ

สัมภาษณท่ี์สนุก สร้างอารมณร่์วมและความเข้าใจ รวมถึงการสอนวธีิการว่ิงแบบชัดเจนและเข้าใจง่าย  

  จะเห็นได้วา่ในการสร้างความตระหนักนัน้ สื่อวิดโีอต้องน าเสนอเนื้อหาที่มคีุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ผู้

รับชม อย่างไรก็ตามลักษณะการน าเสนอจากการวิจัยนี้ มีความแตกต่างจากงานวิจัยของ เกียรติคุณ เยาวรัตน์ 

(2560) คือ เน้นไปท่ีวิธีการน าเสนอท่ีใกล้ตัว ส่วนงานวิจัยของ เกียรติคุณ เยาวรัตน์ (2560) นั้น เน้นไปท่ีการผลิตสื่อ

วดิีโอท่ีสนุกและสรา้งอารมณแ์ก่ผู้รับชม 

   3.2 ลักษณะสื่อวิดโีอท่ีท าให้เกิดการสง่ตอ่  

   ผลการวจิัยพบวา่ กลุ่มชายรักชายให้ความสนใจที่จะแบ่งปันและสง่ตอ่วิดโีอเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อ 

เอชไอวี ท่ีมีลักษณะการน าเสนอท่ีน่าสนใจ กลุ่มชายรักชายเลือกส่งต่อสื่อวิดีโอท่ีเขาคิดว่าน่าสนใจและคิดว่าคนรอบ

ข้างจะสนใจ ดังนั้นสื่อวิดีโอก็ต้องมีความนา่สนใจ ท้ังในแง่เนื้อหา หรือผู้น าเสนอ ซึ่งอาจมาจากการใช้ผู้น าเสนอท่ีเป็น

ท่ีรู้จักดี นอกจากนี้ หากส่งตอ่สื่อวิดโีอต่อคนรอบข้างแลว้ จะตอ้งไม่สง่ผลกระทบกับภาพลักษณ์ในด้านลบ 

   ลักษณะสื่อวิดีโอท่ีกลุ่มชายรักชายจะส่งต่อ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์ 

(2557) ซึ่งศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน ได้กล่าวว่า  

มีปัจจัย 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน ได้แก่ ลักษณะเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ ความชอบหรือความ

ประทับใจหลังชมคลิปวิดีโอ และความเหมาะสมในการแบ่งปัน ดังนัน้ ลักษณะวดิีโอและการน าเสนอเป็นหนึ่งในปัจจัย

ส าคัญท่ีผู้ รับชมวิดีโอจะส่งต่อให้บุคคลรอบข้าง ในแง่ความเหมาะสมในการแบ่งปันนั้น นอกจากจ ะหมายถึง

ภาพลักษณ์ของผู้สง่ตอ่วิดโีอแล้ว ยังหมายถงึวดิีโอทีมีลักษณะที่สามารถแบ่งปันให้แก่คนรอบข้างได้ 

   นอกจากยังพบว่า ลักษณะวิดีโอท่ีกลุ่มชายรักชายสนใจและส่งต่อ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยด้าน

การผลิตเนื้อหาที่ท าให้วิดโีอประสบผลส าเร็จของ ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์ (2557) ในบางประการ ได้แก่  

   1) Emotional คือ วิดีโอท่ีเข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม ผู้ชมอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ จึงท าให้มี

อารมณร่์วมและท าให้แนวโน้มการแบ่งปันท่ีสูง 

   2) Unseen คือ การคิดและการสื่อสารท่ีนอกกรอบ แตกต่างจากสิ่งท่ีเคยมีมาก่อน จะท าให้ผู้ชมสนใจ

ในความแปลกใหมแ่ละเกิดการแบ่งปันให้ผู้อื่นในเครอืขา่ยได้รับชม 

   3) Useful คือ ลักษณะวิดโีอท่ีให้ประโยชน ์อาจจะในดา้นให้ความรู้ ให้แง่คดิการใช้ชีวิต  

   4) Convenient คือ สามารถส่งต่อแบ่งปันได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และต้องไม่จ ากัดการเข้าชม 

เพราะการจ ากัดการเข้าชมจะท าให้การบอกตอ่มีประสิทธิภาพลดลง 
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ประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มาไว ้ณ โอกาสนี้ 

  

  

 



1162 

 

-Proceeding- 

เอกสารอ้างอิง 

กรมควบคุมโรค.  (2561).  1 ธันวาคม 2561 วันเอดส์โลก สคร.12 ชี้ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”. สืบค้นจาก  

https://ddc.moph.go.th/th/site/newsview/view/1868 

กิ่งรัก อิงคะวัต. (2542). รูปแบบการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรัก

ชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร ( วิทยานพินธ์ปริญญาโท). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เกียรติคุณ เยาวรัตน์. (2560). การศึกษากลยุทธ์การสร้างคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแรงจูงใจในการออก

ก าลังกายด้วยการวิ่ง กรณีศึกษาเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Runner’s Journeys” (การค้นคว้าอิสระปริญญาโท).  

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ. 

นพินธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2559). ประเด็นทางประชากรและสังคม “ชายรักชาย” ในประเทศไทย คือใคร มเีท่าไร 

ใครรู้บ้าง? สืบค้นจาก www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/2012-11-08-03-49-15/36-6/112-

popdev-vol36-no6/387-population-development-vol36-no6-03.html 

บงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2532). เกย์: กระบวนการพัฒนาและธารงเอกลักษณ์รักร่วมเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท).  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, ทิพพมาส ชิณวงศ์, โอไบรอัน, เอนโทนี่ พอล และแม็กกวาย, เจน. (2559). การรับรู้ด้านมติิ

ทางเพศและการติดเชื้อเอชไอวี: การศึกษาเชิงคุณภาพในชายรักชาย กรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาล

กระทรวงสาธารณะสุข; 26(3): 94-103. 

ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์. (2557). การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน

(วทิยานพินธ์ปริญญาโท). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ปุรินทร์ นาคสิงห์. (2547). เกย์: กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางเพศ . (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท). 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2557). วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดเชื้อเอช

ไอวีของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: ยูนเิชฟ ไทยแลนด.์ 

ศุภภัทรา บุณยสุรักษ์. (2558). พฤติกรรมการใช้ VDO Content กับการท าศัลยกรรมความงาม. (การค้นคว้าอิสระ

ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สุวัทนา อารพีรรค. (2550). เรียนรู้เร่ืองเพศกับคุณหมอ. กรุงเทพฯ: บ.บุญศริิ. 

อุษณีย์ ด่านกลาง. (2559). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ชมวิดีโอคอนเทนท์บนสื่อสังคมออนไลน์. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์; 2(2): 78-90. 

Humphreys, L. (1970). Tearoom trade: Impersonal sex in public places. Chicago: Aldine. 

UNAIDS.  (2018).  Global HIV & AIDS statistics  2018 fact sheet. Retrieved from  

www.unaids.org/en/resources/fact-sheet 

UNDP.  ( 2012) .  Thailand:  country snapshots -  HIV and men who have sex with men.  Retrieved from:  

https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/documents/MSMSnapshots-Thailand.pdf 

Youtube.  (2019).  YouTube ส าหรับสื่อ: ค้นหาสถิตแิละวิดีโอท่ีคุณตอ้งการ พร้อมท้ังหลักเกณฑใ์นการให้เครดิตและ

เผยแพร่วิดโีออยา่งรวดเร็ว. สืบค้นจาก www.youtube.com/intl/th/yt/about/press/ 

 



1163 

 

-Proceeding- 

การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก 

จังหวัดสุโขทัย 

The Study of Potentiality Tourism of Bang Khlang Ancient Communities, 

Sawankhalok District, Sukhothai Province 
 

สุวัจนกานดา พูลเอียด1* 

Suwatchanakanda Phun-Iat1* 

 

บทคัดย่อ 
การท าวิจัยเร่ืองการศกึษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมอืงโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประชากร

ท่ีท าการศึกษาคือ ตัวแทนผู้น าชุมชนในต าบลเมืองบางขลัง 9 ต าบล จ านวน 9 คน การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้น าชุมชน 

จากการศึกษาพบว่าเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวใน

ด้านต่าง ๆ มาก ซึ่งปัจจัยท่ีสนับสนุนเมืองโบราณบางขลังมีศักยภาพทางการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว (attraction) เมอืงโบราณบางขลังเป็นเมอืงท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ เป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย ศรีสัธนาลัย

ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชด าเนินถึง 3 พระองค์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุจ านวนมาก อีกท้ังมีการ

ท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชุมชน  2) การเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว (accessibility) ถนนส่วนใหญ่ลาดยางมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และมีความปลอดภัยมาก มีป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวท้ัง 9 หมู่บ้านชัดเจน  3) การ

บริการท่ีพัก (accommodation) ปัจจุบันชุมชนได้จัดให้มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไวร้องรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (activities) มีกิจกรรมเท่ียวชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนเกษตรกรรม เรียนรู้ประเพณวีัฒนธรรมในชุมชน  5) สิ่งอ านวยความสะดวก (destination 

amenities) มีศูนย์กลางส าหรับให้บริการ ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวมี 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเมอืง

บางขลังและวัดโบสถ์เมืองโบราณบางขลัง มีบุคลากรทางการท่องเท่ียว ชุมชนมีทีมวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่ตลอดเวลา มีผู้รู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และหมอดูแลสุขภาพอนามัย และมีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนทุก

โรงเรียนภายในต าบลได้ศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้แบบเชิงประจักษ์สามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้และมีมัคคุเทศก์ 

ชุมชนบริการ อีกท้ังปัจจุบัน เมืองโบราณบางขลัง ได้มีการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องโทรทัศน์  

สื่อโซเซียลต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงได้มากยิ่งขึ้น 
  

ค าส าคัญ:   ศกึษาศักยภาพ, เมอืงโบราณบางขลัง 
 

 

                                       
1 ศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก จงัหวดัตาก 63000 
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak Tak 63000 

*Corresponding author e-mail: s.kajung@hotmail.com  



1164 

 

-Proceeding- 

Abstract  
The research on tourism potentiality of Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, Sukhothai 

Province aimed at studying the tourism potentiality of Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, 

Sukhothai Province. The population in this study were 9 leader representatives of 9 districts. Data and its analysis 

were collected from the interview of leader representatives. 

 Result of the study revealed that Bang Khlang ancient settlement, Sawankhalok District, Sukhothai 

Province has potentials as to facilitate tourism industry including ; 1 )  Tourist attractions, Bang Khlang ancient 

settlement is a historical town in the early Kingdom of Sukhothai Si Satchanalai where locates many archaeological 

sites and antiques as well as community-based tourism.  2) Accessibility, majority of highways are asphalted so 

as to convenience, comfort and safety.  And, the visible direction signs to 9  villages are clearly provided. 

3) Accommodation, the community currently provides homestay service to accommodate tourists and at the same 

time promote local and folklore tourism.  4 )  Tourism activities, tourists can enjoy visiting archaeological sites and 

antiques, learning folklore and agricultural community altogether with learning local traditions.   5 )  Destination 

amenities, there are 2  service centers to provide services, give advice and information to the tourists including 

Bang Khlang Municipality Office and Bot Mueang Boran Bang Khlang Temple.  There are tourism personnel, an 

active research team that constantly works as to develop tourist attractions, the experts on folk wisdom and doctors 

who are responsible for healthcare.  In addition, there is a local curriculum that students from all schools in the 

same district can empirically learn from the expert. Local students can then become the young community guides. 

Apart from that, Bang Khlang ancient settlement is now developing advertising media through television and social 

media to greatly expand the target tourists. 
 

Keywords:   Study of potentiality, Bang Khlang ancient communities 
 

บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายอีกท้ังยังมีบทบาทต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานให้กับคนใน

ประเทศท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆนอกจากนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆอีกหลายประเภท 

อาทิ เชน่ ธุรกิจโรงแรม สปา สถานบันเทิง ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลึก ร้านอาหาร และธุรกิจการขนส่ง ท าให้ธุรกิจเหล่านี้มี

การขยายตัวตามไปด้วย ประเทศไทยมหีลายจังหวัดท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว มเีอกลักษณ์และความสวยงามแตกตา่งกันและมี

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยเช่นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ 

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมธาตุไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี และเวยีงกุมกาม จังหวัดเชยีงใหมอุ่ทยาน

ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและ  จังหวัดสุโขทัย ก็เป็นอีกจังหวัดท่ีมีเมืองโบราณและสถานท่ีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งกรุง

สุโขทัยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมแีหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เชน่ อุทยานประวัตศิาสตร์ศรีสัชนา

ลัย อุทยานประวัตสิตร์เมอืงเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยจึงมแีหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมายรอให้นักท่องเท่ียวได้เข้า

ไปศกึษาเรียนรู้ประวัตศิาสตร์และท่องเท่ียวพักผ่อน (นศิา ชัชกุล, 2548) 
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จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนห่างจาก

กรุงเทพมหานครตามระยะทาหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พษิณุโลก 

ก าแพงเพชร ตาก และล าปาง จังหวัดสุโขทัยเป็นท่ีตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีท่ีแล้วค าว่า “สุโขทัย” มา

จากสองค า คือ “สุข+อุทัย”หมายความว่า“รุ่งอรุณแห่งความสุข”รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ เมืองโบราณบางขลังก็นับเป็นสถานท่ี

ส าคัญในอดีตอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันมากนัก แต่มีความส าคัญเทียบเท่ากับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ

ศรีสัชนาลัยจึงเป็นอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจและควรศึกษาอย่างยิ่ง (ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร, 

2546) 

เมืองบางขลังเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ถือก าเนิดร่วมสมัยกับเมืองเก่า

สุโขทัยและศรีสัชนาลัย หลักฐานบ่งบอกวา่เป็นจุดก าเนิดประเทศไทย ตามหลักศลิาจารึกหลักท่ี 2 วัดศรีชุม ด้านท่ี 1 สรุป

ได้ว่า พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพรวมพลกันท่ีเมืองบางขลัง ใช้เป็นท่ีพักฝึกก าลังพลและกะเกณฑ์ไพร่

พลนักรบจากเมอืงบางขลังเข้าตเีมืองสุโขทัยคืนจากขอมสบาดโขลญล าพง และสถาปนาพอ่ขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรี

อนิทราทิตยป์ฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุ่งสุโขทัย  นอกจากนี้เมอืงบางขลังยังเป็นศูนยก์ลางของความสัมพันธ์

ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและพุทธศาสนา  มีหลักฐานว่าในปี พ.ศ. 1913 

มีพระภิกษุจากเมืองเชลียงน าพระธาตุไปประดิษฐ์ไว ้ณ วัดสวนดอกและวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังยัง

มีความส าคัญและคุณค่าทาประวัติศาสตร์ โบราณคดี มีโบราณสถานปูชนียสถานบนเส้นทางโบราณท่ีเรียกกันว่า“ถนน

พระร่วง”  ดังนั้น ชุมชนเมืองบางขลังจึงร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชม โดยใช้ฐานประวัติ ศาสตร์และวิถี

วัฒนธรรมชุมชนเป็นตัวเชื่อมคนในชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน (วทิยา เกษรพรหม, 2554 ) 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองโบราณบางขลัง 

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อดงึดูดนักทอ่งเท่ียวให้มาเท่ียวเพิ่มมากขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมอืงโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความพร้อมของชุมชน 

 การมสี่วนร่วมของชุมชน 

 ความตอ้งการของชุมชน 

 การรวมกลุม่ของชุมชน 

 ความรู้ความเข้าใจ 

 ความตระหนักและจิตส านกึ 

 

 

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมอืงโบราณบางขลังอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

Strength  =  จุดแข็ง 

Weaknesses =  จุดออ่น 

Opportunities =  โอกาส 

Threats  =  อุปสรรค 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง 

1. การก าหนดประชากร  ได้แก่  ผู้น าชุมชน 9 หมูบ้่าน ในต าบลเมอืงบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้ช่วงเวลามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้เวลาว่างในวันธรรมดาและ

วันหยุด ด้วยการสัมภาษณผ์ู้น าชุมชน เชน่ ก านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 9 คน จาก 9 หมู่บ้าน ในต าบลเมอืงบางขลัง 

อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

เครื่องมอืในการใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ( Interview) การวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสร้าง ประกอบด้วยค าถาม 5 ประเด็นหลัก ๆ คือ 

1. นโยบายหรือเป้าหมายของท่านในการจัดการสถานท่ีท่องเท่ียว เมืองโบราณบางขลัง     มอีย่างไรบ้าง 

2. ท่านคิดว่า เมืองโบราณบางขลัง มีจุดเด่นใดบ้างท่ีสามารถ กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ หรือดึงดูดนักท่องเท่ียว

ชาวไทย ให้เดินทางมาทอ่งเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง  

3. ทา่นคิดวา่ เมอืงโบราณบางขลัง มีความพร้อม หรือมศีักยภาพ มากน้อยแคไ่หน อย่างไรในแตล่ะด้านดังน้ี  

1) สิ่งดึงดูดใจ (attraction)  

2) การเดินทางมายังแหลง่ท่องเท่ียว (accessibility)  

3) การบริการท่ีพัก (accommodation)  

4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (activities)  

5) สิ่งอ านวยความสะดวก (destination amenities) 

4. ทา่นมกีารประชาสัมพันธ์ หรือมสีื่อช่องทาง ทางการตลาดอยา่งไรบ้าง ในการกระตุ้น หรอืสร้างแรงจูงใจ ให้

นักท่องเท่ียวชาวไทย เดินทางมาทอ่งเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง 

5. SWOT ของเมอืงโบราณบางขลัง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยศึกษาค้นคว้าที่มุ่งศึกษาถึง การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองโบราณ

บางขลัง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจ านวน 9 ชุด น าไปสอบถามข้อมูลจากผู้น าชุมชน โดยท าการบันทึกเสียง

และจดบันทึกหลังจากนัน้ท าการถอดข้อมูล น ามาวเิคราะห์  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทางการท่องเท่ียวของเมืองโบราณบางขลังได้จากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน 

สามารถน าข้อมูลไปจัดกลุ่มและบรรยายแบบเชิงพรรณนา  
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 9 คน จาก 9 ต าบล  

โดยใชแ้บบสัมภาษณแ์บบกึ่งมโีครงสร้างท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ และได้สรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณด์ังตอ่ไปน้ี 

 

 

  



1167 

 

-Proceeding- 

1. นโยบายหรือเป้าหมายของท่านในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว เมืองโบราณบางขลัง  

1.1 ด้านการท าวิจัย 

- ชุมชนสนับสนุนการท าวิจัย มนีักวจิัยชุมชน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาเมอืงโบราณบางขลัง 

1.2 ด้านการบริการการท่องเท่ียว 

 - สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวได้ทุกรูปแบบ ท้ังมาแล้วกลับหรือพักค้างคืน ได้ตลอดปี 

 - มโีบราณสถานและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นหลายอย่าง 

 - มมีัคคุเทศกช์ุมชน 

1.3 ด้านการบริหารการท่องเท่ียว 

 - จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการทุกอย่าง 

 - จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นผู้บริการ 

1.4 ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 - ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าท้องถิ่นตนเองจนสามารถจัดการท่องเท่ียวได้โดยชุมชน 

 - ชุมชนร่วมกันท างานเชิงรุก 

 - ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว ชุมชน ทุกวถิีทาง เพื่อให้ประชาชนมรีายได้เพิ่มมากขึน้ 
 

2. มีจุดเด่นของเมืองบางขลังที่สามารถกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ หรือ ดึงดูดนักท่องชาวไทย ให้เดินทาง

มาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

 2.1 จุดเด่นด้านแหลง่ท่องเท่ียว 

  -  เป็นเมอืงในประวัตศิาสตร์ท่ีมีมาร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัย เมอืงเก่าสวรรคโลก เมอืงเก่าศรีสัช

นาลัย 

  - พระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัย ร่วมสมัยศลิปสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 

  - บ่อตัดศิลาแลง แหลง่ศลิานีถู้กน าไปใชใ้นการสร้างบ้านแปงเมอืง 

  - บางขลังมีสมญานามวา่เป็น ‘จุดก าเนดิประเทศไทย’ 

  - กรมศลิปากรได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ 

 2.2 จุดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม 

  - มบ้ีานโบราณ 

  - มกีิจกรรมประเพณีพืน้ถิ่น 

 2.3 จุดเด่นด้านภูมปัิญญาพืน้บ้าน 

  - แหลง่เรียนรู้ซึ่งรวบรวมเร่ืองราวของวถิีคนบางขลัง การท าขนมแดกงา 

  - สมุนไพรพื้นถิ่น เช่น สูตรยาผีบอกท่ี บรรจง ผันผาย เจ้าต าราต้นต ารับยาสมุนไพรโบราณยาท่ี

เหนยีวหนบึเหมอืนขนมเคีย้วเล่น มสีรรพคุณช่วยให้เลอืดลมไหลเวียนด ีเจริญอาหาร 

  - เป็นชุมชนเกษตรกรรม เยี่ยมชมวถิีชาวบ้าน 

  - มผี้าทอพืน้เมอืง 

 

 

 



1168 

 

-Proceeding- 

3. เมอืงโบราณบางขลังมศีักยภาพ ด้านต่าง ๆดังนี้ 

1) สิ่งดึงดูดใจ (attraction)  

 - เมืองโบราณบางขลังเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (มรดกโลก) ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเชื้อพระ

วงศ์เสด็จพระราชด าเนนิถึง 3 พระองค์ 

- มโีบราณสถานจ านวนมาก 

- มกีารท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชุมชน 

2) การเดินทางมายังแหลง่ท่องเท่ียว (accessibility)  

- ถนนสว่นใหญ่ลาดยางมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 

- มป้ีายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวท้ัง 9 หมูบ้่านภายในต าบล 

3) การบริการท่ีพัก (accommodation)  

- ปัจจุบันชุมชนได้จัดให้มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ 

4) กิจกรรมการท่องเท่ียว (activities)  

- เท่ียวชมโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

- เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนเกษตรกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน 

5) สิ่งอ านวยความสะดวก (destination amenities) 

- ศูนย์กลางส าหรับให้บริการ ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวมี 2 แห่ง คือ ท่ีเทศบาล

ต าบลเมอืงบางขลังและวัดโบสถ์เมอืงโบราณบางขลัง 

- บุคลากรท่องเท่ียว ชุมชนมีทีมวิจัยชุมชน มัคคุเทศก์ชุมชน ผู้รู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และ หมอดูแล

สุขภาพอนามัย 

- มีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบลได้ศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้แบบเชิงประจักษ์

สามารถเป็นมัคคุเทศกน์อ้ยได้และมีมัคคุเทศกช์ุมชนบริการ 
 

4. การประชาสัมพันธ์ หรือมสีื่อช่องทาง ทางการตลาดอย่างไรบ้าง ในการกระตุ้น หรือสร้างแรงจูงใจ 

ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์ โดยการเชญิสื่อโทรทัศน์มาถ่ายท าวีดโีอและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เชน่ ชอ่ง 5 

NBT เป็นต้น 

- มกีารท าแผ่นพับและสถานที่ท่องเท่ียว 

- สร้างเวปไซด์ สรา้งเพจทางสื่อโซเซียล เชน่ Facebook เพื่อโฆษณาการท่องเท่ียว 

- มป้ีายบอกเส้นทางการท่องเท่ียว 

- มมีัคคุเทศก ์ทอ้งถิ่น แนะน านักท่องเท่ียวได้ 

- การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนผาเมืองท่ีหน้าท่ีท าการเทศบาลเพื่อ

สร้างความสนใจ 
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5. SWOT ของเมอืงโบราณบางขลัง 

S จุดแข็ง  

1. เป็นเมอืงท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ (มรดกโลก)  

2. เชื้อพระราชวงศ์ เสด็จ เมืองโบราณบางขลัง 3 พระองศ์ คือ ร.6  สมเด็จพระพี่นาง และสมเด็จ

พระเทพ มีหลักฐานการเสด็จฯ 

3. ทุนทางประวัตศิาสตร์ “ เมอืงบางขลัง”  ถือก าเนดิ ขึน้มาร่วมเมอืงเก่าสุโขทัยกับเมอืงเก่าศรีสัธนาลัย 

4. เป็นเมอืงเก่าสมัยสุโขทัย ศรีสัธนาลัย 

5. มโีบราณสถานจ านวนมาก 

6. บุคลากรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
 

W จุดอ่อน 

1. ข้อจ ากัดด้านเทคนิควธีิการ  

2. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

3. ขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ 

4. เอกสารยงัไมเ่ป็นระบบ 
 

T อุปสรรค  

1. ขาดงบประมาณในการพัฒนา เส้นทางการท่องเท่ียวให้เกิดความย่ังยนื  

2. ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าท่ี ในการส ารวจข้อมูล โบราณสถาน โบราณวัตถุ แก้ไขปัญหาโดยประสาน

ความร่วมมอื  

3. ส่วนราชการไม่ให้ความสนใจอาจเป็นเพราะว่าสุโขทัยมีแหล่งท่องเท่ียวเชงิประวัติศาสตร์มากแล้ว 

4. ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน 

5. ภาวะทางการเมอืงของประเทศท่ีไม่มั่นคง 

6. ไมม่กีารประสานงานท่ีดรีะหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
 

O โอกาส 

1. ชุมชนเร่ิมให้ความสนใจ  

2. ส่วนราชการเร่ิมให้ความสนใจ 

3. สื่อมวลชนให้ความสนใจมากยิ่งขึน้ มาถ่ายท าออกโทรทัศน์ วิทยุ  

4. อยู่ระหว่างเมอืงเก่าสุโขทัย และ ศรีสัชนาลัยเพราะเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ 

5. สุโขทัยเป็นเมอืงท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ เป็นมรดกโลก  

6. บุคคลมีช่ือเสียง และบุคคลส าคัญให้ความสนใจ 

7. ยังมีหลายแหง่ท่ีไม่ได้ขุดค้นแตก่รมศลิปากรคุมไว้ 

8. กรมศลิปากรให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 

9. เจ้าของสนามบิน สุโขทัยให้การสนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

จากการสัมภาษณ์ พบว่าผู้น าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน มีความเห็นด้านศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบางขลัง 

ด้านตา่ง ๆ ดังนี้ 

1.  สิ่งดึงดูดใจ (attraction)  

- เมอืงโบราณบางขลังเป็นเมอืงท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ (มรดกโลก)  

- มโีบราณสถานจ านวนมาก 

- มกีารท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชุมชน 

2.  การเดินทางมายังแหลง่ท่องเท่ียว (accessibility)  

- ถนนสว่นใหญ่ลาดยางมคีวามสะดวกสบายในการเดินทาง 

- มป้ีายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวท้ัง 9 หมูบ้่านภายในต าบล 

3. การบริการท่ีพัก (accommodation)  

- ปัจจุบันชุมชนได้จัดให้มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ 

4.  กิจกรรมการท่องเท่ียว (activities)  

- เท่ียวชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนเกษตรกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก (destination amenities) 

- ศูนย์กลางส าหรับให้บริการ ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวมี 2 แห่ง คือ ท่ีเทศบาล

ต าบลเมอืงบางขลังและวัดโบสถ์เมอืงโบราณบางขลัง 

- บุคลากรท่องเท่ียว ชุมชนมทีีมวจิัยชุมชน มัคคุเทศกช์ุมชน ผู้รู้ ภูมิปัญญาพืน้บ้าน และ หมอดูแล

สุขภาพอนามัย 

- มีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบลได้ศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้แบบเชิงประจักษ์

สามารถเป็นมัคคุเทศกน์อ้ยได้และมีมัคคุเทศกช์ุมชนบริการ 
 

 

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

S = Strengths W = Weaknesses 

- เมืองบางขลังเป็นทุนทางประวัติศาสตร์ “เมือง

บางขลัง” ถือก าเนิด ขึ้นมาร่วมเมืองเก่าสุโขทัย

กับเมอืงเก่าศรีสัชนาลัย 

- เป็นเมอืงเก่า สมัยสุโขทัย ศรีสัชนาลัย 

- มปีระวัตศิาสตร์รองรับ จากศลิาจารึกวัดศรีชุม 

- เป็นศิลปะที่เก่าแก่ สมัยสุโขทัย สวยงามยิ่ง และ

มหีลากหลายประเภท 

- ขาดเอกสารหลักฐานยังไมเ่ป็นระบบ 

- ขาดความต่อเนื่องและขาดงบประมาณ 

- ขาดการรวบรวม บริหารจัดการ 

- ขาดบุคลากรท่ีเชยีวชาญดา้นประวัตศิาสตร์ 
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- เป็นดินแดนท่ีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชด าเนิน

ถึง 3 พระองค์ 

- เป็นสิ่งใหมท่ี่พ่ึงคน้พบ 

O = Opportunities T= Threats 

- บุคคลมีช่ือเสียง และบุคคลส าคัญให้ความสนใจ 

- สื่อมวลชนให้ความสนใจมากขึน้ 

- เจ้าของสนามบินสุโขทัยให้การสนับสนุน 

- รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการท่องเท่ียวมากขึ้น 

อาจได้รับงบประมาณมาปรุบปรุงได้ 

- กรมศิลปากรให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 

- ขาดงบประมาณในการพัฒนา เส้นทางการ

ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน  

- ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าท่ี ในการส ารวจข้อมูล 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ แก้ไขปัญหาโดย

ประสานความรว่มมือ  

- ส่วนราชการไม่ให้ความสนใจอาจเป็นเพราะว่า

สุโขทัยมแีหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์มากแล้ว 

- ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน 

- ภาวะทางการเมอืงของประเทศท่ีไม่มั่นคง 

- ไม่มีการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการอภิปรายศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมอืงโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จาก

ผลการวิจัยศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัยจากการ

สัมภาษณ์ พบว่าผู้น าหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน มีความเห็นด้าน ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเมืองโบราณบาง

ขลัง ด้านต่าง ๆดังต่อไปนี้ ด้านแรกด้านสิ่งดึงดูดใจ (attraction) ผู้น าชุมชนมีความเห็นว่า เมืองโบราณบางขลัง

เป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นดินแดนท่ีเชื้อพระวงศ์เสด็จพระราชด าเนินถึง 3 พระองค์ อีก ทั้งมี

โบราณสถานจ านวนมากและยังมีการท่องเท่ียวเรียนรู้วิถีชุมชน ซึ่ง เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว ด้านที่สอง

การเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว (accessibility) ข อ ง เม ือ ง โ บร าณบา งขลัง ถนนส่วนใหญ่ลาดยางมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง มีความปลอดภัยและมีป้ายบอกเส้นทางการท่องเท่ียวท้ัง 9 หมู่บ้านภายในต าบล ซึ่ง

สอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 50-57) ท่ีกล่าวไว้ว่า ทรัพยากรท่องเท่ียวต้องมีเส้นทางคมนาคมขนส่ง

เข้าถึง (Accessibility) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญของทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีต้องมีเส้นทางหรือโครงข่ายขนส่งท่ีสามารถเข้าถึง

แหลง่ท่องเท่ียวนัน้ เพื่อให้ธุรกิจการขนสง่สามารถน านักทอ่งเท่ียวเดินทางเขา้ถึงแหลง่ท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย จึงควรมกีารคมนาคมท่ีสะดวก ด้านท่ีสามด้านการบริการท่ีพัก (accommodation) ปัจจุบันชุมชนได้จัด

ให้มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมานอนพักและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน 

สอดคล้องกับ วินิจ วีรยางกรู (2532) กล่าวถึงสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นสิ่งส าคัญหรือปัจจัยท่ีบันดาลให้สถานท่ี

ท่องเท่ียวนั้นอยู่ในความนิยมของนักท่องเท่ียว ได้แก่ โรงแรม ท่ีพัก สถานท่ีพักผ่อนหยอนใจ จ านวนร้านค้า สถาน

บริการ ร้านอาหาร ระบบไฟฟ้าน้ าประปา โทรศัพท์ และขาดการจัดโซนให้เป็นระบบ ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร

ชว่ยกันส่งเสริมพัฒนาให้ดีขึ้น ด้านท่ีสี่ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (activities) การท่องเท่ียวในชุมชนเมืองโบราณ

บางขลังนักท่องเที่ยวสามารถเท่ียวชมดูโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรียนรู้วิถีชวีิตชาวบ้าน ชุมชนเกษตรกรรม 

เรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน ด้านสุดท้าย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (destination amenities) เมืองโบราณบางขลัง
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มีศูนย์กลางส าหรับให้บริการให้ค าปรึกษา ศูนย์กลางให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวมี 2 แห่ง คือ ท่ีเทศบาลต าบลเมืองบาง

ขลังและวัดโบสถ์เมืองโบราณบางขลัง มีบุคลากรท่องเท่ียว มีทีมวิจัยชุมชน มัคคุเทศก์ชุมชน ผู้รู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

และ หมอดูแลสุขภาพอนามัย ชุมชนมีหลักสูตรท้องถิ่นให้นักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบลได้ศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้

แบบเชิงประจักษ์สามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้และมีมัคคุเทศก์ชุมชนบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ วิทยาภรณ์ จรัสด้วง 

(2544) ได้ท าการศกึษาวจิัยเร่ือง การพัฒนาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนเ์ขตห้ามล่า

สัตว์ป่า ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวไว้ว่า แนวทางการมีส่วนร่วมอาจใช้รูปไตรภาคี คือ การสร้างความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรชุมชน โดยกลุ่มท่ีเป็นกลุ่มตัวกลาง ได้แก่ องค์กรหรือเอกชนหรือนักวิชาการ อีกท้ัง

ปัจจุบัน เมืองโบราณบางขลัง ได้มีการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องโทรทัศน์ สื่อโซเซียล ต่าง ๆ เพื่อให้

นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นมีความสอดคล้องกับ ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ (2550) ท าการศึกษา

เร่ืองกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ที่กล่าวไว้ว่า การ

ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวของแหลง่ท่องเท่ียวในสถานการณ์ปัจจุบันนัน้ โดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิโฆษณา เชน่ แผ่นพับ 

โบรชัวร์ การประชาสัมพันธ์จะเป็นการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการแถลงข่าวหรือร่วมกิจกรรมต่าง  ๆของทาง

จังหวัดได้จัดขึ้น 

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

- S = Strengths จุดแข็ง เมืองบางขลังเป็นทุนทางประวัติศาสตร์ “ เมืองบางขลัง”  ถือก าเนิด ขึ้น

มาร่วมเมืองเก่าสุโขทัยกับเมืองเก่าศรีสัชนาลัย เป็นเมืองเก่า สมัยสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นเมือง

มรดกโลก สอดคล้องกับ กับ บทวิเคราะห์ SWOT ของแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2564 

ท่ีวิ เคราะห์ไว้ว่า จุดแข็งของสุ โขทัยมีแหล่งท่องเ ท่ียววัฒนธรรมมรดกโลกท่ีมีศักยภาพ 

มีประวัติศาสตร์รองรับจากศิลาจารึกวัดศรีชุมซึ่งเป็นศิลปะท่ีเก่าแก่ สมัยสุโขทัย สวยงามยิ่ง และ  

มหีลากหลายประเภทและดินแดนท่ีเชื้อพระวงศเ์สด็จพระราชด าเนนิถึง 3 พระองค์  

- W = Weaknesses จุดอ่อน ขาดเอกสารหลักฐานยังไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่องและขาด

งบประมาณขาดการรวบรวม บริหารจัดการ ขาดบุคลากรท่ีเชยีวชาญดา้นประวัตศิาสตร์  

- O = Opportunities โอกาส บุคคลมีชื่อเสียง และบุคคลส าคัญให้ความสนใจ สื่อมวลชนให้ความ

สนใจมากขึ้น เจ้าของสนามบินสุโขทัยให้การสนับสนุน กรมศิลปากรให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม

และรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการท่องเท่ียวมากขึน้ อาจได้รับงบประมาณมาปรุบปรุงได้ สอดคล้อง

กับ บทวิเคราะห์ SWOT ของแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2564 ท่ีวิเคราะห์ไว้ว่า โอกาส

ของเมืองสุโขทัย คือรัฐบาลมีทิศทางพัฒนาสนับสนุนการท่องเท่ียวทรดกโลกและการขับเคลื่อน 

Thailand 4.0 

- T= Threats อุปสรรค ขาดงบประมาณในการพัฒนา เส้นทางการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน 

ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าท่ี ในการส ารวจข้อมูล โบราณสถาน โบราณวัตถุ แก้ไขปัญหาโดยประสาน

ความร่วมมือ ส่วนราชการไม่ให้ความสนใจอาจเป็น เพราะว่าสุโขทัยมีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์มากแล้ว ภัยธรรมชาติก็อาจมีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวได้ เนื่องจากสุโขทัยมีน้ า

ท่วมบ่อย สอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ SWOT ของแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2564  

ท่ีวิเคราะห์ไว้ว่า สุโขทัยมจีุดออ่นและอุปสรรคเร่ืองน้ าท่วม อกีทัง้ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ภาวะ

ทางการเมืองของประเทศท่ีไม่มั่นคง และไม่มีการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การท่องเท่ียว 
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แนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอ 

เมืองปาน  จังหวัดล าปาง 

Guidelines for Upgrading the Level of Coffee Tourism in the Community of 

Chae Son Sub-district, Muang Pan, Lampang Province 
 

ศริิขวัญ ปัญญาเรียน1* และ เพียงกานต์ นามวงศ์1 

Sirikhuan Panyarien1* and Phangkan Namwong1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน 

จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน ต าบลแจ้ซ้อน  

อ าเภอเมอืงปาน  จังหวัดล าปาง ผู้ให้ขอ้มูลหลัก คือผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้แก่ 

ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ท้ัง 2 หมู่ บ้าน รวมท้ังสิ้น 30 คน โดยใช้  1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (แบบ

สัมภาษณแ์บบมโีครงสร้าง ) 2) การประชุมกลุม่ย่อยและการสนทนากลุ่ม  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเวลา ระหว่าง

เดือน มกราคม 2560 – เมษายน 2561 ผลการศึกษาพบว่าในการพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวเชิงกาแฟท่ีเหมาะสมของ

ชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ประกอบไปด้วย  1) การส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว  2) สร้างการเรียนรู้เพิ่มทักษะการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการปลูกกาแฟ 4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม คนในชุมชนด าเนินชีวิตตามท่ีเป็นอยู่โดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลง  ส าหรับกาแฟท่ีเป็นอาชีพหลักของหมูบ้่าน 

สามารถพัฒนาให้เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมทางการท่องเท่ียว โดยจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้  การเพาะปลูก 

การเก็บเกี่ยว ตั้งแต่เร่ิมต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการในการท ากาแฟ  มุ่งเน้นให้ชาวบ้านเป็นหลักในการขับเคลื่อนการ

ท่องเท่ียวในชุมชนด้วยตนเอง   
 

ค าส าคัญ:   การท่องเท่ียวเชงิกาแฟ, การท่องเท่ียวแบบมสี่วนร่วม, กิจกรรมการท่องเท่ียว    

  

                                       
1 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง 52000 
1 Tourism and Hospitallity Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Lamapng Province 52000 

*Corresponding author e-mail: rosegarden7305@gmail.com 
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Abstract  

 The purposes of the research entitled “Guidelines for Upgrading the Level of Coffee Tourism in the 

Community of Chae Son Sub-district, Muang Pan, Lampang Province” were to study the guidelines for upgrading 

the level of coffee tourism in the community of Chae Son Sub- district, Muang Pan, Lampang Province.  The 

Participatory Action Research (PAR) was used in this research. The sample group used in the study was the people 

living in Ban Mae Jam, Pang Ton Nun, Chae Son Sub- district, Muang Pan District, Lampang Province.  The main 

key informants were the people related in the community tourism activities, community leaders, religious leaders, 

local experts, and villagers in both villages, totaling 30 persons by using 1)  in- depth interview (Structured- 

interview) 2) small group meetings and focus group discussions. Data collection was done between January 2017 

- April 2018.The study indicated that the pattern of coffee usage in promoting tourism business in the community 

by the community consisted of  1) encouraging communities and community organizations to participate in tourism 

activities, 2) creating learning, increasing tourism management skills by community 3) promoting the development 

of coffee planting career and 4) conserving natural resources and the environment and the people in the community 

have been still living without changing. Regarding to coffee, it was the main profession of the village and could be 

developed as part of tourism activities by organizing activities for tourists to learn about cultivation, harvesting 

from the beginning to the end of the process of making coffee and focusing on the villagers as the main driving 

the tourism in the community by themselves. 
 

Keywords:  Coffee Tourism, Community Participation in Tourism, Tourism Activities 
 

บทน า 

บ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 1,100 เมตร อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองปาน  

35 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมืองล าปาง 70 กิโลเมตร บ้านแม่แจ๋มตั้งอยู่บริเวณป่าเชิงเขาของดอยลังกา  บ้านปางต้น

หนุนอยู่บนดอยลังกา  หมู่บ้านแห่งนี้มีภูเขาโอบล้อมท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี และชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่และ

บริเวณโดยรอบจะเป็นชาวไทยภูเขา ท้ังเผ่าเยา้และลาหู่ มปีระเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูดและการแตง่กายท่ีเป็นเอกลักษณ์

แตกตา่งกันไป  สภาพการเข้าถึงหมูบ้่าน มเีส้นทางคมนาคม2 เส้นทาง (ถนน) 1) เส้นทางโครงการหลวงตัดผ่าน ชุมชนบ้าน

แมแ่จ๋ม  เลขท่ี 1252  สายแจ้ซ้อน  ปางแฟน เป็นเส้นทางท่ีมุ่งตรงมาจาก อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง  2) เส้นทางโครงการ

หลวงตัดผ่าน ชุมชนบ้านแมแ่จ๋ม เลขท่ี 1252  มุง่ตรงมาจาก ต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอแมอ่อน  จังหวัดเชยีงใหม ่  

ภายในแหล่งพื้นท่ีชุมชน บ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว

ตามธรรมชาติ มีความน่าสนใจ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวของชุมชนได้ซึ่งได้แก่  1) ดินแดนสาม 

เผ่า เย้า เมือง มูเซอ หมู่บ้านกลางหุบเขาท่ีเต็มไปด้วย ความสมบูรณ์ธรรมชาติ ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงาม  

เงียบสงบ อากาศจะค่อนข้างชื้นและหนาวเย็นตลอดท้ังปี การด ารงชีพยังคงไว้ซึ่ง วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน  แต่ละ

หมู่ บ้านจะมี อัตลักษณ์ทางการท่องเท่ียวหลายอย่างท่ีน่าสนใจ ท้ังทางด้านธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม   

2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ซึ่งได้แก่  น้ าตก (น้ าตกขาอ่อน  น้ าตกซะละ น้ าตกสายรุ้ง) ศิวลึงค์ท่ี

อยู่ริมห้วยของหมู่บ้าน   กิ่วหิน จุดท่องเท่ียวอันซีน แห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมธรรมชาติ ท่ีเต็มไปด้วยทะเล

ภูเขาและธรรมชาติท่ีสวยงาม 3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นอาชีพของชุมชน  ซึ่งได้แก่ ป่าเม่ียง(การเก็บเมี่ยงและ 
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ท าเมี่ยง)  อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟ(การปลูก  บ ารุงรักษา การเก็บผลผลิต  การแปรรูป  การคั่วและบดกาแฟ)  พชืผัก

ไมเ้มอืงหนาว (สตรอเบอร์ร่ี  แมคคาเดเมยี  เสาวรส  อาโวคาโด  บัวหิมะ)  และไมด้อกเมอืงหนาว 

 พื้นท่ีดังกล่าวมศีักยภาพ ในการด าเนนิการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน สามารถสร้างรูปแบบการใช้ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวโดยเฉพาะกาแฟ น ามาส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนโดยน าหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว เชน่  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  การส่งเสริมให้ชุมชน

เกิดการหวงแหนรักษาทรัพยากรท่ีมีในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนเป็นเจ้าของพื้นท่ี  ท่ีมีท้ังทรัพยากรการท่องเท่ียว 

เทศกาล ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม  อกีท้ังคนในชุมชนยังใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรต่าง ๆ  ท่ีมีอยูใ่นท้องถิ่น

เพื่อเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน การรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงอยู่ คนในชุมชนจึง

ต้องศึกษาการอนุรักษ์ การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ โดยคนในชุมชน

ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดการ

การท่องเท่ียวท่ีย่ังยนืได้ในอนาคต   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศกึษาแนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชงิกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมอืงปาน จังหวัดล าปาง 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมอืงปาน 

จังหวัดล าปาง โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิง พรรณนา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเชื่อถือมาก

ท่ีสุด โดยด าเนินการวจิัยดังนี ้

แหล่งข้อมูล ในการศึกษาแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาในเชิงสัมภาษณ์ ค้นคว้า

เอกสาร สิ่งพิมพ ์งานวจิัย แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสรา้งข้อค าถาม และได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมโิดยการเก็บ

ข้อมลูจากประชากรผู้ให้ข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูล  เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ีและเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการท่องเท่ียวในชุมชน บ้านแม่แจ๋ม และบ้านปางต้นหนุน  โดย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณแ์บบมโีครงสร้าง  

2. การประชุมกลุม่ (FOCUS GROUP)   

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย  

1. โดยการสัมภาษณ ์ 

2. การประชุมกลุ่ม (FOCUS GROUP)   

เพื่อศึกษาการด าเนินงาน การจัดการ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้น าชุมชน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการท่องเท่ียวของชุมชนผู้ปลุกกาแฟ ในต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  ดังต่อไปนี้  1) การส่งเสริมให้

ชุมชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 2) สร้างการเรียนรู้เพิ่มทักษะการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการปลูกกาแฟ  4) อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อให้คนในชุมชนด าเนนิชวีิตตามท่ีเป็นอยู่โดยไมต่อ้งเปลี่ยนแปลง 
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ผลการศึกษา 
 แนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง   

ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนและการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมาพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเป็นหลักใน

การขับเคลื่อนการท่องเท่ียวในชุมชนด้วยตนเอง โดยส่งเสริมชุมชนมคีวามเข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างการ

มีส่วนร่วมและพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนของตนเองแล้วก็จะท าให้เกิดรูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม การสร้างกระบวนการให้ชุมชนเกิดการคิดลงมือท าโดยอาศัยแนวคิดการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  รูปแบบการใช้กาแฟในการส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวในชุมชนโดยชุมชนท่ีส าคัญ

ประกอบไปด้วย  1) การส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 2) สร้าง

การเรียนรู้เพิ่มทักษะการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 3) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

การปลูกกาแฟ 4) อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. การส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรม 

 กจิกรรมเพื่อก าหนดแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เป็นการก าหนดเส้นทางทอ่งเท่ียว ก าหนดแผนพัฒนา

ด้านการท่องเท่ียวเป็นการพัฒนาชาวบ้านใน ต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมอืงปาน จังหวัดล าปาง โดยอาศัยแนวคิดการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  มีการจัดตั้งคณะท างานเป็น “กลุ่มการท่องเท่ียว” จัดท าแผนท่ีชุมชนเพื่อ 

การท่องเท่ียวโดยแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดแผนท่ีชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวในแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียว ร่วมกันคิดใน

การวางต าแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวส าคัญในหมู่บ้าน แล้วน ามาร่วมจัดท าเป็นเส้นทางท่องเท่ียวและกิจกรรม  

การท่องเท่ียวของชุมชน โดยมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีพบในชุมชน คือ ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีกิ่วหิน  ไหว้พระท่ีวัด

เวยีงหวาย ชมวถิีชีวิตของชนเผ่าเยา้และเผ่าลาหู่ เก็บเมล็ดกาแฟ ชมโรงคั่วกาแฟ ชมสวนแมคคาดีเมยี และวิธีการแปร

รูปผลิตภัณฑเ์มล็ดแมคคาเดเมยี ท้ังน้ี ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีอยูส่ามารถน ามาจัดเป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมี

การจัดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีหลากหลาย  แต่มีจุดเน้นท่ีไร่กาแฟเพื่อให้นักท่องเท่ียวมาเข้าชมและได้รับ

ความรู้จากไร่กาแฟ เช่น การปลูกกาแฟ  การเก็บกาแฟ  การแปรรูปกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่า

และมูลค่าท าให้กาแฟเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  อีกท้ังตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวได้มามีประสบการณ์ในไร่กาแฟเพื่อให้จดจ าและเกิดความเพลิดเพลิน  มีโอกาสท่ีจะพักค้างคืน 

มาสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นเวลานานมากยิ่งขึ้น 
 

 

                ภาพที่ 1 กิจกรรม ก าหนดแผนพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เม่ือวันท่ี 19-20 มกราคม 2561 
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2. สร้างการเรียนรู้เพิ่มทักษะการบรหิารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

เพื่อเตรียมบุคลากรของคนชุมชนให้มีความรู้และพร้อมท่ีจะให้การต้อนรับและบริการแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (มัคคุเทศกแ์ละการพัฒนาผลิตภัณฑท้์องถิ่น)  น าไปสู่การเสริมสร้างให้การท่องเท่ียวในชุมชนมศีักยภาพ

มากยิ่งขึ้น และน ารายได้สูชุ่มชนเพิ่มมากขึน้    

 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการปลูกกาแฟ  การส่งเสริมให้เกิดไร่กาแฟเพื่อการท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน

และมีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตกาแฟแบบครบวงจรให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเรียนรู้ ตามแนวคิดการท่องเท่ียว

เชงิสร้างสรรค์ คือ สรา้งกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้มาสัมผัสและมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เชน่ กิจกรรมการเก็บเมล็ด

กาแฟในช่วงเดอืนธันวาคมถึงมกราคมของทุกป ีซึ่งเป็นช่วงท่ีกาแฟเร่ิมออกผลผลิต เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักทอ่งเท่ียวมี

ความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมท่ีท าได้ง่าย  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแปรูปกาแฟอื่นๆ ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชม   

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดร้านกาแฟท่ีมีรสชาติของกาแฟแท้ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ จะท าให้การสร้างรูปแบบ

การใช้กาแฟได้เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่การท่องเท่ียวโดยชุมชนของ

ท้องถิ่นแห่งนี ้  

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการหวงแหนรักษาทรัพยากรท่ีมี

ในชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นสิ่งส าคัญมาก  เนื่องจากคนในชุมชนเป็นเจ้าของพื้นท่ี  อีกท้ังยังใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อเป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว สร้างรายได้เสริม การรักษาทรัพยากรให้คง

อยู่จึงต้องศึกษาพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว ให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน  ร่วมกันส่งเสริมให้

เกิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทอ้งถิ่น การพทัิกษรั์กษาสิ่งตา่ง ๆ ดังกล่าวน้ันจะเกิดขึ้นมาไมไ่ด้

หากชุมชนท้องถิ่นไม่มีความรัก ความหวงแหน  ความรู้สึกพึ่งพิงและใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งการมีส่วนร่วม

ของชุมชนน้ันนับวา่เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความย่ังยนื 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
แนวทางการยกระดับทางการท่องเท่ียวเชิงกาแฟของชุมชนต าบลแจ้ซ้อน  อ าเภอเมอืงปาน จังหวัดล าปางต้อง

ใช้ไร่กาแฟโดยการเลือกสรรไร่กาแฟท่ีมีมาตรฐานและมีกระบวนการท่ีครบวงจรเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และ

สัมผัสขั้นตอนของการผลิตกาแฟจากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้ายคือการดื่มกาแฟ  ดังนั้นสิ่งท่ีงานวิจัยจะต้องพัฒนา

ต่อไปคือการส่งเสริมให้เกิดไร่กาแฟเพื่อการท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตกาแฟ 

แบบครบวงจรให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดร้านกาแฟท่ีมีรสชาติของกาแฟแท้ท่ีเป็น  

อัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ จึงจะท าให้การสร้างรูปแบบการใช้กาแฟได้เข้ามามีส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แกก่ารท่องเท่ียวของชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับ วราภรณ์   พรหมพจน ์ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะ 5 ปี ช่วงปี 2559 – 2563 ความว่า ทาง

กระทรวงฯ มีเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น าในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของ

ภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการผลักดันให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยท่ีสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่เกษตรกรและ  

ผู้ด าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟของไทย เนื่องจากแนวโน้มราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพในตลาดโลกมี

แนวโนม้ท่ีสูงขึ้น รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟไทยท่ีมีมูลค่าสูงแตะ 30,000 ล้านบาท  
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การสร้างรูปแบบการใชก้าแฟเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนควรเป็นการสร้างกิจกรรมทางการท่องเท่ียว

ท่ีหลากหลายโดยใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมาช่วยเสริม และใช้ร้านกาแฟ ไร่กาแฟ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

เป็นจุดเน้นในการให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียว   สิ่งท่ีควรมุ่งเน้นในการพัฒนาการสร้างรูปแบบการใช้

กาแฟเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวคอื  (1) การสร้างอัตลักษณข์องท้องถิ่นเนน้ไปท่ี กาแฟที่มมีาตรฐานและมกีระบวนการ

ท่ีครบวงจร  (2) การดื่มกาแฟ จุดเด่นท่ีเป็นรสชาติกาแฟแท้ของชุมชนท่ีไม่อาจจะหาได้จากท่ีอื่น (3) ไร่กาแฟท่ีมี

มาตรฐานและมกีระบวนการท่ีครบวงจรท่ีเป็นจุดเนน้ในการให้ความรู้และประสบการณ์แกน่ักท่องเท่ียว  (4) รา้นกาแฟ 

ในชุมชนท่ีมีกาแฟของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเท่ียวได้ชิมเพื่อสัมผัสรสชาติกาแฟ  สอดคล้องกับ วราภรณ์ 

พรหมพจน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงยุทธศาสตร์กาแฟในช่วงระยะ 5 ปี ช่วงปี 2559 – 

2563 ความว่า หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องคก์รท่ีเกี่ยวข้อง จึงมกีารร่วมมอืกันเพื่อพัฒนาการผลิตกาแฟใน

ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าให้เป็นไปอย่างมีระบบ ด้วย 5 กลยุทธ์ส าคัญ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาด้านการตลาด 

พัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งท้ังหมดนี้จะช่วยเพิ่มท้ังคุณภาพและปริมาณ

ผลผลิตให้แก่อุตสาหกรรมกาแฟไทย   

ดังนั้นสิ่งท่ีจะต้องพัฒนาต่อไปคือการส่งเสริมให้เกิด ไร่กาแฟผลผลิตกาแฟ เพื่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี

ได้มาตรฐานและมกีระบวนการขั้นตอนการผลิตกาแฟแบบครบวงจร  ส่งเสริมให้เกิดร้านกาแฟท่ีมีรสชาติของกาแฟแท้

ท่ีเป็น อัตลักษณ์ของชุมชน โดยการน าการสร้างรูปแบบการใช้กาแฟเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่การท่องเท่ียวโดยชุมชนของท้องถิ่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณหนว่ยงานส่งเสริมสนับสนุนของทุนวจิัยภายใตโ้ครงการวจิัยการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน

ธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ท่ีสนุบสนุนทุนในการท างานวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณคณะท างานวจิัยในครัง้นี้ทุกทา่น และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน 

ชาวบ้าน ในชุมชนบ้านแม่แจ๋ม บ้านปางต้นหนุน ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ท่ีให้ความร่วมมือใน

การท างานวิจัยในคร้ังน้ีจนส าเร็จ 
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พฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

Exercise Behavior of Personnel at Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

 

กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ1*, เทวฤทธิ์ ละมูล1 และ เทอดทูล โตคีรี1 

Kirana Yamklimnput1*, Dhevariddhi Lamool1 and Dherddhool Tokirie1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติต่อการ

ออกก าลังกาย และด้านปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 

175 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 97 คน เพศหญิง 78 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการออกก าลังกายชนดิตารางประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล

โดยหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 

 พฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับด ีตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 98.26 

 2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄  = 4.43, S.D = 0.83) 

 3. ด้านการปฏบัิติเกีย่วกับการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับพอใช ้(x̄ = 2.70, S.D = 0.74) 
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมการออกก าลังกาย  
 

Abstract  

 The purposes of this personnel was to investigate exercise behavior to find out the ways to promote of 

personnel, Rajamangala University of Technology Lanna Tak in the aspects of exercise knowledge, attitude and 

practice.   The accidental sampling subjects were 175 personnel from the center, 97 males and 78 females, 

accidental sampling.   The data were collected by questionnaire constructed by the researcher himself.  The data 

were statistically treated for frequency, percentage, mean, standard deviation  

 The results were as follows:  

 1. Majority of the subjects took exercise for health, 98.26 % 

 2. The subjects showed their exercise knowledge and exercise attitudes at a good level. 

 3. The subjects showed their exercise behaviors at a fair level. 
 

Keywords:   Exercise behaviors  

                                       
1 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000  
1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000  
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บทน า 

ปัจจุบันพบว่าการด าเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง และมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเร็วของโลกไมว่า่จะเป็นด้านประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีรวมท้ังพฤตกิรรมและวัฒนธรรม 

ล้วนส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้มีการใช้แรงในชีวิตประจ าวันลดน้อยลง 

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่หันไปใช้เครื่องทุ่นแรง จึงส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

รวมถึงการละเลยต่อการเคลื่อนไหวในลักษณะของการออกก าลังกายประจ าวัน จนเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ในด้านต่าง ๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2561) ท่ีกล่าวไว้ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริมสร้างการออกก าลังกายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ถือว่า 

มีความส าคัญส าหรับประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ เพราะการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาจะท าให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

ลดค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใชป้ระโยชนใ์นการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีการเจริญเติบโต และต้องการการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกาย เพื่อพัฒนาสุขภาพ

ท้ังทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ รวมถึงการรักษาสภาพการท างานท่ีดีไว้ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

การท่ีมนุษย์เคลื่อนไหวน้อยลง หรือไม่ได้ออกก าลังกายเพียงพอ ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมของ

สมรรถภาพ หรือสุขภาพ แต่ยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติในร่างกาย และเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ท้ังนี้เนื่องจากได้

เกิดการพัฒนาความรู้ในเชงิวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตให้ประชากรท่ัวโลก

มีสุขภาวะท่ีดี จึงน ามาสู่ความตระหนักรู้ในเร่ืองสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา 

และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และเพิ่มปฏสิัมพันธ์อันดีของคนในสังคมทุกระดับ 
การออกก าลังกายจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

และความสนใจเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อพัฒนาสุขภาพท้ังทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ ของตนเองให้สามารถด ารงชวีิตอยูใ่นสังคม

อย่างมีความสุข การออกก าลังกายถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของประชากรท่ัวโลกมาเป็นเวลานานมี

พัฒนาการ หลากหลายมติแิละมกีารเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากได้เกิดการพัฒนาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์

หลากหลายสาขา ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติให้ประชากรท่ัวโลกมสีุขภาวะท่ีดี จึงน ามาสู่ความตระหนักรู้

ในเร่ืองสุขภาพ และคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจากการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการร่วมกิจกรรมนันทนาการ  

เพื่อพัฒนาสุขภาพอันดีของคนในสังคมทุกระดับ สอดคล้องกับ กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย (2553) การมีภาวะ

สุขภาพกายและใจเป็นสิ่งท่ีทุกคนพึงปรารถนา โดยการมสีุขภาพท่ีดมีไิด้หมายความเพยีงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือปราศจาก

โรคภัยเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ในปัจจุบัน

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังทางภาครัฐบาลและเอกชนได้มองเห็นความส าคัญของกิจกรรมการออกก าลังกายจึงส่งเสริมให้มี 

การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นการสนองตอบต่อความต้องการการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายของมนุษย ์และยังชว่ยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ 

ท้ังทางกายและจิตใจ จะเห็นได้ว่ามกีีฬามากมาย หลายชนดิท่ีบุคคลสามารถเลอืกเล่นท่ีแตกตา่งกันออกไป 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมการออกก าลังกายให้กั บบุคคลท่ัวไป 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีผู้วจิัยสังกัดอยู ่เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหนึ่งหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย

โดยตรง ที่ท าการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 

การวางแผน ก าหนดนโยบาย กลวิธี และยุทธสาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มี 
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การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น รวมถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม อีกท้ังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถด าเนินชวีติอยา่งมีความสุข ปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดพฤติกรรมตามกรอบแนวคดิ 

ท่ีมีแนวคิดว่า พฤตกิรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ดังนัน้ จึงตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญ ๆ ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัดหน่วยงาน จุดประสงค์ในการออกก าลังกาย ความรู้

เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และพฤตกิรรมการออกก าลังกาย 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรต้น 

1. เพศ 

   1.1 เพศชาย 

   1.2 เพศหญิง 

2. อายุ 

   2.1 25-30 ป ี 2.3 41-50 ป ี

   2.2 31-40 ป ี 2.4 50 ปขีึน้ไป 

3. สังกัดหนว่ยงาน 

4. จุดประสงค์ในการออกก าลัง

กายหรือเล่นกีฬา 

 

ตัวแปรตาม 

พฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากร  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

 

แบบสอบถาม พฤตกิรรมการออกก าลังกาย 

ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้  
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 316 คน 

แบ่งเป็นชาย 167 คน เป็นหญงิ 149 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จ านวน 175 คน  

ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Robert V. Krejcie and Earyle W.Morgan. (อ้างใน

ธานินทร์ ศลิป์จาร:ุ 2549) ใชว้ธีิการเลอืกโดยบังเอญิ (Accidental sampling) โดยแบ่งเก็บจากสังกัดหน่วยงาน ได้กลุม่

ตัวอยา่งจ านวน 175 คน 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยใชแ้บบสอบถามพฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดังนี้  

 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัย เอกสาร บทความ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น แนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 

 2. รวบรวมและสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  

4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลอืกค าตอบ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple 

choices) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 

  ตอบถูก ให้ 1 คะแนน  

  ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 

 ในการประเมินระดับด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมเีกณฑ์ดังน้ี 

  ร้อยละ 80.00 - ขึน้ไป  หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับดี ระดับ 3 คะแนน 

  ร้อยละ 50.00 - 79.99 หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับปานกลาง ระดับ 2 คะแนน 

  ร้อยละ 00.00 - 49.99 หมายถงึ คะแนนความรู้ระดับควรปรับปรุง ระดับ 1 คะแนน 
 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบวัดด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

โดยก าหนดค่า ของคะแนนดังน้ี คะแนน 5 หมายถงึ ผู้ตอบมคีวามคิดเห็นว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
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       เจตคตทิางบวก   เจตคตทิางลบ 

เห็นดว้ยมากที่สุด  หมายถงึ       5 คะแนน     1 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  หมายถงึ     4 คะแนน     2 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง  หมายถงึ       3 คะแนน     3 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  หมายถงึ     2 คะแนน     4 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  หมายถงึ       1 คะแนน     5 คะแนน 
 

 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาการประเมินด้านเจตคติในเร่ืองของการออกก าลังกายผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการ

พจิารณาดังนี้  (พวงรัตน์ ทวรัีตน์: 2543)  

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่4.51 – 5.00 หมายถงึ เจตคตมิากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่3.51 – 4.50 หมายถงึ เจตคตมิาก 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่2.51 – 3.50 หมายถงึ เจตคตดิ้วยปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ เจตคตนิอ้ย 

  ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัง้แต ่1.00 – 1.50 หมายถงึ เจตคตนิอ้ยท่ีสุด 
 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ปฏิบัติเป็นบางคร้ัง ไม่เคยปฏิบัติ โดย

ก าหนดคะแนน ดังนี ้(วัฒนา สุทธิพันธ์ุ: 2548)  

         ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ 

ปฏบัิตเิป็นประจ า   4   1 

ปฏบัิตบ่ิอยคร้ัง    3   2 

ปฏบัิตเิป็นบางครัง้   2   3 

ไมเ่คยปฏบัิต ิ   1   4 
 

ค่าระดับคะแนน   ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) 

3.01-4.00  หมายถงึ  ระดับดี 

2.01-3.00  หมายถงึ  ระดับพอใช ้

1.00-2.00  หมายถงึ  ระดับไม่ดี 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1. น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  

 2. น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป  
  

 การวิเคราะห์ข้อมลู   

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ โดยคัดเลือกเฉพาะ แบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์ท่ีสุดได้ท้ังหมด 175 ฉบับ  

 2. น าแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงค่าความถี่ และค่ารอ้ยละ แลว้น าเสนอใน

รูปตารางประกอบความเรียง  
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 3. วิเคราะห์พฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

โดยแจกแจงความถี่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 4. น าความคิดเห็นขอ้เสนอแนะอื่น ๆ มาสรุปเป็นขอ้  
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ อายุ สังกัดหน่วยงาน และจุดประสงค์ในการออกก าลังกาย

หรือเล่นกีฬา การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 175 คน สามารถสรุปผล ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ อายุ สังกั ดหน่วยงาน และ

จุดประสงค์ในการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถี่ (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 97 55.43 

     หญิง 78 44.57 

รวม 175 100.00 

อายุ   

     25 – 30 ปี  19 10.86 

     31 – 40 ปี 96 54.86 

     41 – 50 ปี 58 33.14 

     50 ปีขึ้นไป 2 1.14 

รวม 175 100.00 

สังกัดหนว่ยงาน   

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78 44.57 

     คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 47 26.86 

     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 19 10.86 

     ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 1.71 

     กองบริหารทรัพยากร 20 11.43 

     กองการศึกษา 8 4.57 

รวม 175 100.00 

จุดประสงคใ์นการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา   

     เพื่อสุขภาพ 109 62.29 

     เพื่อการแข่งขัน 2 1.14 

     เพื่อลดน้ าหนัก 58 33.14 

     เพื่อสนุกสนาน 6 3.43 

รวม 175 100.00 
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 1. จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 คน  

คิดเป็นร้อยละ 55.43 และเป็นเพศหญิง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57 ตามล าดับ 

 2. จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 96 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.86 รองลงมาอยู่ในชว่งอายุ 41-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14 และในช่วงอายุ 25-30 

ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 ในขณะท่ีช่วงอายุ 50 ปขีึน้ไป มจี านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.14 ตามล าดับ 

 3. จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกสังกัดหน่วยงาน พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่สังกัดอยู่คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57 รองลงมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.86 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 กองบริหารทรัพยากร 

จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 กองการศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.57 ในขณะท่ีคณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นกลุ่มตัวอยา่งที่มจี านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดับ 

4. จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกจุดประสงค์ในการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 รองลงมาเป็นเพื่อลดน้ าหนัก จ านวน 58 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.14 เพื่อสนุกสนาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43 ในขณะท่ีการออกก าลังกายเพื่อการแข่งขัน

เป็นกลุ่มตัวอยา่งที่มจี านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14 ตามล าดับ 
 

ตอนที ่2 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลงักาย 
ตอบถูก 

ระดับ

ความรู ้

จ านวน ร้อยละ  

1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับชนดิกีฬา จะชว่ยให้มีความปลอดภัยและเล่นได้อยา่ง

คล่องตัว 
174 99.43 ด ี

2. การสวมรองเท้าท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกายช่วยป้องกันการบาดเจ็บได ้ 173 98.86 ด ี

3. ประโยชนข์องการออกก าลังกายเป็นประจ า การวิ่งเหยาะชว่ยท าให้มีการลาป่วยนอ้ยลง 171 97.71 ด ี

4. การวิ่งเหยาะชว่ยท าให้ร่างกายทุกส่วนได้ออกก าลงักาย 171 97.71 ด ี

5. การวา่ยน้ าท าให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกส่วน 175 100.00 ด ี

6. ควรออกก าลังกายหลังรับประธานอาหารทันที 174 99.43 ด ี

7. การออกก าลังกายเป็นการหด ยดืกล้ามเนื้อ และข้อต่อ 173 98.86 ด ี

8. การอบอุน่ร่างกาย (Warm up) ก่อนออกก าลังกายชว่ยให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้า 170 97.14 ด ี

9. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool Down) หลังการออกก าลังกายชว่ยให้ร่างกายผ่อน

คลาย 
174 99.43 ด ี

10. ควรออกก าลังกายให้เหนื่อยมาก ๆ เมื่อเร่ิมออกก าลังกายในคร้ังแรก 174 99.43 ด ี

11. บุคคลที่มสีุขภาพแข็งแรงไมจ่ าเป็นต้องออกก าลังกาย  169 96.57 ด ี

12. ผูสู้งอายุควรท ากจิกรรมท่ีมีลกัษณะเคลือ่นท่ีเร็ว เพราะจะชว่ยท าให้ร่างกายแข็งแรง  173 98.86 ด ี

ค่าเฉลี่ย 172.58 98.62 ด ี
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 ผลการวจิัยพบวา่บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งมีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายในภาพรวม และรายข้ออยู่

ในระดับดี ตอบถูกเฉลีย่ร้อยละ 98.62  
 

ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

เจตคตเิกี่ยวกับการออกก าลงักาย x̄  S.D. แปลผล 

1. การออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย  4.70 0.56 มากที่สุด 

2. ผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกาย  4.16 1.20 มาก 

3. การออกก าลังกายเป็นเร่ืองยุง่ยากเพราะมีขั้นตอนมาก 4.29 0.81 มาก 

4. การออกก าลังกายท าให้เหนือ่ยล้าและนอนไม่หลับ 4.33 0.66 มาก 

5. ท่านท างานไมเ่ป็นเวลาจึงไม่เหมาะกับการออกก าลังกาย 4.20 1.30 มาก 

6. การออกก าลังกายท าให้เสียค่าใชจ้่ายโดยไมจ่ าเป็น 4.19 1.12 มาก 

7. ทักษะท่ีได้จากการออกก าลังกาย สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้ 4.28 0.80 มาก 

8. การออกก าลังกายช่วยให้ท่านรู้จักการตัดสนิใจท่ีรวดเร็ว  4.44 0.95 มาก 

9. การออกก าลังกายเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีด ี 4.42 0.56 มาก 

10. ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัวตอ้งปรึกษาแพทยก์่อนออกก าลังกาย  4.25 0.81 มาก 

11. การออกก าลังกายท าให้ลดโอกาสเสี่ยงตอ่การเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

และโรคหัวใจ  
4.34 0.64 มาก 

12. การออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้รูปร่างกระชับได้ สัดส่วนมคีวาม

คล่องตัว  
4.41 0.60 มาก 

รวม 4.43 0.83 มาก 

  

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งมีเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายในภาพรวมในอยู่ในระดับมาก 

(x̄  = 4.43, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ 

ทุกเพศทุกวัย (x̄  = 4.70, S.D = 0.56) และการออกก าลังกายเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี (x̄  = 4.42, S.D = 0.56) 

และการออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้รูปร่างกระชับได้ สัดส่วนมคีวามคล่องตัว (x̄  = 4.41, S.D = 0.60) ตามล าดับ 
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ตารางที ่4 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นการปฏบัิตใินการการออกก าลังกาย 

การปฏิบัติในการการออกก าลังกาย 
 

S.D. แปลผล 

1. ท่านได้มกีารวางแผนการออกก าลังกายไว้ลว่งหน้า 2.08 1.20 พอใช ้

2. ท่านการออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 3 ครัง้  2.40 0.98 พอใช ้

3. ท่านออกก าลงักายแตล่ะครัง้ใชเ้วลาไมต่่ ากวา่ 30 นาท ี 2.93 0.58 พอใช ้

4. ท่านอบอุน่ร่างกายก่อนการออกก าลังกาย 2.41 0.82 ด ี

5. ท่านมกีารตรวจสอบอัตราการเต้นของชพีจร ก่อนและหลังการออกก าลังกาย  1.68 0.85 ไมด่ ี

6. ท่านออกก าลังกายจนเหงื่อออกทุกครัง้  3.04 0.60 ด ี

7. ท่านออกก าลังกายตอ่ไป แมว้า่จะพบความผิดปกติของร่างกาย  3.84 0.43 ด ี

8. ท่านดื่มเครื่องดื่มชูก าลังหลังการออกก าลังกาย 3.77 0.34 ด ี

9. ชว่งเวลาท่ีท่านออกก าลังกายขึ้นอยู่กับความพงึพอใจ ไมไ้ดก้ าหนดเป็น

เวลาเดียวกัน 
2.33 1.07 พอใช ้

10. ท่านศึกษาวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้องกอ่นการออกก าลงักาย 2.27 0.63 พอใช ้

11. ท่านไม่ออกก าลังกาย หากตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  2.25 0.88 พอใช ้

12. ท่านเลอืกใส่รองเท้า และสวมชุดท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย  3.39 0.48 ด ี

รวม 2.70 0.74 พอใช ้
 

 ผลการวจิัยพบวา่บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย (ด้านการปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับพอใช้ (x̄  = 2.70, S.D = 0.74) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านออกก าลังกายต่อไป แม้ว่า

จะพบความผิดปกตขิองร่างกาย (x̄  = 3.84, S.D = 0.43) และท่านดื่มเคร่ืองดื่มชูก าลังหลังการออกก าลังกาย (x̄  = 3.77, 

S.D = 0.34) และท่านเลอืกใส่รองเท้า และสวมชุดท่ีเหมาะสมกับการออกก าลังกาย (x̄  = 3.39, S.D = 0.48) ตามล าดับ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43 และเป็นเพศหญิง จ านวน 78 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.57 จากการการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกายบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ในด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และด้านการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ผลสรุปได้ดังนี้ 

 2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

      2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

พบวา่ บุคลากรมคีวามรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับดี (ตอบถูกเฉลี่ยร้อยละ 98.62) 

 3. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

     3.1 บุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่วนใหญ่มเีจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย

โดยรวมในระดับมาก (x̄  = 4.43, S.D = 0.83) และแยกเป็นรายข้อโดยเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ การออกก าลังกาย

เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย (x̄  = 4.70, S.D = 0.56) และการออกก าลังกายเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี 
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(x̄  = 4.42, S.D = 0.56) และการออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้รูปร่างกระชับได้ สัดสว่นมีความคลอ่งตัว (  = 4.41, 

S.D = 0.60) ตามล าดับ 

 4. ด้านการปฏบัิตเิกีย่วกับการออกก าลังกาย 

     4.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

(ด้านการปฏิบัติ) ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (x̄  = 2.70, S.D = 0.74) และแยกเป็นรายข้อโดยเรียงจากมากไปนอ้ย 

ได้แก่ ทา่นออกก าลังกายตอ่ไป แมว้า่จะพบความผิดปกติของร่างกาย (x̄  = 3.84, S.D = 0.43) และท่านดื่มเครื่องดื่ม

ชูก าลังหลังการออกก าลังกาย (x̄  = 3.77, S.D = 0.34) และท่านเลือกใส่รองเท้า และสวมชุดท่ีเหมาะสมกับการออก

ก าลังกาย (x̄  = 3.39, S.D = 0.48) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยรวมมี

ความรู้อยู่ในระดับดี เนื่องจากบุคลากรได้รับความรู้ ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย และทางสื่อต่าง ๆ 

ทางด้านความรู้ดา้นการออกก าลังกายอยา่งกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสมนกึ แก้ววิไล (2553) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีราชมงคลพระ

นคร พบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการออกก าลังกาย จากท้ังสื่อต่าง ๆ เพื่อน อาจารย์ ส่งผลให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีความรู้ ดังนั้นจะเห็นได้จาก การอบอุ่นร่างกายมีความส าคัญในการเตรียมตัวก่อนออกก าลังหาย และ

รวมท้ังการออกก าลังกายท่ีได้ผลดีอยา่งน้อย 3 ครัง้ตอ่สัปดาห์ และยังสอดคล้องกับวราภรณ์ ค ารศ และคณะ (2556) 

ได้ศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกายของประชาชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระดับความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.06 ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากกลุ่มตัวอยา่ง

เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีหนว่ยงานภาครัฐได้เข้าไปสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้ง โดยมีการให้ความรู้ผ่าน

สื่อโทรทัศน์ การจัดป้ายเชิญชวน การจัดตั้งชมรมออกก าลังกายของหมู่บ้าน เป็นต้น จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายอยูใ่นระดับดีมาก 

 2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

ด้านเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เพราะการออกก าลังกายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อสงเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย

เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี เสริมสร้างความสามัคคี และรวมไปถึงการลดความเครียดในการด าเนินชีวิตได้ สิ่ง

เหล่านี้เกิดจากแรงจูงใจของการมีเจตคติท่ีดีต่อสิ่ง ๆ นั้น สอดคล้องกับสุวรรณ์ชัย แสงเสน (2553) ได้เปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีมีเพศ

ตา่งกันมีพฤติกรรมดา้นความรู้ ด้านเจตคติ ด้านปฏบัิตกิารออกก าลังกายไมแ่ตกตา่งกัน ส าหรับนักศกึษาเพศชายและ

นักศึกษาเพศหญิงท่ีมีชั้นปีต่างกันมีเจตคติต่อการออกก าลังกายแตกต่างกัน เป็นเพราะมีประสบการณ์ อายุ และ

ชว่งเวลาเรียนท่ีแตกต่างกัน กีฬาในกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่

ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.50 สอดคล้องกับสมศักดิ์ หอมชื่น (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ออกก าลังกายของเจ้าหนา้ท่ี ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ พบวา่ ทัศนคติต่อการออกก าลังกาย



1191 

 

-Proceeding- 

ของเจ้าหนา้ที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ภาพรวมอยูใ่นระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างมีจุดประสงค์ในการออกก าลังกายเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพ เพื่อการลดน้ าหนัก หรือเพื่อความสนุกสนาน 

จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมทัีศนคตท่ีิดีต่อการออกก าลังกาย เห็นได้จากการออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถลดคลอ

เลสเตอรอลในเลอืดได้ การออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้หัวใจและปอดแข็งแรง อกีทัง้การออกก าลังกายยังสามารถ

เพิ่มสมรรถภาพทางรา่งกาย จิตใจ และสติปัญญาได้อีกดว้ย 

 3. ด้านการปฏบัิตเิกี่ยวกับการออกก าลังกาย 

 ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกก าลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

โดยรวมมีอยูใ่นระดับพอใช้ ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรกลุ่มตัวอยา่งมีการออกก าลังกายพอสมควร ซึ่งอาจเพราะว่า

บุคลากรขาดการส่งเสริมในด้านการปฏิบัติการออกก าลังกาย โดยให้ความส าคัญกับเร่ืองการท างาน รวมไปถึงภาระ

งานตา่ง ๆ ท่ีจะต้องรับผิดชอบส่งให้ทันก าหนด จึงท าให้บุคลากรไมม่ีเวลาในการออกก าลังกายเทา่ท่ีควร ซึ่งคล้องกับ

จตุรงค์ ยังถาวร (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนสิิต มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยรวมอยูใ่นระดับพอใช ้ 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ีถูกต้องให้กับบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 

ความรู้และสร้างพฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากร 

 2. ควรมนีโยบาย โดยมุ่งเนน้การออกก าลังกาย เพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรตระหนักถึง

ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

 2. ควรมีการศึกษาความต้องการการออกก าลังกายของพฤตกิรรมการออกก าลังกายของบุคลากร เพื่อจะได้

มกีารส่งเสริมการออกก าลังกายตามความต้องการของบุคลากร 

 3. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกายดา้นอื่น ๆ ตอ่ไป 
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ผลของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

Learning Behavior of Students at Rajamangala University of Technology 

LannaTak Who Studied General Psychology 
 

คุณากร  สุปน1*

Kunakorn Supon1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ผลของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

ท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไปคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ประการแรกคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

รายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ประชากรท่ีศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ระดับปริญญาตรี ท่ีเรียนในรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 21 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบประเมินพฤติกรรมทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ ข้อมูลท่ี

ได้มาหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยในการวิเคราะห์พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 6 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.57 และผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 21 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเรียนท่ีระดับมาก   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ พฤตกิรรมการเรียน

ของนักศึกษาด้านการปฏิบัติตนในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75  

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  รองลงมาคือพฤติกรรมด้านการเรียน มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก   

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  และพฤติกรรมด้านความสนใจและตั้งใจ   

มรีะดับพฤติกรรมในระดับ มาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการเรียน 

 

 

 

                                       
1 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Liberal Arts Department, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, University of Technology LannaTak, Tak Province 63000 

* Corresponding author e-mail: kunakorn24supon@gmail.com 
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Abstract 
The study on learning behavior of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna 

Tak who studied General Psychology course aimed at, first, studying learning behaviors of students at Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak who studied General Psychology course. The population of this study were 21 

undergraduate students of Rajamangala University of Technology Lanna Tak who studied General Psychology 

course in the academic year 2019 (B.E. 2562). 

Research tool was learning behavior questionnaire designed by the researcher.  Researchers analyzed 

the collected data by computing with research analysis program to find average, percentage and standard 

deviation.  The analysis showed that major informants were 15 male informants equivalent to 71. 43 percent 

followed by 6 female informants equivalent to 28.57 percent.  All of them were 21 students from the Faculty of 

Engineering equivalent to 100 percent. 

The study can be concluded that the overall learning behavior of students demonstrated the result in a 

very-much level, with the average score of 3.61 and standard deviation of 0.64.  To consider each aspect 

separately, the result of learning behavior of students in classroom possessed the highest average score of 3. 75 

in the very-much level and the standard deviation of 0.64.  The following aspect was the learning behavior in 

studying.  The result possessed the average score of 3.66 in the very-much level and the standard deviation of 

0.58.  The result of learning behavior in the interest and concentration aspect demonstrated result in the very-

much level, with the average score of 3.42 and the standard deviation of 0.71. 
 

Keywords:   Learning behavior  
 

บทน า 
 สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงท่ีมีความส าคัญต่อการตอบสนองความตอ้งการของสังคม

และประเทศชาติ เพราะเป็นแหล่งท่ีมุ่งพัฒนาก าลังคนในระดับวิชาการและวิชาชพีช้ันสูงในสาขาตา่ง ๆ ท่ีมีความจ าเป็น

ต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้ การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับการผลิตบัณฑิตซึ่งนับเป็นขุมทรัพย์

ทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาต้องอาศัยกระบวนการหรือกลวิธีท่ีมีความสลับซับซ้อนและต้องมีความพร้อมท้ัง

ฝ่ายสถาบันและฝ่ายนักศึกษา เพื่อช่วยให้บัณฑิตพร้อมซึ่งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย

และจิตใจ จึงจะเป็นบัณฑิตท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (อรพิณ ศิริสัมพันธ , 2550 อ้างถึงใน 

ส าเนาว,์ 2539 : 1)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากมีวิสัยทัศน์  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญ  

ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลซึ่ง สอดคล้อง

กับการสร้างหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดนท่ีมีความพร้อมท้ังด้านวิชาการและกิจกรรมแล้ว ยังมุ่งส่งเสริม

พฤติกรรมการเรียนท่ึเหมาะสมให้กับนักศึกษาดังเห็นได้จากรายวิชาท่ีเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตร  เช่น  

วิชา มนุษย์สัมพันธ์ จิตวิทยาการจัดองค์การ และ จิตวิทยาท่ัวไป  เป็นต้น  ซึ่ง เป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาส่งเสริมพฤติกรรม 

การเรียนในทางท่ีดกีับผู้เรียนท้ังสิน้ (2562, ออนไลน)์ 
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 ลักษณะรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง2555 (2555)วิชาจิตวิทยา

ท่ัวไป  มีจุดมุ่งหมายรายวิชา  ให้นักศึกษามีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ตลอดจนพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ์สังคมและสติปัญญาเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองและผู้อื่นน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้แก้ปัญหาของ

ตนเองและน าความรู้ทางจิตวทิยาไปใชใ้นการปรับตัว เข้ากับสังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของจิตวทิยาและการน า

จิตวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตการประกอบอาชพีและการท างานต่าง ๆ  อยา่งเหมาะสม 

 ดังนั้นครูท่ีสอน  รายวิชา จิตวิทยาท่ัวไป  นอกจะมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแล้ว  ยังต้อง

เป็นผู้ปูพื้นฐานด้านพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมให้นักศึกษาอีกด้วย  เพื่อท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้  เพราะ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง  จากนักเรียนมาเป็นนักศึกษา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยน

ความคาดหวังทางสังคมด้วย  นั่นคือความคาดหวังในตัวนักศึกษาจะมากกว่านักเรียนท่ัวไป   การเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องปรับตัว  ให้เข้ากับสถานการณ์ทุก  ๆ  ด้าน  เช่น  การปรับตัวด้านการเลือกเรียนรายวิชา  

การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนท่ีเรียน  การปรับตัวทางด้านสังคม  เป็นต้น  ถ้าผู้ที่ปรับตัวไม่ได้  ก็จะมคีวามทุกข์ใจ  กังวล

ใจ  ความไมส่บายใจ  เป็นสาเหตุให้เกิดพฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในการเรียน เชน่ การไม่เข้าช้ันเรียน การมพีฤตกิรรม

ก้าวร้าวในชั้นเรียน เป็นต้น ดังนั้น ในฐานะอาจารย์ประจ ารายวิชา  จิตวิทยาท่ัวไป  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมการเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป  เพื่อจะได้

ทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง  และเท่ียงตรงจ าท าให้ครูได้เห็นแนวทางในการช่วยเหลือ  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ตลอดจนใช้

ข้อมูลดังกล่าวพัฒนางานในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และปรับปรุงพัฒนาในการเรียน  

การสอนให้ดยีิ่งขึน้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.   เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนรายวชิาจิตวทิยาท่ัวไป มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก  
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กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง  ๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนาตาก ท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุง หรือพัฒนา

แผนการจัดการเรียนการเพื่อช่วยเหลือและ ปรับพฤติกรรมการเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมสาระตามประเด็น

ตอ่ไปนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  ที่ท าการศกึษาวจิัยในคร้ังน้ี  คือ  นกัศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ที่เรียน

รายวชิาจิตวทิยาท่ัวไป ปกีารศึกษา 2562  ท้ังหมด  21 คน  

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบประเมินพฤตกิรรมทางการเรียนโดยผู้วจิัย ประกอบไปด้วย3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถาม เดี่ยวกับ เพศ แสะสาขาวิชา 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ก าหนดค่าน้ าหนกัดังนี้ 

   พฤตกิรรมการเรียนน้อยท่ีสุด    1 

   พฤตกิรรมการเรียนน้อย     2 

   พฤตกิรรมการเรียนปานกลาง    3 

   พฤตกิรรมการเรียนมาก     4 

   พฤตกิรรมการเรียนมากท่ีสุด    5 

   
  

เพศ 

สาขาวิชา 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ผลของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน

รายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตากประกอบด้วย ด้านความพร้อมในการเรียน ด้าน

ความสนใจและความตัง้ใจ และ ด้านการปฏบัิตใินการเรียน 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่งระหวา่งเดือนกรกฎาคม  - 

สิงหาคม  2562 ท่ีน าไปใชก้ับนักศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 21 คน ด้วยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปส าหรับการวจิัย  ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  น ามาแจกแจงหาค่าความถี่ร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)จากนั้น

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยการแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวมท่ีใชค้่าเฉลี่ยท่ีมีคา่ตัง้แต ่

1.00 – 5.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ Likert (Likert – Type or Summated Rating Scales อ้างถึงในรัฐพล  ภุมรินทร์

พงศ์ และคณะ, 2553) ดังนี ้ ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

  Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต่ าสุด 

   Interval     จ านวนชัน้ 

     =   5 – 1         = 0.8 

            5 

  การแปลความหมายคา่เฉลี่ย   

  ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.80     หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนดนีอ้ยท่ีสุด 

    1.81 – 2.60  หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนดนีอ้ย 

    2.61 – 3.40 หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนดปีานกลาง 

    3.41 – 4.20    หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนดมีาก 

    4.21 – 5.00 หมายถงึ พฤติกรรมการเรียนดมีากที่สุด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรมการเรียน  หมายถึงพฤติกรรมการเรียนหมายถึงการปฏิบัตตินด้านตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน

เชน่การเข้าหอ้งเรียนความต้ังใจเรียนการตอบค าถามการมสี่วนร่วมในชัน้เรียนการท าแบบฝึกหัดและการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมเป็นต้น ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านความพร้อมในการเรียน ด้านความสนใจและตัง้ใจ ด้าน

การปฏบัิตใินการเรียน 

 ความพร้อมในการเรียน หมายถงึ พฤตกิรรมท่ีนักศกึษาแสดงออกขณะท่ีเรียนรายวิชาจิตวทิยาท่ัวไป ในดา้น

ความพร้อมในการเรียน เช่น เข้าชั้นเรียนตรงเวลาทุกคร้ัง ยกเว้นยามเจ็บป่วย เตรียมอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด  

ปากกา เพื่อใช้ในการเรียนของนักศึกษา แต่งกายท่ีถูกต้องตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และความพร้อม

ทางด้านจิตใจ เชน่ อารมณด์ี สดช่ืนแจ่มใส มคีวามสนใจซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป เป็นต้น 

 ความสนใจและความตั้งใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออกขณะท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป 

ท่ีแสดงถึงความตั้งใจเรียน เช่น ส่งงานตรงตามเวลาที่ครูก าหนด สนใจ และตั้งใจในขณะท่ีครูสอน ท าใบงาน รายงาน  
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หรือการบ้าน ส่งครู มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดขณะเรียนมกีารจดบันทึกในสิ่งท่ีครูสอนและมคีวามพร้อมใน

การปฏบัิตงิานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะในการท างานนั้น ๆ เป็นต้น 

 การปฏิบัติตนในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออกขณะท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป  

ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาขณะท่ีเรียน เช่น มีรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติกิจกรรมต่า ง ๆ ด้วยตนเอง  

มคีวามมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มคีวามกระตอืรือร้น ในการปฏบัิตกิิจกรรมมมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดีตอ่ครูผู้สอนและ

เพื่อนร่วมช้ันเป็นต้น  

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป ท้ังหมด 21 คน ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน 

1.  ความหมายของพฤติกรรมการเรียน  

ปราณี  รามสูต (2528) ให้ความหมายของพฤตกิรรมการเรียนว่า พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมาในขณะ

เรียนหรือขณะเขา้รว่มกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน 

ผ่องใส เพชรรักษ ์(2555) กล่าวว่า พฤตกิรรมการเรียนหมายถึง การแสดงออกในการปฏบัิตติัวของนักศึกษา

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนท้ังในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนซึ่งสามารถพัฒนาด้วย

วิธีการต่าง ๆ เช่น การรู้จักใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ มีเวลาเตรียมตัวในการเรียน การจดบันทึก การมีสมาธิการจ า 

การใช้เทคนิคต่าง ๆ การอ่าน การเลือกใจความส าคัญ กระบวนการรวบรวมข้อมูล หรือการเตรียมตัวสอบ และ

พฤติกรรมการเรียนท่ีพัฒนาด้วยการฝึกฝนและมีประสบการณ์ โดยเฉพาะวิธีการเรียนท่ีมีการปฎิบัติเป็นประจ าหรือ

ปฏิบัติบ่อยคร้ังจ าน าไปสู่นิสัยในการเรียนท่ีดี ซึ่งมีจุดมุง่หมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี

ก าหนดในการเรียน 

 ประทวน กลิ่นพินิจ (2539) ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมการเรียน คือ การกระท า การแสดงออก 

รวมท้ังการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักเรียน  

 ปนัดดา  ดอกอินทร์ (2544) ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมการเรียน ว่าเป็นระดับการแสดงออกของ

พฤตกิรรมนักเรียนโดยท่ัว ๆ ไป ในขณะเรียนหนังสอื และขณะเขา้รว่มกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน  

สุทัศน์ สีเขียวแก้ว (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนหมายถึง พฤติกรรมท่ีสืบเนื่องมาจากทักษะในการ

เรียนและเทคนิคในการเรียนส าหรับนักศึกษาอาจถือได้ว่าเป็นเทคนิคในการเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม

ทางด้านการเรียนท่ีปฏบัิติเป็นประจ า โดยพฤติกรรมส่วนนี้มาจากเทคนิคการเรียน รวมถึงการท างานและการใช้เวลา

อย่างเหมาะสมของนักศกึษา 

อรพิน ศิริสัมพันธ์ (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนหมายถึง การกระท ากิจกรรม การตอบสนอง 

ปฏิกิริยา หรือวิธีการในการเรียนของผู้เรียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติ ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ี

ก าหนดในวิชาต่าง ๆ โดยมีการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอด้วยความพึงพอใจ และมานะพยายามท่ีจะพัฒนาการเรียน

ให้ดีขึ้น โดยไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรค 

 อนุโณทัย  ค าเคร่ือง (2545)  พฤติกรรมการเรียนคือ พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกมา ในขณะเรียน

หรือร่วมกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน 
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 จากทบทวนวรรณกรรม ของพฤติกรรมการเรียน สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนหมายถึงการปฏิบัติตน

ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนเช่นการเข้าห้องเรียนความตั้งใจเรียนการตอบค าถามการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการท า

แบบฝึกหัดและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นต้น  ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านได้แก่  ด้านความพร้อมในการเรียน  

ด้านความสนใจและตัง้ใจ  ด้านการปฏบัิตใินการเรียน 

2.  องค์ประกอบของการพัฒนาพฤตกิรรมการเรียน  

 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนนั้น ถ้าพิจารณาอย่างกว้าง ๆ มีดังนี้ 

(มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532)  

  2.1. พฤติกรรมการสอนของครู ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ถ้าหากเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูเป็นกิริยาแล้ว พฤติกรรมการเรียนของ

ผู้เรียน ก็คือ ปฏิกิริยา กล่าวคือ เมื่อครูมีพฤติกรรมการสอนอยา่งไร ผู้เรียนจะพัฒนาพฤตกิรรมของตนให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมการสอนของครู ดังนั้นการท่ีผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมแสดงออกอย่างไรนั้น ครู

หรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจว่าไมไ่ด้มาจากตัวผู้เรียนโดยตรงท้ังหมด แตส่่วนหน่ึงจะเป็นผลมาจากพฤติกรรมการสอน

ของครูด้วย 

  2.2. ความพร้อมของผู้เรียน ความพร้อมหรือธรรมชาติของผู้เรียน ในท่ีน้ีรวมหมายถึง วุฒภิาวะของ

ผู้เรียน ความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนหรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นตัวบังคับหรือชี้น า  

ในการแสดงพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนท่ีดีนั้น พื้นฐานความรู้ในวิชาท่ีเรียนดีและไม่ดีย่อมจะ

พัฒนาพฤติกรรมในวิชานั้นตา่งกัน  

  2.3. สภาพแวดลอ้ม ได้แก่ สถานท่ี อุปกรณก์ารเรียน เพื่อนร่วมช้ัน เป็นต้น สิ่งเหลา่นีย้อ่มเกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น สถานท่ีโรงฝึกที่มีเครื่องมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์การเรียนพร้อม ในการเรียนวชิา

ชา่งไมพ้ฤตกิรรมการเรียนของผู้เรียน ยอ่มแตกตา่งไปจากสภาพหอ้งเรียนท่ีขาดเครื่องมือและอุปกรณก์ารเรียน  

 จะเห็นได้ว่าการแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนั้นขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะท้ังทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สตปัิญญาของนักเรียน และยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้ม  

3.  การส่งเสริมพฤตกิรรมการเรียน  

 การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนและ

เกิดการเรียน วิธีการท่ีใชใ้นการส่งเสริมพฤตกิรรมการเรียนมดีังตอ่ไปน้ี  (ดนัย  ไชยโยธา, 2534)  

  3.1. การเสริมแรงหรือการเสริมก าลังใจ เป็นการช่วยส่งเสริมสิ่งท่ีผู้เรียนก าลังกระท าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

หรือเป็นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาซ้ าอีก อาจท าได้ 2 ทางคือ 

การเสริมก าลังใจโดยใช้วาจาและเสริมก าลังใจ โดยใช้ท่าทาง การเสริมแรงด้วยวาจา เช่น การกล่าวค าว่า ดี ดีมาก ใช้ได้ 

ถูกต้อง การเสริมแรงด้วยท่าทาง เช่น การพยักหน้า การปรบมือ เป็นต้น การเสริมแรงด้วยวาจาและการเสริมแรงด้วย

ท่าทางอาจท าควบคู่กันได้  

  3.2. การใช้ค าถาม ค าถามมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอนมาก เพราะจุดประสงค์ของ

การศึกษาในปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนใช้ความคิดในด้านเหตุผล สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและต้องการให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน เพื่อพัฒนาความคิดของตนเอง รวมท้ังความเชื่อม่ันท่ีถูกต้องอกีด้วย  

  3.3. การเร้าความสนใจหรือการเปลี่ยนแปรความสนใจ การเร้าความสนใจเป็นสิ่งจ าเป็น และ

ส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน มีความกระตอืรือร้นในการเรียนอยูต่ลอดเวลา โดยผู้สอนจะตอ้ง

พยายามใช้เทคนิคต่าง ๆ มากระตุน้ให้ผู้เรียนสนใจอยูต่ลอดเวลา ตั้งแต่เร่ิมตน้การสอนจนกระท้ังการสอนสิน้สุด  
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 การศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ได้รับความสนใจจากนักการศึกษา และนักจิตวิทยากันมาก 

ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในทางการเรียนได้ นอกจากนี้

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถท านายหรือคาดเดาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในอนาคตได้

อย่างถูกต้องอกีด้วย  

 พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน โดยมากมักศกึษามุง่เน้นกันในแง่การแสดงออก โดยท่ัวไปของนักเรียนขณะ

อยู่ในห้องเรียน และเรียนวชิาต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรม ลักษณะนิสัยทางการเรียน รวมท้ังการเอาใจใส่รับผิดชอบตอ่

งานท่ีได้รับมอบหมาย  

 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนท่ีครูพึงประสงค์ในทางการเรียนนั้น 10 อันดับ ท่ีครู

ตอ้งการมากที่สุด (โครงการปฏรูิปการฝึกหัดครู, อา้งใน ปนัดดา ดอกอินทร์. 2544. หนา้ 8) ได้แก่ 1. มสีมาธิต้ังใจ 2. 

มีปฏิกิริยาโต้ตอบ 3. กระตือรือร้น 4. สนใจใคร่รู้ 5. ประพฤติดี 6. ขยันขันแข็ง 7. กระฉับกระเฉง 8. รู้สึก มั่นคง

ปลอดภัย ไมว่อกแวก 9. สงบเยอืกเย็น 10. เรียนเก่ง  

 จากพฤติกรรมการเรียนท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนก็มักจะมองในลักษณะการ

แสดงออกโดยท่ัว ๆ ไปของนักเรียนในขณะเรียนหนังสือ ท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน และส่วนใหญ่ครูผู้สอนก็สามารถ

คาดเดาล่วงหน้าถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับ

พฤติกรรมนักเรียนในด้านการเตรียมความพร้อมในการเรียน ด้านความสนใจและความตั้งใจเรียน รวมท้ังด้านการปฏิบัติ

กิจกรรมในขณะเรียน จะช่วยให้ครูได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวจะน าไปสู้แนวทางการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมนักเรียน เพื่อให้เกิดพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตอ่ไป  

 4. ผลกระทบของสุขภาพจิตต่อพฤตกิรรมการเรียนของเด็กและวัยรุ่น 

  สุขภาพจิตของผู้เรียนมคีวามส าคัญอยา่งยิ่งตอ่พฤติกรรมการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสุขภาพจติของผู้เรียน

ท่ีอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา เพราะก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีมีความสับสนในการด ารงชีวิตมากที่สุด ต้องมี

การปรับตัวอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ และถ้ามีปัญหา ย่อมก่อให้เกิด

ความยุ่งยากและสับสนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เรียนท่ีมี

ปัญหาทางดา้นสุขภาพจติ มักมีปัญหาในเร่ืองของพฤติกรรมท่ัวไป และพฤติกรรมทางการเรียน 

 กวี สุวรรณกิจ และคณะ (2522) ได้ท าการวิจัยเร่ืองสุขภาพจิตและความบกพร่องทางด้านการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ความบกพร่องทางด้านการเรียนของเด็กนักเรียนนั้น มีสาเหตุส าคัญเนื่องมาจาก

สุขภาพจิตของนักเรียน เด็กท่ีมีสุขภาพจิตระดับปกติจะมีความสามารถทางด้านการเรียนได้ดีกว่าเด็กท่ีมีสุขภาพจิต

ระดับต่ ากว่าปกต ิสอดคล้องกับเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2526) ท่ีพบวา่เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีกวา่เด็กวัยรุ่น

ในสถานสงเคราะห์ทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน ผลลัพธ์ก็เช่นเดียวกัน คือ เด็กวัยรุ่นใน

โรงเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดกีว่าเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ และในต่างประเทศก็ได้มกีารศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความสัมฤทธ์ิผลและพฤติกรรมทางการเรียนของเด็กท่ีมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ กับเด็กท่ีมี

สุขภาพจิตระดับปกติ ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กท้ังสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

(Iven F. Nye อา้งใน ศุภลักษณ ์พฤทธ์พงศส์ิทธ์ิ. 2534) โดยนักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตระดับปกติ มคีวามสัมฤทธ์ิผลและมี

พฤติกรรมทางการเรียนดีกว่าเด็กท่ีมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ ากว่าปกติ เช่นเดียวกับ  Walters และ Stinnett (อ้างใน 

ศุภลักษณ์ พฤทธ์ิพงศ์สิทธ์ิ. 2534.) สรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเร่ืองความสัมฤทธ์ิผลทาง

การศึกษาระหวา่งนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสนใจเรียน กับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน 
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-Proceeding- 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประทวน กลิ่นพินิจ (2539) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของครูและนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มโรเรียนน้ าไผ่  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของ

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มโรงเรียนน้ าไผ่ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นครูท่ีสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี 6 จ านวน 45 คน และผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนน้ าไผ่ จ านวน 6 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก โดยท าการสังเกตการเรียนการสอนตามสภาพจริงในชั้นเรียนโรงเรียนละ 5 คร้ัง  

คร้ังละประมาณ 3 คาบ ในช่วงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2538 ข้อมูลท่ีได้รับได้น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 

และจัดแยกเป็นรายการของพฤตกิรรมแต่ละดา้น น าเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวจิัยพบวา่  

  1. ครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนท้ัง 8 ด้าน ซึ่งอาจจะปฏิบัติมากน้อยถูกต้องเหมาะสม และไม่

เหมาะสมตามหลักวิชาการ มีผลดังนี ้ 

   1.1.  พฤติกรรมการสอนท่ีครูปฏิบัติ คุณภาพของพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน

แรงจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน พบว่า ครูมีการให้ความเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและ

รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ชมเชย สนับสนุนให้ก าลังใจนักเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสม ด้านบุคลิกลักษณะ พบวา่ 

มกีารแตง่กายท่ีถูกต้องเหมาะสม ให้ความรักความเมตตาต่อนักเรียน มคีวามขยัน และรับผิดชอบตอ่ภาระหนา้ที่ ด้าน

วินัยและบรรยากาศในห้องเรียน พบว่า ครูมีการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบัติ มีการอบรมตักเตือน

เร่ืองท่ัว ๆ ไป แก่นักเรียน ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดใีนหมู่นักเรียน ด้านการมอบหมายงาน พบวา่ ครูมีการแนะน า 

จัดหาเอกสารในการค้นคว้าให้แก่นักเรียน ให้งานได้เหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนดให้ ติดตามให้ก าลังใจและสอบถาม

ความก้าวหนา้ของงานท่ีมอบหมาย  

   1.2.  พฤติกรรมการสอนท่ีครูปฏิบัติ คุณภาพของพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้าน

การปฏิบัติการสอน พบว่า ครูยังขาดการเสนอหรือยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นในเร่ืองท่ีเรียน ไม่มี

การน าทรัพยากรและบุคคลในท้องถิ่นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า 

ครูขาดการน าผลการวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลยังไม่ค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูใช้สื่อการเรียนการสอนได้ยังไม่เหมาะสม  

ตรงกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่มีการน าวัสดุท่ีมีอยู่มาดัดแปลง ปรับปรุงเป็นสื่อการเรียน การสอน 

และใช้สื่อการเรียนการสอนได้ยังไม่คุ้มค่าเพียงพอ ด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูมีการเขียนแผนการสอน แต่

เขียนได้ไม่ละเอียดชัดเจน และไม่ต่อเนื่องกัน ขาดการเตรียมสื่อการเรียนการสอน ขาดการจัดเตรียมหรือสร้าง

เครื่องมือเพื่อใชใ้นการวัดผลประเมินผลนักเรียน  

  2. นักเรียนทุกโรงเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดั งนี้ ด้านการ

ปฏบัิตใินการเรียน พบวา่ นักเรียนมคีวามกระฉับกระเฉงวอ่งไวในการปฏบัิตกิิจกรรม มมีนุษยสัมพันธ์กับครูผู้สอนและ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติกิจกรรมโดยตลอด ด้านความสนใจและความตั้งใจ 

พบว่า นักเรียนมีความสนใจและความตั้งใจเรียนโดยตลอด มีอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน เชื่อฟังและ

ปฏิบัติตามค าสั่งของครูอย่างเคร่งครัด ด้านบุคลิกลักษณะ พบว่า นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีหน้าตา ท่าทาง

สดชื่นแจ่มใส มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในการเรียน แสดงลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ด้ านการเตรียมความ
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-Proceeding- 

พร้อมในการเรียน พบว่า นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้สมบูรณ์เหมาะสม เตรียมสถานท่ีได้สะอาดเรียบร้อย 

มคีวามพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจ 

  3. สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนการสอนจะประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ 

ความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานท่ี แหลง่ศกึษาค้นคว้า สื่อการเรียนการสอน ภาระค่าครองชีพและหนี้สิน ภาระ

งานและความรับผิดชอบของครู  

 ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2559) ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาการคดิและการตัดสินใจของนักศึกษา มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเข้าเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการคิดและการตัดสินใจ ประชากร 

ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 รหัสนักศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ท่ีได้ท า

การลงทะเบียนเรียนวิชาการคิดและตัดสินใจ ในภาคเรียนท่ี 2/2557 จ านวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพยีร์

สัน (Pearson’s ProductCorrelation Coefficient) ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ย

สะสม นอ้ยกว่า 2.50 ผู้ปกครองมอีาชีพเกษตรกร/ท าสวน และบิดามารดาอยู่ดว้ยกัน 2) ในภาพรวมพฤติกรรมการเข้า

เรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมภายใน มีความพึงพอใจในการเรียน เช่น อาจารย์มีเทคนิคการสอน

และชี้แจงการให้คะแนนอย่างชัดเจน รองลงมา คือ มีแรงจูงใจในการเรียน เช่น อาจารย์ให้นักศึกษาจับคู่โดยเลือก

เพื่อนตามความสมัครใจในการท าแบบฝึกหัดเพื่อให้คะแนน และมีทัศนคติทางการเรียนเช่น การเรียนวชิานีม้ปีระโยชน์

ตอ่การใชช้วีติประจ าวัน แตน่ักศกึษาก็ยังมีความวติกกังวลในการเรียน เชน่ท าคะแนนสอบได้น้อยหรือไมไ่ด้เป็นไป ตาม

ท่ีตั้งเป้าไว้ และพฤติกรรมภายนอก นักศึกษามีการเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา รองลงมา คือ ความ สม่ าเสมอในการเข้า

ชัน้เรียน และหากได้รับมอบหมายงานในชั่วโมงเรียนจะรีบท าให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันน้ัน แตอ่ย่างไรก็ตามนักศึกษา

จะแสดงความเศร้าเสียใจเมื่อผลสอบไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง และ 3) พฤติกรรมการเข้าเรียนมีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับต่ ามาก 

 ยงยุทธ ค าเหลือง (2555) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1/1 สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ การวิจัยคร้ังนี้เป็น

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง ชัน้ปี

ท่ี 1 สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรม การเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

รายวิชางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน อันจะเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมและหลายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนี้การเข้าเรียน

สม่ าเสมอและตั้งใจเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.75) และรองลงมา สอบถามปัญหาเนื้อหาท่ีเรียนหรืองานท่ีได้รับมอบหมายท่ี

ไมเ่ข้าใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.63) ท าการบ้านหรือ งานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ

จากหนังสือเล่มอื่นหรืออินเตอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย=4.45) การวางแผนการเรียน และการทบทวนบทเรียน (ค่าเฉลี่ย = 

4.43) ตามล าดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลี

นพบวา่ พฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน มีคา่เฉลี่ยโดยรวม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.54) ซึ่งอยูใ่นระดับมากที่สุด 

 อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2550) การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 10 ด้าน 

จ าแนกตามตัวแปร คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

จ าแนกตามสาขาวิชา เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะ
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ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2548 จ านวน 176 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบทดสอบ

ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test และ one-way ANOVA ทดสอบรายคู่ด้วยสถิติLSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า  1. การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษามีพบว่า 

โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเรียน

มากที-สุดของนักศึกษาด้านการรวบรวมข้อมูลและกระตือรือร้นในการหาความรู้ และพฤติกรรมน้อยท่ีสุดด้าน

ทัศนคติในการเรียน  2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ าแนกตามสาขาวิชา เพศ

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน รายได้ พบความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 

ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

      หญิง 6 28.57 

      ชาย 15 71.43 

รวม 21 100.00 

สาขาวิชา   

        วศิวกรรมศาสตร์ 21 100.00 

รวม 21 100.00 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และเพศหญิงจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และผู้ตอบ

แบบสอบถามทัง้หมดเป็นนักศกึษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมกาพรเรียนของนักศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการเรียนดา้นการเรียนของนักศกึษา 

พฤตกิรรมการเรียน x̄  S.D. 
ระดับพฤตกิรรม 

การเรียน 

1.  เข้าช้ันเรียนตรงเวลาทุกครัง้  ยกเว้นยามเจ็บป่วย 4.21 0.44 มากที่สุด 

2.   มีการเตรียมอุปกรณ์การเรียน  เช่น  สมุด  ปากกา ต าราเรียน 

เป็นต้น 

3.34 0.62 ปานกลาง 

3.  มีการแตง่กายท่ีถูกต้องตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 3.35 0.56 ปานกลาง 

4.  มีความพร้อมทางด้านจิตใจ  เช่น  อารมณด์ี  สดชื่นแจ่มใส 4.00 0.76 ปานกลาง 

5.  มีความสนใจซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป 3.44 0.54 มาก 

รวม 3.66 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี  2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนด้านการเรียนของนักศึกษา พบว่า  

ในภาพรวมพฤติกรรมด้านการเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ รายการท่ีมีคา่เฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนด้านการเรียน

ของนักศกึษามคี่ามากที่สุดคือ  นักศึกษาเขา้ชัน้เรียนตรงเวลาทุกคร้ัง  ยกเว้นยามป่าย  มีระดับพฤติกรรมการเรียนใน

ระดับมากที่สุด  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  รองลงมาคือนักศกึษามคีวามพร้อม

ทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ดี  สดชื่นแจ่มใส  มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  มีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และนักศึกษามีความสนใจซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะเรียนต่อไป  มีระดับ

พฤตกิรรมการเรียนในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการเรียนดา้นความสนใจและตัง้ใจของนักศึกษา 

พฤตกิรรมการเรียน x̄  S.D. 
ระดับพฤตกิรรม 

การเรียน 

1.  ส่งงานตรงตามเวลาท่ีครูก าหนด 2.77 0.67 ปานกลาง 

2.  ให้ความสนใจ  และตัง้ใจในขณะท่ีครูสอน 4.22 0.75 มากที่สุด 

3.  ใบงาน รายงาน  หรอืการบ้าน  ที่ท าส่งครู  มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  สะอาด 
3.56 0.84 มาก 

4.  มีการจดบันทึกในสิ่งท่ีครูสอนในขณะเรียน 2.83 0.54 ปานกลาง 

5.  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิด

ทักษะในการท างานนั้น ๆ 
3.71 0.79 มาก 

                                                         รวม 3.42 0.71 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนด้านความสนใจและตั้งใจของนักศึกษา 

พบวา่ในภาพรวมนักศกึษามพีฤตกิรรมการเรียนด้านความสนใจและตัง้ใจอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มคี่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนด้านความสนใจของ

นักศกึษามคี่ามากที่สุดคอื นักศกึษาให้ความสนใจ และตัง้ใจในขณะท่ีครูสอน มรีะดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 รองลงมาคือนักศึกษามีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะในการท างานนั้น ๆ มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.71  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79  และนักศึกษาท าใบงาน รายงาน หรือการบ้าน ส่งครู มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.84  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการเรียนดา้นการปฏบัิตตินในช้ันเรียนของนักศึกษา 

พฤตกิรรมการเรียน x̄  S.D. 
ระดับพฤตกิรรม 

การเรียน 

1.  รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 3.24 0.65 ปานกลาง 

2.  ปฏิบัติกิจกรรม เช่น การท าแบบฝึกหัด  เล่นเกมส์  และกิจกรม

อื่นได้ดว้ยตนเอง 
4.34 0.59 มากที่สุด 

3.  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก 2.75 0.71 ปานกลาง 

4  มคีวามกระตอืรือร้น  ในการปฏบัิตกิิจกรรม 4.15 0.68 มาก 

5  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดตีอ่ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ัน 4.28 0.57 มากที่สุด 

                                          รวม 3.75 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนด้านการปฏิบัติตนในชั้นเรียนของนักศึกษา 

พบว่าในภาพรวม พฤติกรรมการเรียนด้านการปฏิบัติตนในชั้นเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.75  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พฤตกิรรมการเรียนดา้นการปฏิบัติตน

ในชั้นเรียนของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม เช่น  การท าแบบฝึกหัด  เล่นเกมส์  และ 

กิจกรมอื่นได้ด้วยตนเอง  มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.59  รองลงมาคือนักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น  มีระดับพฤติกรรม

การเรียนในระดับ มากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  และนักศึกษามีความ

กระตือรือร้น  ในการปฏิบัติกิจกรรม มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤตกิรรมการเรียนในแตล่ะด้านของของนักศกึษา 

พฤตกิรรมการเรียน x̄  S.D 
ระดับพฤตกิรรม 

การเรียน 

ด้านการเรียน 3.66 0.58 มาก 

ด้านความสนใจและตัง้ใจ 3.42 0.71 มาก 

ด้านการปฏบัิตตินในช้ันเรียน 3.75 0.64 มาก 

                                          รวม 3.61 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี  5 แสดงผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนในแต่ละด้านของของนักศึกษา 

พบว่าในภาพรวมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  

 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้านการ

ปฏิบัติตนในชั้นเรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.64  รองลงมาคือพฤตกิรรมดา้นการเรียน  มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  และพฤติกรรมด้านความสนใจและตั้งใจ  มีระดับพฤติกรรมในระดับ มาก  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 พฤตกิรรมการเรียนของนักศกึษา พบวา่ นักศกึษามพีฤตกิรรมการแสดงออกพฤตกิรรมการเรียนในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ ยงยุทธ ค าเหลือง (2555) ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรม 

การเรียนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2550)  

ท่ีผู้วิจัยพบว่า โดยรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนเหมาะสมค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะว่า  ผู้สอนความมีพฤตกิรรมท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนเมื่อครูมีพฤตกิรรมการสอนอยา่งไร ผู้เรียนจะพัฒนาพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การสอนของครู ดังนั้นการท่ีผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมแสดงออกอย่างไรนั้น ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง

จะต้องเข้าใจว่าไม่ได้มาจากตัวผู้เรียนโดยตรงท้ังหมด แต่ส่วนหนึ่งจะเป็นผลมาจากพฤติกรรมการสอนของครูด้วย

ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามีความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ดี สดชื่นแจ่มใสท้ังนี้เพราะว่าครูผู้สอนเปิดโอกาสให้

นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การบ้านท่ีมอบให้ท า งานกลุ่ม การสอบ  

ผลของการสอบของนักศึกษาไม่ผ่าน เป็นต้น  มีกิจกรรมให้เล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้นักศึกษามี

ความสุข  ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ  มีการใช้การเสริมแรงท่ีเหมาะสม มีอุปกรณ์ มีการมอบหมายงานกลุ่ม

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ส่งผลให้นักศกึษามคีวามกระตือรือร้นในการปฏิบัตกิิจกรรม และมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดตีอ่ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมเป็นต้น นักศกึษาจึงมพีฤตกิรรมการเรียนท่ีเหมาะสม 

 ส าหรับพฤติกรรมการเรียนด้านการเรียน  พบว่าในภาพรวมระดับพฤตกิรรมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของประทวน กลิ่นพินิจ (2539)ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมด้านการปฏิบัติในการเรียนอยู่ในระดับมาก

นักเรียนมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบัติกิจกรรมมีมนุษยสัมพันธ์กับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ให้

ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติกิจกรรมโดยตลอดท้ังนี้ เพราะว่า ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช  (2532) กล่าวว่า  พฤติกรรมการสอนของครู ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

พัฒนาพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ถ้าหากเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูเป็นกิริยาแล้ว พฤติกรรมการ

เรียนของผู้เรียน ก็คือ ปฏิกิริยา กล่าวคือ เมื่อครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร ผู้เรียนจะพัฒนาพฤติกรรมของตนให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการสอนของครู ดังนั้นการท่ีผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมแสดงออก

อย่างไรนั้น ครูหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจว่าไม่ได้มาจากตัวผู้เรียนโดยตรงท้ังหมด แต่ส่วนหนึ่งจะเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมการสอนของครูด้วยผู้วิจัยพบว่านักศึกษามีความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ดี สดชื่นแจ่มใสท้ังนี้

เพราะว่าครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  เช่น  การบ้านท่ี

มอบให้ท า งานกลุ่ม การสอบ ผลของการสอบของนักศึกษาไม่ผ่าน เป็นต้น และมีเทคนิคการบริการให้ค าปรึกษาท่ีดี

ซึ่งส่งผลตอ่สุขภาพจิตของผู้เรียน 

 พฤติกรรมด้านความสนใจ พบว่า  พฤติกรรมการเรียนด้านความสนใจและตั้งใจของนักศึกษา พบว่าใน

ภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนด้านความสนใจและตั้งใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ประทวน กลิ่นพินิจ  

(2539)  ผู้วิจัยพบวา่พฤติกรรมการเรียนดา้นความสนใจของนักศึกษามคี่ามากท่ีสุดคือ  นักศึกษาให้ความสนใจ  และ

ตั้งใจในขณะท่ีครูสอน มีระดับพฤติกรรมการเรียนในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะว่า ขณะท่ีสอนผู้สอน  เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้ถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เรียน  หรือใช้ค าถามถามผู้เรียน  เพื่อเร้าความสนใจ จะกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจและตัง้ใจเรียน สอดคล้องกับ ดนัย ไชยโยธา (2534) ท่ีกลา่วว่า  การใชค้ าถามมีบทบาทส าคัญตอ่การเรียน

การสอนมาก เพราะจุดประสงค์ของการศึกษาในปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนใช้ความคิดในด้านเหตุผล สร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ปัญหาและต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน เพื่อพัฒนาความคิดของตนเอง รวมท้ังความ

เชื่อมั่นท่ีถูกตอ้งอีกด้วย และการเร้าความสนใจหรือการเปลี่ยนแปรความสนใจ การเร้าความสนใจเป็นสิ่งจ าเป็น และ
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ส าคัญยิ่งท่ีจะชว่ยให้ผู้เรียนไม่เบ่ือหนา่ยในการเรียน มคีวามกระตอืรือร้นในการเรียนและผู้วิจัยพบวา่ นักศกึษามคีวาม

พร้อมในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดทักษะในการท างานนั้น ๆ พฤติกรรมต่าง ๆ นั้นสะท้อนได้จาก

ผลงานนักศึกษาท าใบงาน รายงาน หรือการบ้าน ส่งครู มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ซึ่งผู้สอนนั้นสอนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้สอนเข้าใจเข้าใจพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้เรียนท่ีต่างกันท่ีส่งผลต่อผู้เรียนท า

ให้ผู้สอนจัดแผนการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึน้ 
 

ข้อเสนอจากผลวิจัยในครั้งน้ี 
จากการศึกษาคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อมูลหลายประการ  ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน  

และให้ค าแนะน าครู  ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน พบวา่นักศกึษาส่วนใหญ่ยังขาดความกล้าแสดงออก และการโต้ตอบ

ซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็น ครูผู้สอนควรจัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก และโต้ตอบซักถามแสดง

ความคิดเห็นโดยเนน้ความสนุกสนาน และความภาคภูมิใจในตนเอง เชน่ การแข่งขันความถนัดหรือทักษะ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนรายวชิา

จิตวทิยาท่ัวไปเท่านัน้ ควรท าการศกึษากับกลุม่ตัวอย่างอื่นเพื่อท าการเปรียบเทียบ และพฤตกิรรมการเรียน 

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน เช่นภูมิหลังทางครอบครัว สภาพแวดลอ้ม

ของสถานท่ีเรียน สุขภาพจิตของครู เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความลกึซึง้และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศตราจารย์สุนีรัตน์ สุรีย์พงษ์  อาจารย์สิรินพร เกียงเกษร และ อาจารย์รัฐพล 
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ตา่งประเทศท่ีใชใ้นงานวิจัยให้มคีวามถูกต้องชัดเจน 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใชส้ารสนเทศ และเพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ 

เป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม จ านวน 300 คน สถิตท่ีิใชส้ าหรับงานวจิยั 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  1) พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 74  โดยการใช้สารสนเทศมบุีตรหลานเป็นผู้ให้ค าแนะน า ร้อยละ

52.3และเลอืกใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เชื่อมต่อเพื่อใช้สารสนเทศร้อยละ 61.7 อุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ 

พบว่า ปัจจัยภายนอกมีภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.26)  โดยอุปกรณ์ท่ีใช้สื่อสารและค่าบริการอนิเตอร์เน็ตมี

ราคาสูง (x̄ =4.31)  และปัจจัยภายในมภีาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ =3.75)  ส่วนใหญ่ไมเ่ข้าใจภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสื่อ

สารสนเทศ (x̄ =4.33)  2) ผลกระทบจากการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีการผ่อนคลายเพิ่มขึน้ ร้อย

ละ 52.3  และมีการสื่อสารกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3  แต่กลับพบว่า มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าบริการ

ร้อยละ 87.3 และมีปัญหาทางสายตาร้อยละ 41.7   
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรม, สารสนเทศ, ผู้สูงอาย ุ 
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 The research of studying elderly behaviors in the information uses in Kor Yoh Sub-district, Muang District, 

Songkhla Province was conducted to investigate the behaviors and problems in using the information as well as 

proposing guidelines for supporting the elderly in the information uses. This study was the survey research which 

the questionnaire was used for collecting data from 300  participants.  The data collected were consequently 

analyzed for mean, percentage, and standard deviation.  The findings of the study were as followed.  1 )  Most of 

elderly behaviors in using the information were averagely not more one hour a day (74%).  There were elderlies 

used the information by getting supports from their descendants and there accessed the information uses by using 

mobile phones (61.7%). The difficulties in information uses among elderlies revealed that the overall of external 

factors was at very high level (x̄ =4.26).  The highest external factor was the high price of communication devices 

(x̄ =4.31) and internet service. Similarly, the overall of internal factors was at high level (x̄ =3.75).  Most elderlies 

had difficulties in reading English which was used as the language of information communication ( x̄ = 4.33) .   

2) The effects of using information among elderlies showed that the elderlies were more relaxed (52.3%) as well 

as there were more connecting among family members (25.3%).  However, there was a higher expense (87.3%) 

due to the service fee and there were of elderlies having visual problems (41.7%).   
 

Keywords:   Behaviors, Information, Elderly 
 

บทน า 

การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นผลมาจากความส าเร็จของการวางแผนครอบครัว และความเจริญก้าวหน้า

ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ท าให้ประชากรท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อูริค 

ซาเกา (2016) ได้รายงานว่า ในปีพ.ศ.2558 ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจ านวนกว่าร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน 

และมีการคาดการณ์วา่จ านวนจะเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกวา่ 1 ใน 4 ของประชากรไทยท้ังหมด 

เมื่อรวมกับประเทศจีนแล้วนัน้ ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาใน

ภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก และคาดว่าจะมีสัดส่วนมากเป็นล าดับแรกของภูมิภาคภายในปี 2583 ซึ่งหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันด าเนนิงานเพื่อคุม้ครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ

ผู้สูงอายุ ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมสูงวัย 

เกาะยอเป็นเกาะท่ีตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมืองสงขลาจังหวัด

สงขลา มีเนื้อท่ีรวมพื้นน้ า 17.95 ตารางกิโลเมตรหรือ 11,220 ไร่ และมีเนื้อท่ีเฉพาะพื้นดินเพียง 15 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 9,375 ไร่ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 บ้านอ่าวทราย หมู่ท่ี 2 บ้านตีนหรือบ้าน

นอกตีน หมูท่ี่ 3 บ้านนอกหรือบ้านคู หมูท่ี่ 4 บ้านทุเรียน หมูท่ี่ 5 บ้านท่าไทร หมูท่ี่ 6 บ้านในบ้านหรือบ้านนาถิน หมู่ท่ี 

7 บ้านป่าโหนดและบ้านเขาหัวหรัง หมู่ท่ี 8 บ้านท้ายเสาะและบ้านเกาะแก่ง หมู่ท่ี 9 บ้านสวนใหม่ ประชากรมีจ านวน 

859 ครัวเรือน (เบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2560)  มีประชากรจ านวน 4,846 คน มีผู้สูงอายุจ านวน 936 คน 

คิดเป็นร้อยละ19.31 (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) 
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เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้วางแผนจัดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของต าบลเกาะยอตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการให้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุในต าบลเกาะยอ     

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของ

ผู้สูงอายุ เป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้วางแผนจัดการส่งเสริมการให้

เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของต าบลเกาะยอ  

ภาณุวัชร์ นิรานนท์ และภรณี ศิริโชติ (2559) ศึกษารูปแบบการสื่อสารสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ในเขต

เทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการสื่อสารสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

ขอนแก่น และการรับสารสนเทศของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

เผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 2 คน และผู้สูงอายุ

ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 376 คน 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการสื่อสารสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ผู้ส่งสารหรือแหล่ง

สารของเทศบาลนครขอนแก่น คือ ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส านักสวัสดิการสังคมเนื้อหา

สารสนเทศท่ีส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสื่อสารไปยังผู้สูงอายุ  ได้แก่ สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ

พลานามัย เป็นต้น เนื้อหาสารสนเทศท่ีส านักสวัสดิการสังคมสื่อสารไปยังผู้สูงอายุ ได้แก่ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและ

กิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่นเป็นต้นส่วนช่องทางการสื่อสาร พบว่า ท้ังส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และส านักสวัสดิการสังคมใช้ช่องทางการสื่อสารท้ัง 3 ช่องทาง ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 

ผลการวิจัยการรับสารสนเทศของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านผู้ส่งสารหรือแหล่งสาร พบว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่รับสารสนเทศจากส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักสวัสดิการสังคม และโรงพยาบาล หรือศูนย์

แพทย์ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) เนื้อหาสารสนเทศโดยท่ัวไป พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับสารสนเทศ

ประเด็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และกิจกรรมของเทศบาลนครขอนแก่น 2) เนื้อหา

สารสนเทศตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 พบวา่ ผู้สูงอายุสว่นใหญ่รับสารสนเทศเร่ือง การสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพตามความจ าเป็นอยา่งท่ัวถึงและเป็นธรรม ด้านช่องทางการสื่อสาร พบวา่ ผู้สูงอายุรับสารสนเทศจากสื่อบุคคล

ในระดับมากรับสารสนเทศจากสื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจในระดับน้อย 

เฉลิมพงษ์ ลินลา (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ

ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาตร์และพฤติกรรมการใช้

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
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กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ

ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้งานแอพพลิเคชั่นวันละ 6-10 คร้ังต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ใช้เวลาประมาณ 

6-15 นาทีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 37.8 โดยใช้ในช่วงเช้า (ก่อน 11.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยส่วนใหญ่รู้จัก

แอพพลิเคชั่นท่ีใช้จากคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.8 และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการเลือกใช้

แอพพลเิคชั่น ประเภทสื่อสังคมออนไลน์อยุใ่นระดับมากเป็นอันดับ 1 รองลงมามีแอพพลเิคชั่นมัลติมีเดียและบันเทิงอยุ่

ในระดับมาก ส่วนอันดับสุดท้ายคอืแอพพลิเคชั่นการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ 

วศิปัตย์ ชัยชว่ย (2560) ศกึษาการใช้LINEของผู้สูงอายุ: การศึกษาเชิงปรากฏการณว์ทิยา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อบรรยายและอธิบายประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ “LINE”ของผู้สูงอายุเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วมจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 15 รายน าข้อมูลท่ีได้มาถอดความแบบค า

ต่อค าและวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้งาน LINE ด้วยตนเองและจากการแนะน าของ

เพื่อนหรือลูกหลาน (2) LINE ท าให้เกิดพื้นท่ีเสมอืน (Virtual space) ท่ีท าให้ผู้สูงอายุสามารถมีปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนหรือ

ญาติได้ โดย ไมม่ขี้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ (3) LINE กลายเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ (4) ผู้สูงอายุ

แสดงความห่วงใยต่อผู้อื่นและแสดงนัยยะว่าตนเองยังสุขสบายดีผ่านทางภาพ "สวัสดีตอนเช้า" (5) ผู้สูงอายุเห็นว่า 

LINE มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ ICT ในผู้สูงอายุ และ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตใ์ห้เหมาะกับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นแนวทางการวจิัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

ไรย์ และคณะ (Ryu, M., S. Kim, & E. Lee, 2009) ศึกษาปัจจัยเฉพาะของผู้สูงอายุในการใช้บริการสื่อใหม่ๆ 

ได้แก่ วีดีโอทางอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ประโยชน์ ความง่าย และความสนุกในการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ี

ส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุหันมาใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นอกจากนี้ประสบการณ์ท่ีดีในการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  จะเพิ่มโอกาสให้

ผู้สูงอายุสนใจทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ  และการใช้เทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อใหมเ่พื่อใช้ในการสื่อสารกับบุตรหลาน

นัน้ จะชว่ยให้ผู้สูงอายุมชีอ่งทางในการพูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดบิกับสมาชกิในครอบครัวได้อยา่งไมล่ าบากใจ 
 

วิธีวทิยาการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ และปัญหาจากการใช้

สารสนเทศของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาการใช้สารสนเทศ แก้ปัญหาการใช้สารสนเทศ และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุอยา่งเหมาะสม ซึ่งมีระเบียบวธีิวิจัยดังนี้ 

1. ข้อมูลและแหลง่ข้อมูล ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง กับผู้สูงอายุและพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศ จากงานวิจัย ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลซึ่งรวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

คณะผู้วิจัย จะชีแ้จงวัตถุประสงค์ เทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กับผู้รวบรวมขอ้มูล 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้สูงอายุท้ังเพศชาย และเพศหญิงท่ีมี

อายุตัง้แต ่60 ปี ในพืน้ท่ีต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา จ านวน 936 คน กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาครัง้

นี้  ก าหนดตัวอยา่งจากประชากรผู้สูงอายุในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา จ านวน 936 คน โดยใชต้าราง 

Krejcie& Morgan (1970) ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 300 คน 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมีโครงสร้าง (Structured 

Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ เพื่อความง่ายในการเข้าใจและการตอบของผู้สูงอายุ 

แนวค าถามเป็นประเด็นเกี่ยวกับความพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยค าถาม 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ สุขภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ ของผู้สูงอายุ เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ 

ตอนท่ี 3 อุปสรรคในการใชส้ารสนเทศมีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบ

ของ ลิเคิร์ท (likert Scale) เพื่อทราบถึงระดับของอุปสรรคในการใชส้ารสนเทศ  

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หนา้ 78) มีระดับความเป็นอุปสรรค 5 ระดับ ดังนี้ 

n = 300 

ระดับการใชส้ารสนเทศ ระดับคะแนน 

มคีวามเป็นอุปสรรคมากที่สุด 

มคีวามเป็นอุปสรรคมาก 

มคีวามเป็นอุปสรรคปานกลาง 

มคีวามเป็นอุปสรรคน้อย 

ไมเ่ป็นอุปสรรค 

5 

4 

3 

2 

1 
  

ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ยทางสถิติ และแปลความหมาย โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอัตรภาค

ชัน้ สามารถก าหนดช่วงของคะแนได้ดังน้ี (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2550) 

n = 300 

ความหมาย ช่วงคะแนน 

มคีวามเป็นอุปสรรคระดับมากที่สุด 4.21 – 5.00 

มคีวามเป็นอุปสรรคระดับมาก 3.41 - 4.20 

มคีวามเป็นอุปสรรคระดับปานกลาง 2.61 - 3.40 

มคีวามเป็นอุปสรรคระดับนอ้ย 1.81 - 2.60 

ไมเ่ป็นอุปสรรค 1.00 - 1.80 
 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาจากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งน าไปสู่การสร้างแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิท่ีรวบรวมจากกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อน าไปสู่การ

น าเสนอผลการศึกษา และน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อสรุปผลการศึกษา อภิปราย และ

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการใช้สารสนเทศ แก้ปัญหาการใช้สารสนเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ให้กับผู้สูงอายุอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 



1214 

 

-Proceeding- 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดังนัน้จึงวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณด้วยการทดสอบเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าความสัมพันธ์เปรียบเทียบตัวแปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ ความส าคัญ และอทิธิพลท่ีตัวแปรอสิระ

มตีอ่ตัวแปรตาม  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการแปลความจากผลสรุป โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์ท่ี

ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจถึงพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ ปัญหาจากการใชส้ารสนเทศ และองคป์ระกอบต่าง ๆ

ท่ีมีอิทธิพลร่วมดว้ย ซึ่งน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการใช้สารสนเทศ แก้ปัญหาการใชส้ารสนเทศ และส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติให้กับผู้สูงอายุอยา่งเหมาะสม 
 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุพบวา่ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงจ านวน 162 คน (54.0%) เป็นเพศชาย จ านวน 138 คน 

(46.0%)  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี จ านวน 99 คน (33.0%) รองลงมามีจ านวนใกล้เคียงกันมีอายุระหว่าง 

60-64 ปี จ านวน 82 คน (27.3%)และน้อยท่ีสุดมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปจ านวน 34 คน (11.4%)ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส จ านวน 257 คน (85.7%) รองลงมามีสถานภาพเป็นหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 32 คน 

(10.7%)โดยผู้สูงอายุสว่นใหญ่ให้ข้อมูลวา่ตนเองมีปัญหาสุขภาพหรือมโีรคประจ าตัวจ านวน 225 คน (75.0%)และส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 178 คน (59.3%)รองลงมามีการศกึษาระดับมัธยมศกึษา/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นต้น จ านวน 68 คน (22.7%)ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จ านวน 117  คน 

(39.0%)รองลงมาเป็นผู้ว่างงาน จ านวน 88 คน (29.3%)และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดือนน้อยกวา่ 5,001 บาท 

จ านวน 172 คน (57.3%)รองลงมามีรายได้ตอ่เดอืน 5,001 บาท – 10,000 บาท จ านวน 70 คน (23.3%) 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล 

n = 300 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

เพศ   

ชาย 138 46.0 

หญิง 162 54.0 

อาย ุ   

อายุระหว่าง 60-64 ปี 82 27.3 

อายุระหว่าง 65-69 ปี 99 33.0 

อายุระหว่าง 70-74 ปี 39 13.0 

อายุระหว่าง 75-79 ป ี 46 15.3 

อายุตัง้แต ่80 ปขีึน้ไป 34 11.4 

สถานภาพ   

โสด 11 3.6 

สมรส 257 85.7 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกันอยู่ 32 10.7 

สุขภาพ   

แข็งแรง/ปกต ิ 75 25.0 

มีโรคประจ าตัว 225 75.0 

ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา 178 59.3 

มัธยมศกึษา/ประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันตน้ 68 22.7 

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันสูง 29 9.7 

ปริญญาตรี 25 8.3 

อาชีพ   

พนักงาน/ลูกจ้าง 39 13.0 

ค้าขาย/อาชีพอิสระ 117 39.0 

ข้าราชการบ านาญ 56 18.7 

ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 88 29.3 

รายได้ต่อเดือน   

น้อยกว่า 5,001 บาท 172 57.3 

ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท  70 23.3 

ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท 19 6.4 

มากกว่า 15,000 บาท 39 13.0 

 

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ 

พบว่าพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศวันละ1 คร้ัง จ านวน 

222 คน (74.0%) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศในช่วงเวลาระหว่าง 19.01 น.-22.00 น. จ านวน 129 คน 

(43.0%) รองลงมาใช้สารสนเทศในช่วงเวลาระหว่าง 16.01 น. - 19.00 น. จ านวน 76 คน (25.3%) ซึ่งส่วนใหญ่

สารสนเทศไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 141 คน (47.0%)0 รองลงมาใช้สารสนเทศอยู่ระหว่าง 1 – 2 ชั่วโมง จ านวน 

131 คน (43.7%)ผู้สูงอายุจ านวน 157 คน (52.3%) ให้ข้อมูลว่า มีบุตรหลานเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้สารสนเทศ 

ส่วนผู้สูงอายุจ านวน 143 คน (47.7%)ใชข้้อมูลวา่มีความรู้ในการใชส้ารสนเทศอยูบ้่างแลว้ ซึ่งเครื่องมือท่ีผู้สูงอายุใช้ใน

การเข้าถึงสารสนเทศ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ านวน 185 คน (61.7%) รองลงมาใช้ Tablet จ านวน 81 คน 

(27.0%) โดยเชื่อมต่อบริการโดยการใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) จ านวน 174 คน (58.0%)และใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จ านวน 114 คน (38.0%)ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้

สารสนเทศเพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชกิในครอบครัวหรือคนรู้จัก จ านวน 71 คน (23.7%)7 รองลงมาใชส้ารสนเทศเพื่อ

ค้นหาเพื่อนใหม่หรือติดตามข่าวสารของเพื่อนเก่า จ านวน 65 คน (21.7%)ติดตามข่าว สื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 39 

คน (13.0%)และใช้สารสนเทศเพื่อความบันเทิง เช่น กีฬา ดูหนัง ฟังเพลง จ านวน 34 คน (11.3%)และมีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาด้านงานอดิเรก และเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีจ านวนน้อยท่ีสุด จ านวน 12 คน 

และ 9 คน (4.0% และ 3.0%) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศของของผู้สูงอายุ 

n = 300 

พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอาย ุ จ านวน (N) ร้อยละ (%) 

ความถี่ในการใช้สารสนเทศ   

มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่วัน 52 17.3 

วันละ 1 ครัง้ 222 74.0 

สัปดาห์ละ 1 ครัง้ 26 8.7 

ช่วงเวลาในการใช้สารสนเทศ   

ระหว่าง 07.01 น. - 10.00 น. 37 12.3 

ระหว่าง 16.01 น. - 19.00 น. 76 25.3 

ระหว่าง 19.01 น. - 22.00 น. 129 43.0 

ไมแ่นน่อน 58 19.4 

ระยะเวลาในการใช้สารสนเทศต่อวัน   

ไมเ่กิน 1 ชั่วโมง 141 47.0 

ระหวา่ง 1 – 2 ชั่วโมง 131 43.7 

ระหว่าง 2 – 3 ชั่วโมง 21 7.0 

มากกวา่ 3 ชั่วโมง 7 2.3 

ผู้ให้ค าแนะน าในการใช้สารสนเทศ   

มคีวามรู้อยูแ่ลว้ 143 47.7 

บุตรหลาน 157 52.3 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเขา้ถึงสารสนเทศ   

ใชโ้ทรศัพท์เคลื่อนท่ี เชื่อมตอ่เพื่อใชส้ารสนเทศ 185 61.7 

ใชค้อมพิวเตอร์/Notebook เชื่อมตอ่เพื่อใชส้ารสนเทศ 34 11.3 

ใช ้Tablet เชื่อมตอ่เพื่อใชส้ารสนเทศ 81 27.0 

สัญญาณทีใ่ช้เชื่อมต่อ   

ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตไรส้าย (WiFi) 174 58.0 

ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครอืขา่ยโทรศัพท์ 114 38.0 
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อุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ 

พบว่าผู้สูงอายุ 300 คน มีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการใช้สารสนเทศ ด้านปัจจัยภายในของผู้สูงอายุ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 3.75 มีรายการย่อยท้ังสิ้นจ านวน 6 รายการ และมีคา่เฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 2.08 – 

4.33  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าระดับความเป็นอุปสรรคในการใช้สารสนเทศด้านปัจจัยภายในของผู้สูงอายุ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 รายการ โดยผู้สูงอายุมีความเห็นว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสื่อสารสนเทศมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 4.33 รองลงมาคือไม่มอีุปกรณ์เป็นของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และมีระดับความเป็นอุปสรรคใน

การใช้สารสนเทศอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ขาดทักษะการพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือ

โปรแกรมตา่ง ๆ ท่ีใช ้มีค่าเฉลี่ย 3.97 และไมม่ทัีกษะในการใชอุ้ปกรณส์ารสนเทศ มคี่าเฉลี่ย 3.68 และปัจจัยท่ีมีระดับ

ความเป็นอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย จ านวน 1 รายการ คือมองไม่เห็นตัวอักษรหรือหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย 2.08 พบว่า

ผู้สูงอายุ 300 คน มีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการใช้สารสนเทศ ด้านปัจจัยภายนอกของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 มีรายการย่อยท้ังสิ้นจ านวน 6 รายการ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.19 – 4.28  

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าระดับความเป็นอุปสรรคในการใช้สารสนเทศด้านปัจจัยภายในของผู้สูงอายุ อยู่ใน

ระดับมากที่สุดจ านวน 5 รายการ โดยให้ความเห็นว่าอุปกรณ ์เช่น คอมพวิเตอร์ โทรศัพท์ประเภท สมารท์โฟน  Tablet 

มีราคาสูง และค่าบริการอินเตอร์เน็ตมีราคาสูง มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ 4.31 รองลงมาคือผู้สูงอายุมีความเห็นว่าไม่มี

บริการจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน ในการให้บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.28 ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ใกล้เคียงกันคือ อุปกรณท่ี์ใชม้สีภาพช ารุด ใช้งานได้ไมส่มบูรณ์ มคี่าเฉลี่ย 4.27 และไมม่หีนว่ยงาน/บุคคลให้ความรู้ใน

การใช้สารสนเทศ มคี่าเฉลี่ย4.21  ส าหรับปัจจัยท่ีมีระดับความเป็นอุปสรรคอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 รายการ สมาชิก

ในครอบครัวไมส่นับสนุนให้ใชส้ารสนเทศ มคี่าเฉลี่ย 4.19 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของอุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ด้าน

ปัจจัยภายใน 

อุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

มองไมเ่ห็นตัวอักษร/หนา้จอ 2.08 1.430 น้อย 

ไมม่ทัีกษะในการใชอุ้ปกรณส์ารสนเทศ 3.68 1.266 มาก 

ไมเ่ข้าใจค าสั่ง หรือโปรแกรมตา่ง ๆท่ีใช ้ 3.97 1.041 มาก 

ขาดทักษะการพมิพ ์ 4.16 1.045 มาก 

ไมเ่ข้าใจภาษาอังกฤษท่ีใชใ้นสื่อสารสนเทศ 4.33 1.032 มากท่ีสุด 

ไมม่อีุปกรณเ์ป็นของตนเอง 4.30 1.027 มากท่ีสุด 

รวม 3.75 0.978 มาก 

Cronbach’s Alpha = 0.945    

โดยแบบสอบถามด้านปัจจัยภายในมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.946 
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ผลกระทบจากการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุ 

พบว่าผลกระทบจากการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ พบว่าด้านรายได้ผู้สูงอายุจ านวน 266 คน หรือร้อย

ละ 88.7 ให้ความเห็นว่ามีรายจ่ายเพิ่มจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสารสนเทศ และให้ความเห็นว่ามี

รายจ่ายเพิ่มจากค่าบริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต จ านวน 262 คน หรือร้อยละ 87.3 ของผู้สูงอายุท้ังหมด ส าหรับ

ด้านสังคม ผู้สูงอายุจ านวน 76 คน หรือร้อยละ 25.3 ให้ความเห็นว่าการใช้สารสนเทศท าให้มีการสื่อสารกับคนใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุจ านวน 53 คน หรือร้อยละ 17.7 ให้ความเห็นว่าการใช้สารสนเทศท าให้มีการ

สื ่อสารกับเพื ่อน/เพื ่อนใหม่/บุคคลในวัยเดียวกันมากขึ ้น และผู ้สูงอายุใช้ความเห็นต่อผลกระทบจากการใช้

สารสนเทศด้านความรู้ ว่าได้รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวต่าง ๆ ในสังคม รวดเร็วมากขึ้น จ านวน 73 คน 

หรือร้อยละ 24.3 และได้ความรู้ทางวิชาการในประเด็นที่สนใจเพิ่มขึ้น เช่น การเกษตร ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

การท่องเท่ียว ฯลฯ จ านวน 68 คน หรือร้อยละ 22.7 ด้านผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจผู้สูงอายุ ให้ความเห็น

ว่าได้รับการผ่อนคลาย เจริญสติ ฝึกจิต จากการรับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศาสนาและธรรมะ จ านวน 157 คน 

หรือร้อยละ 52.3 และผู ้สูงอายุให้ความเห็นว่าเกิดความเครียดเนื ่องจากได้รับข่าวสารในเชิงลบ เช่น ข่าว

อาชญากรรม ข่าวปัญหาสังคม ข่าวการเมือง จ านวน 105 คน หรือร้อยละ 35.0 นอกจากนี้ผู ้สูงอายุมีความ

คิดเห็นว่าการใช้สารสนเทศท าให้ได้คลายเครียด/ผ่อนคลายจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จ านวน 89 คน คิดเป็น 

29.7 และผู้สูงอายุให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สารสนเทศต่อสุขภาพ ว่ามีปัญหาทางสายตา สายตา

ผิดปกติ หรือเปลี่ยนแปลงจากการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ จ านวน 125 คน หรือร้อยละ 41.7 และมีอาการปวดคอ/

บ่า/ไหล่ จากการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ จ านวน 58 คน หรือร้อยละ 19  

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผลกระทบจากการใชส้ารสนเทศของของผู้สูงอายุ  

ผลกระทบจากการใชส้ารสนเทศ 
จ านวน (N) 

ที่เลือกตอบ 

ร้อยละ (%) 

ของผู้สูงอาย ุ

ผลกระทบด้านรายได้   

มรีายจ่ายเพิ่มจากค่าบริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 262 87.3 

มรีายจ่ายเพิ่มจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสารสนเทศ 266 88.7 

เสียเวลาในการประกอบอาชพี เนื่องจากใชส้ื่อสารสนเทศ 57 19.0 

ผลกระทบด้านสังคม   

มกีารสื่อสารกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น 76 25.3 

มกีารสื่อสารกับเพื่อน/เพื่อนใหม/่บุคคลในวัยเดียวกันมากขึน้ 53 17.7 

มกีารสื่อสารกับเพื่อน/บุคคลต่างวัยมากขึ้น 16 5.3 

เกิดการรวมกลุม่/เครอืขา่ยผู้สูงอายุผ่านการใชส้ื่อสารสนเทศ 12 4.0 

ผลกระทบดา้นความรู ้   

มเีวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีสนใจมากขึน้ 8 2.7 

ได้รับรู้ขา่วสาร เหตุการณ์บ้านเมอืง ข่าวต่าง ๆ ในสังคม  

รวดเร็วมากขึน้ 

73 24.3 

ได้ความรู้ทางวิชาการในประเด็นท่ีสนใจเพ่ิมขึน้ เชน่ การเกษตร 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว ฯลฯ 

68 22.7 
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ผลกระทบจากการใชส้ารสนเทศ 
จ านวน (N) 

ที่เลือกตอบ 

ร้อยละ (%) 

ของผู้สูงอาย ุ

ผลกระทบดา้นอารมณ์และจิตใจ   

ได้คลายเครยีด/ผ่อนคลายจากกิจกรรมในชวีติประจ าวัน 89 29.7 

ได้รับความบันเทิงจากข้อมูลด้านบันเทิงและกีฬา 71 23.7 

เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลนิจากการเล่นเกม 40 13.3 

ได้รับการผ่อนคลาย เจริญสติ ฝึกจิต จากการรับข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับศาสนาและธรรมะ 

157 52.3 

เกิดความเครยีดเนื่องจากได้รับข่าวสารในเชงิลบ เช่น ข่าว

อาชญากรรม ข่าวปัญหาสังคม ข่าวการเมอืง  

105 35.0 

ผลกระทบต่อสุขภาพ   

ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นการดูแลสุขภาพ 23 7.7 

ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพของรัฐ และเอกชน มากขึ้น 16 5.3 

มอีาการปวดศีรษะเน่ืองจากการใชอุ้ปกรณส์ารสนเทศ 24 8.0 

มปัีญหาทางสายตา สายตาผิดปกติ หรือเปลี่ยนแปลงจากการใช้

อุปกรณส์ารสนเทศ 

125 41.7 

มอีาการปวดคอ/บ่า/ไหล ่จากการใชอุ้ปกรณส์ารสนเทศ 58 19.3 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า

สูงอายุใช้สารสนเทศวันละ1 คร้ัง โดยเฉลี่ยวันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งเข้าถึงสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และTablet 

เชื่อมต่อบริการโดยการใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) และใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 

โดยผู้สูงอายุให้ขอ้มูลวา่ มบุีตรหลานเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใชส้ารสนเทศ และอกีส่วนหนึ่งให้ขอ้มูลวา่มคีวามรู้ในการใช้

สารสนเทศอยู่บ้างแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมพงษ์ ลินลา (2558) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าส่วนใหญ่รู้จักแอพพลิเคชั่นท่ีใช้จากคนในครอบครัว 

และ วิศปัตย ์ชัยชว่ย (2560) ซึ่งศกึษาการใช้LINEของผู้สูงอายุ พบวา่ ผู้สูงอายุเรียนรู้การใชง้าน LINE ด้วยตนเองและจาก

การแนะน าของเพื่อนหรือลูกหลาน ผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่า อุปสรรคในการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ได้แก่ การไม่เข้าใจ

ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในสื่อสารสนเทศ และไม่มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านการขาดทักษะการพิมพ์ 

ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือโปรแกรมต่าง ๆท่ีใช้ และไม่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สารสนเทศ และการมองไม่เห็นตัวอักษรหรือ

หน้าจอ ซึ่งคล้ายคลึงกับ จารุวรรณ พิมพิค้อ และสมาน ลอยฟ้า (2552) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุไม่ ใช้คอมพิวเตอร์และ

อนิเตอร์เน็ต เนื่องจากไมม่คีวามจ าเป็นต้องใช ้ไมม่คีวามรู้ความเข้าใจในการใช ้และไมม่คีอมพวิเตอร์ ในส่วนของอุปสรรค

ในการใชส้ารสนเทศของผู้สูงอายุดา้นปัจจัยภายนอก ให้ความเห็นวา่อุปกรณ์ เชน่ คอมพวิเตอร์ โทรศัพท์ประเภท สมาร์ท

โฟน  Tablet มรีาคาสูง และค่าบริการอนิเตอร์เน็ตมรีาคาสูง และมคีวามเห็นวา่ไมม่บีริการจากหนว่ยงานรัฐ/เอกชน ในการ

ให้บริการสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ ส าหรับผลกระทบจากการใช้สารสนเทศ ผู้สูงอายุให้ความเห็นว่าการใช้สารสนเทศ

ท าให้มีรายจ่ายเพิ่มจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสารสนเทศ และมีรายจ่ายเพิ่มจากค่าบริการโทรศัพท์/
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อนิเตอร์เน็ต  แตผู่้สูงอายุได้ให้ความเห็นเชงิบวกวา่การใชส้ารสนเทศท าให้มกีารสื่อสารกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น ท าให้มี

การสื่อสารกับเพื่อน/เพื่อนใหม่/บุคคลในวัยเดียวกันมากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการต่อยอดงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้สูงอายุในพื้นท่ีต าบลเกาะยอ จ านวน 300 ตัวอย่าง ในประเด็นค าถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ อุปสรรคในการใช้สารสนเทศ และผลกระทบจากการใช้สารสนเทศ เพื่ อให้สามารถ

เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุได้อย่างรอบด้าน ซึ่งในการต่อยอดการศึกษาจาก

งานวิจัยฉบับนี้ อาจท าการศึกษาโดยระบุประเด็นแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และสิ่งท่ีส าคัญในการเก็บข้อมูล

จากผู้สูงอายุ ควรใช้การสัมภาษณ์ และพูดคุยกับผู้สูงอายุแบบสบาย ๆ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอาจะไม่สะดวกใน

การเขียนตอบแบบสอบถาม และการศกึษาคร้ังหน้า ผู้สนใจอาจจะขยายกลุ่มตัวอยา่ง หรือศกึษาโดยการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มอ่ืน ๆ หรือผู้สูงอายุในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแตกต่าง 
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สนับสนุนงบประมาณการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มตัวอยา่งคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน และลูกจ้างปี พ.ศ. 2562 จ านวน 178 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  

ด้านกจิกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ และด้านการจัดการความเครยีด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านการจัดการกับความเครยีดอยูใ่นระดับมาก 

ส่วนด้านด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และด้านโภชนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยมี

ข้อเสนอแนะว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ควรน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็น

แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านความ

รับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย และด้านโภชนาการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านสุขภาพแก่

บุคคลากรและนักศกึษาตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ:   พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพ, บุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
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Abstract  
 This descriptive research intended to examine health promoting behaviors of Rajamangala University of 

Technology Lanna Tak’s officers. There were 178 samples are included instructors, supportive personnel, and other 

employees in the year of 2017. Data were obtained using the health promoting behavior questionnaire consisting 

of 4 dimensions of health promoting lifestyle:  health responsibility, physical activity, nutrition, and stress 

management. The data were analyzed using descriptive statistic. 

The results shown that: The overall health promoting behaviors of Rajamangala University of Technology 

Lanna Tak’ s officers were at a moderate level.  According to each dimension, the scores of stress management 

were at a good level while the scores of health responsibility, physical activity and nutrition were at a moderate 

level This study provides information on health promoting behaviors which can health university administrators 

design guidelines for encouraging proper behaviors, especially on health responsibility, physical activity and 

nutrition, that would support health patterns among college officers and students.  
 

Keywords:   Health promoting behaviors, Rajamangala University of Technology Lanna Tak’s officers 
 

บทน า 

สุขภาพเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณท่ีบุคคลรับรู้ได้ว่าตน

มีความสุข ปราศจากความเครียดหรือแรงกดดันใด ๆ สุขภาพจึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนพึงปรารถนา แต่อย่างไรก็ตามภาวะ

สุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตท่ีไม่หยุดนิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

บุคคลจึงต้องพยายามหาวิธีการท่ีจะปกป้องสุขภาพ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเจ็บป่วย หรือถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเจ็บป่วยขึ้น 

บุคคลจะตอ้งพยายามดูแลรักษาเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วท่ีสุด ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัตมิพีฤตกิรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพท่ีดไีด้ ก็จะก่อให้เกิดสุขภาวะตลอดชวีติ (มาลีวัล เลิศสาครศิริ และชะบา ค าปัญโญ, 2560)  

ในปัจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง  ๆ ส่งผล

กระทบต่อสภาวะแวดล้อม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีพฤตกิรรมเสี่ยงตา่ง ๆ 

ในการด ารงชีวิตมากขึน้ เช่น อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม รับประทานอาหารท่ีไม่ส่งเสริมสุขภาพ มีไขมันสูง 

กากใยน้อย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม สารปรุงแต่งการขาดการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม เป็นต้น สิ่ง

เหล่านี้ท าให้แนวโน้มของการเกิดโรคในปัจจุบันเปลี่ยนไป โดยจะพบโรคไมต่ิดตอ่เพิ่มมากขึน้ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง มะเร็งเป็นต้น (อนัญญา คูอาริยะกุล และคณะ, 2557) จากข้อมูลสถิติขององคก์ารอนามัยโลกใน ปี 

2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นจ านวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2 % ของสาเหตุการ

เสียชีวิตท้ังหมด และในปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจต้องนอนโรงพยาบาล วันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน (ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค, 

2556) นอกจากนี้ จากรายงานสถิติสุขภาพท่ัวโลกปี พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า 1 ใน 10 ของ

ประชาชนในวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มภีาวะความดันโลหิตสูง และพบวา่ประมาณรอ้ยละ 63 ของ

การเสียชีวิตท้ังหมดท่ัวโลก เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการ

แพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2556) เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ท่ีเป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไป

https://www.rmutl.ac.th/page/history?lang=en
https://www.rmutl.ac.th/page/history?lang=en
https://www.rmutl.ac.th/page/history?lang=en
https://www.rmutl.ac.th/page/history?lang=en
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ถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกดว้ย โดยท่ีปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของ

การเกิดโรคตา่ง ๆ นัน้สว่นใหญ่เกิดจากการมพีฤตกิรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องนั่นเอง 

ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมนอกจากจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของตนเอง คือ ท าให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลดภาวะ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพการท างานหรือผลผลิตของหน่วยงานอีกด้วยดังท่ี เพนเดอร์ และพาสัน 

(Pender & Parsons, 2011) ได้ระบุข้อดีของการสร้างเสริมสุขภาพในท่ีท างานว่า จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมท่ีสนับสนุนและก่อให้เกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในตนเองของบุคลากร และการสร้างเสริม

สุขภาพเป็นการเอื้อให้บุคลากรมสีุขภาพดี ท าให้สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิต

ด้านสุขภาพท่ีดี และสามารถด าเนินงานบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จึงมี ความจ าเป็นในการศึกษา 

“พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก” เพื่อทราบพฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาสนับสนุนทางด้านสุขภาพให้แก่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

สายสนับสนุน และลูกจ้างปี พ.ศ. 2562 จ านวน 178 คน โดยค านวณจากประชากรท้ังหมด 321 คน ใช้สูตรในการสุม่

เลอืกตัวอย่างเพื่อน ามาเป็นตัวแทนของท้ังสองกลุ่มจังหวัด โดยใชสู้ตรของ Yamane คือ 

    n        =         N 

                                   1 + Ne² 

 โดยท่ี  n  =  ขนาดของตัวอยา่ง  

  N  =  จ านวนประชากรท่ีศึกษาทัง้หมด 

  e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอยา่ง 
 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีก าหนดความคลาดเคลื่อนไวไ้มเ่กินร้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดของตัวอยา่ง 

จากนัน้น ามาค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งตามสูตรจะได้กลุ่มตัวอยา่งท้ังหมด 178 คน 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ งผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก

แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของ สุธิศา ล่ามช้าง และคณะ (2548) ท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดการ

ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 39 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านความรับผิดชอบตอ่สุขภาพ จ านวน 6 ข้อ ด้านกิจกรรมทาง

กาย จ านวน 6 ข้อ ด้านโภชนาการ จ านวน 18 ข้อ และด้านการจัดการกับความเครยีด จ านวน 9 ข้อ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยมีลักษณะข้อค าถามมีท้ังด้านบวกและ

ด้านลบ  

ข้อค าถามด้านบวก  3  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตเิป็นประจ า 

2  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตบ่ิอยคร้ัง  

1  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตนิาน ๆ คร้ัง  

0  คะแนน   หมายถงึ  ไมเ่คยปฏบัิต ิ 

 

ส่วนขอ้ค าถามด้านลบแปลความหมายตรงข้าม คือ 

3  คะแนน   หมายถงึ  ไมเ่คยปฏบัิติ 

2  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตนิาน ๆ คร้ัง  

1  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตบ่ิอยคร้ัง 

0  คะแนน   หมายถงึ  ปฏบัิตเิป็นประจ า 
 

คะแนนโดยรวมของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0 – 117 คะแนน แบ่งพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ 

ดังนี้  

0.00 – 39.00  คะแนน  หมายถงึ  มีพฤติกรรมสร้าง เส ริมสุขภาพในระดับน้ อย 

39.01 – 78.00  คะแนน   หมายถึง   มพีฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง  

78.01 – 117.00  คะแนน   หมายถงึ  มพีฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับมาก 
 

จากนั้นจึงน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 53.93 เพศหญิง ร้อยละ 46.07 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.73 มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.57 และกรณีท่ีสมรสแล้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.65 จะมีบุตรในความ

ดูแล ส าหรับระดับการศึกษา จะมีการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด ร้อยละ 36.73 โดยมีต าแหน่งการท างานเป็น

อาจารย์มากที่สุด รอ้ยละ 54.05 และร้อยละ 46.70 มรีายได้ตอ่เดอืนระหว่าง 10,001-20,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 50.62 มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ และรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงมากท่ีสุด ร้อยละ 41.79 นอกจากนี้ร้อยละ 21.37 รับรู้ว่าตนเองมีโรคประจ าตัว โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 

41.67 จะเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประสาทมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง รอ้ยละ 36.33  

ในระยะ 6 เดือนท่ีผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 56.67 จะไม่มีการเจ็บป่วย และร้อยละ 46.33 จะมี

การเจ็บป่วยเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.29 จะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือระบบทางเดิน
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อาหาร ร้อยละ 23.37 และเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.27 จะไปพบแพทย์เพื่อท าการรักษา 

รองลงมาคือ รักษาเอง ร้อยละ 31.03 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 88.97 มีความสนใจหากมหาวิทยาลัยมี

นโยบายท่ีจะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้ 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (70.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพดา้นการจัดการกับความเครียด อยู่ในระดับมาก (21.45) ส่วนด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย และด้านโภชนาการ อยู่ในระดับปานกลาง (11.18, 9.89, 27.55 ตามล าดับ) แสดง

ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

(n=178) 

 
คะแนนพฤติกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ 

ช่วงคะแนน 

(ต่ าสุด-สูงสุด) 
ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

 

 ด้านความรับผิดชอบตอ่สุขภาพ (6 ข้อ) 0-18 11.18 2.35 ปานกลาง  

 ด้านกจิกรรมทางกาย (6 ข้อ) 0-18 9.89 2.94 ปานกลาง  

 ด้านโภชนาการ (18 ข้อ) 0-54 27.55 4.77 ปานกลาง  

 ด้านการจัดการกับความเครยีด (9 ข้อ) 0-27 21.45 3.54 มาก  

 โดยรวม 0-117 70.07  ปานกลาง  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย ดังนี้ 

1. พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

1.1 พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

โดยรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มพีฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (70.07) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตส่วนใหญ่ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ซึ่งจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ถึงร้อยละ 54.05 ซึ่งอาจารย์เหล่านี้เป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ที่

สอนนักศกึษาท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิดังนัน้ในบางครัง้อาจมีภาระทางการสอนท่ีมาก ประกอบกับภาระอื่น ๆ จึง

ท าให้ไม่มีเวลาว่างเพื่อค านึงถึงสุขภาพมากนัก สอดคล้องกับการศึกษาของลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , พัชรียา และปิยะ

นุช จิตตนูนท์ (2551) ท่ีพบว่าบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพฤติกรรมสร้างเสริม

สุขภาพโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

แม้ว่า ร้อยละ 45.95 ของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ก็ตาม แต่เนื่องจากบุคลากรเหลา่นี้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจากการวเิคราะห์
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ข้อมูลพบวา่ ส่วนใหญ่บุคลากรเหลา่นี้มภีาระงานท่ีค่อนขา้งมากเช่นกัน จึงสง่ผลให้ไมม่เีวลามากนัก ประกอบกับ อายุ

ของกลุม่ตัวอย่างสว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ซึ่งอยูใ่นวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง โดยวัยน้ีจะเป็นวัยท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและครอบครัวมากขึ้น มีความมุมานะท่ีจะสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว (สกุณา บุญนรากร , 

2554) รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส และมีบุตรในความดูแล ดังนั้นจึงท าให้บุคลากรเหล่านี้มีภาระทาง

ครอบครัว ส่งผลกระทบตอ่การดูแลสุขภาพตนเองพอสมควร  

นอกจากนี้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จะมีสถานท่ี เช่น สนามกีฬา 

โรงยิมส์ หรือสนามกีฬาบางประเภทเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน

บุคลากรและนักศกึษาแลว้ก็ยังพบวา่ไมเ่พียงพอกับความตอ้งการ นอกจากนั้นยังมงีบประมาณที่ค่อนขา้งจ ากัดในการ

ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อสุขภาพ หรือการจัดหาอุปกรณ์ในการออกก าลังกายท่ีไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็

ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 87.84 มีความสนใจ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะจัดกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพร่างกายให้แกบุ่คลากร ซึ่งการก าหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพน้ี ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่ีส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคนในองค์กรให้มีความปลอดภัย และมีสุขภาวะท่ีดีตามแนวคิด “สร้าง 

(สุขภาพ) น าซ่อม (สุขภาพ)” (อ าพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรต ิอาชานานุภาพ และสุรณ ีพิพัฒนโ์รจนกมล, 2551)  

1.2 พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพรายด้าน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

มพีฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบตอ่สุขภาพอยูใ่นระดับปานกลาง (11.18) (ตาราง 1) ท่ีเป็นเช่นนี้

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจหลักคือ

การผลติบัณฑิตนักปฏบัิติด้านเทคโนโลย ีวศิวกรรม และบริหารธุรกิจ ซึ่งตอ้งมีการสอนท้ังภาคทฤษฎแีละปฏิบัต ิและ

มีภาระงานจ านวนมาก จึงอาจส่งผลต่อเวลาว่างในการค านึงถึงสุขภาพของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเกิด

ความเจ็บป่วยขึ้น กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อยละ 41.27 จะไปพบแพทยเ์พื่อท าการรักษา แสดงให้เห็นได้วา่บุคลากรของ

ของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีความสนใจที่จะดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เนื่องจากไมใ่ชบุ่คลากรท่ีมีความรู้ดา้นสุขภาพโดยตรง 

เพราะการมีสุขภาพดีจะท าให้สามารถใชค้วามรู้ ความสามารถและศักยภาพท่ีมอียู่ในตัวเองได้อย่างเต็มท่ี ในทางตรง

ข้าม บุคคลท่ีมีสุขภาพไม่ดี นอกจากจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่แล้ว บางรายยังเป็นภาระต่อ

บุคคลในครอบครัวในการดูแลอีกด้วย ดังนั้นทุกคนจึงต้องรับผิดชอบดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ 

สอดคล้องกับการศกึษาของลดาวัลย์ ประทปีชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) ท่ีพบวา่ บุคลากร

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีข้อจ ากัดในการแสวงหาความรู้ทางด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ

ด้วยตนเอง จึงตอ้งอาศัยการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ด้านกิจกรรมทางกาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง (9.89) (ตาราง 1) ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.05 เป็นอาจารย์ซึ่งมีภาระงานท่ีหนักท้ังการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงยัง

ตอ้งปฏบัิตบิทบาทอื่นตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เชน่ การวจิัย การบริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ จึงท าให้เกิด

ความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า และต้องการการพักผ่อนมากกวา่การออกก าลังกาย จึงท าให้ไม่ได้ออกก าลังกาย จากผล

การศึกษาของปิยะนุช จิตตนูนท์ และวรรณี จันทร์สว่าง (2548 อ้างถึงในลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา 

และปิยะนุช จิตตนูนท์, 2551) ท่ีศึกษาการรับรู้อุปสรรคต่อการออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาลและบุคลากร 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า ความเหนื่อยล้าจากงาน

ประจ าและภาระงานประจ าหรอืครอบครัวมากเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย เช่นกัน  

ส าหรับบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ ส่วนใหญ่ต้องดูแลครอบครัว สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีพบวา่กลุ่ม ตัวอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.57 มสีถานภาพสมรสแลว้ และรอ้ยละ 54.65 มบุีตรในความดูแล จึง

ท าให้บุคลากรเหล่านั้นต้องมีภารกิจในบทบาทของความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือบทบาทบิดา มารดา ส่งผลให้มี

ข้อจ ากัดในเร่ืองเวลาในการออกก าลังกาย รวมถึงจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.62 

มดีัชนมีวลกายปกติ และร้อยละ 41.79 รับรู้ว่าตนเองสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกับภาระงานที่หนักดังกลา่วแล้ว

ข้างตน้ จึงอาจท าให้บุคลากรไมส่นใจในการออกก าลังกาย สอดคล้องกับการศกึษาของสุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอน

ตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล และวิภาดา คุณาวิกติกุล (2548) ท่ีพบว่า อาจารย์กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ

การศึกษาของลดาวัลย์ ประทปีชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา และปิยะนุช จิตตนูนท์ (2551) ท่ีพบวา่บุคลากรคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับปานกลาง

เชน่กัน 
 

ด้านโภชนาการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีพฤติกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยูใ่นระดับปานกลาง (27.55) (ตาราง 1) ท่ีเป็นเชน่นีเ้นื่องจาก กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ร้อย

ละ 54.05 เป็นอาจารย์ซึ่งมีภาระงานท่ีหนักท้ังการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะภาคปฏิบัติซึ่ง

ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของวิชาชีพต่าง ๆ อาจารย์ต้องขึ้นนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาตั้งแต่ช่วงเช้า ท าให้

อาจารย์ไม่มเีวลาในการเตรียมหรือปรุงอาหารเอง ต้องซื้ออาหารรับประทานแทน เพราะสะดวกและรวดเร็วดังนัน้จึง

เกิดข้อจ ากัดในการเลือกชนิดอาหารท่ีรับประทานและไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารปรุงแต่งได้ นอกจากนี้ร้ อยละ 

45.95 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนของวิทยาลัย ซึ่งต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า เพราะต้อง

เตรียมความพร้อมของสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ด้วยภาระเร่งรีบดังกล่าว ท าให้บุคลากรไม่มีเวลา

ในการเตรียมหรือปรุงอาหารเอง ตอ้งซื้ออาหารรับประทานแทนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลราย

ข้อท่ีพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งยังมกีารปฏิบัติบ่อยคร้ังเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ป้ิง ยา่ง หรือรมควัน (ร้อยละ 75.68) 

รับประทานอาหารหรือขนมหวานจัด (ร้อยละ 64.86) รับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง เชน่ อาหารท่ีมีสว่นผสมของกะทิ 

อาหารทอด ข้าวขาหมู (ร้อยละ 62.16) ดื่มเคร่ืองดื่มประเภทน้ าอัดลม (ร้อยละ 58.11) และรับประทานอาหารเค็มจัด

หรือเผ็ดจัด (ร้อยละ 47.30) ผลการรับประทานอาหารดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ 

ตามมาได้ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสามารถป้องกันได้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล และวิภาดา คุณาวิกติกุล (2548) ท่ีพบว่า 

อาจารย์กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ใน

ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับการศึกษาของลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , พัชรียา ไชยลังกาและปิยะนุช จิตตนูนท์ 

(2551) ท่ีพบว่าบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการอยูใ่นระดับปานกลางเช่นกัน 
 

ด้านการจัดการกับความเครียด : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับมาก (21.45) (ตาราง 1) ท่ีเป็นเช่นนี้

เนื่องจาก กลุ่มตัวอยา่งทุกคนอยูใ่นวัยผู้ใหญ่ โดยวัยน้ีเป็นวัยท่ีมีวุฒภิาวะทางอารมณ ์ผ่านประสบการณ์รวมถึงปัญหา
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อุปสรรคต่าง ๆ มากมายมลีักษณะบุคลิกภาพคอ่นข้างคงท่ี มคีวามยดืหยุ่นทางอารมณ ์สามารถปรับอารมณใ์ห้เข้ากับ

บุคคลและกิจกรรมตา่ง ๆ กันได้และมคีวามสามารถในการควบคุมจิตใจให้อยูน่อกเหนือร่างกาย (สกุณา บุญนรากร, 

2554) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.05 เป็นอาจารย์ ดังนั้นด้วยลักษณะทางวิชาชีพท่ีได้รับการบ่มเพาะมา

ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในสมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ท าให้อาจารย์มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคุม

อารมณ์และโต้แย้งด้วยเหตุผล (วิจิตรา กุสุมภ์, 2555) จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

ด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี  

การปฏิบัติเป็นประจ าเกี่ยวกับการคิดถึงสิ่งท่ีดีงามมองโลกในแง่ดี (ร้อยละ 62.16) การพูดคุยหรือปรึกษากับผู้ใกล้ชิด

เมื่อมีปัญหา (ร้อยละ 59.46) นอนหลับสนิทประมาณ 6-9 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 56.76) ท ากิจกรรมผ่อนคลาย

ความเครียด เช่น ท างาน อดิเรก เล่นกีฬา นอนหลับ (ร้อยละ 51.35) และมีการปฏิบัติบ่อยคร้ังเกี่ยวกับการท าใจ

ยอมรับสิ่งท่ีตนเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ร้อยละ 60.81) สอดคล้องกับการศึกษาของสุธิศา ล่ามช้าง, รัตนาวดี 

ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูล และวิภาดา คุณาวิกติกุล (2548) ท่ีพบว่า อาจารย์กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครยีดอยูใ่นระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรมกีารก าหนดนโยบายและวางแผนในการสนับสนุนให้บุคลากรมี

การปฏบัิตพิฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกิจกรรมทางกาย เชน่ จัดให้มีวันในการ ออกก าลังกาย

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุน้ให้บุคลากรมีก าลังใจและเกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่ีเหมาะสม เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

2.  รณรงค์ ให้ บุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความส าคัญของการเลือกซื้อหรือรับ 

ประทานอาหารท่ีถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ยังมีพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการไม่เหมาะสมเชน่ รับประทานอาหารป้ิง ยา่ง หรือรมควัน (ร้อยละ 75.68) รับประทาน

อาหารสุก ๆ ดบิ ๆ เชน่ แหนมดิบ ลาบ หลู้ (67.57) รับประทานอาหารหรือขนมหวานจัด (ร้อยละ 64.86) รับประทาน

อาหารท่ีมีไขมันสูง (ร้อยละ 62.16) และดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 45.95) นอกจากนี้ควรจัด

ให้มีสัปดาห์อาหารสุขภาพในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรได้เลอืกซือ้หรือรับประทานอาหารท่ีช่วยสร้างเสริมสุขภาพท่ี

ดี และมีการตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหารท่ีจ าหน่ายในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

ให้ความสนใจในการประกอบและจ าหนา่ยอาหารท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น 
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขต

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

Organizational Commitment of Employees of Sub- district Administration 

Organization and Municipality in Wang Chao District, Tak Province 
 

ณัชชิยา โม้ฟู1* และ กรรณิการ์ ฤทธิ์ขุน1 

Natchiya Mofu1 and Kunnika Ritkhun1 
 

บทคัดย่อ 
 การท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จ านวนท้ังสิ้น 252 คน สรา้งแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานด้วย T-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 แสดงว่าพนักงานท่ี

ปฏบัิตงิานมคีวามรู้สกึที่ดีต่อเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:   การปฏบัิตงิาน, ความผูกพัน 
  

Abstract  
 The purpose of this research was to study the organizational commitment of the sub-district administrative 

organizations and the municipality in Wang Chao district, Tak Province.  The samples used are Employees working 

in sub-district administrative organizations and municipalities in Wang Chao district a total of 223 people.  Create 

questionnaires and analyze data using percentage, frequency, mean, standard deviation and test the hypothesis 

with T- test and F- test.   The study indicated that the employees of the sub- district administration organization 

and municipality had the highest level of opinions at the average level of 4.20. This study showed that Employees 

work feel good to the municipality and sub-district administrative organization at a high level. 
 

Keywords:   Working, Relationship 
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University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000 
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บทน า 

  อ าเภอวังเจ้า ได้ยกฐานะจากกิ่งอ าเภอวังเจ้า เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2550 เดิมได้แยกเขตการปกครองออกมา

จากอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2539  อ าเภอวังเจ้าแบ่ง

การปกครองออกเป็น  3  ต าบล  ได้แก่ ต าบลเชียงทอง ต าบลนาโบสถ์ และต าบลประดาง และมีหมู่บ้าน จ านวน  

28  หมู่บ้าน  มีเทศบาล  มี จ านวน 1 แห่ง  คือ  เทศบาลต าบลวังเจ้า  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในเขต

อ าเภอวังเจ้า มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ และ

องค์การบริหารส่วนต าบลประดาง  พื้นท่ีโดยท่ัวไปของอ าเภอวังเจ้า เป็นภูเขาและท่ีราบสูง ประชากรส่วนใหญ่ของ

อ าเภอวังเจ้า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และมีอาชีพเสริม คือ ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (จังหวัดตาก, สืบค้นจาก http://123.242.165.136/?module=district&pages=data_amphur& 

amphur_code= 09&data_type=02) 

  ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การ เป็นทัศนคติหรือ

ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  มีการยอมรับใน

องคก์าร จึงมคีวามศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูท่ างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และ

ต้องการท่ีจะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การนั้นต่อไป มีการแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การและพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (สมจิตร จันทร์เพ็ญ , 2557)  และ

เนื่องจาก อ าเภอวังเจ้ามีเทศบาลต าบลวังเจ้า และองคก์ารบริหารส่วนต าบล มพีนักงาน ต าแหนง่ผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่ง

แตล่ะพื้นท่ีหรือแตล่ะองค์กรไมเ่หมอืนกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการภายใน นโยบาย หรอืแนวทาง

พัฒนาพืน้ท่ี และการใชง้บประมาณพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความตอ้งการประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ตาม

วาระไม่เกิน 4 ปี แต่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างอาจจะอยู่นานกว่า (MATICHON ONLINE, สืบค้น

จาก https://www.matichon.co.th/ region/news_782646)  ดังนั้น การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม การติดต่อ

ประสานงาน และบรรยากาศในการท างาน   มผีลตอ่ความผูกพันของขา้ราชการ พนักงาน  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ

เทศบาลต าบลวังเจ้าและองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวังเจ้าได้ 

จากข้อมูลเบื้องต้น  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเทศบาล มีผลท าให้องค์การสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายท่ีวางแผนไว้  และท าให้พนักงานมีความรู้

ความเข้าใจในคุณลักษณะของผู้น าท่ีมีความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับในองค์การ มีความ

ศรัทธา และจงรักภักดีตอ่องค์การ  ตลอดจนมคีวามตัง้ใจท่ีจะใช้ความพยายามท่ีมีอยู่ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ

ต้องการท่ีจะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การนั้นสามารถด าเนินงานในทิศทางท่ีถูกต้องและเป็นรูปธรรมชัดเจน

ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาองค์การให้เกิดความย่ังยนืต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไปของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

  2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิด 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ท่ีมีขอ้มูลท่ัวไปแตกตา่งกัน 

มคีวามผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานได้ดังนี ้

 H0 : พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีขอ้มูลท่ัวไปแตกตา่งกัน มคีวาม

ผูกพันต่อองคก์รไม่แตกต่างกัน 

 H1 : พนักงานองค์การบริหารสว่นต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีขอ้มูลท่ัวไปแตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อองคก์รแตกต่างกัน 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 Hewitt Associates เป็นบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งก่อตั้งโดย Ted Hewitt ในปี 1940 ได้ให้มุมมองความผูกพันของ

พนักงาน (Employee Engagement) สามารถแสดงออกได้โดยพฤติกรรมต่างๆ คือ ด้านการพูด (Say) โดยจะพูดถึง

องค์การเฉพาะในแง่บวก ส่วนด้านการด ารงอยู่ (Stay) คือ พนักงานปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป และ

การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนธุรกิจขององค์การ (Hewitt 

Associates, 2003 อา้งใน จิรประภา  อัครบวร, 2549 : 341)  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) ด าเนนิการวิจัยโดยการใชแ้บบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซึ่งผู้วจิัยได้ด าเนินการวจิัยโดยจะมขีั้นตอนดังน้ี 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า  

จังหวัดตาก มจี านวนท้ังหมด 252 คน (เทศบาลต าบลวังเจ้า, องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงทอง, องคก์ารบริหารส่วน

ต า บ ล ป ร ะ ด า ง , อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล น า โ บ ส ถ์  สื บ ค้ น จ า ก  https: / /www. wangchao. go. th/ , 

https://www.chiangthong.go.th/contact.php,https://www.pradang.go.th/staff.php,https://www.nabothtak.go.th/link_opt.php)  

ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ  

2.  อายุ 

3.  สถานภาพ 

4.  ระดับการศึกษา 

5.  ระยะเวลาในการรับราชการ 

6.  ต าแหน่งงาน 

7.  สถานท่ีท างาน 

ความผูกพันต่อองค์การ 

- ดา้นการพูด-พูดถึงองค์การในแง่บวก 

- ดา้นการด ารงอยู่-ปรารถนาท่ีจะเป็น 

   สมาชิกองค์การต่อไป 

- ดา้นการใชค้วามพยายามอย่างเต็ม 

   ความสามารถ 
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ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น  

   ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาใน

การรับราชการ  ต าแหนง่งาน  และสถานที่ท างาน 

    ตอนท่ี 2 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัดประเภท อัตภาคชั้น โดยมีระดับการ

ประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 

หมายถงึ ระดับนอ้ย และ 1 หมายถึง ระดับนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน คือ ความผูกพันต่อองคก์ารมคีวามแตกตา่งกันไป

ตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอยา่ง 2 กลุ่ม คือ เพศ และการทดสอบ F-test แบบ One Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตา่งค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา   ระยะเวลาในการรับราชการ  ต าแหน่งงาน  และ

สถานท่ีท างาน ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ

ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิตมิคี่านอ้ยกว่า .05 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา  

(Descriptive Statistic)  เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ย  (Mean)  ตามรายละเอยีดในแบบสอบถามดังนี ้

 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ   อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา   ระยะเวลาในการ

รับราชการ ต าแหนง่งาน และสถานท่ีท างาน  น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และรอ้ยละ 

2.  ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัด

ตาก  ได้แก่ ด้านการพูด-พูดถึงองค์การในแง่บวก ด้านการด ารงอยู่-ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกองค์การต่อไป  และ

ด้านการใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถ น ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม คือ เพศ และใช้สถิติ F-test แบบ One Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ  

ต าแหนง่งาน  และสถานที่ท างาน 

 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1  จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ   

         ชาย 117 46.73 

         หญิง 135 53.27 

รวม 252 100 

อายุ   

         ต่ ากว่า 21–30  ปี 22 8.73 



1234 

 

-Proceeding- 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

         31–40   ปี 122 48.41 

         41–50   ปี 98 38.89 

        สูงกว่า 50  ปี 10 3.97 

รวม 252 100 

สถานภาพ   

         โสด 86 34.13 

         สมรส 154 61.11 

         หยา่ 12 4.76 

รวม 252 100 

ระดับการศึกษา   

         มัธยมตอนปลาย/ปวช. 29 11.51 

         อนุปริญญา/ปวส. 38 15.08 

         ปริญญาตรี 153 60.72 

        ปริญญาโทหรือสูงกว่า 32 12.69 

รวม 252 100 

ระยะเวลาในการรับราชการ   

         นอ้ยกว่า 1 ปี 13 5.16 

         1 – 5     ปี 54 21.43 

         6 – 10   ปี 112 44.43 

        11 – 15 ปี 62 24.62 

       มากกวา่ 15 ปี 11 4.36 

รวม 252 100 

ต าแหน่งงาน   

         ปลัด 4 1.59 

         หัวหน้าสว่น 21 8.33 

         เจ้าหนา้ที ่ 189 75.00 

         ชา่ง 31 12.30 

         นักวชิาการ 4 1.59 

         นติกิร 3 1.19 

รวม 252 100 

สถานที่ท างาน   

         เทศบาลต าบลวังเจ้า 75 29.76 

         องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ 61 24.21 

         องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชยีงทอง 88 34.92 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

         องคก์ารบริหารส่วนต าบลประดาง 28 11.11 

รวม 252 100 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของประชากรท้ังหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–40 ปี มี

สถานภาพสมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการรับราชการ 6-10 ปี  ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น

เจ้าหนา้ที่  ส่วนใหญ่ท างานเทศบาลต าบลเชยีงทอง 

 

ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอ่องคก์ารของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลโดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
ระดับความคิดเหน็ 

µ S.D. แปลผล 

ด้านการพูด–พูดถึงองคก์ารในแง่บวก 4.12 .51 มาก 

ด้านการด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป 4.23 .57 มากที่สุด 

ด้านใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถ 4.18 .45 มาก 

ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม 4.20 .42 มาก 
 

 จากตารางท่ี  2  พบว่า  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มี

ระดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับมาก (µ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ

ด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกองค์การต่อไป (µ = 4.23) รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถ (µ = 4.18) และด้านท่ีต่ าสุด ได้แก่  ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก (µ = 4.12) 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคดิเห็นตามข้อความเกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องคก์ารของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ด้านการพูด 

การพดู-พดูถึงองค์การในแงบ่วก (Say) 
ระดับความคิดเหน็ 

µ S.D. แปลผล 

 1. ทา่นภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นวา่ทา่นได้เป็นสว่นหนึ่งในองค์การนี้ 4.28 .63 มากที่สุด 

2. ท่านรู้สกึต่อตา้นเมื่อผู้อื่นพูดถึงองค์การน้ีในทางเสื่อมเสีย 

3. ท่านพูดกับผู้อ่ืนเสมอวา่องคก์ารนี้น่าท างานอย่างมาก 

4. ทา่นเข้าใจตอ่งานท่ีท่านท าเป็นอยา่งดี 

4.10 

4.20 

4.25 

.83 

.62 

.64 

มาก 

มาก 

มากที่สุด  

 
5. ท่านมีความสุขท่ีได้พูดคุยเร่ืองเกี่ยวกับองค์การของท่านกับ

บุคคลภายนอก 

4.23 .61 มากที่สุด 

รวม 4.21 .51 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี  3 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องคก์าร ด้านการพูด-พูดถึงองค์การในแง่บวก (Say) โดยรวมในระดับมากที่สุด (µ= 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อท่านภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การนี้  รองลงมา ได้แก่ ข้อ

ท่านเข้าใจตอ่งานท่ีท่านท าเป็นอยา่งดี และต่ าสุด ได้แก่ ข้อท่านรู้สกึต่อตา้นเมื่อผู้อื่นพูดถึงองค์การน้ีในทางเสื่อมเสีย 
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นตามข้อความเกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องคก์ารของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ด้านการด ารงอยู่ 
 

การด ารงอยู่ – ปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป (Stay) 
ระดับความคิดเหน็ 

µ S.D. แปลผล 

 1. ทา่นรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึ่งขององค์การน้ี 4.25 .66 มากที่สุด 

 
2. ท่านรู้สกึห่วงใยในความอยู่รอดและความเขม้แข็ง 

ขององค์การ 

4.29 .56 มากที่สุด 

 
3. ท่านมีความรู้สกึวา่เพ่ือนร่วมงานเปรียบเสมอืน 

คนในครอบครัว 

4.23 .64 มากที่สุด 

 4. ทา่นจะท างานทุกอย่างเพื่อท่ีจะได้อยูใ่นองค์การน้ีตอ่ไป 4.20 .65 มากที่สุด 

 5. ท่านคดิท่ีจะท างานกับองค์การน้ีไปจนเกษยีณ 4.16 .79 มาก 

รวม 4.23 .57 มากทีสุ่ด 

  

 จากตารางท่ี  4 พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับความผกูพันต่อ

องคก์าร ด้านการด ารงอยู่ – ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การตอ่ไป (Stay) โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับ

มากที่สุด (µ = 4.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก ่ข้อท่านรู้สกึห่วงใยในความอยู่รอดและ

ความเข้มแข็งขององค์การ  รองลงมา ได้แก่ ข้อท่านรู้สกึว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารนี้ และต่ าสุด ได้แก ่ข้อท่านคดิท่ี

จะท างานกับองค์การน้ีไปจนเกษียณ 
 

ตารางที่  5  คา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นตามข้อความเกี่ยวกับความผกูพันต่อ

องคก์ารของพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเทศบาล  ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ 
 

การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ 
ระดับความคิดเหน็ 

µ S.D. แปลผล 

1. การสร้างผลการปฏิบัติงานได้ดี    

 1. ทา่นสร้างผลการปฏบัิตงิานท่ีด ีเพื่อความส าเร็จขององค์การ 4.18 .57 มาก 

 2. ท่านพยายามผลักดันตนเองในการพัฒนาผลงานให้สูงขึน้ 4.16 .54 มาก 

 3. เป็นตัวอยา่งที่ดีในการด าเนนิการ 4.08 .65 มาก 

 4. ทา่นมคีวามมุ่งมั่นท่ีต้องการจะท าให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 4.22 .53 มากที่สุด 

 รวมการสรา้งผลการปฏิบัตงิานไดด้ ี 4.16 .57 มาก 
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การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ 
ระดับความคิดเหน็ 

µ S.D. แปลผล 

2. การช่วยเหลือ พัฒนา สนับสนุนกจิกรรมขององค์การ    

 
1. ท่านเต็มใจเขา้รว่มโครงการ หรือกิจกรรมพเิศษตา่ง ๆ  

ขององค์การ 

4.29 .59 มากที่สุด 

 2. ท่านชอบหาวิธีการใหม ่ๆ ในการท างาน 4.12 .59 มาก 

 3. ท่านสนใจในความส าเร็จขององคก์าร 4.22 .56 มากที่สุด 

 
4. ท่านเต็มใจที่จะเสียสละความสุขของท่านเพื่อความส าเร็จของงานใน

องคก์าร 

4.19 .54 มาก 

 
5. ท่านรู้สกึราวกับวา่ปัญหาขององค์การแห่งน้ีคือปัญหา 

ของท่านดว้ย 

4.17 .61 มาก 

 รวมการช่วยเหลือ พัฒนา สนบัสนุนกจิกรรมขององค์การ 4.20 .58 มาก 

การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถโดยรวม 4.18 .45 มาก 

  

 จากตารางท่ี  5  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ

องค์การ ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ  โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (µ = 4.18) 

โดยแยกข้อค าถามออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1. การสร้างผลการปฏิบัติงานได้ดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านมีความมุ่งมั่นท่ีต้องการจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การ รองลงมา ได้แก่  ข้อท่านสร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดี เพื่อความส าเร็จขององค์การ และต่ าสุด ได้แก่ ข้อเป็น

ตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินการ และ 2. การช่วยเหลือ พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมขององค์การ  มีระดับความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านเต็มใจเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม 

พเิศษตา่ง ๆ  รองลงมา ได้แก่  ข้อท่านสนใจในความส าเร็จขององค์การ และต่ าสุด ได้แก่ ข้อท่านชอบหาวิธีการใหม่ ๆ  

ในการท างาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามลักษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ ต าแหนง่งาน และสถานท่ีท างาน 
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-Proceeding- 

ตารางที ่6 การเปรียบเทียบความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอ

วังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
T-test Equality of Mean 

เพศ µ S.D. t Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ชาย 4.20 .54 -.15 .88 

 หญิง 4.22 .49   

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ชาย 4.24 .650 .14 .89 

 หญิง 4.22 .52   

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ชาย 4.07 .66 .60 .55 

 หญิง 4.19 .60   

รวม ชาย 4.22 .45 -.15 .88 

 หญิง 4.19 .41   

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
  

 การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอ

วังเจ้า จ าแนกตามเพศ  จากตารางท่ี 6 พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า .05 หมายความว่า พนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีเพศตา่งกัน จะมคีวามผูกพันตอ่องค์กร ทุกด้านไมแ่ตกตา่งกัน อยา่ง

มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลใน

เขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00   .86 .29 1.12 .34 

 ภายในกลุ่ม 135.00 28.72 .26   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 .75 .25 .77 .51 

 ภายในกลุ่ม 135.00 36.49 .33   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00 .30 .10 .48 .70 

 ภายในกลุ่ม 135.00 23.19 .21   

 รวม 252.00 23.49    

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 .01 .00 .02 1 

 ภายในกลุ่ม 135.00 20.40 .18   

 รวม 252.00 20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



1239 

 

-Proceeding- 

 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามอายุ  จากตารางท่ี 7 พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า .05 หมายความว่า พนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีอายุต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร ทุกด้าน  

ไมแ่ตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามสถานภาพ 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00 .13 .06 .24 .78 

 ภายในกลุ่ม 135.00 29.45 .26   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.02 .51 1.59 .21 

 ภายในกลุ่ม 135.00 36.22 .32   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00    .14 .07 .34 .71 

 ภายในกลุ่ม 135.00 23.35 .21   

 รวม 252.00 23.49    

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 .29 .15 .81 .45 

 ภายในกลุ่ม 135.00 20.12 .18   

 รวม 252.00  20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามสถานภาพ  จากตารางท่ี 8 พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า .05 หมายความว่า 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีสถานภาพต่างกัน จะมีความผูกพันตอ่องคก์ร 

ทุกด้าน ไมแ่ตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00   2.14 .71 2.91 .04* 

 ภายในกลุ่ม 135.00 27.44 .24   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.86 .62 1.96 .12 

 ภายในกลุ่ม 135.00 35.38 .32   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00 .70 .23 1.14 .33 

 ภายในกลุ่ม 135.00 22.79 .20   

 รวม 252.00 23.49    

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.10 .37 2.12 .10 

 ภายในกลุ่ม 135.00 19.32 .17   

 รวม 252.00  20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามระดับการศึกษา  จากตารางท่ี 9 พบว่า ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก มีค่า 

Sig. = .04 นอ้ยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีระดับ

การศึกษาต่างกัน จะมคีวามผูกพันต่อองคก์ร ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันตอ่องค์การของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก 

ระดับการศกึษา   

 มัธยมศกึษา

ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/

ปวส. 

ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ 

สูงกว่า 

µ 3.84 4.16 4.30 4.18 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 3.84 - -.33 -.47* -.35 

อนุปริญญา/ปวส. 4.16  - -.14 -.02 

ปริญญาตรี 4.30   - .12 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 4.18    - 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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-Proceeding- 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จากตารางท่ี 10 พบว่า พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีระดับการศกึษา มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มคีวามผูกพันต่อองคก์าร 

ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย  

เท่ากับ -.47  
 

ตารางที่ 11 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00 2.05 .51 2.07 .09 

 ภายในกลุ่ม 135.00 27.52 .25   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 2.91 .73 2.35 .06 

 ภายในกลุ่ม 135.00 34.34 .31   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.43 .36 1.79 .13 

 ภายในกลุ่ม 135.00 22.06 .20   

 รวม 252.00 23.49    

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.67 .42 2.46 .06 

 ภายในกลุ่ม 135.00 18.75 .17   

 รวม 252.00  20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 การทดสอบความแตกต่างของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามระยะเวลาในการรับราชการ  จากตารางท่ี 11 พบว่า ทุกด้าน มีค่า Sig. มากกว่า .05 

หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมี ระยะเวลาในการรับราชการ

ต่างกัน จะมีความผูกพันตอ่องค์กร ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 12 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานองค์การบริหารส่วน  ต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.02 .20 .79 .56 

 ภายในกลุ่ม 135.00 28.55 .26   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.24 .25 .76 .58 

 ภายในกลุ่ม 135.00 36.01 .33   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00 1.62 .32 1.63 .16 

 ภายในกลุ่ม 135.00 21.87 .20   

 รวม 252.00 23.49    

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 .90 .18 1.01 .42 

 ภายในกลุ่ม 135.00 19.52 .18   

 รวม 252.00  20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามต าแหน่งงาน จากตารางท่ี 12 พบวา่ ทุกด้าน มคี่า Sig. มากกวา่ .05 หมายความว่า 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีมีต าแหน่ง งานต่างกัน จะมีความผูกพันต่อ

องคก์ร ทุกด้าน ไมแ่ตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 13 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานองค์การบริหารส่วน  ต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามสถานท่ีท างาน  

ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

1. การพูด–พูดถึงองค์การในแงบ่วก ระหว่างกลุ่ม 117.00 7.86 3.93 20.4 .72 

 ภายในกลุ่ม 135.00 21.72 .19   

 รวม 252.00 29.58    

2. การด ารงอยู่–ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชกิองค์การต่อไป ระหว่างกลุ่ม 117.00 9.17 4.58 18.45 .60 

 ภายในกลุ่ม 135.00 28.07 .25   

 รวม 252.00 37.24    

3. การใชค้วามพยายามอย่างเตม็ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 117.00 5.36 3.28 26.81 .00* 

 ภายในกลุ่ม 135.00 13.65 .12   

 รวม 252.00 20.41    
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ความผูกพนัต่อองค์การ 
แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 117.00 .57 3.28 26.81 .45 

 ภายในกลุ่ม 135.00 13.65 .12   

 รวม 252.00  20.41    

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 การทดสอบความแตกตา่งของความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

ในเขตอ าเภอวังเจ้า จ าแนกตามสถานท่ีท างาน  จากตารางท่ี 13 พบวา่ ด้านการใชค้วามพยายามฯ มคี่า Sig. = .00  

ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ที่มี สถาน ท่ี

ท างาน จะมคีวามผูกพันต่อองคก์ร ด้านการใชค้วามพยายามฯ แตกตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ด้านการใชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถ 

สถานท่ีท างาน  

 เทศบาลต าบล

วังเจ้า 

อบต. 

นาโบสถ ์

อบต. 

เชยีงทอง 

อบต. 

ประดาง 

µ 3.95 4.41 4.30 4.50 

เทศบาลต าบลวังเจ้า 3.95 - -.46* -.48 -.32 

อบต.นาโบสถ์ 4.41  - -.20 -.09 

อบต.เชยีงทอง 4.30   - -.33 

อบต.ประดาง 4.50    - 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD ระหว่างระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า จากตารางท่ี 14 พบว่า พนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า ท่ีท างานเทศบาลต าบลวังเจ้า มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านการใช้ความ

พยายามอย่างเต็มความสามารถ น้อยกวา่ พนักงานที่ท างาน  อบต.นาโบสถ์  โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -.46  
 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลใน

เขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

ด้านการพูด–พูดถึงองค์การในแง่บวก จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า มีความภูมิใจท่ีจะบอกกับคนอื่นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนี้ อยู่ในระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด รองลงมา  คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า มกีารพูดกับผู้อื่น

เสมอว่าองค์การนี้น่าท างานเป็นอย่างมาก  และต่ าสุด คือ มีความรู้สึกต่อต้านเมื่อผู้อื่นพูดถึงองค์การนี้ในทางเสื่อม

เสีย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมจิตร  จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองคก์ารของเจ้าหนา้ที่สถาบัน



1244 

 

-Proceeding- 

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  พบว่า เจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเป็นสว่น

หนึ่งขององค์การ  

ด้านการด ารงอยู่ – ปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกองค์การต่อไป (Stay)  จากผลการศึกษาพบว่า  พนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า มีความรู้สึกห่วงใยในความอยู่รอดและความเข้มแข็งของ

องค์การ  อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนี้  และ

ต่ าสุด คือ มีความคิดท่ีจะท างานกับองค์การนี้ไปจนเกษียณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร  จันทร์เพ็ญ (2557) 

ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  พบว่า เจ้าหน้าท่ี

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีความต้องการจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ธันวนี ประกอบของ (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดขีองบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการ

ท่ีจะเป็นสมาชกิขององค์กรตอ่ไป และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ร 

ด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ จากผลการศึกษาพบว่า  พนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า มีความเต็มใจเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพิเศษต่าง  ๆ ขององค์การ อยู่ใน

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา  คือ  มีความสนใจในความส าเร็จขององค์การ  และต่ าสุด คือ มีความชอบหา

วิธีการใหม่ ๆ ในการท างาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  ปิดตานัง (2555) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันของ

องค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน พบว่า พนักงานในบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) มีความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการท างานเพ่ือองคก์ร  

การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวัง

เจ้า จังหวัดตาก จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป พบว่า ระดับการศึกษาและสถานท่ีท างานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ

องค์การแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน แต่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการรับราชการ  และต าแหน่งงาน

แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร 

จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

พบว่า เจ้าหน้าท่ีมี อายุ การศึกษา ต าแหน่งปฏิบัติงาน สังกัด และระยะเวลา ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ

แตกตา่งกัน ส่วนเจ้าหนา้ที่ท่ีมี เพศ สภาพสมรส ต่างกัน มีความผูกพันตอ่องค์การไม่แตกต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้เข้าใจระบบการท างานในองค์การมากขึ้น 

 2.  ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันในองค์การเพื่อให้มีความรักและ

สามัคคีกันมากขึน้  

 3. ควรศึกษาถิ่นท่ีอยู่อาศัยปัจจุบันของพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการท างานและมีความผูกพัน

กับสถานท่ีท างานอย่างไร  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิัยในครัง้นี้  ได้รับความกรุณาจาก พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก ท่ีให้ข้อมูล และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีท่ี 3 (4 ปี) รหัส 60 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีช่วยเก็บข้อมูลในการท าวิจัยคร้ังน้ี 
 



1245 

 

-Proceeding- 

เอกสารอ้างอิง 
จิรประภา  อัครบวร. (2549). การจัดการขีดความสามารถและผลปฏิบัติการ. เอกสารประกอบการศึกษาวิชา ทม.

722 การจัดการขีดความสามารถและผลปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

จังหวดัตาก, สบืค้นจาก  http://123.242.165.136/?module=district&pages=data_ amphur& amphur_ 

              code=09&data_type=02  (2562, 30 กันยายน). 

เทศบาลต าบลวังเจ้า, อบต.เชยีงทอง, อบต.ประดาง, อบต.นาโบสถ์, สบืค้นจาก https://www.wangchao.go.th/,    

https://www.chiangthong.go.th/contact.php, https://www.pradang.go.th/staff.php, 

https://www.nabothtak.go.th/link_opt.php) (2562, 21 พฤศจิกายน). 

ธันวนี ประกอบของ. (2560). คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของ

บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่.   การค้นคว้าอิสระ กลุ่มวิชาการจัดการ  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่. 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันต่อองคก์ารของเจ้าหนา้ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน). การ

ค้นกว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สมศักดิ์  ปิดตานัง. (2555).  ความผูกพันขององค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน.   การค้นคว้าอิสระ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วชิาเอกการจัดการวศิวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี.  

MATICHON ONLINE, สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_782646.  ของวันท่ี 28 ธันวาคม 2560.  

http://123.242.165.136/?module=district&pages=data_amphur&amphur_code=09&data_type=02
https://www.wangchao.go.th/
https://www.chiangthong.go.th/contact.php
https://www.pradang.go.th/staff.php
https://www.nabothtak.go.th/link_opt.php
https://www.matichon.co.th/region/news_782646


1246 

 

-Proceeding- 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรมต่อ

องค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย  

Relationships Human Resource Management and Organizational Justice on 

Hotels in Southern, Thailand 
 

พิชญุฒม ์เพ็ญมาศ1*, วราพร กาญจนคลอด1 และ เพียงพิศ ศรีประเสริฐ1 

Pitchayut Penmas1*, Waraporn Kanjanaklod1 and Piangpis Sriprasert1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยก์ับการรับรู้ความ

ยุติธรรมต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ี ภาคใต้ ประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ

พนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย จ านวน 1,500 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ซึ่งมีความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่ากับ 0.878 และความเชื่อมั่นด้านการรับรู้ความ

ยุติธรรมต่อองค์การองค์การเท่ากับ 0.949 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันและการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

  ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ค่าเฉลี่ยของมิติด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรม

ในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย โดยเฉลี่ยทุกด้านอยูใ่นเกณฑ์มาก  (x̄ = 3.82, S.D. = 0.76) ซึ่งมีคา่เฉลี่ยมิติดา้นการ

จัดหาทรัพยากรมนุษย์มากท่ีสุด (x̄ = 3.97, S.D. = 0.67) และค่าเฉลี่ยมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในมิติด้านอื่น ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( x̄ = 3.82, S.D. = 0.76) และค่าเฉลี่ยของมิติ 

ด้านต่าง ๆ ของการรับรู้ความยุติธรรมต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย โดยเฉลี่ยทุก  

ด้านอยู่ในเกณฑ์มาก (x̄ = 3.87, S.D. = 0.77) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมิติด้านผลตอบแทนมากท่ีสุด (x̄ = 3.88, S.D. = 0.77) 

และค่าเฉลี่ยมติดิ้านกระบวนการ  (x̄ = 3.86, S.D. = 0.77) 

ส าหรับแบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบว่า หลังปรับความสัมพันธ์แล้ว ค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าดังนี้คือ 

ค่าไคสแควร์ (X2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ของ RMSEA อยู่ในช่วง 0.068 

ถึง 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02 ซึ่งสามารถสรุปได้วา่แบบจ าลองสมการโครงสร้างการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลังการปรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี  และ

แบบจ าลองแสดงถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมต่อ

องคก์าร (อิทธิพลโดยรวม = 0.87) 
 

ค าส าคัญ:   การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การรับรู้ความยุตธิรรมตอ่องค์การ, พนักงานโรงแรม 

                                       
1 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
1 Hospitality Industry Management, Faculty of Management Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si 

Thammarat Province 80280 

* Corresponding author e-mail: penmas_p@hotmail.com 
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Abstract  
This study was carried out with the aim of finding out more about the human resource relationship with 

hotel employees and their employers in the Southern Thailand. 1,500 samples were surveyed through the use of 

questionnaires of which 0. 878 had confidence in the work done by the human resource department.  As for the 

hotel employees 0. 949 of the total surveyed had Organizational Justice employers.  The statistics used in this 

research were from the averages and percentages.  These were brought together using model analysis and 

structured equations. 
The results of this study found the average value of the various dimensions involved with the work carried 

out by the human resource department of hotel employees in the South of Thailand.  The average for all areas 

was found to be in a high bracket ( x̄ = 3.82, S.D. = 0.76). The average value for the organization of human 

resources was in the highest bracket ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.67). The value given to the development of human 

resource departments was lower than the other areas studied in human resources (x̄ = 3.82, S.D. = 0.76). The 

average value Organizational Justice employers in Southern Thailand was in a high bracket ( x̄ = 3.87, S.D.  = 

0. 77) .  Of this average, it was found that employee satisfaction compensation to be in the highest bracket ( x̄ = 

3.88, S.D. = 0.77). The average value found in the process (x̄ = 3.81, S.D. = 0.72).   
Regarding the analysis models, it was found that after the relationships were altered the values in the 

high brackets had a value of (𝑋2) = 887.125, df = 123, RMSEA = 0.07. Confidence in their employers rose to 

90% of the RMSEA and was in the range of 0.068 – 0.076, CFI = 0.95, RMR = 0.02. From these figures it is 

possible to conclude that the analysis models for the human resource departments saw an improvement after the 

relationships were altered for the better.  The correlation between the improved relations and the improved figures 

give a clear indication as to the importance of a good relationship between hotel employees and their employees 

as well as the work done by the human resource department.  The analysis model showed the various factors 

involved in influencing human resource departments and also the factors that influence hotel employees’ 

relationships with their employers (combined influence = 0.87). 
 

Keywords:   Human resources management, Organizational justice, Hotel employee 
 

บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีอัตราการเติบโตเร็วท่ีสุดและเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใหญ่ของโลก ท่ีมีการจ้างงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปี 2552 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

ประมาณ  527,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8.5 ของมูลค่าส่งออกรวม (ร้อยละ 51.1 ของมูลค่าส่งออกภาค

บริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานท้ังระบบ รวมท้ังยังช่วยกระจาย

รายได้และการจ้างงานไปสู่ชนบท ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  จึงเห็นได้วา่ตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
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ยังมีความต้องการแรงงานอีกเป็นจ านวนมาก นอกเหนอืจากความตอ้งการด้านปริมาณแลว้ สภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น

ในปัจจุบันท าให้องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความจ าเป็นต้องพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย 

องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเห็นความส าคัญของการน าแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์มา

ประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุด  (ราณี  อสิิชัยกุล, 2550) 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

ซึ่งสามารถแสวงเงินตราต่างประเทศ ลดการขาดดุลบัญชเีดินสะพัดและดุลการช าระเงิน รวมถึงสร้างงานและกระจาย

รายได้สู่บุคลากรระดับปฏิบัติการ (Deloitte-Travel Tourism & Leisure, 2004; Dessler; 2006) และยังส่งผลให้เกิด

การขยายตัวในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น การก่อสร้าง การขนส่ง ภัตตาคาร สินค้าหัตถกรรม และบริการอื่น ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง (Getz & Petersen, 2005) ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี 2560 ภาวะธุรกิจโรงแรมผันแปร

โดยตรงตามการท่องเท่ียว โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียวของโลกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของ GDP 

โลก (WorldTravel & Tourism Council 2017) ในกรณีของไทยปี 2559 การท่องเท่ียวสร้างมูลค่ากว่า 17% ของ GDP 

หรือกว่า 2.5 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจท่องเท่ียวเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าท่ีกระจายตามภูมภิาคต่าง ๆ ซึ่งนอกจาก

ธุรกิจโรงแรมและสถานท่ีพักแล้วยังเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร/เคร่ืองดื่ม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้นก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 

4-5 ล้านคนท่ัวประเทศ  ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความส าเร็จทางธุรกิจในช่วงปี คศ.1980s นั้น พบว่า  

เป็นท่ีน่าวิตกกังวลเพราะงานวิจัยหลายชิ้นไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ของการลงทุนในงานทรัพยากรมนุษย์กับผลลัพธ์

ทางธุรกิจ Ulrich (1997) ได้กล่าวถึงการเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจท่ีต้องเข้าใจตัวชี้วัดทางธุรกิจซึ่งให้ความส าคัญกับผู้ลงทุน 

ลูกค้า และบุคลากรในองค์การ อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดบุคลากรนั้น เป็นตัวท่ีจะสะท้อนถึงการเป็นองค์การสุขภาพดี 

(Healthy Place) โดยการวัดจะต้องมาจากตัวพนักงานและการปฏิบัติขององค์การในเร่ืองนี้ ในประเทศไทยมีรายงาน

ผลการส ารวจบทบาทของนักทรัพยากรมนุษยย์ุคใหม่  โดยท าการศกึษาจากผู้บริหารท่ีปฏบัิตงิานดา้นทรัพยากรมนุษย์

ในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พบวา่ ผู้บริหารท่ีปฏบัิตงิานดา้นทรัพยากรมนุษยส์่วนใหญ่มี

บทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญงานบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมาคือ บทบาทหุน้สว่นเชงิกลยุทธ์ บทบาทผู้เชี่ยวชาญงานบริหาร 

และบทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะท าอย่างไรท่ีจะให้พนักงานท่ีมี

ศักยภาพในการท างานเกิดความผูกพันต่อองค์การและอยู่ท างานกับองค์การเป็นระยะเวลานาน การปลูกฝังหรือ 

การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถท าให้พนักงานเกิดความรักและเกิดความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งท่ีจะท าให้

องค์การสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

โดยง่ายขึ้น  และส่งผลตอ่ปัจจัยให้คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นเป้าหมายส าคัญของการท างาน

ของคนในองค์การเป็นความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมและหนา้ที่ตามกฎหมายของทุกองค์กร ไม่เว้นแมแ้ตธุ่รกิจโรงแรม

พนักงานควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ตามสภาพในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง หากองค์กรต่าง ๆ ถือว่าการดูแลพนักงาน

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นหน้าท่ีของนายจ้างพึงกระท าต่อลูกจ้าง โดยไม่เพียงแต่จัดให้ถูกต้องตามบังคับของกฎหมาย

เท่านั้น ผลก็คือพนักงานจะมีความพึงพอใจในการท างานและมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น  (Layer, 2009,  

Koonmee, 2010) และในท่ีสุดองค์กรนั้นก็จะได้รับประโยชนจ์ากการดูแลคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีของพนักงาน เช่น 

อัตราการลาและขาดงานลดลงอัตราการออกจากงานลดลง สามารถลดต้นทุนด้านการบริหาร ไม่เสียโอกาสใน  

การเติบโตของธุรกิจสามารถเพิ่มระดับคุณภาพการบริการของโรงแรมส่งผลให้ความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย 

(Kandasamy & Anceri, 2009) 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยก์ับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงาน

โรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(human resource management) เดิมใชค้ า วา่ การบริหารงานบุคคล (personnel 

management) ค าท้ังสองค า เป็นหน้าท่ีพื้นฐานอันเดียวกันของการบริหารงานในองค์การ (basic organizational 

function) แต่มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้มองพนักงานเป็นเพียงค่าใช้จ่าย 

(expense) เท่านั้น แต่ยังมองว่า พนักงานเป็นเสมือนทรัพยส์ิน (capital) ขององค์การ ปัจจุบันนิยมใช้ค า ว่าการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กันอย่างกว้างขวาง เพราะนอกจากจะให้ความส าคัญแก่บุคลากรในองค์การมากขึ้นแล้ว ยังให้

ความส าคัญต่อสังคมไปพร้อมกันดว้ย (Ivancevich, 2001) 

ปัจจุบันหน้าท่ีในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มิใช่เป็นหน้าท่ีเฉพาะของฝ่ายบริหารบุคคล (personnel 

department) เท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตเป็นหน้าท่ีของผู้จัดการทุกระดับของ องค์การไปด้วยแล้ว ค าว่า การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เป็นค าท่ีเร่ิมมาใช้ระหว่างทศวรรษท่ี 1970 และเป็นท่ียอมรับกันอย่างสมบูรณ์เมื่อสมาคม  

การบริหารงานบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Personnel Administration : ASPA) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

สมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา (Society for Human Resource Management : SHRM) ในปี 

ค.ศ. 1986 (Cherrington, 1995) 

ปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันโดยศึกษาจากตัวแบบการบริหารทรัพยากร

มนุษย์แบบดั้งเดิม และตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบสมัยใหม่ ท้ังนี้จะได้เปรียบเทียบใน 3 ประเด็น คือ 

สมมติฐาน (assumptions) นโยบาย (policies) และความคาดหวัง (expectations) กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(Newman and Hodgetts, 1998) 

1. ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบดั้งเดิม (traditional model of human resources) เป็นตัวแบบท่ีมัก

ถูกเรียกว่า ทฤษฎี X (Theory X) ซึ่งมองคนว่ามีพื้นฐานของความเกียจคร้าน จาเป็นต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดจึงจะได้

ผลงานตามท่ีผู้บริหารต้องการ คนจะท างานโดยหวังผลตอบแทน ถ้าพอใจในเงื่อนไขการท างานจะอยูก่ับองค์การ แต่

ถ้าไมพ่อใจในเงื่อนไขการท างาน คนจะแสวงหาองค์การอื่นท่ีมีเงื่อนไขดีกวา่ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. การปกปอ้งและธ ารงรักษา

ทรัพยากรมนุษย์ 

การรับรู้ความยุตธิรรมในองคก์าร 

1. ด้านผลตอบแทน 

2. ด้านกระบวนการ 
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2. ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบสมัยใหม่ ( modern  model of human resources)  เป็นตัวแบบท่ี

มักถูกเรียกว่า ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นทฤษฎีท่ีมีแนวคิดในการมองคนในลักษณะขัดแย้งกับทฤษฎี X โดยสิ้นเชิง  

ซึ่งทฤษฎี Y จะมองวา่คนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และมีศักยภาพในตัวเอง ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ยัง

มแีนวความคิดวา่ พนักงานสามารถควบคุมการท างานได้ด้วยตนเอง ถูกจูงใจได้โดยงานท่ีด ีและพร้อมท่ีจะมี ส่วนร่วม

และรับผิดชอบในการท างาน 

ส าหรับงานวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มิติของตัวแปรดังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที ่1 การสังเคราะห์มิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชาการ 

มติขิองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการจัดหา

ทรัพยากร

มนุษย ์

ด้านการให้

รางวลั

ทรัพยากร

มนุษย ์

ด้านการ

พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษย ์

ด้านการ

ปกป้องและ

ธ ารงรักษา

ทรัพยากร

มนุษย ์

Ivancevich , 2001     

Harris, 1997     

Mondy, Noe & Premeaux, 1999     

Mondy & Noe, 1996     

Beer et al, 1984     

Pfeffer J., 1998     
 

แนวคิดความยุตธิรรมในองค์การ 

ควายยุติธรรมในองค์การ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในองค์การเพราะจะท าให้เกิดความ

ไวว้างใจต่อองคก์ารและความผูกพันในองค์การมากขึ้น ความยุติธรรมในองค์การและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีใน

องค์การ ควรท่ีจะมีควบคู่กันไปเพราะจะมีความเกี่ยวโยงกันเป็นท่ีต้องการของสังคมและองค์การเป็นอย่างมาก 

องค์การจะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี ต้องเกิดจากบุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกัน สิ่งแรกท่ี

ตอ้งมีคอืเร่ิมจากตัวปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก ผลส าเร็จดังกล่าวก็จะส่งผลไปยังองค์การ 

Greenberg & Baron (2000) ได้กล่าวถึงแนวคิดความยุติธรรมในองค์การว่าเป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานเกี่ยวข้อง

กับบุคคล โดยมีเร่ืองสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง มาจากแนวคิดเกี่ยวกับการท่ีพนักงานใชก้ารเปรียบเทียบทางสังคม (Social 

Comparison) คือการท่ีบุคคลเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือกับมาตรฐานท่ีเหนือกว่าตน นอกจากนี้ Greenberg & 

Baron (2000) ยังได้อธิบายถึงองค์ประกอบหลักของการรับรู้ความยุติธรรมไว้เป็น 2 ด้านคือ 1) อาศัยทฤษฎีความ

ยุติธรรมของ Adams  โดยให้ความส าคัญไปท่ีการท่ีองค์การใช้ทรัพยากรท่ีมีในการจ่ายคา่ตอบแทน 2) ความยุติธรรม

ด้านกระบวนการ ให้ความส าคัญไปท่ีกระบวนการในการตัดสินใจท่ีจะก าหนดผลตอบแทน ซึ่งสามารถแสดงเป็น

แผนภาพได้ ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  รูปแบบของความยุตธิรรมในองค์การ 

ท่ีมา :  Greenberg & Baron (2000) 
 

ตารางที ่2 การสังเคราะห์มิติของความยุตธิรรมในองค์การ 

นักวิชาการ 

มติขิองความยุตธิรรมในองคก์าร 

ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ 
ด้านคุณลักษณะที่

ใช้ในการท างาน 

Greenberg&Baron, 2000    

Muchinsky, 2000    

Sheppard, 1992    

Adams, 1965    

Gilliland & Langdon, 1998    

George & Jones,1999    
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ 

ประเทศไทย 
 

เคร่ืองมือวิจัย 

ส าหรับงานวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ ดังนัน้การวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดเครื่องมือวจิัย ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได้เฉลี่ยตอ่ 

เดอืน และระดับการศึกษา 

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นมิติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงและ

พัฒนามาจากแบบวัดของ Ivancevich (2001) ซึ่งแบ่งเป็น 4 มติปิระกอบด้วย การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์การให้รางวัล

ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย  

15 ข้อค าถาม 

ความยุติธรรมในองค์การ 

ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ ความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน 
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ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นมิตขิองความยุติธรรมในองค์การผู้วิจัยได้ดัดแปลงและพัฒนา

มาจากแบบวัดของ Greenberg & Baron (2000) ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน และด้าน

กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 10 ข้อค าถาม 
 

ตาราง 3 ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
จ านวนค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์   

 ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 5 0.891 

 ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 3 0.897 

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 0.857 

 ด้านการปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 4 0.869 

ความยุติธรรมในองค์การ   

 ด้านความยุตธิรรมดา้นผลตอบแทน 5 0.941 

 ด้านความยุติธรรมดา้นกระบวนการ 5 0.958 

(a < 0.5 = ไม่ยอมรับ, 0.5 ≤ a < 0.6 = อยู่ในเกณฑ์แย่, 0.6 ≤ a < 0.7 = อยู่ในเกณฑ์นา่สงสัย, 0.7 ≤ a < 0.8 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้, 

0.8 ≤ a < 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดี, a ≥ 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) 
 

 จากตารางท่ี 3 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามส าหรับการวจิัยในคร้ังนี้ ใชเ้กณฑ์ของเรเวลและ

ซินบาร์ค (Revelle, W., Zinbarg, R., 2009) ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.70 

– 0.95 ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดเีหมาะสมท่ีน าไปใชก้ับงานวิจัยในคร้ังน้ี 
 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทยท่ีขึ้นทะเบียนกับ

สมาคมโรงแรม จ านวน 245 แห่ง ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย 

จ านวน 1,500 คน 

การสุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับงานวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน

โรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใชแ้นวคิดของนักวจิัยหลายท่านมาค านวณและก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างส าหรับโรงแรมผู้วิจัยก าหนดไว้ท่ีจ านวน 245 โรงแรมจากกลุ่มประชากรท้ังหมด 245 

โรงแรมและ กลุ่มตัวอยา่งด้านพนักงานผู้วิจัยได้ก าหนดไวท่ี้ 1,500 คนและได้รับแบบสอบถามจากลุ่มตัวอยา่งกลับคืน

มาจ านวน  1,201 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Method) เพื่อให้ได้ตัวแทนกระจายท่ัวภาคใต้ 

ซึ่งในแต่ละจังหวัดสุ่มเลือกโรงแรมตามสัดส่วนโรงแรมในแต่ละจังหวัด ในแต่ละโรงแรมจะเก็บตัวอย่างพนักงานท่ีมี

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เนื่องจากเป็นพนักงานท่ีได้ผ่านการทดลองงาน (Chi & Gursoy, 2009) 

ซึ่งขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเลือกตัวอยา่งโรงแรม และติดต่อประสานงานไป
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ยังผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบค าถามส าหรับการวิจัย ในกรณีท่ีโรงแรม

ดังกล่าวไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยก็จะสุ่มเลอืกโรงแรมใหม่มาทดแทน 

 

วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะเบ้ืองต้นของกลุม่ตัวอย่าง 

2. การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปร

สังเกตเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตล่ะตัว ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้ได้ตรวจสอบการแจกแจงปกติของ

ตัวแปร โดยการประมาณค่าด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด ซึ่งตัวแปรต้องมีความเบ้น้อยว่า 2.0 และค่าความโด่งน้อย

กว่า 7.0 (Byrne, 2010)  

3. การวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ 2 ขั้นตอน (Anderson & Gerbing, 1988) 

ขั้นตอนท่ี 1 คือ การวเิคราะห์โดยใชอ้งคป์ระกอบเชงิยนืยัน และขั้นตอนท่ี 2 การวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

(Structure equation models) 
 

ผลการศึกษา 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

ตารางที ่4  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 461 38.4 

 หญิง 740 61.6 

 รวม 1,201 100 

อายุ   

 นอ้ยกว่า 25 ปี 218 18.2 

 25-35 ปี 652 54.3 

 36-45 ปี 252 21.0 

 46-55 ปี 67 5.5 

 มากกวา่ 55 ปี 12 1.0 

 รวม 1,201 100 

สถานภาพ   

 โสด 727 60.5 

 สมรส 435 36.2 

 หยา่รา้ง 23 1.9 

 หมา้ย 16 1.4 
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คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

 รวม 1,201 100 

อายุงาน   

 6 เดอืน – 1 ปี 267 22.2 

 1 – 3 ปี 428 35.6 

 3 – 5 ปี 235 19.6 

 5 – 10 ปี 162 13.5 

 10 ปีขึน้ไป 109 9.1 

 รวม 1,201 100 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน   

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 233 19.4 

 10,001 – 20,000 บาท 745 62.0 

 20,001 – 30,000 บาท 150 12.5 

 30,001 บาทขึ้นไป 73 6.1 

 รวม 1,201 100 

ระดับการศกึษา   

 มัธยมศกึษา/ประกาศนียบัตร 341 28.4 

 อนุปริญญา/ปวส. 255 21.2 

 ปริญญาตรี 588 49.0 

 สูงกว่าปริญญาตรี 17 1.4 

 รวม 1,201 100 
 

 

จากตาราง 4 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 61.6 และผู้ชายร้อยละ 38.4 มอีายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 25-35 ปีร้อยละ 54.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 21.0 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มสีถานะโสด ร้อยละ 60.5 รองลงมาสถานะสมรส ร้อยละ 36.2 ซึ่งมีอายุงานระหว่าง 1 – 3 ปี ร้อยละ 35.6 

รองลงมา 6 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 22.2 ส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท ร้อยละ 62.0 รองลงมา ต่ ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 19.4 และส่วนใหญ่มรีะดับการศกึษาปริญญาตรีร้อยละ 49 

รองลงมา มัธยมศกึษา/ประกาศนียบัตร ร้อยละ 28.4 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมิติด้านต่าง ๆ ของแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมใน

เขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย  

มิติ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความหมาย 
อันดับ 

ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

 

3.97 

 

0.67 

 

มาก 

 

1 

การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 3.86 0.77 มาก 3 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3.82 0.76 มาก 4 

การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 3.89 0.71 มาก 2 

ด้านความยุตธิรรมในองค์การ 

ความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน 

 

3.88 

 

0.77 

 

มาก 

 

1 

ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ 3.86 0.77 มาก 2 

 

จากตารางท่ี 5  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของมติิด้านต่าง ๆ ของแนวปฏบัิตกิารบริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนักงาน

โรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทย ชี้ให้เห็นวา่ปัจจัยตา่ง ๆ ท่ีเอื้อตอ่การบริหารทรัพยากรมนุษยทุ์กปัจจัยอยูใ่นเกณฑ์

มาก โดยมิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Mean = 3.97,  

S.D. = 0.67) รองลงมาคือด้านการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Mean = 3.89, S.D. =  0.71  และมิติด้าน

ความยุติธรรมในองค์การด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (Mean = 3.88, S.D. = 0.77) 

รองลงมาคือความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Mean = 3.86,   S.D. = 0.77) 
 

2.  การวเิคราะห์ตัวแบบจ าลองส าหรับแนวปฏิบัตกิารบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลของตัวแปร 

2.1.1  การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกต พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis)  ซึ่งมีรายละเอยีดดังตาราง 6 
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ตารางที ่6  การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรเชงิสังเกต 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
แปรผล

ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความเบ้ แปรผลความเบ้ ความโด่ง 

แปรผล

ความโด่ง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 3.97 มาก 0.67 -0.46 เกณฑ์ปกติ -0.96 เกณฑ์ปกต ิ

ด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 3.86 มาก 0.77 -0.65 เกณฑ์ปกติ 0.91 เกณฑ์ปกต ิ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 3.82 มาก 0.76 -0.52 เกณฑ์ปกติ 0.35 เกณฑ์ปกต ิ

ด้านการปกปอ้งและธ ารง

รักษาทรัพยากรมนุษย์ 

3.89 มาก 0.71 -0.36 เกณฑ์ปกติ -0.30 เกณฑ์ปกต ิ

ความยุตธิรรมในองค์การ 

ด้านผลตอบแทน 3.88 มาก 0.77 -0.59 เกณฑ์ปกติ 0.51 เกณฑ์ปกต ิ

ด้านกระบวนการ 3.86 มาก 0.77 -0.43 เกณฑ์ปกติ 0.12 เกณฑ์ปกต ิ

 
2.1.2  การวเิคราะห์แบบจ าลองการวัด 

ตารางที ่7  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของแบบจ าลองการวัดท่ีดี 

X2 df RMSEA CFI RMR 

2075.581 125 0.114 0.894 0.028 

 

จากตารางท่ี 7 ดัชนคีวามกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจากรายงานในกลุ่มดัชนี

ความกลมกลืนสมบูรณ์ พบว่า มีค่าไคสแควร์ (X2) = 2075.581, df = 125 RMSEA = 0.114 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 

90 ของ RMSEA อยู่ในช่วง 0.110 ถงึ 0.118, CFI = 0.894, RMR = 0.028 แสดงวา่แบบจ าลองยังไม่มีความสอดคล้อง

กับขอ้มูลเชงิประจักษร์ะดับดี 

 ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับแบบจ าลองการวัด โดยยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตบางตัวมี

ความสัมพันธ์กันได้ พิจารณาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยท่ี เกี่ยวข้องร่วมกับการพิจารณาความ

สอดคล้องตามค าแนะน าของโปรแกรมทางด้านสถิติ AMOS  

 ท้ังนี้เมื่อปรับแบบจ าลองการวัดดังกล่าวแล้วพบว่าค่าไคสแควร์ (X2) = 1003.966, df = 118 RMSEA  

= 0.072 ชว่งความเชื่อม่ันร้อยละ 90 ของ RMSEA อยู่ในช่วง 0.075 ถึง 0.084, CFI = 0.952, RMR = 0.022 แสดงวา่

แบบจ าลองมคีวามสอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษร์ะดับดี ดังปรากฏผลตาราง 8 
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวัดท่ีดี

หลังปรับความสัมพันธ์ 

X2 df RMSEA CFI RMR 

1003.966 118 0.072 0.952 0.022 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร 2 ตัว ได้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานและค่า

สหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R2) ของตัวแปรสังเกตจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และค่าความเชื่อมั่น 

เชงิโครงสร้าง (CR) และค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกัดแล้ว (AVE) แสดงในตาราง 11 ดังนี้ 
 

ตารางที ่9 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยันของตัวแปรแฝง 

ตัวแปร ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ

ปรับมาตรฐาน 

R2 CR AVE 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย ์

 

0.85 

0.88 

0.87 

0.85 

 

0.73 

0.77 

0.75 

0.72 

0.86 0.60 

 

 

 

 

ความยุติธรรมในองค์การ 

1. ความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน 

2. ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ 

 

0.88 

0.92 

 

0.78 

0.85 

0.78 0.51 

  
จากตาราง 9 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานของตัวแปรสังเกตในแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปร

สังเกตทุกตัวเป็นตัวชี้วัดท่ีดีของตัวแปรแฝง เนื่องจากมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานมากกว่า 0.5 โดยท่ีตัว

แปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหว่าง 0.85-0.88 ตัวแปรความผูกพันต่อ

องคก์ารมคี่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหวา่ง 0.78-0.85 ตัวแปรพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดตีอ่องค์การ

มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหว่าง 0.72-0.88 ตัวแปรความยุติธรรมในองค์การมีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบปรับมาตรฐานระหว่าง 0.88-0.92 และตัวแปรประสิทธิภาพการท างานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับ

มาตรฐานระหว่าง 0.75-0.85 ซึ่งมีรายละเอยีดอธิบายได้ดังนี้ 

1. ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ากการวเิคราะห์  พบว่า  ตัวแปรเร่ืองการให้รางวัลทรัพยากร 

มนุษย์เป็นตัวชี้วัดท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน เท่ากับ 0.88 ซึ่งสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 77 รองลงมาคือ ตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีค่า

น้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานเท่ากับ 0.87 อธิบายความแปรปรวนของการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ร้อยละ 75 

2. ตัวแปรความยุติธรรมในองค์การพบว่าตัวแปรเร่ืองความยุติธรรมด้านกระบวนการเป็นตัวชี้วัดท่ีดีท่ีสุด 

โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน เท่ากับ 0.92 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยุติธรรมใน
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องค์การได้ร้อยละ 85 รองลงมาคือ ตัวแปรความยุติธรรมด้านผลตอบแทน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับ

มาตรฐานเท่ากับ 0.88 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยุติธรรมในองค์การได้ร้อยละ 78 

2.1.3  การวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

จากการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด ผู้วิจัยได้น ามาท าการจ าลองสมการโครงสร้าง    

ตามทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ก่อนเบื้องต้นและเพื่อหาค าตอบผู้วิจัยท้ังนี้ได้ก าหนดการจ าลองสมการ

โครงสร้างเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ีหนึ่ง เพื่อจ าลองตามแบบท่ีได้จากการศึกษามาก่อน และขั้นตอนท่ีสองคือการ

พจิารณาความเป็นไปได้จากการเสนอแนะโปรแกรม AMOS ประกอบกับความเป็นไปได้ทางทฤษฎตีามผลการวจิัยเชิง

ประจักษเ์พื่อก าหนดสมการโครงสร้างท่ีเหมาะสม ซึ่งได้ผลการวจิัย ดังนี้ 
 

ตารางที ่10 ผลการวจิัยสมการโครงสร้าง 

X2 df RMSEA CFI RMR 

2099.218 127 0.11 0.89 0.02 

 

จากตารางท่ี 10  จะเห็นได้วา่ค่าต่าง ๆ ยังคงมคี่าท่ีไม่เหมาะสมซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองยังไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากค่า CFI ยังมีค่าท่ีน้อยเกินไปเนื่องจากยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับคือ 0.90 โดย

จากตัวแบบจ าลองมคี่า CFI เพยีง 0.89 นอกจากนี้คา่ RMR มคี่าปกติซึ่งมีคา่ 0.02 ซึ่งปกติคา่ไมค่วรเกิน 0.08 และคา่ 

RMSEA มีค่ามากกวา่เกณฑ์ในการยอมรับคือเกณฑ์ท่ียอมรับไม่เกิน 0.08 (Hair, 2010) แต่จากตัวแบบจ าลองมีค่าสูง

ถึง 0.11 ผู้วิจัยจึงได้ปรับเพิ่มเส้นอิทธิพลในขั้นตอนท่ี 2 โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากการเสนอแนะจากโปรแกรม 

AMOS ประกอบกับความเป็นไปได้ทางทฤษฎ ี 

 ดังนัน้จึงท าให้การจ าลองสมการโครงสร้างมคี่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ โดยมี   ค่าไคสแควร์ แควร์ (X2) 

= 887.125, df = 123 RMSEA = 0.07 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ของ RMSEA อยู่ในช่วง 0.068 ถึง 0.076, CFI = 

0.95, RMR = 0.02 แสดงวา่แบบจ าลองมคีวามสอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษร์ะดับดี ดังปรากฏผลตามตาราง 13 

 

ตารางที ่11  ผลการวจิัยสมการโครงสร้างหลังปรับความสัมพันธ์  

X2 df RMSEA CFI RMR 

887.125 123 0.07 0.95 0.02 

 

ท้ังนี้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงท้ัง 3 ตัว ได้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานและ

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (R2) ของตัวแปรสังเกต รวมถึงมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (CR) และค่าความ

แปรปรวนท่ีถูกสกัดแล้ว (AVE) แสดงในตาราง 12 ดังนี้ 
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ตารางที ่12  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงในการวิจัยสมการโครงสร้าง 

ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบปรับ

มาตรฐาน 

R2 CR AVE 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4. การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากร

มนุษย ์

 

0.85 

0.88 

0.87 

0.85 

 

0.73 

0.77 

0.75 

0.72 

0.86 0.60 

ความยุติธรรมในองค์การ 

1. ความยุติธรรมดา้นผลตอบแทน 

2. ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ 

 

0.88 

0.92 

 

0.77 

0.86 

0.78 0.51 

 

จากตารางท่ี 12 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานของตัวแปรสังเกตในแต่ละตัวแปรแฝง พบว่าตัวแปร

สังเกตทุกตัวเป็นตัวชี้วัดท่ีดีของตัวแปรแฝง เนื่องจากมีน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานมากกวา่ 0.5 โดยท่ีตัวแปร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหว่าง 0.85-0.88 ตัวแปรความผูกพันต่อ

องคก์ารมคี่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหวา่ง 0.76-0.85 ตัวแปรพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดตีอ่องค์การ

มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานระหว่าง 0.74-1.15 ตัวแปรความยุติธรรมในองค์การมคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ

ปรับมาตรฐานระหว่าง 0.88-0.92 และตัวแปรประสิทธิภาพการท างานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐาน

ระหว่าง 0.74-0.85 ซึ่งมรีายละเอยีดอธิบายได้ดังนี้ 

1. ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์เป็น

ตัวชี้วัดท่ีดีท่ีสุดโดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานเท่ากับ 0.88 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ร้อยละ 77 รองลงมาคือตัวแปรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

ปรับมาตรฐานเท่ากับ 0.87 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ด้ร้อยละ 75 

2. ตัวแปรความยุติธรรมในองค์การ จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรความยุติธรรมด้านกระบวนการเป็น

ตัวชี้วัดท่ีดีท่ีสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานเท่ากับ 0.92 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความ

ยุติธรรมในองค์การได้ร้อยละ 86 รองลงมาคือตัวแปรความยุติธรรมด้านผลตอบแทน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

ปรับมาตรฐานเท่ากับ 0.88 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความยุติธรรมในองค์การได้ร้อยละ 77 

 โดยเมื่อพิจารณาความเชื่อม่ันเชงิโครงสร้างของแบบจ าลอง (Construct Reliability = CR) ซึ่งตอ้งมีคา่มากกวา่

หรือเท่ากับ 0.70 และค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกัดแล้ว (Average Variance Extracted = AVE) ต้องมีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.50 ซึ่งพบว่า ในทุกตัวแปรแฝงในแบบจ าลองมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองอยู่ระหว่าง 

0.78-0.91 ซึ่งจากผลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าแบบจ าลองมคี่าความเท่ียงตรงเชงิเหมอืน (Convergent Validity) 

 จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นท่ี

ภาคใต ้ประเทศไทย สามารถสรุปผลเชงิสถิติดังตารางท่ี 13 
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ตารางที ่13 สรุปผลเชงิสถิติท่ีได้จากการวเิคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธพิลทางตรง น้ าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐาน จาก ไปยัง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การรับรู้ความยุตธิรรม 

ในองค์การ 

0.87*** 

 

จากตารางท่ี 13 สรุปผลเชิงสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของการบริหารทรัพยากร

มนุษยส์ามารถแสดงภาพอิทธิพลและน้ าหนักองค์ประกอบปรับมาตรฐานได้ดังภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวแบบความสัมพันธ์สมการโครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของพนักงาน

โรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประเทศไทย ด้านข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 61.6 และผู้ชาย

ร้อยละ 38.4 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปีร้อยละ 54.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 21.0 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะโสด ร้อยละ 60.5 รองลงมาสถานะสมรส ร้อยละ 36.2 ซึ่งมีอายุงาน

ระหว่าง 1 – 3 ปี รอ้ยละ 35.6 รองลงมา 6 เดอืน – 1 ปี ร้อยละ 22.2 ส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุม่ตัวอยา่งมรีายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 62.0 รองลงมา ต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 19.4 และส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 49 รองลงมา มัธยมศกึษา/ประกาศนียบัตร รอ้ยละ 28.4 

การศึกษาความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรมต่อองค์การของพนักงาน

โรงแรมในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ประเทศไทยสามารถอภปิรายผลการวิจัย พบวา่การบริหารทรัพยากรมนุษยม์คีวามสัมพันธ์

กับความผูกพันตอ่องค์การโดยมคี่าความสัมพันธ์อยู่ท่ีระดับ 0.59 และการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองคก์ารโดยส่งผ่านการรับรู้ความยุตธิรรมในองคก์ารอยู่ท่ีระดับ 0.87 ส าหรับตัวแปรเร่ืองความเชื่อมั่น

และยอมรับองคก์ารเป็นตัวช้ีวัดท่ีดท่ีีสุด (4.02) รองลงมาคือ ตัวแปรการความตอ้งการเป็นสมาชกิขององค์การ (3.94)  

และตัวแปรเร่ืองความยุติธรรมด้านผลตอบแทนเป็นตัวชี้วัดท่ีดีท่ีสุด (3.88) รองลงมาคือ ตัวแปรความยุติธรรมด้าน

กระบวนการ (3.86) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานโรงแรมอยู่ในเกณฑ์ท่ี

สูง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของโมฮินเดอร์ ชาลน์ (Mohinder Chand, 2007) 

ด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พบว่าพนักงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในโรงแรมเกี่ยวกับความ

ยุติธรรมด้านผลตอบแทน และความยุติธรรมด้านกระบวนการ อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kwok 

Leung, Peter B. Smith, Zhongming Wang and Haifa Sun, 1996. เกณฑ์ท่ีสูง ซึ่งสามารถพจิารณาได้จากผลการวิจัย

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

การรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ 

0.87*** 
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พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับองค์การ การใช้ความพยายามเพื่อองค์การและความ

ตอ้งการเป็นสมาชกิขององค์การอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล  คิมปกรณ์,  2007   
 

เอกสารอ้างอิง 

อิสิชัยกุล ราณี. (2550). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชาวประเสริฐ ชัยสมพล. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จ ากัด (มหาชน) 

Byrne, B.M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts.  Applications, and programming.  

New York, NY: Routledge. 

Chi, C.G.  & Gursoy, D.  (2009) .  Employee satisfaction, customer satisfaction and Financial performance :  An 

empirical examination. International Journal of Hospitality Management, 28, 245-253. 

Creswell, J.W. , & Clark, V. L.P.   (2011) .  Designing and and Conducting Mixed Methods Research.  (2 nd ed. )  

California.: SAGE Publications Inc. 

Deloitte-Travel Tourism & Leisure.  (2004).  Focus on Thailand/Hotel industry continues to Attract interest/Deloitte 

Report.   Retrieved December 17, 2006 from http: / /www.Hospitality Net- Industry New- Focus Thailand 

Hotel Industry Continues to Attract Interest Deloitte Report.htm 

Dessler, G.  (2006). Human Resource Management.  8th ed.  New Jersey : Prentice-Hall. 

Getz, D. & Pertersen, T. (2005). Growth and profit-oriented entrepreneurship among family Business owners in 

the tourism industry.  International Journal Hospitality Management, 24, 219-242. 

Hair, et al. , (2010) .  Multivariate data analysis:  A global perspective.  (7th edition) .  New Jersey, NJ:  Pearson 

education Inc. 

Kwok Leung, Peter B.  Smith, Zhongming Wang and Haifa Sun.  (1996) .  Job satisfaction in joint venture hotels in 

chaina : An organizational justice analysis. Journal of International Business Studies; 1996, 27,5. 

Ivancevich, John M.  (2001). Human Resource Management.  8th ed.  New York : McGraw-Hill. 

Mowday, R. T. , L.W.Porter, and R.M.Steers.  ( 1982) .  Employee-Organization Linkages :  The Psychology of 

Commitment, Absenteeism and Turnover.  New York : Academic Press. 

Mohinder Chand, (2007). The impact of HRM practices on organizational performance in the Indian hotel industry.  

Journal Employee relations vol.29 No.6, 2007. 

Narumon Kimpakorn.  (2007) .  Employees’  commitment to brands in the service sector:  Luxury hotel chains in 

Thailand.  Journal Brand Management Vol. 16,8,532-544.   

 

 

  



1262 

 

-Proceeding- 

วัจนลลีาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์  ละครพล” 

The Stylistics in Essay of “Pibulsak Lakonpol”  
 

ปกรณ์ หลาบนอก1*, อนิวัฒน์ เมมาสี1, ปพิชญา  พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Pakorn Labnok1*, Aniwat Memasee1, Paphichaya Phromkantha1 and Phatthanant Phapor1  
 

บทคัดย่อ 
การวจิัย เร่ือง วัจนลีลาในความเรียงของ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาในความเรียง

ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” จ านวน 6 เล่ม ได้แก่ หมู่เมฆในฤดูร้อน, ห้องสีขาวใต้หลังคา, กระท่อมดินทุ่งดาว,  

ริมฝั่งแมน่้ าหัวใจสลาย, ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, และฤดูคิดถึงของใบไม้วา้เหว ่ซึ่งเรียงล าดับตาม

การเขียนและการตีพิมพ์ จากการศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” พบวัจนลีลาในความเรียง

ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” 4 ด้าน ดังนี้  1. ด้านเสียงของค า  2. ด้านลีลาการใช้ค า  3. ด้านการใช้ภาพพจน์ และ  

4. ด้านการใชโ้วหาร ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. เสียงของค า พบกลวิธีการใช้เสียงของค าท้ังหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ ค ายมก ค าซ้ าต่างความหมาย ค าสัมผัส

อักษร และค าสัมผัสสระท้ังหมด 7,189 ค า เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้   1) ค าสัมผัสอักษร 

พบ 5,168 ค า  2) ค าสัมผัสสระ พบ 1,008 ค า  3) ค าซ้ าตา่งความหมาย พบ 788 ค าและ  4) ค ายมก พบ 223 ค า 

2. ลีลาการใช้ค าพบกลวิธีการใช้ลีลาการใช้ค า ท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าแสดงความรู้สึกการแสดง

อาการเคลื่อนไหว การใช้ค าบอกแสง การใช้ค าบอกสี การใช้ค าบอกกลิ่น การใช้ค าบอกรส และการใช้ค าบอกเสียง 

รวมค าท้ังหมด 1,563 ค า เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้  1) การใช้ค าบอกส ีพบ 733 ค า  2) การใช้ค าแสดง

ความรู้สึก พบ 302 ค า  3) การใช้ค าบอกกลิ่น พบ 198 ค า  4) การใช้ค าบอกแสง พบ 98 ค า  5) การใช้ค า 

บอกรส พบ 89 ค า  6) การใชค้ าบอกเสียง พบ 89 ค า และ  7) การแสดงอาการเคลื่อนไหว พบ 54 ค า  

3. การใช้ภาพพจน์ พบวัจนลีลาการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อธิ

พจน์ นามนัย ปรพากย์ สัทพจน์ และสัญลักษณ์ รวมภาพพจน์ท้ังหมด 889 แห่ง เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย 

ดังนี้  1) บุคลาธิษฐาน พบ 243 แห่ง  2) อุปมา พบ 177 แห่ง  3) อุปลักษณ์ พบ 159 แห่ง  4) สัทพจน์ พบ 158 แห่ง 

5) อธิพจน ์พบ 66 แห่ง  6) นามนัย พบ 39 แห่ง  7) ปรพากย ์พบ 30 แหง่ และ  8) สัญลักษณ ์พบ 17 แห่ง   
4. การใช้โวหาร พบวัจนลีลาการใช้โวหารท้ังหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร  

อุปมาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร รวมโวหารท้ังหมด 430 แห่ง เรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) พรรณนาโวหาร พบ 149 แห่ง  2) อุปมาโวหาร พบ 108 แห่ง  3) สาธกโวหาร พบ 64 แห่ง   

4) บรรยายโวหารพบ 57 แห่ง และ  5) เทศนาโวหาร พบ 52 แห่ง  

จากการศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” จ านวน 6 เล่ม พบว่าวัจนลีลาในความเรียง

ของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” มีความสละสลวยเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ สุนทรียภาพ และสุนทรียรส  

ซึ่งเป็นรสกระทบใจ บอกเล่าเร่ืองราวของ“พบูิลศักดิ์ ละครพล” ซึ่งร้อยเรียงผ่านตัวอักษรให้ผู้อ่านได้ชมความงามทาง

                                       
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 

*Corresponding author e-mail: thaieducpru@gmail.com 
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ภาษา ท่ีผู้เขียนได้สร้างสรรค์ไว้ในความเรียงได้อยา่งนา่ชื่นชม และงานเขียนความเรียงนี้ยังสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของผู้เขียน ท่ีสามารถเลือกสรรค า ประโยค ส านวนเปรียบเทียบ และโวหารภาพพจน์ มาใชถ้่ายทอดเร่ืองราว

ให้งานเขียนความเรียง มีความโดดเด่น มีการด าเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก 

ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวได้เป็นอย่างดีท าให้งานเขียนของ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” ได้รับการยอมรับ

และการยกย่องอย่างกว้างขวางท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 

ค าส าคัญ:   วัจนลลีา, ความเรียง, พบูิลศักดิ์ ละครพล 
 

Abstract  

 The research on the stylistics of “ Phibunsak Lakonpol “ aimed to study on stylistics of 6 essay books, 

namely  1)  The summer louds,  2)  White room under the roof,  3)  Thung Dao Cray hut,  4)  By the banks of 

brokenheart river,  5) I am a flower garden of her loneliness, and 6) Wishful season of lonely leaves. Sorting the 

results of data analysis according to writing and the year of publication.  From the study on analyze through an 

examination of of 4 type of the stylistic in 6 essay books of " Phibunsak Lakonpol"  viz.   1)  The sound of words,  

2) The style of using words,  3) The use of figures of speech and 4) The use of rhetoric. Research results can be 

summarized as follows: 

1.  The usage of sound of words were found 4 type of using words were employed namely, 1)  Couple 

words, 2) Repitition words in different meanings, 3) alphabet touching and 4) vowel touching, all 7,189 words as 

follows: 1) found 5,168 alphabet touching words, 2) found 1,008 Vowel touching words, 3) found 788 repitition 

words in different meanings and 4) found 223 couple words,  

2)  The usage of using words, found 7 type of using words, were employed namely to convey details of 

feeling, movement, light, color, smell, taste, manner, and sound, all 1,563 words as follows: 1) found 733 words 

to convey details of color, 2) found 302 words to convey details of feeling, 3) found 198 words to convey details 

of smell, 4)  found 98 words to convey details of light, 5)  found 89 words to convey details of sound, 6)   found 

89 words to convey details of taste and 7) found 54 words to convey details of movement,  

3.  The Usage of figure of speech, found 8 type of  figure of speech, were employed namely, simile, 

metaphor, paradox, personification, onomatopoeia, overstatement, metonymy,  and symbol, all 1,563 words as 

follows:  1)  found 243 place of personification, 2)  found 177 place of simile, 3)  found 159 place of metaphor,  

4)  found 158 place of onomatopoeia, 5)  found 66 place of overstatement, 6)  found 39 place of metonymy,  

7) found 30 place of paradox and 8) found 17 place of symbol,  

4)  The usage of rhetoric were found 5 type of using words were employed namely, narrative style, 

descriptive style, simile style, allegory style and didactive style, all 1,563 words as follows: 1) found 149 places of 

descriptive style, 2) found 108 places of simile style, 3) found 64 places of allegory style, 4) found 57 places of 

narrative style and 5) found 52 places of didactive style,  

The Stylistic in essay of “Pibulsak Lakonpol”of 6 essay books, namely 1) The summer louds, 2) White room 

under the roof,  3)  Thung Dao Cray hut, 4)  By the banks of brokenheart river, 5)  I am a flower garden of her 

loneliness, and 6) Wishful season of lonely leaves. Sorting the results of data analysis according to writing and the 
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year of publication.  The author used stylistic with a unique elegance enabling readers to create imagery, and 

aesthetics.  Essay of “ Pibulsak Lakonpol” , which is arranged through letters for readers to see the beauty of 

language. That the author has created in admiration and all of writing also reflects the identity of the author, that 

can choose words, sentences, idioms and rhetoric used to convey the story to the writing of the compositions are 

outstanding, has an interesting story Making readers understand the emotions, feelings, experiences that the 

author has conveyed through the story very well making the essay of “ Pibulsak Lakonpol”widely accepted and 

praised at both national and international levels. 
 

Keywords:   Stylistics, Essay, Pibulsak lakonpol 
 

บทน า 

จากอดตีจนถึงปัจจุบันภาษามคีวามส าคัญในฐานะพลวัตของสังคม ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมอืถ่ายทอดวัฒนธรรม

และเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาในชีวิตประจ าวันการติดต่อค้าขายกับชนชาติอื่น จนเกิดการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและท่ีส าคัญมนุษยใ์ช้ภาษาในการบันทึกเร่ืองราวถ่ายทอดศิลปวิทยาการ องค์

ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์จากสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้พบ เกิดกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความเห็น 

ความต้องการจากผู้ส่งสาร ผ่านการพูด บอกเล่า และการจดบันทึก การสื่อสารจึงมบีทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิต

ของมนุษย ์ภาษาได้ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องมือสะท้อนกาลเวลา ของการสื่อสาร ซึ่งมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นส าคัญ 

แต่อาจมิได้มุ่งเน้นความงดงามของภาษา วัจนลีลาในการเขียนหรือการสื่อสารท่ีท าให้งานเขียนมคีวามน่าสนใจ ดังนั้น

จึงมีผู้เขียนได้ริเร่ิมใช้เทคนิคในการเขียน โดยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก เข้ามาในงานเขียน ปัจจุบันได้มีงานเขียน

หลายประเภทท่ีผู้อา่นสามารถเลอืกอ่านได้ตามความสนใจ จึงท าให้งานเขียนเหล่านี้มีชวีติ เพราะผ่านกระบวนการคิด 

ประสบการณ์ ความรู้ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญทางด้านปัญญาและจิตใจ การพัฒนาความคิดทาง

สังคม ด้านคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทนวนิยาย เร่ืองสั้น กวีนิพนธ์ ความเรียง สะท้อนให้เห็นความเจริญ

ทางภาษาและปัญญาอย่างแท้จริง ท าให้ผู้อ่านสามารถเสพศิลป์ภาษาและสุนทรียรส ความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อน าเสนอเร่ืองราว และความคิดเห็นของผู้เขียนหรือกวี ผ่านวรรณศิลป์ หลายลักษณะตามความชอบของผู้อ่าน 

ก่อให้เกิดความจรรโลงใจอย่างลกึซึง้ คณะผู้วิจัยมีความสนใจในงานเขียนประเภทความเรียง โดยเฉพาะความเรียงของ 

“พบูิลศักดิ์ ละครพล” ศลิปินแห่งชาติ สาขาวรรณศลิป์ ประจ าป ี2560 ท่ีมีการใชส้ านวนภาษาได้อยา่งสละสลวย แฝง

แนวคิด ทัศนคติ สะท้อนวสิัยทัศน์อยา่งหลากหลาย ท าให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดใหมท่ี่ผู้เขียนได้แฝงไว้ 

ความเรียง (Essay) เป็นงานเขียนท่ีเนน้ในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็น เป็นงานเขียนร้อยแกว้ท่ีไม่ยาวนักและ

เป็นเร่ืองราวท่ีผู้เขียนแสดงความคิดเห็น ความเรียง เป็นงานเขียนท่ีสื่อความคิดของผู้เขียนเป็นส าคัญ ความเรียงจึง

เป็นงานท่ีให้คุณค่าด้านแง่คิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต ซึ่ งผู้เขียนเขียนอย่างตรงไปตรงมา ผู้เขียนอาจใช้

ความรู้ทางวรรณศิลป์มาช่วยในการเขียนความเรียงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานก็ได้ เช่น การยกตัวอย่าง

เหตุการณ์ การยกตัวอยา่งอุทาหรณ์หรือการใชเ้ทศนาโวหารเพื่อชว่ยให้ผู้อา่นเห็นจริงคล้อยตามความคิดเห็นท่ีผู้เขียน

เสนอ (โรจน์รัตน์ พราวศรี, 2561, ยอ่หน้าท่ี 1) 

พิบูลศักดิ์ ละครพล เป็นกวีและนักเขียนท่ีรู้จักกันดีในแวดวงวรรณศิลป์เคยเป็น บก.นิตยสารคดี วันนี้  

บก.ส านักพมิพป์ระพันธ์สาสน์ นักเขียนประจ าในสกุลไทย ขวัญเรือน ลลนา หนุม่สาวแมน เร่ืองจรงิ หญิงไทยวัยหวาน 

วัยฝัน และวัยร่วงโรย ซึ่งปิดตัวไปแล้วหลายเล่ม โดยท่ีผู้เขียนได้ใช้นามปากกา มาชา , ศรีปฐวี, สัญจร,ดาวส่องทาง 

ฯลฯ ผลงานของเขามีการเลอืกสรรถ้อยค าท่ีสละสลวย ประณีต สะท้อนแนวคิด จนได้รับความนิยมจากผู้อ่านจ านวน
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มาก ได้แก่ วรรณกรรมพนิจิ ปี 2517 จากเร่ืองสั้นบนราวแห่งความคับแค้น ในปี พ.ศ. 2526 “พบูิลศักดิ์ ละครพล” เป็น

บรรณาธิการนติยสาร สู่ฝัน และเป็นผู้ก่อตัง้ส านักพิมพส์ู่ฝัน และยังมผีลงานอกีหลายประเภท เล่มท่ีน าชื่อเสียงมาสู่เขา 

เชน่ หุบเขาแสงตะวัน (สตรีสาร) ขอความรักบ้างได้ไหม (สกุลไทย) ถนนสีแดง (ลลนา) บทกวจีากภูเขา (หนุม่สาว) วัยฝัน

วันเยาว์ (ดิฉัน) สู่อ้อมแขนแผนดินลานนา (สกุลไทย) และอีกมากมายหลายเร่ือง “พิบูลศักดิ์   ละครพล”  

มีผลงานท้ังเร่ืองสั้น นวนิยาย บทกวี วรรณกรรมส าหรับเด็ก และบทเพลง ผลงานท่ีสร้างสรรค์ในเวลา 5 ทศวรรษ  

มีจ านวนหลายร้อยชิ้น หลายเร่ืองพิมพ์ซ้ าหลายคร้ัง ผลงานบางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผลงานหลายเร่ือง

ได้รับรางวัล อาทิ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสอืแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธิการ รางวัล

รวี โดมพระจันทร์ รางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัลวรรณกรรมแม่น้ าโขง (Mekong River Literature Awards : MERLA) 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาตขิองประเทศในลุม่แมน่้ าโขง และรางวัลกวีดีเด่น Eminet Poet International จากสถาบันกวี

โลก ในปี พ.ศ.2531 นอกจากนี้ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” ไมเ่พยีงแตเ่ป็นกว ีเขายังมคีวามพเิศษด้านดนตรีและจิตรกรรม  

จากผลงานความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” แสดงให้เห็นถึงลีลาภาษาด้านเสียงของค า การใช้ค า การใช้

โวหาร และการใช้ภาพพจน์ ท่ีสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายด้วยภาษาที่งดงาม อีกท้ังผู้เขียนยังสอดแทรกแนวคดิ 

ประสบการณ์ท่ีผู้เขียนพบเห็น ผู้อ่านสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน คณะผู้วิจัยจึงสนใจ ท่ีจะ

ศึกษาว่า พิบูลศักดิ์ ละครพล มีลักษณะเด่นในการน าเสนอศิลปะการใช้ภาษาในงานเขียนความเรียงในเร่ืองต่าง ๆ 

อย่างไร จึงส่งผลให้งานเขียนของเขาได้รับรางวัลมากมาย และสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน การศึกษาวัจนลีลาใน

ความเรียงจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้ โดยมุ่งวิเคราะห์เสียงของค า การใช้ค า การใช้โวหาร และการใช้ภาพพจน์ เพื่อให้

เกิดความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการใชภ้าษาของความเรียง  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” 

 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
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สมมุติฐาน 
พิบูลศักดิ์ ละครพล มีวัจนลีลาในการน าเสนอความเรียงท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดดเด่น โดยมี 

การสรรค า ใช้ค าในการน าเสนออย่างละเมียดละไมงดงาม ก่อให้เกิดความน่าสนใจและท าให้เกิดจินตภาพ อย่าง

หลากหลาย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิธีการศกึษา  

ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ จะศึกษาจากงานความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” เรียงตามล าดับเวลาการ

เขียนและการตีพิมพใ์นช่วงเวลา 30 ป ีดังต่อไปนี้ 

 1. หมู่เมฆในฤดูร้อน (2531)    2. ห้องสีขาวใต้หลังคา (2534) 

3. กระท่อมดนิทุ่งดาว (2551)    4. รมิฝั่งแม่น้ าหัวใจสลาย (2556) 

5. ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ (2557) 6. ฤดูคิดถึงของใบไมว้า้เหว ่(2561)  
 

ขอบเขตด้านเกณฑ์ 

การศึกษาคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง วัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” และก าหนด

แนวทางวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ด้านประเภทของค า โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดของวันเนาว์ ยูเด็น (2532, หนา้ 89–105) ได้กลา่วถึง

ประเภทของค าเพื่อจะได้ใชไ้ด้ อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

          1) เสยีงของค าท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สกึและอารมณ์ ถือเป็นการสร้างให้ถ้อยค ามีชีวิต การใช้ค า

ท าให้เกิดความงามลักษณะนี ้เช่น 

  1.1 การใชค้ าซ้ า  (Reduplication) มวีธีิการดังนี้ คือ 

   1.1.1 การใช้ค าซ้ าในลักษณะค ายมก 

   1.1.2 การใช้ค าซ้ าแบบเล่นค า คือน าค ามาใชใ้นความหมายตา่ง ๆ กัน 

   1.1.3 การใชค้ าเพื่อเลียนเสียงธรรมชาติ การเลียนเสียงธรรมชาติ 

  1.2 การวางจังหวะเสยีงของค า มอียู่ 4 ลักษณะ คือ 

   1.2.1 การวางเสียงของค าท่ีท าให้เกิดการขัดแยง้ระหว่าง   

    1.2.2 การใช้เสียงของค าในลักษณะประเภทเดียวกัน   

    1.2.3 การใช้เสียงของค าโดยใชเ้สียงสัมผัสที่กลมกลืนกัน  

   1.2.4 การใช้เสียงของค าท่ีกังวานรับ  

2. ลีลาการใชค้ า โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดของวันเนาว ์ยูเด็น (2532, หนา้ 89–105) ดังนี้ 

  2.1 การใช้ค าแสดงความรู้สกึ  2.2 การใชค้ าแสดงอาการเคลื่อนไหว  

  2.3 การใช้ค าบอกแสง  2.4 การใชค้ าบอกสี  

  2.5 การใช้ค าบอกเสียง   2.6 การใชค้ าบอกกลิ่น 

  2.7 การใชค้ าบอก 
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3. ด้านชนดิของภาพพจน ์โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดของชลลดา มว่งค า (2556, ยอ่หน้า 1) ได้กลา่วถึง

ชนิดของภาพพจนไ์วด้ังนี้ 

 1. อุปมา (Simile)     2. อุปลักษณ ์(Metaphor)  

3. ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย์ (Paradox)  4. อติพจน์ หรือ อธิพจน์ (Hyperbole)  

5. บุคลาธิษฐาน (Personification)   6. สัญลักษณ ์(Symbol)  

7. นามนัย (Metonymy)    8. สัทพจน ์(Onematoboeia)  

4. ด้านประเภทของโวหาร โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดของดวงใจ ไทยอุบุญ  (2556, ยอ่หน้า 3) ได้แบ่ง

ประเภทของโวหารไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1. บรรยายโวหาร     2. พรรณนาโวหาร    

3. เทศนาโวหาร     4. อุปมาโวหาร  

5. สาธกโวหาร  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 จากการศกึษาข้อมูลผลงานการเขียนความเรียงของพบูิลศักดิ์ ละครพล จ านวน 6 เลม่ คณะผู้วิจัยน าข้อมูลท่ี

ได้มาศกึษาและท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

 1 .  คณะผู้ วิจัยวิ เคราะห์วัจนลีลาในความเ รียงของ “พิ บูลศักดิ์  ละครพล” โดยพิจารณา 

ด้านเสียงของค า ลีลาการใช้ค า การใชภ้าพพจน์ และการใชโ้วหาร 

 2. น าเสนอผลการวจิัยในรปูแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

 3. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาวัจนลลีาในความเรียงของ “พบูิลศักดิ์  ละครพล” สามารถวเิคราะห์ได้ดังน้ี 

1. เสียงของค าในความเรียงของพิบูลศักดิ์ ละครพล จ านวน 6 เล่ม พบการใช้เสียงของค าท้ังหมด 4 ลักษณะ

ได้แก่ ค ายมกค าซ้ า ค าสัมผัสอักษรและค าสัมผัสสระทัง้หมด 7,189 ค า ดังนี้ 

1. เสยีงของค า จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

1.1 ค ายมก 223    

ค า 

3.10 กลายเป็นสีสีเดียวคือเขียวมรกตของทะเล 

ทะเล...ทะเล..ทะเลแผ่พลิว้ร้ิวร่ืนราบสูงขึน้ไป…สูงขึน้ไป… 

ฟ้า...ฟา้...ฟา้...ฟา้สีอันทรามารนี 

คว้าหลอดสีมาบีบลงบนกระดาษวาดสีแดง..แดง...แดง…แดง…แดง 

นกบินจรโผผินบิน…บิน…บิน… 

  (ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน งานเลีย้งทะเล, หน้า 160) 
 

“แค่ร้านดอกไม้บ้าน-บ้านนี่นะ” คุณอาจจะหัวเราะข า-ข าหรือ เลกิคิว้ตัง้ค าถาม 

“ใช่ๆ  แค่ร้านดอกไม้บ้าน-บ้านนีแ่หละ” ฉันขอตอบคุณเต็มปากเต็มค า 

      (ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน ดงัแสงแดดอุน่เต้นระบ าบนหลงัคา, หน้า 137) 
 

ปุ ปุ ปุ ปุ" เสียงเท้ากระทบฝุ่นที่ถนนเบื้องล่าง ม้ารอ้งฮ้ีฮ้ีน้ าไหลเฉียบ ๆ  

สวัสดี สวัสดี... แสงแดดทกัทายหลงัคาบ้าน บานหน้าต่างถกูเปิดกวา้ง 

“ตะแร้ด แตร้ด แตร้ด..." เด็กน้อยปั่นวงล้อเล่น 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน แสงแดดบนหลังคา, หน้า 41) 
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1. เสยีงของค า จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

1.2 ค าซ้ า 

ต่างความหมาย 

788    

ค า 

10.96 สมัยยังเด็ก คร้ังหนึง่แลง้มากข้าวยากหมากแพงวัวควายผอมลืมเลีย้งลมืตอมผีหนอง 

ท าไมผถีึงมาอยู่ในบึงในหนองนะอ้ายสมหมายเห็นผมยังท าไขสือไม่สนใจ 

ก็ที่นี่เป็นบ้านเป็นเมืองมาก่อนนะสิเขาเรยีกเวียงห้าว 

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน บึงใหญ่ในหุบเขา 3, หน้า 129) 

 

บางคร้ังก็ไหลอูอ้ี้เหมือนคนแกบ่่นพึมพ า ขลุกขลิกขลุกขลักเลี้ยววกวนไปตามแกง่หิน  

มีแสงตะเกียงคอยกวักมือใหเ้ราไปหา เดินมะงมุมะงาหราไปยามจันทร์สลัวในเงาเมฆ 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน ทุ่งขา้วใตเ้งาจันทร์, หน้า 57) 

1 . 3  ค า สั ม ผั ส

อักษร 

5,168 

ค า 

71.92 ก่อนจะว่ายน้ าข้ามคันคูท้องร่องสวนไปสวบสาบ 

ชั่วเวลาไม่นานกห็ุบหันกลับเชื่อมสนิทนิ่งดังเก่า 

ฉันออกเดินทางต่อ ทิง้เสียงไผ่ล้อลม และเรือกสวนไว้เบือ้งหลงั 

บรรยากาศช่างดูเงียบงันวงัเวง หมู่เมฆและฟ้าทีแ่ปรเปลี่ยนสีสายัณห์  

ฝนกรูเกรียวมา ท าท่าท าทางจะลงเมด็ถี่ ๆ แต่ครู่หนึง่กค็ลี่คลายหายไป 

ถนนก็หกัเลี้ยวผ่านท้องทุง่ มถีนนโรยกรวดหลายสายแยกย้ายจากถนนใหญ่ 

เสียงล้อรถจักรยานเบียดเสียดกับลกูรังก้อนกรวดแกรกกรากไมห่ยุดหย่อน 

บ้านจะไลท่้องทุง่ท้องนาไปถึงไหนหนอ มองไปทางไหนก็เห็นแตห่มู่บ้านจดัสรร 

บ้านทีรู่ปรา่งพิลึกประหลาดคล้ายบ้านตุ๊กตา 

คงไม่มีท้องทุง่นาไวใ้ห้ปลูกข้าว และมแีม่น้ าล าคลอง และบงึไว้ให้จับปลาเปน็อาหาร 

รอบบริเวณบึงกอกกเบียดเสียดแน่นหนา โอ.. คงไม่กีเ่พลาหรอกเจ้ามึงเอย๋  

   (หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ค่ าแล้วในฤดูหนาว, หนา้ 14) 

1.4 ค าสัมผัสสระ 1,008 

ค า 

14.05 กระย่องกระแย่งตามหลังมัคคุเทศกช์มวัดวาอารามในกรุงเทพ ฯ  

ส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวแทบทัง้นั้น ทุกชาติทุกภาษาเลยก็ว่าได ้

ไม่ใช่แค่พวกยุโรปและอเมรกิา เอเชียเรานี่ก็เยอะมาก 

คนเรานี่มีอะไรที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเยอะนะเธอ ภายใต้รูปลักษณห์ล่อเนี้ยบเฉยีบคม 

คนทางฝ่ังยุโรปหันมาสนใจวิถีชวีิตและปรัชญาตะวันออก 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน คืนหนาวใต้ฟา้เหนือ, หน้า 29) 

 

และรายริมฝ่ังน้ า ที่จะออกดอกเจดิจา้ส่งสัญญาณปิดเทอมยามบานกลัปพฤกษ ์

จะสลัดใบทิง้จนหมดตน้ ออกดอกกิ่งก้านสาขาที่พุ่งขึน้ข้างบนฟ้า 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน รอยฝันกัลปพฤกษ์, หน้า 26) 

รวมทั้งหมด 7,189 ค า   
 

2. ลีลาการใช้ค าในความเรียงของพิบูลศักดิ์ ละครพล จ านวน 6 เล่ม พบกลวิธีการใช้ลีลาการใช้ค าท้ังหมด  

7 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าแสดงความรู้สึกการแสดงอาการเคลื่อนไหว การใช้ค าบอกแสง การใช้ค าบอกสี การใชค้ า

บอกกลิ่น การใชค้ าบอกรสและการใชค้ าบอกเสียง รวมค าทัง้หมด 1,563 ค า ดังนี้ 
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2. ลีลาการใช้ค า จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

2.1 การใชค้ า 

แสดงความรู้สึก 

302 

ค า 

19.32 “ป๊าดโทะ ๆ ... บ่าฮ่าน้อย... ฮาก่านึกว่าเสือแต๊ ๆ เฮ้อ... ตี้แตเ๊ป็นเสือ้นีก้า” 

(ปัดโธเ่อ๊ย ไอ้ห่าน้อย ข้านึกว่าเสือจริง ๆ ทีแ่ท้เป็นเสื้อนีเ่อง) 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน 6 เสยีงลากรถม้า, หน้า 103)) 
 

“ฮู…้” ผมอุทาน ไฉนหนอพ่อเฒ่าถึงได้ปักใจเชื่อเช่นนี ้

ข้าน่าจะนึกสงัหรณ์ใจ ปีนั้นคนตายในหนองเยอะ มีเรื่องแปลก ๆ  

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน บึงใหญ่ในหุบเขา 4, หน้า 146) 

2.2 การใชค้ า 

แสดงอาการ 

เคลื่อนไหว 

54 

ค า 

3.45 น้ าไหว ๆ เหย่ือดิ้นกระแด่วมันก็รู้แล้ว 

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน บึงใหญ่ในหุบเขา 1, หน้า 112) 
 

เขาเดินกระหย้องกระแหย้งไอโขก ๆ หัวยังมีผ้าพันแผลชุ่มเลือด 

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน ในออ้มกอดของขุนเขาและท้องทุง่, หน้า 211) 
 

ยืนก้ม ๆ เงย ๆ ตะคุ่ม ๆ หลงัสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน พลิกถิ่นหว่านทุ่งอยู่ เป็นทิวเป็นแถว 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน 17 ใบขิงดอกข่า, หน้า 169) 

2.3 การใชค้ า 

บอกแสง 

98      

ค า 

6.27 ท าให้ฉันถวลิถึงเธอและบ่ายหมองนั้น ณ ริมฝ่ังเจ้าพระยาวันฟ้าหม่นฝน 

ณ ที่ซึ่งมืดมิดกว่าความมดืมิดใด ๆ และหนาวเย็นย่ิงกว่าความหนาวเย็นใด ๆ  

 (ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ในออ้มกอดของความว้าเหว่, หน้า 23) 
 

ขณะที่ดวงตะวันส่องแสงเจิดจ้าอยู่บนหัว  

อกีทั้งกล่องประกายวะวิบวับของทะเลสีมรกตเบือ้งหน้าโน้น... 

ในล าแสงเฉิดฉันของพระอาทิตย์อัสดง ในทุ่งโลง่ลิบลิ่ว 

  (หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ถนนแห่งแสงตะวัน, หน้า 21) 

2 . 4  ก า ร ใ ช้ ค า

บอกสี 

733    

ค า 

46.89 ท าให้ฉันถวลิถึงเธอและบ่ายหมองนั้น ณ ริมฝ่ังเจ้าพระยาวันฟ้าหม่นฝน 

ณ ที่ซึ่งมืดมิดกว่าความมดืมิดใด ๆ และหนาวเย็นย่ิงกว่าความหนาวเย็นใด ๆ  

 (ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ในออ้มกอดของความว้าเหว่, หน้า 23) 
 

เพื่อประจักษ์ถึงมวลสีสันอันเจดิจ้า และประกายระยิบระยับของหมู่ดวงดาริกา  

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน ดาวกระจาย ประกาย ฝัน ดาริกา, หน้า 236) 

2 . 5  ก า ร ใ ช้ ค า

บอกกลิ่น 

198 

ค า 

12.66 ขจรก็ดอกขจร (ยายคงค้อนควกัเมื่อได้ยิน) ในเมื่อเธอหอมอ่อนหอมนวลออกอยา่งนั้น หาไดห้อม

ฟุ้งขจรขจายแบบมะลหิรือหอมดึก (ราตร)ี เสียที่ไหน 

ผมจะอธิบายกลิ่นหอมนวลของสลิดให้คุณรับรูไ้ด้อย่างไรหนอ  

ความหอมล่องลอยลมนีเ้ป็นนามธรรมแท้ จับต้องไดท้ี่ไหน 

เจอกลิ่นหอมอวลของดอกแก้วเข้าไปเท่านั้น เขาออกอาการหน้านิ่วคิว้ขมวด 

เธอจะส่งกลิ่นหอมโชยลอดหน้าต่างหอ้งครัวมาออ่น ๆ นวล ๆ มาแต่รุ่งอุษาสาง 

เป็นกลิ่นหอมอ่อนเจือจางทีค่่อย ๆ คบืไม่กระโตกกระตากใสโ่สตนาสกิของคุณ 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน 16 ดอกเอย๋เจ้าดอกสลิด, หน้า 164) 

2 . 6  ก า ร ใ ช้ ค า

บอกรส 

89 

ค า 

5.69 ยอดส้มป่อยไม่เปร้ียวแหลมเหมือนมะนาว 

ไมเ่ปร้ียวหวานเหมือนมะขามแต่เปร้ียวนิดอมหอมเนียน 

ดู๊…ขนาดรสเปร้ียวรสเดียวนี่ยังแยกแยะได้หลากหลาย 

อร่อยทั้งนั้น หวานนุ่มชุ่มคอโดยเฉพาะเมนูหลงันีข้องโปรดฉัน 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน ให้รักน าทางเราไป, หน้า 44) 
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2. ลีลาการใช้ค า จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

2 . 7  ก า ร ใ ช้ ค า

บอกเสียง 

89 

ค า 

5.69 “ตะลารีต้รีต้า ตะลารี้ตร้ีตา” ที่นี่...ทีน่ั่น... “ตะลารีต้รีต้า ตะลารี้ตร้ีตา” วอ่นฟ้า ฟอ้นฟายเมฆ 

   (หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน เพลงหุบเขา, หน้า 57) 

 

“เอ๊ก อี เอก๊เอ๊ก” ไก่แก้วขันก้องร้องบอกว่าเวลาการแสดงไดเ้ร่ิมขึน้แล้ว 

   (ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน โคง้รุ้ง รวงข้าว, หน้า 77) 

 

ใครตะโกนสั่งหรือมานัง่คุยเจ๊าะแจ๊ะไม่หยุดปากก็จะถกูป้าแกอบรมบ่มนสิยั 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน เรามิอาจมีชีวิตอยู่ไดใ้นความฝันของคนอื่น, หน้า 121) 

รวมทั้งหมด 1,563 ค า   
 

3. การใช้ภาพพจน์ในความเรียงของพิบูลศักดิ์ ละครพล จ านวน 6 เล่ม พบการใช้ภาพพจน์ท้ังหมด  

8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์บุคลาธิษฐาน อธิพจน์ นามนัย ปรพากย์ สัทพจน์ และสัญลักษณ์ รวมภาพพจน์

ท้ังหมด 889 แห่ง ดังนี ้

3. การใช้ภาพพจน ์ จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

3.1 อุปมา 177  

แห่ง 

19.91 ผู้หญิงนั้นเหมือน ดอกไม้มีทั้งสวยทั้งหอม ไร้กลิ่นหอมแต่สวย เจริญตาเจริญใจ 

เมื่อไดม้อง ดอกไม้นัน้ก็คลับคล้ายดังชีวติมนุษย์  

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน เพรยีกขานของวันวาน, หน้า 32) 

 

ดอกจะเป็นหลอดเหมือนปากแตร ใบละม้ายใบนนทรี  

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ,  

ตอน Jacaranda ม่วงฟ้านี ้นามศรีตรัง, หน้า 38) 

 

ธารที่ไหลคดเคีย้วเหมือนงูเลื้อยเลาะเลียบโอบอ้อมหมู่บ้านไว ้

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน ดอกดวงดาว, หน้า 26) 

3.2 อุปลักษณ ์ 159 

แห่ง 

17.88 ฉันคือละอองดาว    ฉันคือเมฆขาว    ฉันคือเกสรดอกไม้    ฉันคือธารน้ าไหล  

ฉันคือไฟป่า           ฉันคือท้องฟ้า     ฉันคือสายลม          ฉันคือแผ่นดิน 

(หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ขุนเขาและกระท่อมทับ, หน้า 84) 

 

ชาวโรมันหลงใหลดอกกหุลาบมาก ถอืวา่เป็นดอกไม้ของความรัก เป็นตัวแทนของเทพ

แห่งความงามและ ความรักคือ วีนสั หรืออกีชื่อหนึ่งคือ เทพอะโฟรไดท์ 

มัทนาในเทพนิยาย จึงกลายเป็นเทพดีอกกุหลาบในชวีิตจริงฉัน 

       (ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน กุหลาบล าเลิง, หน้า 75) 

3.3 บุคลาธิษฐาน  243  

แห่ง 

27.33 ป่าส่งเสียงกระซิบกระซาบในสายลมแผ่ว  

ผู้ยืนถือไม้บาตองรอการให้จังหวะสญัญาณ แก่เหล่านักร้องประสานเสียงแหง่ราวป่า 

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน โคง้รุ้ง รวงข้าว, หน้า 77) 

 

ห้วงเวลาแย้มยิม้ของดอกไม้ ดอกไร่ ดอกหญา้ ดอกเลา เถารางจืด ออก ดอกม่วง 

ทักทายเหลืองบานบุรแีละส้มพวงแสด ที่ริมร้ัวไม้ไผ่หมอกขาบก็จงูมือซากรุะมาเริงระบ า 

ร าฟ้อนต้อนรับธันวาคม ช่วงเวลาเริงร่าของดอกงิว้ 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน เกสรงิว้ปลิวฟา้ร่วงมาแล้ว, หน้า 7) 
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3.4 อธิพจน ์ 66    

แห่ง 

7.42 เจ้าของสรรพสิ่งบนพืน้พภิพนี้ ไม่มีทกุข์ไม่มีโศก โลกอยู่ในฝ่ามือ ทะเลเบือ้งหน้า 

หมู่เกาะน้อยใหญ่ที่รายเรียงกันไกลลบิจะหยิบจะคว้ามาเมื่อไหรก่็ได ้

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ดาวสวยที่ฟ้าไหน, หน้า 84) 

ต้นงิว้สูงเทียมเมฆ 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน เกสรงิว้ปลิวฟา้ร่วงมาแล้ว, หน้า 9) 

 

“เทวดาสง่เห็ดโคนมาใหแ้ผ่นดินมนุษย์” 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน 22 ดอมดอกดิน, หน้า 196) 

3.5 นามนัย 39    

แห่ง 

4.38 เวลาสายัณห์ที่แดดสีอ าพันตากผ้าออ้มสุกส้มห่มหุบเขาล าเนาเถื่อน  

    (หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ถนนแห่งแสงตะวัน, หน้า 20)   

 

เพื่อนบ้านอุษาคเนยเ์ราน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่โบราณ 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน กหุลาบล าเลงิ, หน้า 70) 

3.6 ปรพากย์ 30   

 แห่ง 

3.37 “เพราะ ฟ้าเศร้าดาวถึงสวย” ใครหนอที่พูดว่าโลกนี้และชีวิตนี้มีสองด้าน สุขและเศร้า 

เหงาและหวาน เบิกบานและหดหู อัปลักษณแ์ละงาม เลิศหรู...ดีและก็เลว… 

 (ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ดาวสวยที่ฟ้าไหน, หน้า 86) 

 

มันก็มีดมีีร้ายในตัว มีจุดอ่อนจุดแขง็ 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน แท้จริงแลว้โลกหมุนรอบดวงใจ, หน้า 73) 

 

สวยปนโศก หวานปนเศร้า 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน แก้วดอกนี้, หน้า 205) 

 

แม่ที่ไหนในโลกนี้ ยากดีมีจนอย่างไรก็ล้วนแต่รักลกูไม่ตา่งกันหรอก  

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน 3 เสยีงกระดิ่ง, หนา้ 89) 

3.7 สัทพจน์ 158  

แห่ง 

17.77 ถึงไดร่้วงใบลงผล็อย ๆ       มันพลัดตกโขดเขาไปโครม ๆ ต่อหน้าต่อตา 

(หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ขุนเขาและกระท่อมทับ, หน้า 78) 

 

เพื่อนฝูงชุลมุนจ๊อกแจ๊กกนัจ้าละหวัน่  ไอเ้ห่าตัวหนึ่งชูคอแผ่แม่เบีย้ส่งเสียงฟ่อ ๆ  

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน กระท่อมริมธาร, หน้า 91) 

 

ดอกคูนจงึคู่กบัเสียงแคน แล่นแตร้ แล่นแตร 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน ลม แลง้แรงรัก, หน้า 57) 

 

สะดุ้งตื่นเอาตอนเช้า ด้วยเสียงจ้อกแจ้กของเดก็ ๆ 

ฝูงนกขมิ้นพากันบินพึ่บพับ่ กระโดดหย็องแหย็งอยู่บนต้นกล้วย 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน ดนตรีฟา้, หน้า 37) 

3.8 สัญลักษณ์ 17 

แห่ง 

1.91 กวีเอย่... เก็บกาพย์กลอนของความเศร้าไว้ในกระเช้าของวาน  

    (หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน ล าน าแดน่กเปลี่ยว, หน้า 9) 

 

ขณะดอกไม้แห่งกุมภาพันธ์ก าลังแย้มบาน ความทรงจ าของฉันกลับโรยรา 
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(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ฤดูดอกไม้, หน้า 145) 

เนื่องเขาโตมาในป่าคอนกรีต ในยุคของเห็ดแชมปญิอง เห็ดเป๋าฮือ้ เห็ดเขม็ทอง 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน ฝนพราวที่อ่าวฟา้, หน้า 145) 

 

Japaness Flowering Cherry ในแดนอาทิตย์อุทัยนั้น ประมาณ ปลายเดือนมีนาคม 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน ฤดูดอกใจบาน, หน้า 4) 

รวมภาพพจน์ทั้งหมด 889 แห่ง   
 

4. การใชโ้วหารในความเรียงของพิบูลศักดิ์ ละครพล จ านวน 6 เล่ม ทัง้หมด 5 ลกัษณะ ได้แก่บรรยายโวหาร 

พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร รวมโวหารท้ังหมด 430 แห่ง ดังนี้ 

4. การใช้โวหาร จ านวน ร้อยละ ตัวอย่าง 

4.1 บรรยายโวหาร  57 

แห่ง 

13.25 เมื่อบทเพลงไร้ชื่อได้จบลง ฉันลุกขึ้น เดินกลับเข้าไปใน กระต๊อบ ปิดประตู ยกไม้ค้ ายัน

หน้าต่างลง กล่าวราตรสีวัสดิ์แก่ สายลมและแสงจันทร์ ฉันจะเข้านอน นอนหลับให้สนิท 

(หมู่เมฆในฤดูรอ้น, ตอน เงาไม้ในแสงจันทร์, หน้า 40) 
 

จดหมายเก่า คือบันทึกความทรงจ าที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น จดหมายของใคร เพื่อน  

คนรัก หรือจากคนแปลกหน้า 

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน เพียงความทรงจ า, หน้า 17) 
 

“ที่เรียกแม่น้ าองิ ก็เพราะเจ้าเมืองสามสหายพ่อขุนง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา พอ่ขุนเม็งราย เจ้า

เมืองเชียงราย พ่อขุนรามค าแหง หรือพระร่วงเจ้าเมืองสุโขทัย มาองิไหล่ให้สัตย์ปฏิญาณต่อ

กันบนฝ่ังแม่น้ านี้แม่น้ านี้กเ็ลยได้ชื่อว่าแม่น้ าอิงแต่นั้นเปน็ต้นมา จบ...” 

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน คนแปลกหน้าของแม่น้ าและขุนเขา, หน้า 94) 
 

เหินหมายถึงเหาะเหนิ บินไปในอากาศ แล้วเหินไหนเล่าจะมลีีลาสง่างามเท่ากับ  

(มหา) หงส์ (ต๋า) เหิน 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน หอม สิเนห่าแห่งต๋าเหนิ, หน้า 64) 

4.2 พรรณนาโวหาร 149 

แห่ง 

34.65 ฉันมิได้แปลกใจ ถ้าจะพบใครในอ้อมกอดของความว้าเหว่ ความเปลี่ยวเปล่าเหงาหงอยนั้น

แสนงามเสมอในความรู้สึกของฉัน เมื่อ วันหนึ่งที่เราได้ฝ่าข้ามมันไปเราจะได้พบว่ามันมีคุณคา่

อยู่เต็มเปี่ยมอย่าง น้อยก็การที่เราจะได้อยู่กับตัวเองอย่างจริงแท้ ตอบค าถาม และค้นหา 

“บางสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในห้องหับสีบลูนั้น” ส าหรับฉันแล้ว การอยู่คนเดียว มิได้หมายถึงความ

โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา หรือจับการจับเจ่าเศร้าโศก หากมันคือโลกของจินตนาการและความ

ฝัน มันคือ “ความเป็นทั้งหมด” ระหว่าง al และ one ซึ่งรวมกันเข้าเป็น alone 

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ในออ้มกอดของความว้าเหว่, หน้า 27) 
 

เวลากลางคืนที่พระจันทร์แจม่กระจ่าง พายเรือออกไปหาปลา แสงจันทร์สาดมากระทบสขีาว

ข้างกาบเรือสะท้อนแสงลงน้ า ฝูงปลาเห็นเข้าก็ตกใจ กระโดดหนีขึ้นมาบนเรือ พายออกไป

เที่ยวเดียว ก็หลอกปลามาได้เป็นหลายโอ่งหลายไห... 

(ริมฝ่ังแม่น้ าหัวใจสลาย, ตอน บึงใหญ่ในหุบเขา, หน้า 114) 
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อย่างน้อย… ในแสงขมุกขมัวที่กะพริบนั้น ฉันมองเห็นดวงตาของความฝันแจ่มใสอยู่ และ

ประกายที่ทอดทอลงมาจากดวงตานั้น คือแสงสว่างแห่งหวังที่ยังด ารงอยู่และท าให้มวลมนษุย์

ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ 

(ฤดูคิดถึงของใบไม้ว้าเหว่, ตอน ดึกดืน่..., หน้า 28) 

4.3 อุปมาโวหาร  108 

แห่ง 

25.11 มันก็เข้าต ารา ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งมือท า ฉันจึงต้องปลุกปล้ าเอากะมันด้วยตัวเองให้ส าเร็จ  

ให้จงได ้เป็นเจ้าทฤษฎีดีนัก คนเราต้องลงมือทดลองท าด้วยตัวเองไดก้่อนนะเธอถึงจะไปสอน

คนอื่นเขาได้ 

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน กระท่อมดิน, หน้า 68) 

 

ดอกแก้วสีขาว บานพราวกระจ่างผ่องใส เหมือนสาวน้อยที่เพิ่งอาบน้ ามาหมาดใหม่ 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, ตอน แก้วดอกนี้, หน้า 205) 

ฉันอยากจะรู้จัง หากที่นั่นไร้ “หัวใจ” บทกวีของเธอก็คงไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษ 

ในกองขยะหน้ากาก 

(หมู่เมฆในฤดูร้อน, ตอน แสงแดด, หน้า 55) 

4.4 สาธกโวหาร 64 

แห่ง 

14.88 เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตลบ 

ละอองอบรื่นชื่นนาสา 

สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา  

วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 

แปลก พอคิดจะเขียนภาพดอกวาสนา บทกวีบทนี้ของมหากวีรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ ก็ลอยเข้า

มาในห้วงรู้สึกทันที่ นี้เป็นบทกวีจาก นิราศภูเขาทอง นิราศที่สั้น กระชับ และ ให้อารมณ์

สะเทือนใจสูง ถือว่าเป็นนิราศที่เย่ียมที่สุดในบรรดานิราศ ทั้งหลายที่ท่านแต่ง นอกเหนือจาก

ความไพเราะในเชิงกลอนก็ยังมี อุปมาอุปไมยที่คมคายลึกซึ้ง จึงมีผู้ประทับใจจดจ าน าใช้ไป

กล่าวอ้างองิอยู่เสมอ ๆ 

“วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์” บาทสุดท้ายนี้ ในความรู้สึกของฉันมันสะท้อนความเชื่อ

เรื่องบุญวาสนาของคนไทยเราได้ชัดแจ่ม ว่าคนเรานั้นขึน้อยู่กับวาสนา บุญท ากรรมแต่ง 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ, 

 ตอน วาสนาเราไม่สิ้น เหมือนกลิ่นสคุนธ์, หน้า 197) 

4.5 เทศนาโวหาร 52 

แห่ง 

12.09 คร้ังหนึ่งฉันเคยพาชมรมสู่ฝันมาพักแรมแถบถิ่นนี้ ได้ลงอาบน้ าในล าห้วยสายเดียวกันนี้ ใน

ธารน้ าที่ใสสะอาดและเย็นยะเยียบ ยังจดจ าร าลึกถึงวันคืนก่อนเท่านั้นได้ดี-ฉันว่าชีวิตก็มี

เท่านี-้เพียงเหลือความทรงจ าที่ดีไว้ให้แก่กัน เธอว่าอย่างนั้นไหม? 

(ห้องสีขาวใตห้ลงัคา, ตอน ผืนแผน่ดนิ, หน้า 73) 

 

“อย่ามองอุปสรรคปัญหา แต่จงเพง่สายตาไปที่เป้าหมาย..” 

(กระท่อมดินทุ่งดาว, ตอน แท้จริงแลว้โลกหมุนรอบดวงใจ, หน้า 67) 

 

พูดให้เห็นเป็นคติธรรม ด้านอัปลักษณน์ั่นเองที่ส่องทาง ให้เห็นด้านที่สวยงามของชีวติ เฉกเช่น

สีด าที่ส่งช่วยให้สีขาวเด่น 

(ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ,  

ตอน สรอ้ยรักสลักทรวง พวงชมพู, หน้า 106) 

รวมโวหารทั้งหมด  430 แห่ง   
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” จ านวน 6 เล่ม เรียงตามล าดับการเขียนและ

ตพีมิพ ์คือ  1. หมูเ่มฆในฤดูร้อน (2531)  2. ห้องสีขาวใตห้ลังคา (2534)  3. กระท่อมดินทุ่งดาว (2551)  4. ริมฝั่งแมน่้ าหัวใจ

สลาย (2556) 5. ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ (2557) และ 6. ฤดูคิดถึงของใบไมว้า้เหว ่(2561) พบวา่ 

ด้านกลวิธีการใช้เสียงของค า พบการใช้เสียงของค า 4 ลักษณะ ประกอบด้วย การใช้ค ายมก ค าซ้ า ค าสัมผัส

อักษร ค าสัมผัสสระ ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะการใช้เสียงของค าซ้ า ๆ เป็นการเน้น ย้ า เพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตนาภาพ

ร่วมกับผู้เขียน และต้องการสื่อสารโดยการใชเ้สียงท่ีท าให้ผู้อ่านอ่านแล้วเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม  

ด้านกลวิธีการใช้ค า พบลักษณะลีลาการใช้ค าท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค าแสดงความรู้สึกการแสดง

อาการเคลื่อนไหว การใช้ค าบอกแสง การใช้ค าบอกสี การใช้ค าบอกกลิ่น การใช้ค าบอกรส และการใช้ค าบอกเสียง 

ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ หรือให้ความรู้สึกว่าอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

การใช้เสียงของค า 

ด้านการใชภ้าพพจน์ พบลักษณะการใชภ้าพพจน์ท้ังหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ ์บุคลาธษิฐาน อธิ

พจน ์นามนัย ปรพากย์ สัทพจน ์และสัญลักษณ ์ท้ังน้ีเพื่อท าให้ผู้อ่านเห็นภาพสร้างท่ีผู้เขียนตอ้งการสื่อ เชน่ ภาพสร้าง

ดา้นอารมณค์วามรู้สกึ สถานท่ี และยุคสมัย 

ด้านการใช้โวหาร พบลักษณะการใช้โวหารท้ังหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมา

โวหาร สาธกโวหาร และเทศนาโวหาร ท้ังนี้เพื่อให้ข้อคิดเปรียบเทียบท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นการสร้างสรรค์งานของผู้อ่านต่อไปในอนาคตได้ 

วัจนลลีาในความเรียงของ “พบูิลศักดิ์  ละครพล” มกีารใช้ภาษาท่ีสละสลวย อา่นแลว้ให้ความรู้สกึละมุนละไม 

เป็นงานเขียนประเภทความเรียงท่ีอ่านแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอ่านบทร้อยกรอง เสียงของค าถูกน ามาใช้ซ้ าในงาน

เขียนเพื่อเน้นความรู้สึกในขณะนั้นของผู้เขียนว่าอยู่ในสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกใด การใช้ค าผู้เขียนใช้ค าท่ีถ่ายทอด

ความรู้สึก ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร มีความสละสลวยเป็นอัตลักษณ์ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ เพิ่มสุนทรียภาพ 

สุนทรียรส ในการเสพสุนทรียทางภาษา มีการใช้โวหาร และภาพพจน์ท่ีหลากหลาย บอกเล่าเร่ืองราวของ “พิบูลศักดิ์  

ละครพล” ในแต่ละยุคสมัย ผ่านตัวอักษรให้ผู้อ่านได้เห็นความงามทางภาษาจากความเรียงท่ีผู้เขียนสร้างสรรค์ไว้ในได้

อย่างนา่ชื่นชม  

ท้ังนี้ความเรียงของ “พิบูลศักดิ์  ละครพล” ยังสะท้อนลักษณะเฉพาะตัวของผู้เขียนด้านการสรรค า ประโยค 

ส านวน โวหาร และภาพพจน์ ท่ีมีความงามในตัวของภาษามาใชถ้่ายทอดเป็นเร่ืองราวท าให้งานเขียนความเรียงมีความ

โดดเด่นเฉพาะตัว ท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีถ่ายทอดออกมาได้เป็นอยา่งดี 

จนท าให้งานเขียนของ  “พิบูลศักดิ์  ละครพล” ได้รับการยอมรับและการยกย่องอย่างกวา้งขวางท้ังในระดับชาต ิและ

นานาชาต ิ
 

ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรศกึษาวัจนลลีาในงานเขียนประเภทอื่น ๆ ของพิบูลศักดิ์ ละครพล 

 2. ควรศกึษากลวธีิการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น นวนยิาย กวนีพินธ์ของนักเขียนท่านอ่ืน ๆ 

 3. ควรศกึษาการใชภ้าษาถิ่นในงานเขียนทุกประเภทของพิบูลศักดิ์ ละครพล 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวัจนลีลาในความเรียงของ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” ได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนในรายวิชาการ

ประพันธ์ร้อยกรองไทย และรายวิชาวรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนตลอดจนการแนะน าหนังสอื

ประเภทความเรียง ของอาจารย์ผู้สอนท่ีพากเพยีรพยายามสร้างสรรค์ความรู้ให้กับคณะผู้วิจัยเสมอมา 

การศึกษาการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ

ควบคุมการวิจัยคณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความเมตตากรุณา ท่ีท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ข้อคิดเห็น ค าปรึกษา แนว

ทางการท าวิจัย ตลอดจนช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการศึกษาวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ทาง

คณะผู้วิจัยขอให้ความส าเร็จ ความดีงามท้ังปวงท่ีพึงได้รับจากงานวิจัยนี้ เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณครูมา กราบ

ขอบพระคุณ คุณครูวิชาภาษาไทยทุกท่านท่ีเพียรสอนให้ คณะผู้วิจัยรักวิชาภาษาไทยและวรรณกรรมไทยสืบมา 

นอกจากนี้ขอยกย่องงานเขียนความเรียงของ “พบูิลศักดิ์ ละครพล” ท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นควา้ 

จนส าเร็จ 
 

เอกสารอ้างอิง 

ชลลดา ม่วงค า. (2556). โวหารภาพพจน์. สบืค้น, จาก https://chonlada024thailanguage.blogspot.com. 

ช านาญ รอดเหตุภัย. (2519). สัมมนาการใชภ้าษาไทยปัจจุบัน (ไทย 413). พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยาม

การพมิพ.์ 

ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2556). ทักษะการเขียนภาษาไทย. พมิพค์รัง้ท่ี 8. กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพมิพ์. 

พบูิลศักดิ์ ละครพล. (2561). ฤดูคิดถึงของใบไมว้า้เหว.่ พะเยา : ส านักพมิพพ์เนจร. 

________. (2557). ฉันคือสวนดอกไม้ในความเดียวดายของเธอ. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์ปร้ินท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 

จ ากัด (มหาชน). 

________. (2556). ริมฝังแมน่้ าหัวใจสลาย. พะเยา : ส านักพมิพพ์เนจร. 

________. (2551). กระท่อมดนิทุ่งดาว. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์ต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). 

________. (2543). ห้องสีขาวใตห้ลังคา. พมิพค์รัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพส์ูฝ่ัน. 

________. (2531). หมูเ่มฆในฤดูร้อน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ ์สู่ฝัน ณ บูรพา.  

โรจน์รัตน์ พราวศรี. (2554). ความเรียง. [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา https://www.gotoknow.org/posts/382185 [17 

มกราคม 2562]. 

วันเนาว ์ยูเด็น. (2532). การศึกษาเร่ืองกลอน. กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน์. 

 

  



1276 

 

-Proceeding- 

กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเรื่องสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของ “วินทร์  

เลียววาริณ” 

Strategies for Using Language in Literature, Short Stories “The Life Called by 

the People” by “Vint Leawvarin” 
 

กุลสตรี พันธ์สูงเนิน1, ศริิพร ลานสันเทียะ1, ปพิชญา พรหมกันธา1* และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Kunlasatree Phanthsungnoen1, Siriporn Lansanthia1, Paphichaya Promkantha1*and Phathanant Phapor1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิต 

ท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ จ านวน 17 เร่ือง ซึ่งศึกษากลวิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วย กลวิธีการใช้ค า  

กลวิธีการใช้ประโยค กลวิธีการใช้ส านวน และกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ โดยน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์   

จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

จ านวน 17 เร่ือง คณะผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลกลวิธีการใชภ้าษา สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้  

 กลวิธีการใช้ค า พบกลวิธีการใช้ค าท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ ค ามีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์  

ค ามีศักดิ์ ค าภาษาตลาด ค าภาษาต่างประเทศ ค าย่อ และค าเลียนเสียงพูด รวมค า ท้ังหมด 1,158 ค า ดังนี้  

ค ามีความหมายโดยนัย จ านวน 47 ค า ค าแสดงอารมณ์ จ านวน 29 ค า ค ามีศักดิ์ จ านวน 49 ค า ค าภาษาตลาด 

จ านวน 117 ค า ค าภาษาตา่งประเทศ จ านวน 853 ค า ค าย่อ จ านวน 39 ค า ค าเลยีนเสียงพูด จ านวน 24 ค า  

 กลวิธีการใช้ประโยค พบกลวิธีการใช้ประโยคท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยคยาวขึ้น  

และประโยคยาวแบบโวหาร รวมประโยคท้ังหมด 3,711 ประโยค ดังนี้ ประโยคสัน้ จ านวน 1,640 ประโยค ประโยคยาว

ขึน้ จ านวน 2,053 ประโยค  ประโยคยาวแบบโวหาร จ านวน 18 ประโยค  
 กลวิธีการใช้ส านวน พบกลวิธีการใช้ส านวนท้ังหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ  

การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเนน้ความเข้าใจ การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ และการใช้ส านวน

เพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า รวมส านวนท้ังหมด 27 ส านวน ดังนี้การใช้ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ จ านวน  

6 ส านวน การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเน้นความเข้าใจ จ านวน 6 ส านวน การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการ

กล่าวตรง ๆ จ านวน 12 ส านวน การใชส้ านวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า จ านวน 3 ส านวน  
 กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ พบกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ 

บุคลาธิษฐาน อติพจน์  สัทพจน์ อาวัตพากย์ และปฏิ ปุจฉา รวมโวหารภาพพจน์ ท้ังหมด 549 แห่ง ดังนี้   

ปฏิปุจฉา จ านวน 428 แห่ง อุปมา จ านวน 89 แห่ง อุปลักษณ์ จ านวน 10 แห่ง บุคลาธิษฐาน จ านวน 8 แห่ง สัทพจน์ 

จ านวน 12 แห่ง อตพิจน์ จ านวน 1 แห่ง อาวัตพากย์ จ านวน 1 แห่ง 
  

ค าส าคัญ:   กลวิธีการใชภ้าษา, วรรณกรรมเร่ืองสั้น, วนิทร์ เลียววาริณ 

                                       
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 

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



1277 

 

-Proceeding- 

Abstract  
 The purpose of this research is to study and analyze the Strategies for using language in literature, short 

stories “The life called by the people” by Vint Leawvarin, a total of 17 stories.By studying word usage techniques, 

sentence usage techniques, usage of expressions and techniques for using rhetorical images by presenting in 

analytical descriptive form.  From the study of analysis of language use strategies in literature, short stories “ The 

life called by the people”  by Vint Leawvarin, a total of 17 stories.  Researchers studied data collection, language 

use techniques. 

The result showed that techniques of Thai language usage in “ The life called by the people”  

by Vint Leawvarin, consisted of 7 word usages such as found a total of 1,158 words i.e. 1) 853 of foreign word,  

2)  117 of spoken word, 3)  49 of prestige word, 4)  47 of implied word, 5)  39 of abbreviated word, 6)  29 of 

emotional word, and 7) 24 of repeated word 

Technique in usage sentence, aspect showed that there were 3 kinds of sentences i.e. short sentence, long 

sentence, and stylistic long sentence. Found a total of 3,711 sentence, as follows: 2,053 of long sentences, 1,640 

of short sentences and 18 of stylistic long sentences 

Technique in usage of expressions, aspect showed that there were 4 kinds of expressions total  

of 27 expressions i.e. 1) 12 of using expression to replace the direct saying, 2) 6 of using expression to brief text, 

3) 6 of using expression to extend text and 4) 3 of using expression for elegance 

Technique in usage of stylistic, aspect showed that there were 7 kinds of stylistics, such as found  

a total of 549 rhetorical phrases, as follows:  1 )  428 of using rhetorical question, 2)  89 of using simile,  

3)  10 of using metaphor, 4)  12 of using onomatopoeia, 5)  8 of using personification, 6)  1 of using hyperbole,  

and 7) 1 of using synaesthesia.  
 

Keywords:   Strategies for sing language, Short stories, Vint leawvarin 
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บทน า 

 ในปัจจุบันมีวรรณกรรมเร่ืองสั้นเกิดขึ้นมากมาย แต่หนึ่งในนักเขียนเร่ืองสั้นท่ีสร้างงานเขียนท่ีมีคุณภาพ ท าให้

ผู้อ่านให้ความสนใจ และมีผลงานออกมาให้ตดิตามอย่างต่อเนื่อง คืองานเขียนของคุณสมชัย เลีย้ววาริณ นามปากกา 

“วนิทร์ เลียววาริณ” ศลิปินแห่งชาติ สาขาวรรณศลิป์ประจ าปี พ.ศ. 2556 และเป็นนักเขยีนท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ถึง 2 คร้ัง คือ เมื่อปี พ.ศ. 2540 จากนวนิยายเร่ือง “ประชาธิปไตย

บนเส้นขนาน” และเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากรวมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” นอกจากนี้ยังมีผลงานวรรณกรรม  

ท่ีได้รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาเพศก าสรวล (รวมเร่ืองสั้น แนวทดลอง, 2537) รางวัลดีเด่น จาก

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2538, สมุดปกด ากับใบไม้สีแดง (รวมเร่ืองสั้นแนวหักมุม, 2537) รางวัล

ชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2538 และ โลกียนิพพาน (เร่ืองสั้นแนวทดลอง) รางวัลช่อ

การะเกดนยิม ปี 2538 เป็นต้น รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวินทร์ เลียววาริณ เป็นนักเขียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ

ในการสร้างงานเขียนเป็นอยา่งมาก ซึ่งสิ่งท่ีท าให้งานเขียนของวนิทร์ เลียววาริณ ได้รับการยอมรับยกย่อง และมีผู้อ่าน

ท่ีให้ความสนใจติดตามงานเขียนอย่างมากมายนี้ เพราะงานเขียนของวินทร์ เลียววาริณ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดด

เด่น เป็นงานวรรณกรรมท่ีมคีวามสร้างสรรค์กว่างานเขียนท่ัวไป โดยมีการใชเ้ทคนิคการเขียนท่ีเรียกว่า “แนวทดลอง” 

ท่ีมีกลวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การใช้รูปภาพ สัญลักษณ์ สีสัน ช่องว่าง หรือแม้แต่ลักษณะเนื้อกระดาษท่ี

แตกต่างกัน ผสมผสานกันด้วยกลวิธีเฉพาะตัวสอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน เสียดสี เศร้าหมอง ตื่นเต้นหรืออิ่มเอม เพื่อ

สื่อความหมายของงานเขียนออกมา ให้สมบูรณ์ท่ีสุด และอกีหนึ่งกลวิธีท่ีความโดดเด่นอยา่งมากในสร้างงานเขียนของ

วินทร์ เลียววาริณ ก็คือ กลวิธีการใช้ภาษา ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างงานเขียน เพราะวรรณกรรมจะนา่

อา่นหรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่ับความน่าสนใจในการใชภ้าษาของผู้เขียน 

 หนังสือรวมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ เป็นวรรณกรรมเร่ืองส้ันเร่ืองหนึ่งท่ีมีความ

โดดเด่นในด้านกลวิธีการใช้ภาษา กล่าวคือ ด้านกลวิธีการใช้ค า มีการใช้ค าท่ีหลากหลายประเภท เช่น ค าท่ีมี

ความหมายโดยนัย ตัวอย่างประโยค เช่น “ถามจริง ๆ เถอะครับท่าน ในกรณีนี้หากท่านเป็นผม ท่านเองจะยอมเป็น

ช้างเท้าหลังหรือครับ?” (ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง, 2542, หน้า 221), ค าแสดงอารมณ์ ตัวอย่างประโยค “เฮ้ย! 

มันไม่เลวนักหรอก พยายามอย่ามองโลกในแง่ร้ายนักซี!” (กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, 2542, หน้า 116), ค ามีศักดิ์ 

ตัวอย่างประโยค “มีภรรยาท่ีไหนในโลกท่ีไม่มาเยี่ยมสามี ในช่วงเวลาท่ีเขาต้องการก าลังใจอย่างท่ีสุด?” (กระถาง

ชะเนียงริมหน้าต่าง, 2542, หน้า 130), ค าภาษาต่างประเทศ ตัวอย่างประโยค “บางคนต้องการเล่าเร่ือง แบบเรียลลิ

สตกิ บ้างอยากได้แบบเซอร์เรยีลิสม์ อย่างเมจคิัลอะไรนั่นนะ่….” (วรรณกรรม 48 ชั่วโมง, 2542, หนา้ 232) เป็นต้น 

ด้านกลวิธีการใชป้ระโยค มกีารใช้ประโยคสัน้และประโยคยาว เชน่ ประโยคสัน้ ตัวอยา่งประโยค “เจ้านายขายของเก่า 

เจ้านายมาขอซื้อผ้าเก่า” (ผ้าเก่ากับปลาทูหนึ่งเข่ง, 2542, หน้า 277), ประโยคยาว ตัวอย่างประโยค “ผมไปหาหลวง

น้าศักดิ์ซึ่งย้ายไปจ าพรรษาในวัดแห่งหนึ่งท่ีต่างจังหวัด เป็นวัดท่ีเงียบ เก่า และโทรมสุดขีด หลังคาโบสถ์เป็นสังกะสีมี

รอยสนิมกัดกินค่อนหลังคา” (ค าให้การ, 2542, หน้า 47) เป็นต้น ด้านกลวิธีการใช้ส านวน เช่น “กลับไปเรียนหนังสอื

ต่อให้จบ แล้วตั้งหน้าตั้งตาบริหารกิจการของเราให้รุ่งเรืองขึน้ไปอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจ คุณสมศักดิ์ถึงจะเป็นคน

สนิทของพ่อ แต่…” (เร่ืองของผมกับพ่อ, 2542, หน้า 151) , “น้ าผึ้งพระจันทร์ไม่จ าเป็นต าน้ าพริกละลายแม่น้ าเปล่า ๆ” 

(ค าสารภาพของชา้งเท้าหลัง, 2542, หน้า 265) เป็นต้น และด้านกลวธีิการใชโ้วหารภาพพจน์ เช่น “พัดลมเพดานเก่า

สีน้ าตาลซึ่งหมุนเชื่องช้า คล้ายกับดาวเคราะห์โลกท่ีหมุนรอบตัวเองอยู่เช่นนั้นชั่วนาตาปี…” (กระถางชะเนียงริม

หน้าต่าง, 2542, หน้า 116), “ณ ชายหาดท่ีไหนสักแห่ง น้ าทะเลพราวร่างท้ังสอง อาทิตย์อัสดงก าลังจูบยอดคลื่น 
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เป็นวันจันทร์ท่ีพวกเขารัก และท่ีเขาเกลียด” (ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง, หน้า 264) เป็นต้น ซึ่งกลวิธีการใช้ภาษา

เหลา่นี ้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ การใช้ภาษาท่ีมีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจของวนิทร์ เลียววาริณ จนท า

ให้วรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) 

ปี พ.ศ. 2542 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น  “สิ่งมีชีวิตท่ี

เรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษา ประกอบด้วย กลวิธีการใช้ค า  

กลวิธีการใช้ประโยค กลวิธีการใช้ส านวน และกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ เพื่อให้ทราบถึงกลวิธีการใช้ภาษาใน

วรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ และเป็นแนวทางในการศึกษางานเขียน

วรรณกรรมบันเทิงคดปีระเภทเร่ืองสั้นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวธีิการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของ “วนิทร์ เลียววาริณ” 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมุตฐิาน 

วรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ เป็นเร่ืองสั้นแนวทดลองท่ีมีลักษณะ

เด่นด้านกลวิธีการใช้ภาษา โดยเฉพาะด้านการใช้ค า มีการใช้ค าหลากหลายประเภท อีกท้ังยังมีการเลือกใช้ประโยค 

ส านวน และโวหารภาพพจน์ ท่ีกระชับและรัดกุม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความสามารถในการใช้

ภาษาของผู้เขียนท่ีมีความหลากหลาย สละสลวย โดดเด่น ท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ผู้เขียนถ่ายทอด

ผ่านเร่ืองราวได้เป็นอยา่งดี 

 

กลวธิีการใชภ้าษาในวรรณกรรมเรือ่งส้ัน “ส่ิงมีชีวิตที่เรียกวา่คน” ของวนิทร์ เลียววาริณ 

 

-ค ามีความหมายโดยนัย 

-ค าแสดงอารมณ์ 

-ค ามีศักด์ิ 

-ค าภาษาตลาด 

-ค าภาษาต่างประเทศ 

-ค าย่อ 

-ค าเลียนเสียงพูด 

 

-ประโยคส้ัน 

-ประโยคยาวขึน้ 

-ประโยคยาวแบบโวหาร 

 

-การใชส้ านวนเพ่ือยน่ยอ่

ข้อความ 

-การใชส้ านวนเพ่ือขยายหรือ

เน้นความเข้าใจ 

-การใชส้ านวนเพ่ือแทนถอ้ยค า

ที่ไม่ต้องการกลา่วตรง ๆ 

-การใชส้ านวนเพ่ือเพ่ิมความ

สละสลวยของถ้อยค า 

 

-อุปมา 

-อุปลักษณ์ 

-บุคลาธิษฐาน 

-อตพิจน ์

-สัทพจน ์

-อาวัตพากย ์

-ปฏิปุจฉา 

 

 

กลวธิีการใชค้ า 

 

กลวธิีการใชป้ระโยค 

 

กลวธิีการใชส้ านวน 

 

กลวธิีการใช้โวหารภาพพจน ์

 

วรรณกรรมเรือ่งส้ัน “ส่ิงมีชีวิตที่เรียกวา่คน” ของวนิทร์ เลียววาริณ  
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วิธีวิทยาการวิจัย 

วิธีการศกึษา  

วรรณกรรมรวมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ ท่ีได้รับรางวัลวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต)์ ประจ าป ีพ.ศ. 2542 จ านวน 17 เร่ือง ดังนี้ 

1. ชู ้      2. ค าให้การ 

3. การหนขีองราษฎร์ โลกสามใบของ ราษฎร์ เอกเทศ 4. ลั่นทมโรยกลีบ 

5. กระถางชะเนยีงริมหนา้ต่าง    6. เร่ืองของผมกับพ่อ 

7. ยี่สิบปีหลัง     8. กามสขุัลลกิานโุยค 

9. ละครจริงในหอ้งขาวด า    10. วรรณกรรม 48 ชั่วโมง 

11. ตุ๊กตา      12. ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง 

13. ผ้าเกา่กับปลาทูหนึ่งเข่ง    14. เช็งเมง้ 

15. หมากลางถนน     16. เพชฌฆาต 

17. เร่ืองของพระ เด็ก เสอื ไก่ มอด 
 

ขอบเขตด้านเกณฑ์ 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน”ของ 

วนิทร์ เลียววาริณ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการศกึษาวเิคราะห์กลวธีิการใชภ้าษา ดังนี้  

1. กลวิธกีารใช้ค า ผู้วิจัยจะใชห้ลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลวธีิการใชค้ าของช านาญ รอดเหตุภัย (อา้งใน

ดนยวรรณ แจ่มนยิม, 2550, หนา้ 26-29) ซึ่งมีหลักเกณฑจ์ าแนกเป็น 20 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ค ามีความหมายโดยตรง     2. ค ามีความหมายโดยนัย  

3. ค าแสดงอารมณ ์     4. ค าเลยีนเสียงธรรมชาติ 

5. ค ามีศักดิ ์      6. ค ารูปธรรม 

7. ค านามธรรม     8. ศัพท์บัญญัติหรือศัพท์เทคนิค  

9. ค าเฉพาะกลุ่ม     10. ค าสแลง 

11. ค าภาษาตลาด      12. ค าต่ าหรอืค าหยาบ 

13. ค าภาษาถิ่น      14. ค าภาษาตา่งประเทศ  

15. ค าภาษาหนังสือพมิพ ์    16. ค าภาษาพาณิชย ์ 

17. ค าผวน       18. ค าล้อเลียนภาษาตา่งประเทศ  

19. ค าย่อ       20. ค าเลยีนเสียงพูด  
 

2. กลวิธกีารใช้ประโยค ผู้วิจัยจะใชห้ลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ประโยคของกุหลาบ มัลลกิะ

มาส (อ้างในกาญจนา ปราบปัญจะ, 2553, หนา้ 16-17)  ซึ่งกล่าวถึงท่วงท านองท่ีเกี่ยวกับการสร้างประโยค (Syntax) 

ไว ้4 แบบใหญ่ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประโยคสัน้     2. ประโยคยาวขึน้  

3. ประโยคยาวแบบโวหาร     4. ประโยคบาโรก  
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3. กลวิธีการใช้ส านวน ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ส านวนของสวนิต ยมาภัย 

และคณะ (อา้งในชัยวัฒน์ ไชยสุข, 2558, หนา้ 29-30) ที่กล่าวถึงวธีิการใชภ้าษิตและส านวน จ าแนกเป็น 4 กรณ ีคือ 

1. ใชย้น่ขอ้ความท่ียาว     2. ใชข้ยายหรือเนน้ความเข้าใจ  

3. ใชแ้ทนถ้อยค าท่ีไมต่อ้งการกล่าวตรง ๆ   4. ใชเ้พิ่มความสละสลวยของถอ้ยค า  
 

4. กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลวิธีการใชภ้าพพจน์ของดวงใจ 

ไทยอุบุญ (2543, หน้า 75-84) ในการศกึษาวเิคราะห์กลวธีิการใช้โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวติท่ี

เรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1. อุปมา    2. อุปลักษณ ์  3. บุคลาธษิฐาน  

4. นามนัย หรอือธินามนัย  5. อนุนามนัย  6. อติพจน ์

7. ปฏพิจน ์หรอืปฏภิาคพจน ์ 8. สัทพจน ์  9. ปฏวิาทะ  

10. อาวัตพากย์   11. อธิพจน์   12. ปฏรูิปพจน ์ 

13. ปฏปุิจฉา   14. อุทาหรณ ์ 
 

ขั้นเตรยีมและรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา่คน” มีวิธีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1. ศึกษาประวัตแิละผลงานวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

2. ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกลวิธีการใชภ้าษา 

3. ก าหนดหลักเกณฑใ์นการศึกษาวิเคราะห์กลวธีิการใชภ้าษา ดังนี้  

3.1 กลวิธีการใชค้ า    3.2 กลวธีิการใชป้ระโยค 

3.3 กลวิธีการใชส้ านวน   3.4 กลวิธีการใชโ้วหารภาพพจน์ 

4. ศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู    

 จากการศึกษาประวัติและผลงานวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

         1. ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ 

เลียววาริณ  

 2. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

         3. น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
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ผลการศึกษา 

 1. ดา้นกลวิธีการใช้ค า 

 ผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอยา่งกลวิธีการใชค้ า ในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

โดยใชเ้กณฑ์ของช านาญ รอดเหตุภัย ตัวอยา่งเช่น 

1. ค ามคีวามโดยนัย หมายถึง ความหมายท่ีแฝงอยู่ นอกเหนอืจากความหมายโดยตรงตามปกติ  

เชน่ กิน หมายความวา่ โกง, อนุ หมายความวา่ เมยีน้อย 

เขาบอกผมว่าความจริงกรรมการหลายคนก็รับสินบน จ ามวยคู่ไทยชกเกาหลีได้ไหม ชาติชัย บางอรัญ  

ถูกชกจนหมอบ แต่ก็ยังชนะคะแนนจนได้ นั่นแหละฝีมือเขาเหมือนกัน 

(ค าให้การ, 2542, หนา้ 46) 

  ค าว่า “สินบน” หมายถึง (โบ) น. ทรัพย์หรือสิ่งของท่ีจะให้เป็นเคร่ืองบูชาคุณหรือตอบแทน ผู้ท่ีจะ

ชว่ยให้ส าเร็จตามประสงค์; (กฎ) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นัน้กระท าการหรือไม่กระท า

การอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี; เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้น าจับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, 

หนา้ 1233) 

  ค าว่า “สินบน” ตามบริบทหมายถึง การท่ีกรรมการรับทรัพย์หรือสิ่งของตอบแทนจากนักมวย เพื่อ

ชว่ยให้นักมวยคนนัน้ชนะฝั่งตรงข้าม 

2. ค าแสดงอารมณ์ หมายถงึ ค าที่เป็นเสียงอันเกิดจากอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย ์เชน่ โธ่, โธ่เอ๋ย, 

อนิจจา, เฮ้อ, เฮ้ย, โอย, โอย๊ ฯลฯ  

คนเป็นสามีหันมากลับจ้องหน้าเขา “ท่านต้องสั่งให้วันดีลาออก” “อุวะ…” เขาเหลืออด “…ที่นี่เป็นที่

ท างานของผม ไม่ใช่ห้องนอนของพวกคุณ วันนี้ผมก็ยุ่งด้วย จะทะเลาะกันจะตบตีกันให้ไปท ากันข้างนอกโรงงาน  

ตกลงกันได้เมื่อไหร่ ค่อยมาบอกผม” 

(ค าสารภาพของช้างเท้าหลงั, 2542 หน้า 261) 

  ค าว่า “อุวะ” หมายถงึ อ. ค าท่ีเปล่งออกมาแสดงอารมณ์ผิดคาดหรือผิดหวังเป็นต้น, วะ ก็วา่ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1429) 

  ค าว่า “อุวะ” ตามบริบทหมายถงึ การแสดงความรู้สกึโกรธหรือโมโห 

3. ค ามีศักดิ์ หมายถึง ค าท่ีให้ความรู้สึกอันสูงส่งกว่าค าธรรมดาท่ัว ๆ ไป รวมท้ังค าราชาศัพท์ เช่น 

ตนี ค ามีศักดิ์คือ เท้า, พระบาท, กิน ค ามีศักดิ์คอื รับประทาน, เสวย 
เมื่อนั้นผมตื่นขึ้นเต็มตัว สติหายจากความสัปหงก ผมมองหน้าลุงสมบุญข้างกายผม ผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็น

สารถี มาตลอดทาง  แสงจันทร์จากนอกหน้าต่างรถสาดใบหน้าเขาซีดเล็กน้อย 

(หมากลางถนนม, 2542, หน้า 330) 

  ค าว่า “สารถี” หมายถึง น. คนขับรถ, คนบังคับม้า, โดยปริยายหมายความว่า ผู้บังคับหรือฝึกหัด 

ในความวา่ พระพุทธเจ้าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษท่ีควรฝึก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1222) 

  ค าว่า “สารถี” ตามบริบทหมายถงึ คนขับรถ 

4. ค าภาษาตลาด หมายถึง ค าท่ีเป็นภาษาพูดของคนท่ัว ๆ ไป โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง  หรือ

ความเหมาะสม แต่สามารถสื่อความหมายกันได้เป็นอยา่งดี เชน่ โรงพัก, ลุ้น, เล่นหนัง, กิโล   
“มึงก็คือพันตรีราษฎร์ เอกเทศ ที่ไม่เคยประสบความส าเร็จในชีวิต ตอนนี้มึงเป็นถึงนายพันแต่ไม่มีเ หี้ย

อะไรจะให้ท า ไม่มีคนให้มึงฆ่ามานานแล้ว” 

(การหนีของราษฎร ์โลกสามใบของราฎร์ เอกเทศ, 2542, หน้า 75) 
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-Proceeding- 

  ค าว่า “มงึ” หมายถงึ น. ค าท่ีใชแ้ทนผู้ท่ีเราพูดดว้ย, มักถือกันวา่ไมสุ่ภาพหรือหยาบคาย, เป็นสรรพ

นามบุรุษท่ี 2 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 911) 

  ค าว่า “เหี้ย” หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิด Varanus salvator (Laurenti)             

ในวงศ์ Varanidae เป็นสัตว์สกุลเดียวกับตะกวด โตเต็มวัยยาวได้ถึง 2.5 เมตร ตัวอ้วนใหญ่สีน้ าตาลเข้ม มีลายดอก 

สีเหลืองพาดขวาง หางยาว อาศัยและหากินบริเวณใกล้น้ า , ตัวเงินตัวทองหรือ แลน ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556, หนา้ 1352) 

  ค าว่า “มงึ” ตามบริบทหมายถงึ ค าท่ีใชแ้ทนผู้ท่ีเราพูดดว้ย ปัจจบัุนถอืว่าไม่สุภาพ 

  ค าว่า “เหีย้” ตามบริบทหมายถงึ ค าด่าท่ีใชส้ัตว์เป็นสิ่งเปรียบเทียบ ปัจจุบันถือวา่ไมสุ่ภาพ 

5. ค าภาษาต่างประเทศ  หมายถึง ค าภาษาต่างประเทศท่ีเข้ามาอยู่ภาษาไทย เช่น ภาษาจีน ภาษา

บาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาชวามลายู ภาษาเปอร์เซีย ฯลฯ 

หล่อนคงไม่ใช่คนเดียวที่ใช้สินค้าซึ่งผมเขียนค าโฆษณาสวยหรู ผมเพิ่มรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาผม

ท างานโดยไม่รู้จักงานของผมอยา่งถ่องแท้เลย 

(ค าให้การ, 2542, หนา้ 39) 

  ค าว่า “โฆษณา” เป็นค ายืมมาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง ก. เผยแพร่ข้อความออกไป ยัง

สาธารณชน; ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, เช่น โฆษณาสินค้า; (กฎ) กระท าการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือ

ทราบขอ้ความเพื่อประโยชนใ์นทางการค้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 285) 

  ค าว่า “โฆษณา” ตามบริบทหมายถงึ ปา่วประกาศ 

เขาเดินเข้าห้องน้ าถอดกางเกง จ้องรูปโปสเตอร์นางสาวไทยรูปร่างอวบอัดและยิ้มยวนใจที่ข้างฝามือของ

เขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 

(การหนีของราษฎร ์โลกสามใบของราฎร์ เอกเทศ, 2542, หน้า 63) 

  ค าว่า “โปสเตอร์” เป็นค ายืมมาจากภาษาอังกฤษว่า  “Poster” หมายถึง น. ใบโฆษณา ,                      

ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์ (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, 2541, หนา้ 660) 

  ค าว่า “โปสเตอร์” ตามบริบทหมายถงึ ปา้ยโฆษณา 

6. ค าย่อ หมายถงึ ค าท่ีเขียนอยา่งยอ่เพื่อประหยัดถ้อยค าหรือท าให้ไม่เปลอืงเนื้อท่ีในการเขียนหรือ

พมิพ ์มี 2 ลักษณะ คือ การพูดสัน้ ๆ ละไวใ้นฐานที่เข้าใจ และการย่อโดยใชพ้ยัญชนะต้นเท่านัน้ แล้วเตมิจุดลงไป เช่น  

ขบวนมนุษย์ไหลเคลื่อนไปตามถนนราชด าเนินเที่ยงวันต่อมา จากธรรมศาสตร์ทางประตู ด้านสะพาน

พระปิ่นเกล้าฯไปหยุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนใกล้เย็น 

(การหนีของราษฎร ์โลกสามใบของราฎร์ เอกเทศ, 2542, หน้า 66) 

  ค าว่า “สะพานพระป่ินเกล้าฯ” เป็นค าท่ีย่อมาจาก “สะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า” หมายถึง 

 ชื่อสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 

เพื่อนหลายคนตีสีหน้าแปลก ๆ เมื่อรู้ว่าผมท างานอะไร ส าหรับคนที่ตกงานตั้งแต่วันแรกที่ จบ ปวส.  

เมื่อเพื่อนคนหนึ่งชวนมาท างานที่นี่ ผมรบีรับค าโดยไม่เคยเห็นว่างานแบบนีส้กปรกตรงไหน 

(ลั่นทมโรยกลีบ, 2542, หน้า 106) 

  ค าว่า “ปวส.” เป็นค าท่ีย่อมาจาก “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” หมายถึง วุฒิการศึกษาระดับ

อนุปริญญา 

  ค าว่า “ประกาศนียบัตร” หมายถึง น. เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปรกติต ่ากว่าระดับอุดมศึกษา 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 700) 
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  ค าว่า “วชิาชีพ” หมายถงึ น. วชิาท่ีจะน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ เชน่ วชิาแพทย ์วชิาช่างไม้ วชิา

ชา่งยนต์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1118) 

  ค าว่า “ชั้น” หมายถึง น. สถานภาพทางสังคมท่ีไม่เสมอกัน เช่น ชนชั้นกลาง ชนชั้นกรรมาชีพ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 370) 

  ค าวา่ “สูง” หมายถึง ว. เหนอืระดับปรกต ิเชน่ อุณหภูมิสูง ไข้สูง ความสามารถสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556, หนา้ 1249) 

7. ค าเลียนเสียงพูด หมายถึง ค าท่ีเขียนถ่ายออกมาให้เหมือนกับเสียงพูดให้มากท่ีสุด เช่น ดีท่ีซู๊ด, 

ใชม่ัย้, นะคราบ, สตสิตัง, อย่างนงึ, ส ามะคัญ ฯลฯ 
“หนังอย่างนีไ้ม่เหมาะส าหรับหน่อย หนังอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ปล่อยให้ออกมาได้ยังไง ไม่มีเซ็นเซอร์” “โธ!่ พ่อ

ก้อ… หน่อยโตแล้วนะคะ รู้วา่อะไรเหมาะไม่เหมาะค่ะ” 

(ละครจริงในห้องขาวด า, 2542, หน้า 207) 

  ค าว่า “ก้อ” มาจากค าวา่ “ก”็ หมายถงึ สัน. แลว้, จึง, ย่อม, เชน่ พอหันหน้ามาก็พบเขา ท าดีก็ได้ดี 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1) 

  ค าว่า “ก้อ” ตามบริบทหมายถงึ ค าท่ีใชแ้สดงความรู้สกึว่ามันสมควรแลว้ 

2. กลวิธกีารใช้ประโยค 

1. ประโยคสัน้ (Attic Sentence) นักเขียนใชป้ระโยคเอกัตถประโยคเป็นสว่นใหญ ่
[ช่วยผมด้วย ช่วยเอาหมอนกดหน้าผมเถอะ ผมอยากตาย] “ชีวติยังมีความหมาย…” 

   [คุณพูดตลกหรือเปล่า? แมแ้ต่เมียผมยังไม่มาเย่ียมผมอีกแล้ว] “…ฉันเชื่อเช่นนั้นจริง ๆ” 

   [กูอยากตาย ได้ยินไหม? กูอยากตาย กูอยากตายโว่ย!]  “ฉันมหีนังสือเล่มหนึ่ง เอามาจากบ้าน  

ฉันจะอ่านให้ฟังเอาไหม?” 

   [ผมไม่อยากฟัง]     หล่อนเริ่มอ่านหนงัสือ 

(กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, 2542, หน้า 123) 

 จากตัวอย่างเป็นการใช้ประโยคสั้นเพื่อบรรยายสลับกับบทสนทนาสั้น ๆ เพื่อให้ด าเนินเร่ืองต่อไปได้

อย่างรวดเร็ว 

2. ประโยคยาวขึ้น (Isocratic Sentence) เป็นประโยคอเนกัตถประโยคหรือสังกรประโยค เป็นประโยค 

ขนาดยาวท่ีขยายความให้แก่กันในกลุ่มประโยคท่ีเขียนขึ้นมา 
วันนี้เป็นคร้ังแรกที่ผมเข้าไปในบ้านของลั่นทม และรู้จักครอบครัวนี้ดีขึ้นสัมภาระกับเคร่ืองครัวเก่า ๆ   

กองระเกะระกะขวดเหล้าหลายสิบใบวางที่มุมห้องที่เก้าอี้โยกมีหนังสือ และกองนิตยสารกองหนึ่งผมขมวดคิ้วนึก  

แปลกใจที่เห็นแนบเนือ้นางของผมที่นี่คงเป็นสมบัติของพ่อเธอซึ่งอาจไม่เคยรู้วา่หลายเร่ืองในนั้นเป็นผลงานของผมเอง 

(ลั่นทมโรยกลีบ, 2542, หน้า 107) 

  จากตัวอยา่งเป็นการใชป้ระโยคท่ีมกีารขยายความอธิบายถึงสิ่งของเครื่องใชต้า่ง ๆ ท่ีอยูภ่ายในบ้าน

ของเด็กสาวชื่อลั่นทม ซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพอ่ของเขาเพียงสองคน 
พิรุณเดือนหกโปรยพร่างฟ้า แรกหยดเป็นหยาดฝอยและค่อยหนาเม็ดขึน้ ละอองชืน้ท าให้เขาสะท้าน เท้า

เปล่าด าเปื้อนด้วยย่ าไปตามคันนากรังดินโคลน เงยหน้ามองแผ่นฟ้าที่อาบม่านฝนเป็นสีเทาซีด ฟ้าอย่างนี้แหละที่

สามารถโปรยฝนลงมาไม่มีวันจบสิ้นราวกับตาน้ านิรันดร์บนเขาสูง อากาศหลายอาทิตย์นี้เย็นนัก ต้องระวังตัวให้ดี 

เดี๋ยวจะจับไข้เสียก่อน 

(กามสุขลัลิกานุโยค, 2542, หน้า 185) 
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-Proceeding- 

  จากตัวอยา่งเป็นการใชป้ระโยคท่ีมีการขยายความอธิบายสภาพอากาศและบรรยากาศขณะทีฝ่น

ก าลังจะตก 

3. ประโยคยาวแบบโวหาร (Ciceronian Sentence) เป็นประโยคท่ีต้องกล่าวรายละเอียด แต่ละอย่าง ๆ 

ไปจนจบ จึงจะมเีนื้อความท่ีสมบูรณ์เป็นท่ีเข้าใจ หรอืประโยคค าถามแบบ 
การหวังให้ต ารวจช่วยคงยากเสียแล้วเนื่องจากผู้ก่อการร้ายเป็นคนบ้าที่ฉลาด อีกทั้งข้าพเจ้าก็มิใช่ 

พวกพันธุ์ วี.ไอ.พี. (ข้าพเจ้าเป็นเพียงพันธุ์นิยม วี.เอส.โอ.พี. เท่านั้น) ผู้มีบารมีมากพอ ที่ท าให้รัฐบาลยอมตาม

ข้อเสนอของคนร้าย คร้ันจะหวังให้นักเขียนพวกนั้นถกเร่ืองออกมาให้ส าเร็จภายในเวลาก าหนดดูยากเย็นย่ิงกว่า  

ดังฉะนี้ควรอย่างย่ิงที่ข้าพเจ้าจักคิดหาทางช่วยตนเองตามหลัก “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ” 

(วรรณกรรม 48 ชั่วโมง, 2542, หน้า 232) 

  จากตัวอยา่งเป็นค ากล่าวของตัวละครเอกในเร่ืองท่ีก าลังสนทนากับหว้งความคิดของตัวเองเพือ่หา

วธีิเอาตัวรอดจากการโดนผู้ร้ายจับเป็นตัวประกัน เนื่องจากทนรอความหวังจากคนท่ีจะมาชว่ยไมไ่หว จึงคิดหาทาง

ออกเพ่ือชว่ยตนเองตามหลักสุภาษติท่ีกลา่วว่า “ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน” 

3. กลวิธกีารใช้ส านวน 

1. ใช้ย่นข้อความที่ยาว โดยท่ีภาษิตส านวนเป็นข้อความท่ีสั้น แต่กินความบางคร้ังอาจใช้แทน

ข้อความยาว ๆ เป็นการประหยัดเวลาและเนื้อท่ีกระดาษ โดยได้รับความหมายครบถ้วนบริบูรณ์  
“ข้าเหน็แกใชช้ีวติอีลุย่ฉุยแฉกแล้วทนไม่ได้ จึงแวะมาหา” 

                          (เรื่องของผมกับพ่อ, 2542, หน้า 150) 

  ส านวน “อีลุ่ยฉุยแฉก” หมายถึง ว. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก หรือ อีฉุยอีแฉก              

ก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1419)  

  ส านวน “อลีุ่ยฉุยแฉก” ตามบริบทหมายถงึ การใชช้วีติแบบเหลวแหลก ไมม่อีะไรเป็นช้ินเป็นอัน 

“ผมดื่มแต่เหล้า น้ าผึง้พระจันทร์ไม่จ าเป็น ต้าน้้าพริกละลายแม่น้้าเปลา่ ๆ” 

(ค าสารภาพของช้างเท้าหลงั, 2542, หน้า 265) 

  ส านวน “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า” หมายถึง ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่ายทรัพย์

ในทางที่ไมเ่กิดประโยชน์, เสียทรัพย์จ านวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชนอ์ะไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 497)  

  ส านวน “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า” ตามบริบทหมายถึง การลงทุนหรือใช้จ่ายเงินโดยท่ีไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไร 

2. ใช้ขยายหรือเน้นความเข้าใจ บางคร้ังอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจชัดเจน ผู้ส่งสารอาจใช้วิธี

เปรียบเทียบโดยยกภาษติส านวนมากล่าว 
เมื่อเร่ิมกินอาหาร ก็รู้สึกดีขึ้น แต่ยังมีบางสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ก่อนสามารถกลับบ้านได้ บางสิ่งที่อาจเป็น

เพียงเส้นผมบังภูเขาเท่านั้น เขาตั้งต้นเดินทางอกีคร้ัง คราวนี้โกนหัวเกลี้ยงเกลา ห่มผ้าสะอาดหมดจด เขารู้สึกผอ่น

คลายกว่าเดิม 

(กามสุขลัลิกานุโยค, 2542, หน้า 194) 

  ส านวน “เส้นผมบังภูเขา” หมายถึง น. เร่ืองง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาบังอยู่ 

(ราชบัณฑติยสถาน, 2556, หนา้ 1252) 

  ส านวน “เส้นผมบังภูเขา” ตามบริบทหมายถงึ เร่ืองง่าย ๆ ที่คิดไม่ออกหรือมองข้ามไป 
อาเจ๊กกลุ้มใจถึงขั้นกินเหล้าและคิดฆ่าตัวตาย ทว่าเพียงสองวันต่อมา อาเจ๊กก็ย้ายเข้าตึกแถวใหม่พร้อม

ข้าวสาร อาหารแห้ง หม้อ ชาม และเงินก้นถุงจ านวนหนึ่งที่ญาติทุกคนระดมก าลังให้คนละไม้คนละมอื 

             (เช็งเมง้, 2542, หน้า 306) 
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  ส านวน “คนละไมค้นละมอื” หมายถงึ ต่างคนตา่งชว่ยกันท า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หนา้ 227)  

  ส านวน “คนละไม้คนละมือ” ตามบริบทหมายถึง ต่างคนต่างช่วยกันท า สามัคคีกัน ช่วยเหลือ

เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

3. ใช้แทนถ้อยค าที่ไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ บางกรณีมีถ้อยค าท่ีรุนแรงหรือไม่สุภาพ ผู้กล่าวไม่อาจ

กล่าวค านัน้ตรง ๆ หรือตอ้งการหาค ามาแทนความรู้สกึท่ีรุนแรงโดยไมห่ยาบคายก็อาจได้ภาษิตส านวนเป็นเคร่ืองมอืได้ 
              ผมร่ายยาวแถมอ้างพระคัมภีร์จนหลางน้าศักดิ์เสียงอ่อนลง “แล้วคนอื่นจะเชื่อหรือว่าเราท าเพื่อ

สังคม?” ผมว่า “หลวงน้าแคร์ด้วยเหรอกับเสียงนกเสียงกา?” ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงกลายมาเป็นเฉลียววโรภิกขุ 

                      (ค าให้การ, 2542, หนา้ 48) 

  ส านวน “เสียงนกเสียงกา” หมายถงึ น. ความเห็นของคนท่ีไม่มอี านาจ เชน่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นา่จะ

ฟังเสียงนกเสียงกาบ้าง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 1264) 

  ส านวน “เสียงนกเสียงกา” ตามบริบทหมายถงึ ความคิดเห็นท่ีไม่ได้ให้ความสนใจหรอืความส าคัญ 
เขารู้ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง เขาเร้นอารมณ์อย่างมิดชิด ปัญหาของเขาไม่ใช่แต่ท าอย่างไร ให้

นักการเมืองคงเป็นฐานให้เขา แต่ท าอย่างไรจะกันคู่แข่งทางธุรกิจให้พ้นจากวงการเมืองไปก่อน เขาได้รับบทเรียน

ของการยืมจมูกคนอื่นหายใจมามากพอแล้ว 

(เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด, 2542, หน้า 376) 

  ส านวน “ยืมจมูกคนอื่นหายใจ” หมายถึง ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ                                 

หรือ เอาจมูกผู้อ่ืนมาหายใจ ก็วา่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 956) 

  ส านวน “ยมืจมูกคนอื่นหายใจ” ตามบริบทหมายถงึ การพ่ึงพาผู้อ่ืน 

 4. ใช้เพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า ภาษิตและส านวนมักเป็นข้อความท่ีกะทัดรัด ความหมาย

กระชับ มีสัมผัสคล้องจองและมีการเล่นค าอย่างไพเราะ จึงน ามาใช้เพิ่มความสละสลวยให้แก่เร่ืองท่ีพูดหรือเขียนได้

เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการประกวดค าขวัญหรือคติพจน์ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับภาษิตส านวน เพื่อให้คนจดจ าได้งา่ย 

และไพเราะกวา่การใชค้ าพูดธรรมดา เช่น 

ผมเกิดในตระกูลชาวไร่ เทือกเขาเหล่ากอประกอบอาชีพเกษตรกรรมมานานหลายชั่วคน ยึดที่ท ากินที่

บ้านบางสวนใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ก็อยู่ในอ าเภออ านาจเจรญินั่นแหละ 

                      (ค าให้การ, 2542, หน้า 35) 

  ส านวน “เทือกเถาเหล่ากอ” หมายถึง น. เชื้อสายวงศ์ตระกูลท่ีสืบเนื่องต่อกันมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556, หนา้ 586) 

  ส านวน “เทือกเถาเหลา่กอ” ตามบริบทหมายถงึ เช้ือสายวงศ์ตระกูล 
บ่อยคร้ังเตี่ยเดินไปหยุดที่หน้าร้านข้าวต้มกุ๊ย ยืนลังเลอยู่นานว่าจะเข้าไปดีไหม และในที่สุดก็เดินกลับที่

พ านักท้องเปล่า ดื่มน้ าแก้หิว เตี่ยยอมอดเพื่อเก็บหอมรอมริบสรา้งตัว 

                                         (เช็งเม้ง, 2542, หนา้ 293) 

  ส านวน “เก็บหอมรอมริบ” หมายถงึ ก. เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, 

หนา้ 142)  

  ส านวน “เก็บหอมรอมริบ” ตามบริบทหมายถงึ การเก็บออมเงินทีละเล็กละน้อย 
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4. กลวิธกีารใช้โวหารภาพพจน์ 

1. อุปมา การเปรียบเทียบสิ่งท่ีเหมอืนกันหรือแตกตา่งกัน อุปมานัน้ เป็นสิ่งท่ีน ามาเปรียบ มักใชคู้่ไปกับ

อุปไมย ซึ่งเป็นเนื้อความท่ีรับเอามาเปรียบ มคี าเช่ือมระหว่างอุปมากับอุปไมย เช่น  
บัดดลในใจส าเหนียกความสิ้นหวังแผ่วพุ่งขึ้นมาจากท้องน้อย พล่านขึ้นยอดอก หัวใจพลันเต้นถี่เร็ว  

ผวิกายร้อนวูบวาบคล้ายยืนอยู่ข้างกองไฟมหึมาขณะที่ปลายเท้าทั้งสองชาด้านเหงื่อเย็นซึมแผ่นหลังด้วยความกลัว 

(กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, 2542, หน้า 117) 

  “ผิวกายร้อนวูบวาบคล้ายยืนอยู่ข้างกองไฟมหึมา” เปรียบเทียบความรู้สึกกลัวจนผิวกายร้อนวูบ

วาบเหมอืนก าลังยนือยูข่้างกองไฟขนาดใหญ่ 

2. อุปลักษณ์ การเปรียบสิ่งหนึ่ง โดยใชค้ าว่า เป็น เท่า คือ ฯลฯ เปรียบของสองสิ่งวา่เท่ากัน แทนกัน

และกันไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน เช่น  

“น้ ายาฆ่าปลวก เพราะมงึเป็นปลวกท่ีแทะสังคมนีไ้ง!” 

(การหนีของราษฎร ์โลกสามใบของราฎร์ เอกเทศ, 2542, หน้า 62-63) 

“มึงเป็นปลวกท่ีแทะสังคม”เป็นการเปรียบเจ้าของซ่องท่ีเอาผู้หญิงมาค้าประเวณีท าให้สังคมเสื่อม

ถอย เหมือนกับปลวกท่ีมีนิสัยชอบกัดแทะท าลายสิ่งของท าให้เกิดความเสียหาย 

การลงทุนเร่ิมออกผลเมื่อเขาเขยิบฐานะเป็นคนท าบัญชี ตั้งแต่นั้นตัวเลขกลายเป็นลมหายใจของเขา

เขาคิดบัญชีคล่องแคล่วราวกับว่าเรียนมันมาตั้งแต่เกิด เขารู้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่สตางค์ ต่อหนึ่งวันอาจ

หมายถึงก าไร 

(เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด, 2542, หน้า 97) 

  “ตัวเลขกลายเป็นลมหายใจของเขา” เปรียบเทียบสิ่งท่ีเขาได้ท าเป็นประจ า ก็คือ ตัวเลขเป็นเหมือน
ลมหายใจของเขา ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยต่อชวีติของเขาให้ด าเนินไปในแต่ละวัน 

3. บุคลาธิษฐาน การสมมติให้เป็นบุคคล สมมติสิ่งท่ีไม่ใช่คน ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ  ไม่มี

ความรู้สกึนึกคิด ให้เป็นคนมีกิริยาอาการ เชน่ 

ในคืนสุดท้ายบนภูหนาว ก่อนเราตัดสินใจกลับสู่โลกภายนอก เปลวไฟแลบเลียกองฟืน ให้ไออุน่ เสียง

เศษไฟแตกประทุ ผมรูส้ึกเหงาเศรา้ แต่เราตัดสินใจแล้วที่จะยอมรับอนาคตทุกรูปแบบที่จะมาถึง 

 (ย่ีสิบปีหลัง, 2542, หน้า 178) 

  “เปลวไฟแลบเลียกองฟืน” เปรียบเปลวไฟท่ีมีกิริยาอาการคล้ายมนุษย์คือ การแลบเลีย ซึ่งตาม

บริบท หมายถงึ เปลวไฟท่ีคอ่ย ๆ แผดเผากองฟืน 

น้ิวแกะไกปืน อีกไม่กี่นาที กระสุนท่ีนอนสงบในรังเพลิงจะถูกปลุกขึ้นมาท างานอีกไม่กี่ชั่วโมง ข้าพเจ้าก็จะ

อาบน้ าเย็น กนิข้าวและฟังข่าวภาคค่ าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คนืน้ีทุกคนทั่วประเทศคงได้ยินประกาศของ 

“ทา่น” น้ าเสียงกร้าวกังวานท าใหบ้างคนสะดุ้ง หลายคนคัดค้าน และอีกหลายคนสาสมใจ แต่เสียงปืนไม่เคยหยุดค าราม 

(เพชฌฆาต, 2542, หน้า 351) 

  “กระสุนท่ีนอนสงบในรังเพลิง” เปรียบลูกปืนหรือลูกกระสุนมีกิริยาอาการคล้ายมนุษย์คือ ก าลัง

นอน ตามบริบทหมายถึง ลูกปืนท่ีอยู่ในกระบอกปืนก าลังจะถูกน ามาใช้งานซึ่งก็คือ การประหารชีวิตของนักโทษด้วย

การยิงปืน 

4. อติพจน์ การใช้ค าเกินจริง เพื่อเน้นความรู้สึก ท าให้ข้อความนัน้มนี้ าหนักหรือเกิด ความซาบซึ้ง

ซึ่งผู้อ่านผู้ฟังทราบดวีา่ถ้อยค าหรอืขอ้ความน้ันไมเ่ป็นจริง เห็นภาพพจนไ์ด้งา่ย เช่น  
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“ไปให้พ้นนะพ่อ” ลูกสาวร้องลั่นและตบหน้าพ่อ ผมตะลึงงัน จ้องภาพคนเมาสลับกับหน้าเด็กสาวเขม็ง 

ลั่นทมหลบสายตาผมเมื่อรู้วา่ผมมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึน้ วิ่งเข้าห้องปิดประตูดังโครม วินาทีนั้นผมก็เข้าใจเร่ืองทุกอย่าง 

(ลั่นทมโรยกลีบ, 2542, หน้า 110) 

  “วิ่งเข้าหอ้งปิดประตูดังโครม” เปรียบเทียบเสียงปิดประตู โดยใชค้ าเลยีนเสียงธรรมชาติว่า“โครม” 

ภรรยาเขาวางสายลงดังโครม  วางหูโทรศัพท์ลง มือสั่นด้วยความพลุ่งพล่าน พยายามข่มอารมณ ์แต่

ไม่ส าเร็จ เขาตบเคร่ืองโทรศัพท์อย่างแรงจนมันกระเด็นลงบนพืน้ 

(ละครจริงในห้องขาวด า, 2542, หน้า 210) 

  “ภรรยาเขาวางสายลงดังโครม” เปรียบเทียบเสียงวางสายโทรศัพท์อย่างแรง โดยใช้ค าเลียนเสียง

ธรรมชาติว่า “โครม” 

5. สัทพจน์ การเปรียบเทียบท่ีเลียนเสียงหรือแสดงลักษณะอาการต่าง ๆ ท าให้รู้สึกเหมือนได้เห็น

ได้ยินเสียงของส่ิงน้ัน ๆ จริง เช่น  
เขาเบิ่งตากว้างขณะลั่นไก เสียงดังแชะ! รังเพลิงนัดแรกว่างเปล่า เขาเหนี่ยวไกนัดที่สอง แชะ! มันยังว่าง

อกี เขาเหนี่ยวไกนัดที่สาม รู้สึกรอ้นวูบที่ประสาท อา! ส าเร็จในนัดที่สามนี่เอง 

(การหนีของราษฎร ์โลกสามใบของราฎร์ เอกเทศ, 2452, หน้า 76) 

“ลั่นไก เสียงดังแชะ!” เปรียบเทียบเสียงไกปนื โดยใชค้ าค าเลียนเสียงธรรมชาติว่า “แชะ” 

6. อาวัตพากย์ โวหารท่ีให้ความรู้สึกท่ีผิดไปจากธรรมดา ซึ่งเป็นผลของการสัมผัสท่ีควรจะรับรู้

ด้วยประสาทสัมผัส แต่กลับเป็นการใชค้ าใชโ้วหารแทน เชน่ กลิ่นสะอาด ตาขาว ปากหวาน กินใจ 
“ผมไม่อยากเมาเหล้าวันนี้”  “ท าไมคะ?” 

   “ผมอยากเมารักมากกว่า”  “อุย้! ปากหวานนะคะ มา…เบียดจอยเข้ามาหน่อยซิคะ” 

(เรื่องของผมกับพ่อ, 2542, หน้า 154) 

  ค าว่า “ปากหวาน” ตามบริบทหมายถึง  พูดค าหวานไพเราะ เป็นการพูดแสดงความรู้สึกเขินอาย

เวลาท่ีมีผู้ชายมาพูดจีบ 

7. ปฏิปุจฉา การถามท่ีไม่ต้องการค าตอบโดยใช้ศิลปะในการใช้ภาษา เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านเกิดแนวคิด

หรือเพื่อให้เกิดความสนใจมากกวา่จะได้รับค าตอบจากผู้อ่านหรือผู้ฟัง แมจ้ะได้รับค าตอบก็จะเป็นค าตอบปฏเิสธหรือ

อาจเป็นค าถามท่ีให้ผู้อา่น ผู้ฟัง คิดหาค าตอบเอาเอง เชน่ 
ผมครุ่นคิดถึงเร่ืองนี้หลายวัน พ่อผมตายไปแล้วแน่นอน และตัวผมเองก็ยังมีชีวิตอยู่ มีสติสัมปชัญญะ

ครบถ้วน อ านาจอะไรบางอย่างท าให้ท่านปรากฏตัว และพยายามเปลี่ยนวิถีชีวติของผม แต่เพื่ออะไร? บางทีพ่อผม

เป็นเพียงตัวประสานงานระหว่างผมกับอะไรบางสิ่งเหนือธรรมชาติ… 

 (เรื่องของผมกับพ่อ หน้า 160) 

  ข้อความนี้เป็นบทแสดงความคิดเห็นของตัวละครในเร่ือง คือ ทายาทหนุ่มไฮโซท่ีพ่อท้ิงมรดกให้ไว้

หลังจากท่ีพ่อเสียชีวิต ท่ีตั้งค าถามกับตัวเอง ผู้เขียนเลือกใช้ปฏิปุจฉา จากการท่ีทายาทหนุ่มไฮโซตั้งค าถามกับตัวเอง

ในห้วงความคิดในเร่ือง ความสับสน ความไม่แน่ใจกับการปรากฏตัวของวิญญาณพอ่ของตัวเองท่ีรู้สึกเป็นห่วงลูกชาย

และมาปรากฏตัวเพื่อเตอืนสตลิูกชายตัวเองไม่ให้ท าตัวไรส้าระและใช้ชีวิตเล่นไปวัน ๆ 
รถประจ าทางจอดที่หน้าสถานีขนส่งตอนเจ็ดโมงเช้า เราทั้งคู่จับรถสองแถวอีกคันหนึ่งให้ไปส่งเรา ณ 

จุดหมาย ตลอดทางเราทั้งสองไม่พูดอะไร ผมเพียงแต่สงสัยว่าหากสามารถย้อนอดีตกลับไปได้อีกคร้ัง ผมจะท า

เช่นนั้นอีกไหม 

(หมากลางถนน, 2542,หน้า 339) 
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ข้อความนี้เป็นบทแสดงความคิดเห็นของตัวละครในเร่ือง คือผู้ชายคนหน่ึงท่ีรู้สกึสงสัยกับการใช้ชีวิต

ท่ีผ่านมาในอดีต ผู้เขียนเลือกใช้ปฏิปุจฉา จากการท่ีตัวละครในเร่ืองตั้งค าถามกับตัวเองในห้วงความคิดในเร่ืองความ

ไมแ่นใ่จในการใชช้วีติของตัวเองท่ีผ่านมาในอดตีวา่ดีหรือไม ่และถ้าหากสามารถย้อนอดีตกลับไปได้เขาจะท าเชน่น้ันอกี

หรือไม ่
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. กลวิธีการใช้ค า พบกลวิธีการใช้ค าท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่ ค ามีความหมายโดยนัย ค าแสดงอารมณ์ ค ามีศักดิ์ 

ค าภาษาตลาด ค าภาษาตา่งประเทศ ค าย่อ และค าเลียนเสียงพูด รวมค า ทัง้หมด 1,158 ค า ดังนี้ 

  1.1 ค ามีความหมายโดยนัย พบ 47 ค า 1.2 ค าแสดงอารมณ ์พบ 29 ค า    

  1.3 ค ามีศักดิ ์พบ 49 ค า   1.4 ค าภาษาตลาด พบ 117 ค า    

  1.5 ค าภาษาตา่งประเทศ พบ 853 ค า 1.6 ค าย่อ พบ 39 ค า    

  1.7 ค าเลยีนเสียงพูด พบ 24 ค า    

 2. กลวิธีการใช้ประโยค พบกลวิธีการใช้ประโยคท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ ประโยคสั้น ประโยค ยาวขึ้น  

และประโยคยาวแบบโวหาร รวมประโยคท้ังหมด 3,711 ประโยค ดังนี้ 

  2.1 ประโยคสัน้ พบ 1,640 ประโยค    2.2 ประโยคยาวขึน้ พบ 2,053 ประโยค    

  2.3 ประโยคยาวแบบโวหาร พบ 18 ประโยค    

 3. กลวิธีการใช้ส านวน พบกลวิธีการใช้ส านวนท้ังหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ส านวนเพื่อย่นย่อข้อความ 

การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเนน้ความเข้าใจ การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ และการใช้ส านวน

เพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า รวมส านวนท้ังหมด 27 ส านวน ดังนี ้

      3.1 การใช้ส านวนเพื่อย่นยอ่ขอ้ความ   พบ 6 ส านวน   

  3.2 การใช้ส านวนเพื่อขยายหรือเนน้ความเข้าใจ  พบ 6 ส านวน   

  3.3 การใช้ส านวนเพื่อแทนถ้อยค าท่ีไม่ต้องการกลา่วตรง ๆ  พบ 12 ส านวน  

  3.4 การใช้ส านวนเพื่อเพิ่มความสละสลวยของถ้อยค า  พบ 3  ส านวน   

 4. กลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ พบกลวิธีการใช้โวหารภาพพจนท้ั์งหมด 8 ลักษณะ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ 

บุคลาธษิฐาน อติพจน์ สัทพจน ์ปฏวิาทะ อาวัตพากย์ และปฏปุิจฉา รวมโวหารภาพพจนท้ั์งหมด 549 แห่ง ดังนี ้

  4.1 อุปมา พบจ านวน 89 แห่ง     4.2 อุปลักษณ ์พบจ านวน 10 แห่ง    

      4.3 บุคลาธษิฐาน พบจ านวน 8 แห่ง    4.4 อตพิจน ์พบจ านวน 1 แห่ง    

      4.5 สัทพจน ์พบจ านวน 12 แห่ง     4.6 อาวัตพากย ์พบจ านวน 1 แห่ง    

4.7 ปฏปุิจฉา พบจ านวน 428 แห่ง    

  



1290 

 

-Proceeding- 

อภปิรายผล 

 จากการศกึษากลวธีิการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ จ านวน 

17 เร่ือง อภิปรายผลดังนี ้

จากการศกึษากลวธีิการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ของวินทร์ เลียววาริณ จ านวน 

17 เร่ือง เป็นการผสมผสานระหว่างบทความกับเร่ืองสั้น ดังนั้นกลวิธีการใช้ภาษาท่ีพบจึงมีความหลากหลายในการ

น าเสนอเร่ืองสั้นแตล่ะเร่ือง ท่ีเหมาะสมกับเนื้อเร่ือง สะทอ้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เขียนท่ีสามารถสรรค า 

ประโยค ส านวน โวหาร และภาพพจน์ มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวให้มีความโดดเด่น มีการด าเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

และท าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ สถานการณ์ ความรู้สึกบีบคั้น สะเทือนอารมณ์ของผู้อ่านผ่านตัวละคร เช่น ตัวละคร

เอกจากเร่ืองสั้น “ลั่นทม” “ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง” “เร่ืองของผมกับพ่อ” เป็นต้น ผู้เขียนถ่ายทอดผ่านเร่ืองราว

ได้เป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรศกึษากลวธีิการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองส้ันเล่มอื่น ๆ ของวินทร์ เลียววาริณ 

 2. ควรศึกษากลวิธีการใชภ้าษาในวรรณกรรมเร่ืองสั้นและนวนิยายของนักเขยีนท่านอ่ืน ๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา ความชว่ยเหลอืจากผู้มพีระคุณหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีให้โอกาสและสนับสนุนการท าวิจัยในคร้ังนี้ คณะผู้วิจัย รู้สึกซาบซึ้งอย่ างยิ่ง และขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย และคณะกรรมการควบคุมการวจิัย ท่ีได้

สละเวลาอันมคี่ายิ่งในการชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษา ตลอดจน การตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องให้ด้วยความเมตตา 

และเอาใจใส่เป็นอยา่งดี จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตร 

ในสาขาภาษาไทยทุกคนท่ีท าให้การท าวิจัยในคร้ังนี้ราบร่ืน ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้

สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้ความเมตตาอนุเคราะห์คณะผู้วิจัยในทุกเร่ืองและขอขอบคุณ 

วินทร์ เลียววาริณ ผู้เขียนวรรณกรรมเร่ืองสั้น “สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่าคน” ท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานเร่ืองสั้นท่ีน่าสนใจ และ

เป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้วิจัยได้น ามาศึกษาค้นควา้จนเกิดเป็นงานวิจัยฉบับนี้ 
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การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของฝน ธนสุนทร  

ช่วงป ีพ.ศ. 2542 - 2547 

Using the Thai’ s Words Style and Foreign Words in The Country Song of Fon 

Thanasuntorn During 1999 - 2004 
 

อรณี เงาปัชชา1, พัทธนันท์  พาป้อ1, ปพิชญา พรหมกันธา1* และ ปุ่น ชมภูพระ1 

Oranee Ngaopatcha1, Phatthanant Phapor1, Paphichaya Phromkantha1*and Pun Chomphuphra1 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเร่ือง การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร 

ช่วงปี พ.ศ. 2542 - 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทย และค าภาษาต่างประเทศในบทเพลง

ลูกทุ่ง ของ ฝน ธนสุนทร ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยอา้งองิหลักเกณฑ์ของสถาบัน

ภาษาไทย และค าภาษาต่างประเทศจากบทเพลงของฝน ธนสุนทร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ผลการวจิัยได้ดังนี้   

 1. ด้านรูปลักษณ์ของค าไทย การใช้รูปลักษณ์ของค าไทย จ าแนกเป็น 5 ประเภท พบจ านวน 364 ค า ดังนี้  

1) ค าซ้อน พบจ านวน 179 ค า  2) ค าประสม พบจ านวน 126 ค า  3) ค าซ้ า พบจ านวน 40 ค า  4) ค าสมาส พบจ านวน 

18 ค า และ  5) ค าสนธิ พบจ านวน 1 ค า ตามล าดับ  

 2. ค าภาษาตา่งประเทศท่ีพบในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร พบจ านวน 466 ค า จ าแนกตามภาษาท่ีพบ 

ดังนี้  1) ภาษาบาลี-สันสกฤต พบจ านวน 296 ค า  2) ภาษาเขมร พบจ านวน 145 ค า 3) ภาษาอังกฤษ พบจ านวน  

19 ค า  4) ภาษาฝร่ังเศส พบจ านวน 3 ค า 5) ภาษามอญ พบจ านวน 1 ค า  6) ภาษาเปอร์เซีย พบจ านวน 1 ค า  

และ 7) ภาษาจีน พบจ านวน 1 ค า ตามล าดับ    

           จากการศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร  

ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2547 ท าให้ทราบวา่การใชภ้าษาในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทรในปัจจุบันมีการน าค ายมืจาก

ตระกูลภาษาท่ีแตกต่างกัน มีหลายตระกูล มาประกอบเนื้อร้อง ในด้านของการใช้ค า มีการใช้รูปลักษณ์ของค าไทย

หลายชนิด ท าให้ประโยคหรือข้อความท่ีใช้ในบทเพลงมีความสละสลวย ไพเราะ และสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ลึกซึ้งและชัดเจนยิง่ขึน้  
 

ค าส าคัญ:   การใช้รูปลักษณข์องค าไทย, ค าภาษาตา่งประเทศ, เพลงลูกทุ่ง, ฝน ธนสุนทร 

 

 

 

                                       
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 

*Corresponding author e-mail:  thaieducpru@gmail.com 
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Abstract 
 The article research " The use of the appearance of Thai words and foreign words in Thai folk songs by 

Fon Thanasunthorn during 1999 - 2004" was aimed to study the use of Thai words and foreign words in Thai folk 

songs by Fon Thanasunthorn's song, the researcher has collected data the use of the appearance of the thai word 

is based on the rules of the Thai Institute.  Foreign language words from Fon Thanasunthon's song based on the 

rules of Wilaisak Kingkam. The research results can be summarized as follows: 

1. The used of Thai's words style in Fon Thanasunthorn's songs is classified into 5 categories, found 364 

word of all, as the following details:  1 )  found 1 79 of Overlapping words, 2 )  found 126 of Compound words,  

3) found 40 of Repetition words, 4) found 18 of Sa-mas words and 5) found 1 of Sondhi words, respectively. 

2. The foreign words found in Fon Thanasunthorn's songs, found 466 words of all, as the following details: 

1) found 296 words of Bali and Sanskrit 2) found 145 borrowed words of Khmer 3) found 19 borrowed words of 

English 4) found  1 borrowed words of Taleng Hindi  5) found 1 borrowed words of Farsi  6) found 3 borrowed 

words of French and  7) found 1 borrowed words of Chinese, respectively. 

The study of foreign borrowing appearing in Fon Thanasunthorn’ s songs during 1 9 9 9  –  2 0 0 4 .  

At present, made known that the use of language in the folk song of Fon Thanasunthorn there are many borrowings 

words from different language families.  There are many kinds of Thai words thay makes the group or text used 

in the song has a feeling of relieving melodiousness and convey the meaning to the audience more deeply and 

clearly.  
 

Keywords:   Using the Thai’s words style, Foreign words, Country song, Fon Thanasuntorn  
 

บทน า 
เพลงเป็นคีตศิลป์ท่ีศิลปินได้เรียบเรียงถ้อยค าสัมผัส ผสมท่วงท านองดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็น

บทร้อยกรองท่ีมีความไพเราะ ถ่ายทอดผ่านน้ าเสียงของนักร้องผู้ท่ีมีความสามารถในการขับกล่อม เพื่อความบันเทิง 

สะทอ้นสังคม ให้ความรู้ขา่วสารและสอดแทรกทัศนคต ิอารมณ์ และความรูส้ึกนกึคิดท่ีศิลปินต้องการสื่อสารแก่สังคม 

เพลงมีอิทธิพลสามารถเร้าให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่ืนเริงสดใส หรือโศกเศร้า ก่อให้เกิดความประทับใจและรู้สึกคล้อยตาม

เนื้อหาสาระที่ผู้ประพันธ์น าเสนอ บางเพลงนั้นตราตรึงอยูใ่นความทรงจ า ได้รับความนิยมจากผู้ฟังจนสามารถขับร้อง

ตามได้ คนท่ัวไปนยิมใชเ้สียงเพลงเป็นสิ่งคลายเหงา เพื่อความเพลดิเพลนิ และจรรโลงใจ นับวา่เพลงเป็นวรรณกรรมท่ี

มคีวามส าคัญในชีวิตประจ าวันมาก     

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีใช้ร้องเล่นกันท่ัวไปตามชนบทไทย เป็นเพลงท่ีใช้ภาษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน 

เป็นท่ีนิยมของประชาชนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชนบทได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพลงลูกทุ่ง

หลายเพลงได้สะท้อนสภาพสังคม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย มีหลายเพลงท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวติของคนไทย ซึ่ง

พอจะสืบย้อนหลังไปได้ว่า เพลงท่ีมีแนวเป็นเพลงลูกทุ่งและมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือเพลงโอ้สาวชาวไร่ ผลงาน

ประพันธ์ของ ครูเหม เวชกร และเป็นเพลงร้องประกอบการแสดงละครวิทยุ เมื่อปี พ.ศ. 2481 จนกระท่ังจ านง รังสิกุล 

เร่ิมใช้ค าว่าเพลงลูกทุ่ง เป็นคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 สืบมาจนกระท่ังบัดนี้ ซึ่งถือได้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมของชาติ สมควรท่ีจะได้รับการอนุรักษแ์ละส่งเสริมให้แพร่หลายตอ่ไป ศลิปิน ผู้ผลิตและผู้สร้างสรรค์ผลงาน
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เพลงลูกทุ่งทุกคนเหล่านี้ ควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ตลอดจนให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า  

(เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2532, ค าน า) 

การใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสาร โดยเฉพาะการเลือกใช้ค าและกลุ่มค าเพื่อ

การสื่อสารในบทเพลงเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะ และเป็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้รูปลักษณ์ค าไทยและ

ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในการประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้ภาษาสื่อความหมายตามยุคสมัย

ได้อยา่งเหมาะสม เพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร เป็นเพลงท่ีมีความหมายหลากหลายทางด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะ

การใช้ค าเพื่อสื่อความรู้สึกของผู้หญิง เพื่อตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ฟัง ด้วยการถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งนี้  

มีการน าภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา มาประกอบในถ้อยค าหรือเนื้อเพลง เพื่อให้เพลงนั้น ๆ มีความไพเราะ 

สนุกสนาน น่าฟังและเป็นท่ีน่าสนใจ  

ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศกึษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่ง

ของ ฝน ธนสุนทร ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยมุ่งศึกษา การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาตา่งประเทศใน

บทเพลงลูกทุ่ง ของ ฝน ธนสุนทร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็น

ประโยชนแ์ละแนวทางในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทยตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค ์
         เพื่อศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร ช่วงปี  

พ.ศ. 2542 – 2547 
 

กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเพลงลูกทุ่งของฝน ธนสุนทร ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2547 

 

ตระกูลของภาษาต่างประเทศ 

  - ค าประสม 

  - ค าซ้ า 

  - ค าซ้อน 

  - ค าสมาส 

  - ค าสนธ ิ

    

 

     

รูปลักษณ์ของค าไทย 

จีน-ทิเบต 

-ภาษาจีน    

 

     

     

อินโด-ยูโรเปียน 

    - ภาษาบาล ี

    -ภาษาสันสกฤต 

    - ภาษาเขมร 

    - ภาษาอังกฤษ 

    - ภาษาฝร่ังเศส 

    - ภาษาเปอร์เซีย 

ออสโตนเีซียน 

-ภาษามอญ 

     

     

รูปลักษณข์องค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุง่ของฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 
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สมมุตฐิาน 

บทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2547  มกีารใชรู้ปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาตา่งประเทศ

ท่ีมาจากตระกูลภาษาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ท าให้เกิดความไพเราะ และมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตัว จึงท าให้

ได้รับความนยิมอย่างแพร่หลาย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา ขอบเขตดา้นเนื้อหาของวจิัยคร้ังน้ี คือ 

1. การใช้รูปลักษณข์องค าไทยของ ฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 

2. การใช้ค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547  

ขอบเขตด้านข้อมูล ผู้วิจัยจะศกึษาการใชรู้ปลักษณข์องค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ 

ฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 มีจ านวน 61 เพลง ดังนี้ 
รายช่ือเพลง ปี พ.ศ. รายช่ือเพลง ปี พ.ศ. 

1. ฮักอ้ายโจงโปง พ.ศ. 2542 31. ราตรีน้ีมอีดตี  พ.ศ. 2544 

2. อยา่กลัว   พ.ศ. 2542 32. ขอใช้สิทธิ์                พ.ศ. 2545 

3. แกล้งลวง   พ.ศ. 2542 33. ร้องไห้ใต้ต้นคูน          พ.ศ. 2545 

4. สาวโกสัมพี   พ.ศ. 2542 34. อยา่ห่วงฉันเลย         พ.ศ. 2545 

5. ท้ิงน้องไวห้นองหาน  พ.ศ. 2542 35. เตียงว่าง                  พ.ศ. 2545 

6. กราบเท้าพอ่หลวง พ.ศ. 2542 36. น่ีหรือคอืรัก               พ.ศ. 2545 

7. อยากฆา่ผูช้ายเจ้าชู ้ พ.ศ. 2542 37. เทพบุตรในดวงใจ        พ.ศ. 2545 

8. วอนลมฝากรัก   พ.ศ. 2542 38. วันรักวันรอ              พ.ศ. 2545 

9. เอียงแกม้คอย พ.ศ. 2542 39. คดิได้ท่ีชั้นห้า            พ.ศ. 2545 

10. รักจริงต้องรอ  พ.ศ. 2542 40. ฉันมใิชน่างเอก          พ.ศ. 2545 

11. ใจอ่อน   พ.ศ. 2543 41. ไมน่อกสายตา           พ.ศ. 2545 

12. เบื่อคนลวง  พ.ศ. 2543 42. พี่ชายชั่วคราว  พ.ศ. 2546 

13. อีกแล้วซทิา่  พ.ศ. 2543 43. หน่ึงก าลังใจ   พ.ศ. 2546 

14. คดิฮอดจังเลย  พ.ศ. 2543 44. ให้เธอหมดแล้ว  พ.ศ. 2546 

15. ลมร้อนหลอนใจ  พ.ศ. 2543 45. รักมาห้าโมงเย็น  พ.ศ. 2546 

16. แมช่ีสาว  พ.ศ. 2543 46. รักแล้วไม่กลัวจน  พ.ศ. 2546 

17. ใจเชือดคอ  พ.ศ. 2543 47. ขอแค่คนสุดทา้ย  พ.ศ. 2546 

18. ใครมปีนืเถ่ือน  พ.ศ. 2543 48. รักคนขีเ้หร่   พ.ศ. 2546 

19. จะรักใครดี  พ.ศ. 2543 49. เจ้าของเป็นไข้   พ.ศ. 2546 

20. ภาษารัก  พ.ศ. 2543 50. แมน่บล่ะ   พ.ศ. 2546 

21. พระเทพฯ ของชาวไทย พ.ศ. 2543 51. คนใชข่องหลายคน   พ.ศ. 2546 

22. แอบรักเขา พ.ศ. 2544 52. แผลเป็นวันวาเลนไทน์   พ.ศ. 2547 

23. หัวใจท่ีถอดวาง  พ.ศ. 2544 53. ขีเ้หร่โดนรัก   พ.ศ. 2547 

24. รักที่เลือกไมไ่ด้  พ.ศ. 2544 54. ให้พี่คนเดียว   พ.ศ. 2547 

25. ฝัง่หัวใจ พ.ศ. 2544 55. ตอนน้ีเธออยู่ไหน  พ.ศ. 2547 

26. แมส่อดสะอืน้   พ.ศ. 2544 56. โลเล   พ.ศ. 2547 

27. โปรดเถดิจงลืม   พ.ศ. 2544 57. รักฉันแล้วรักใครไม่ได้   พ.ศ. 2547 

28. รักส ารอง  พ.ศ. 2544 58. นักโทษของฉัน    พ.ศ. 2547 

29. คล่ืนกระทบฝั่ง  พ.ศ. 2544 59. คนใจร้าย   พ.ศ. 2547 

30. รักที่อยากลืม  พ.ศ. 2544 60. เข็ดจนตาย  พ.ศ. 2547 

  61. ดูเขาท า     พ.ศ. 2547 
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ขอบเขตดา้นเกณฑ ์

1. ด้านการใช้รูปลักษณ์ของค าไทย ผู้วิจัยอ้างอิงหลักเกณฑ์รูปลักษณ์ค าไทยของสถาบันภาษาไทย 

(2553)  การสร้างค าไว้ว่า การสร้างค าในภาษาไทยจ าแนกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ค าประสม , ค าซ้ า, ค าซ้อน, 

ค าสมาส และค าสนธ ิ 

2.  ด้านการใช้ค าภาษาต่างประเทศ ผู้ วิจัยวิ เคราะห์อ้างอิงตามเกณฑ์ในพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ท่ีพบในงานวจิัย ดังนี้ 

  - ภาษาอังกฤษ  - ภาษาเขมร  - ภาษาบาลี-สันสกฤต  

- ภาษาจีน  - ภาษาเปอร์เซีย  - ภาษาโปรตุเกส 

  - ภาษาทมิฬ  - ภาษาฝร่ังเศส   - ภาษาอิตาลี    

- ภาษาอินโดนเีซีย  - ภาษาละติน   - ภาษาญี่ปุ่น  

  - ภาษามลายู   - ภาษาสเปน   - ภาษามาเลเซีย   

- ภาษามอญ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1 .  ศึกษาค้นคว้า เอกสารเกี่ ยวกับบทเพลงของ ฝน ธนสุนทร ช่วงปี  พ.ศ.  2542 – 2547  

จ านวน 61 เพลง     

 2. ศึกษาวิเคราะห์การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในบทเพลงของ ฝน ธน

สุนทร 

 3. เขียนรายงานการวิจัยโดยการใชพ้รรณนาวเิคราะห์ 

4. สรุปผล และอภปิรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

            ศึกษาวิเคราะห์การใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศท่ีพบในบทเพลงของฝน ธนสุนทร 

ชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2547 ผู้วิจัยล าดับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปลักษณ์ของค าไทยท่ีพบในบทเพลงของฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547  

โดยพิจารณารูปลักษณข์องค าไทย จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าสมาส และค าสนธ ิ 

2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศท่ีพบในบทเพลงของฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 

โดยพิจารณาค าภาษาต่างประเทศท่ีพบในบทเพลง 

3. เสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

4. สรุปและอภิปรายผลแบบพรรณนาความ 
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ผลการวิจัย   
 การศึกษารูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศท่ีพบในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 

2542 – 2547 จากบทเพลงจ านวน 61 บทเพลง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม และจัดเรียงน าเสนอ ดังนี้ 

 1. รูปลักษณ์ของค าไทย ตัวอยา่งดังนี้ 

  1.1 ค าประสม 

ไมไ่ด้จงใจ ไมไ่ด้แอบใส่ยาพษิ อยา่เขา้ใจผิด อย่าคิดว่าเป็นนางลวง 

 (ฝน ธนสุนทร, 2542, แกล้งลวง) 
 

     หลับตานกึเห็นหน้าคนลวงน้ าตาร่วงเสียดายหัวใจ  

คนซื่อคือคนเซ่อฉันเลยเผลอใจพลัง้ไป 

 ให้รัก คนท่ีไมจ่รงิใจ เหมอืนให้ เม็ดพลอยไก่กา    

หาคนใจดถีูกลอตเตอร่ี ยังงา่ยกวา่งมเข็มใตค้งคา      

 (ฝน ธนสุนทร, 2543, ใจเชือดคอ) 
 

จะรักลิเก กลัวเฉเชือนเชยีว  เรือเมลเ์รือเขียว กลัวจริงเชยีวใจ 

จะรักนักบิน ก็กลัวกินน้ าตา กลวัโหม่งพสุธา พาให้ห่วงใย 

จะรักใครดี ฉันนี้กลุ้มใจ แฟนฉันมากมาย ไมรู้่จะรักใครดี 

(ฝน ธนสุนทร, 2543, จะรักใครดี) 
 

แมก่็บอก พอ่ก็สั่งโปรดจงระวัง เพราะเราเป็นหญงิ  

ลูกเอย๋ ให้ประวิง เกิดเขาขว้างท้ิง จะช้ าอุรา  ไมเ่ชื่อวาจา น้ าตาจึงเช็ดหัวเข่า      

  (ฝน ธนสุนทร, 2547, เข็ดจนตาย) 
 

    จนแสงเดอืนจาง ห่างตา ฟา้เกอืบจิสาง ใจรา้ย ใจด า   

(ฝน ธนสุนทร, 2543, คิดฮอดจงัเลย)   

 1.2 ค าซ้ า 

    ใหม ่ๆ ฮกัอ้ายจิงปิง  วัดไดจ้รงิ ๆ ฮักเท่าหอยโข่ง 

   นานเข้าฮักอา้ยจางปาง ความรักชักกว้างเท่าปากล าโพง    

   ตอ่มาฮักอ้ายมากเขา้ ค่ าเพลเยน็เชา้ ฮักเท่า ๆ โอง่    

   โดน ๆ ฟา้ก็ยังแคบ เพราะน้องซแิอบ ฮักอ้ายโจงโปง 

              จิงปิง จางปาง แจงแปง โจงโปง จิงปิง จางปาง แจงแปง โจงโปง 

   โปรดเถอะ ฮักอา้ยจรงิ ๆ ไมใ่ชอ่า้งอิง มาเวา้โพร่ง ๆ 

(ฝน ธนสุนทร, 2542, ฮักอา้ยโจงโปง) 

 

 

 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%87_%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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    จะมแีฟนท้ังทีท าไมมันมทุีกข์ ตอ้งนั่ง ๆ ลุก ๆ มแีตค่ิดถึง 

   บางทหีลับยังฝันยันตีหน่ึง  ฝันเร่ืองซึ้ง ๆ ตลอดเวลา 

   พอไกลกันซกัวัน ดวงใจก็พลันเพอ้ อะ่ป้้า ๆ เป๋อ ๆ คอยแตเ่หลยีวหา                 

   พอเจอหุน่คล้าย ๆ ใจซู่ซา่ นกึวา่เธอมาหาฉันทุกท ี 

              ตอนนีเ้ธออยู่ท่ีไหน อยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนนี่                         

   ตอนนีเ้ธอท าอะไร กับใครกับใคร ที่ไหนน่ี ก าลังจีบใครก็รีบกลับซิ                                          

   อย่าลมืวา่มี ฉันในสญัญา ท าไมลมืหรือไง ถึงไมค่่อยมาเลย                               

   จึงเฉื่อย ๆ เฉย ๆ ไมค่่อยมาหา ไปเพลนิอยูท่ี่ไหนอยากเจอหน้า                                 

(ฝน ธนสุนทร, 2547, ตอนนีเ้ธออยูไ่หน) 
 

1.3 ค าซ้อน 

    พอ่ยืนตระหง่านใครผ่านเคารพบูชา  

   (ฝน ธนสุนทร, 2542, กราบเท้าพอ่หลวง) 
 

ได้ฟังเพลงร้อง ว่านอ้งน้ีแปรเปลี่ยนใจบน่วา่ท าดแีคไ่หน  

   ก็ยังไม่วายผิดหวัง โถใย ไมล่องไตร่ตรองดูบ้าง   

ถ้าน้องจะคิดหักหลัง จะมานั่งงอ้ท าไม 

   ยังให้เวลา พี่จ๋าถ้ายังขัดสน อย่าตรมตรอมยอมจ านน  

อย่าพึ่งตตีนก่อนไข้ นอ้งเพยีงแกล้งลวงเพื่ออยากดูใจ                               

 (ฝน ธนสุนทร, 2542, แกล้งลวง) 
 

    ปวดร้าวชาชิน หมดสิ้นแรงกาย โทษ ใครเมื่อใจเจ็บช้ าจ าฝืน 

   ขออยูอ่ย่างนี้ อย่างท่ีเคยเห็น ไมอ่ยากจะเป็น คนช้ ากล้ ากลืน 

   จะขอมอบใจให้คนื แมจ้ะขมขื่นยังดีกวา่มีรักลวง     

      (ฝน ธนสุนทร, 2543, เบ่ือคนลวง) 
 

    ใชจ่ะขื่นขม แตเ่ธอเพยีงผู้เดียว อดตีคนืน้ัน   

เพยีงภาพความฝันคร้ังหน่ึง ไมอ่ยากคะนึง   

   วา่ฉันนั้นเพยีงแคชู่ ้ไมค่วรคู่ อยู่ไปปวดร้าว  

ยอมสูญยอมเสียให้เธอหมด สิน้แม้ความสาว 

 แตผ่ลตอบแทนท่ีเขานั้นให้เรา คือน้ าตา             

ดึกดื่นคืนนี้ คงไมม่เีหมอืน คร้ังเก่า 

    (ฝน ธนสุนทร, 2544, โปรดเถิดจงลมื) 
 

    มเีธอคนเดียวเท่านัน้ ดั่งมร้ีอยพันชายท่ีแสนด ี                                 

   คอยป้องกันภัย ไมเ่คยหนา่ยหนี ทุกข์ใดถา้มี ชว่ยกันคลี่คลาย                             

   เหมอืนดั่งเชน่เทพบุตร บริสุทธ์ิด้วยรักมากหลาย 

   ถึงจะยากจนก็เพียงร่างกาย ร่ ารวยเหลอืหลาย ด้วยคุณความด ี                  

   (ฝน ธนสุนทร, 2545, วันรักวนัรอ) 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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    ถ้าสุขเพยีงกาย แตห่ัวใจโดนบีบคั้น  เงินแสนเงินล้านก็ไมต่อ้งการจะมี 

   รวยจนไมเ่กี่ยว ขอแค่เพยีงความจรงิใจ    สมบัตนิอกกาย ขนขวายไมน่านคงมี 

   ยากจนอย่างไร ก็ขอให้เป็นคนดี                    เป็นคู่ชีวี ไมม่ีแปรผันเปลี่ยนใจ 

   แก้วแหวนเงินทองใชจ่ะมองวา่ไมส่ าคัญ    

(ฝน ธนสุนทร, 2546, รักแล้วไม่กลัวจน) 
 

                              จะมีโทษทัณฑ์ หนักเบา แลว้แต่ศาลเขาเห็นใจ  จะให้อภัยหรือให้กักกัน  

ข้าแตศ่าล  ผู้ทรงค าสั่งศักดิ์สิทธ์ิ  ชายคนนี้ท าผิด เพราะคิดนอกใจจากฉัน 

 เรารักกันอยู ่สัญญาเป็นคู่ผูกพนั ยังแอบไปมคีู่ขวัญ  พยานยนืยันวา่เห็นต าตา 

  (ฝน ธนสุนทร, 2547, นักโทษของฉัน) 
 

    ลีล้ับซับซ้อน ยอกย้อนเหลอืใจ โลกทุกวัน นั้นเปลี่ยนแปรไป 

   ท าให้ใจนี ้เปลี่ยนเวยีนผัน  ไมน่า่เช่ือเลย วา่คนที่เคยรักกัน  

จะลมืแมส้ิ่งผกูพันท้ิงกันได้อย่างง่ายดาย 

  (ฝน ธนสุนทร, 2547, คนใจร้าย) 

 1.4 ค าสมาส 

    พระเวสสันดรมาเมตตาคน ชายตัวด า แตว่า่ไมท่ าให้ใครหมองหมน่       

     (ฝน ธนสุนทร, 2546, ขอแคค่นสุดท้าย) 
 

ดุจดังว่าเราเป่ามนตม์ัดใจชาย กระเสอืกกระสน  

   ดั่งคนใกล้ตาย หวานจรงิค าชาย หรือเพยีงอยากได้มาครอง  

นางใดว่าสวยในจินตนยิาย     

(ฝน ธนสุนทร, 2542, สาวโกสัมพ)ี 
 

    เป็นบุญแผ่นดินไทยน้ี  มีกุลสตรี เป็นศรีแผ่นดิน 

   สมเด็จพระเทพฯ ของไทย ทั่วถิ่นเทวา ฟ้าดิน รูส้ิน้ถึง น้ าพระทยั 

   ความดี พระองคเ์ลอล้ า เกินถ้อยค า เรียงร้อยจากใจ                              

   หนาวบ้าง รอ้นบ้าง หนทางไกลใกล้ เย่ียมเยอืน ผองไทย 

   ห่วงใย ไปท่ัว แผ่นดิน ศลิปวัฒนธรรมของชาติ 

              ทรงเป็นธงชัยผงาด ประกาศใหโ้ลกรูส้ิน้ 

   อัจฉรยิะ ท้ังคตีะ และวรรณศลิป์ เป็นร่มโพธ์ิ ศลิปิน  

   ท่ัวแผ่นดนิของพระองค ์ทรงเป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า                                  

   เป็นแก้วตา ข้าน้อย มั่นคง พสกท่ัวหน้า ศรัทธา สูงสงา่                              

   เทิดทูนพระองค์ ศรีราชวงศ์จักรี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ                                 

   ทรงเป็น ธงชัย ผงาด ประกาศให้โลกรูส้ิน้ 

   อัจฉรยิะ ทัง้คีตะ และวรรณศลิป์                      

   เป็นร่มโพธ์ิศิลปิน ท่ัวแผ่นดนิ ของพระองค์ 

(ฝน ธนสุนทร, 2543, พระเทพฯ ของชาวไทย)  
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1.5 ค าสนธ ิ

    สงสารเส้นฝ้าย หมดความหมายมัดใจอา้ยมา 

   คนไกลคงไมรู้่ว่า สาวหลั่งน้ าตา ลงปนน้ าบงึ   

     (ฝน ธนสุนทร, 2545, ร้องไห้ใต้ต้นคูน) 

 2. ค าภาษาต่างประเทศ ตัวอยา่งดังนี้ 

  2.1 ค าภาษาองักฤษ  

   ถึงตัวจะไกล หัวใจไมล่มืความรักภักดี มีภาพถา่ยลายเซ็น  

   เป็นเพื่อนปลอบฤดี น้องคิดถึงพ่ี หอมรูปนี้แทนกาย                                

  (ฝน ธนสุนทร, 2542, รักจริงต้องรอ) 
 

    หาคนใจด ีถูกลอตเตอร่ียังงา่ยกวา่ งมเข็ม ใตค้งคา                            

   ถึงชาติหน้า ก็งมไมไ่ด ้ตาหลับใจยังตื่น   

(ฝน ธนสุนทร, 2543, ใจเชือดคอ) 
 

    จะรักลิเก กลัวเฉเชือนเชยีว  เรือเมลเ์รือเขียว กลัวจริงเชยีวใจ 

   จะรักนักบนิ ก็กลัวกินน้ าตา กลวัโหม่งพสุธา พาให้ห่วงใย 

   จะรักใครดี ฉันนี้กลุม้ใจ แฟนฉันมากมาย ไมรู้่จะรักใครดี 

(ฝน ธนสุนทร, 2543, จะรักใครดี) 
 

    จะวาบหววิก็อกีตอนตหีนึ่ง กลัวผีมันดงึขาเอาคงช็อก 

   มดืลงคงพอทนมดืได้ หลับใหลไมส่นทิแนน่อน  

(ฝน ธนสุนทร, 2545, อย่าหว่งฉันเลย) 
 

   เพยีงมองก็เห็น เชา้เย็น นอ้งให้เวลา ใจก็รักเธอเท่าฟา้ หงสก์า นอ้งไม่เคยแคร์ 

(ฝน ธนสุนทร, 2545, ฉันมใิชน่างเอก) 
 

    สเป็กเดียวกัน กับเขาจึงลงมาทัก เราเลยต้องพัก 

   เบรกรักไวก้่อนนะใจ เขาเป็นคนใช ่ในใจผู้หญิงหลายคน                                   

(ฝน ธนสุนทร, 2546, คนใช่ของหลายคน) 
 

               ไมอ่ยากใหถ้ึงวันวาเลนไทน์     สิบสี่กุมภาคราใด หัวใจร้องไห้ทุกครัง้    

(ฝน ธนสุนทร, 2547, แผลเป็นวันวาเลนไทน์) 
 

    ขอร้องเจ้า อย่าได้จองเวร เพราะเจ้าอยากนั่งเบ๊นซ์     

  (ฝน ธนสุนทร, 2547, เข็ดจนตาย) 

 2.2 ค าภาษาเขมร 

    ได้ฟังเพลงร้อง ว่านอ้งน้ีแปรเปลี่ยนใจ บน่วา่ท าดแีคไ่หน  

  (ฝน ธนสุนทร, 2542, แกล้งลวง) 

 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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               ตาหลับใจไมห่ลับทุกข์มาทับใจยบัท้ังทรวง  

หลับตานกึเห็นหน้าคนลวงน้ าตารว่งเสียดายหัวใจ   

   (ฝน ธนสุนทร, 2543, ใจเชือดคอ) 
 

    จะรักต ารวจ กก็ลัวเป็นหม้าย กลัวพวกผู้ร้าย ยงิตายใจเปลี่ยว 

   (ฝน ธนสุนทร, 2543, จะรักใครดี) 
 

    ถ้าไมป่ระคอง  ก็เหยยีบฉันจมธุลี  คนเลวท่ีผยอง  

ขอสารภาพไถ่บาปใหค้ลายพะวง                   

   (ฝน ธนสุนทร, 2544, หัวใจท่ีถอดวาง) 
 

       โปรดเถิดจงลืม อย่าไดค้รวญเพลงเหมอืนก่อน 

   อย่าหลอกอย่าหลอน ให้ต้องทอดถอนอารมณ์ 

   ฟังเสียงของเธอท่ีเพอ้ครวญ  รัญจวนหวนไห้ ใจเศร้าตรม 

   ใชจ่ะขื่นขม แตเ่ธอเพยีงผู้เดียว อดตีคนืน้ันพยีงภาพความฝันคร้ังหนึ่ง  

    (ฝน ธนสุนทร, 2544, คลื่นกระทบฝั่ง) 
 

    ป่วยการ เอามาบัดกรี  ไมด่ีเพราะมรีอยแลว้     

ก็คล้ายรักมีรอยปริ เป็นต าหน ิดั่งเหมอืนเศษแก้ว       

จากเดิมท่ีเร่ิมส่อแวว และแล้วกถ็ึงเวลา 

     (ฝน ธนสุนทร, 2545, เตยีงว่าง) 
 

    สู้ยอมอดทน แม้จะโดนแกลง้ ตา่งคนตา่งไป  

ใครจะมาแชง่  ดีกวา่อยู่ให้แสลง  

   เสียดแทงอยู่ทุกวัน ฉันมิใชน่างเอก จึงขอลา                

ถึงรักคุณยิ่งกวา่ ดินฟ้ารวมกัน                     

     (ฝน ธนสุนทร, 2545, ฉันมใิชน่างเอก) 
 

    ท าดีเพื่อไผ ท าไมไมเ่คยร าพึง  

พี่คนใจไมถ่ึง จึงใช้เพยีงสายตา 

     (ฝน ธนสุนทร, 2545, ไมน่อกสายตา) 
 

    บ้านฉันก านันยังไม่รับฝาก หลังคามุงจาก หญ้าคาบุฝาบังลม                            

   สัญลักษณ์หน้าบ้านฉันคือต้นลั่นทม บอกความระทม 

 (ฝน ธนสุนทร, 2546, เจ้าของเป็นไข้) 
 

    จึงทอดกายถวายชวีา ผลลัพธ์ออกมา น้ าตาไหลปร่ี 

   แมก่็บอก พอ่ก็สั่งโปรดจงระวัง เพราะเราเป็นหญงิ                            

(ฝน ธนสุนทร, 2547, เข็ดจนตาย) 

https://เพลง.meemodel.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A1_%E0%B8%9D%E0%B8%99%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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 1.3 ค าบาล-ีสันสกฤต 

    เรือนผมหยกิงามสีด าสนทิ เคยรักเหมอืนดั่งชวีติ  

   เคยเพง่พิศเชดิชูใบหนา้ เคยหวเีฉิดฉาย ยาวสยายปกหุ้มคลุมบ่า                    

   เคยรักและหวงหนักหนา อนิจจาจะตอ้งขาดลอย                                       

   วงคิว้กิ่วโค้ง เหมือนวงจันทร์ครึ่ง เคยงอนซ่อนเนตรคมซึ้ง                                     

   เคยพูดถึงยังตรึงน้ าออ้ย เคยหวงสิ้นดี 

   ตอ่จากนีจ้ะหวนละห้อย คมมดีโกนกรดีขาดผล็อย 

   จะเหลอืรอยประดับกาย สูญสิน้ โสภา                    

   จากสุดา ดอกฟ้าเป็นดอกหญ้า เมื่อคราเขาหน่าย  

   เสียศักดิ์ศรีมแีตอ่าย อยูก่็รังแต่ร่างกาย ไมพ่น้ตาข่ายโลกีย ์เวร กรรม 

   โกนหัว ห่มขาว ทิง้คาวหมองหมน่   ตามรอยพระบาทเลิศล้น เพื่อหลุดพ้นอารมณเ์บือ้งต่ า                                  

   ทรงศลีศรัทธา อุเบกขา ภาวนาพร่ าผิดพลั้งไม่หวังพลาดซ้ า                                        

  (ฝน ธนสุนทร, 2543, แมช่สีาว) 
 

    เป็นบุญแผ่นดนิไทยนี้  มีกุลสตรี เป็นศรีแผ่นดนิ 

   สมเด็จพระเทพฯ ของไทย ทั่วถิ่นเทวา ฟา้ดิน รู้สิ้นถึง น้ าพระทยั 

   ความดี พระองคเ์ลอล้ า เกินถ้อยค า เรียงร้อยจากใจ                              

   หนาวบ้าง รอ้นบ้าง หนทางไกลใกล้ เย่ียมเยอืน ผองไทย 

   ห่วงใย ไปท่ัว แผ่นดิน ศลิปวัฒนธรรมของชาติ 

              ทรงเป็นธงชัยผงาด ประกาศใหโ้ลกรู้สิ้น 

   อัจฉริยะ ท้ังคีตะ และวรรณศลิป์ เป็นร่มโพธ์ิศิลปิน  

   ท่ัวแผ่นดนิของพระองค์ ทรงเป็น แก้วใจ ไพร่ฟ้า                                  

   เป็นแก้วตา ข้าน้อย มั่นคง พสกท่ัวหน้า ศรัทธา สูงสงา่                              

   เทิดทูนพระองค์ ศรีราชวงศ์จักรี ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิ                                

   ทรงเป็น ธงชัย ผงาด ประกาศให้โลกรูส้ิน้ 

   อัจฉรยิะ ท้ังคีตะ และวรรณศลิป์                      

   เป็นร่มโพธ์ิศิลปิน ท่ัวแผ่นดนิ ของพระองค์ 

(ฝน ธนสุนทร, 2543, พระเทพฯ ของชาวไทย)  

 2.4 ค าภาษาจีน 

    จะรักนายห้าง หรือก็หวังไมไ่ด้ นายห้างตัวใหญ ่หนูกลัวโดนตี 

   จะรักนักเล่น ก็กลัวขายท่ี จะรักเศรษฐี ก็กลัวขีเ้หนยีว 

(ฝน ธนสุนทร, 2543, จะรักใครดี) 
 

 2.5 ค าภาษามอญ  

    ธารน้ าเมยไหลเลยไหลเลย ท้ิงถิ่นแดนไทย ธารรักเอย 

   ไหลเลยพ้นแผ่นแดนใจ ปล่อยขา้ไวใ้ห้ช้ ากล้ ากลืน     

(ฝน ธนสุนทร, 2544, แมส่อดสะอื้น) 
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 2.6 ภาษาเปอร์เซีย 

    กุหลาบหลุดมอืท่ีฉัน  เห็นเขากอดกันต าตา 

(ฝน ธนสุนทร, 2547, แผลเป็นวันวาเลนไทน์) 

 2.7 ค าภาษาฝรัง่เศส  

    ขอเป็นน้ าตาลก้อน ผสมในถ้วยกาแฟ มสี่วนร่วมดูแล เมื่อใดที่เธอโหยอ่อน 

(ฝน ธนสุนทร, 2546, หนึ่งก าลังใจ) 
 

  หนุม่หน้าตาเท่ห ์เดินเตร่เร่เข้ามาหา  แลว้ถามค าวา่ เธอมาเหมอ่ลอยคอยใคร                       

(ฝน ธนสุนทร, 2546, รักมาห้าโมงเย็น) 

 

    เจียมตัวเจียมตน รูต้ัวเป็นคนไม่เก๋ คนขีเ้หร่สุขล้ าได้ฟังค ารัก ยอมเป็นทาส 

(ฝน ธนสุนทร, 2547, ขีเ้หร่โดนรัก) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

           การศึกษาการใชรู้ปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาตา่งประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร ชว่งปี พ.ศ. 

2542 – 2447 คร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุง่ของ 

ฝน ธนสุนทร ช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยศึกษาวิเคราะห์จากบทเพลงจ านวน 61 บทเพลง การศึกษาวิเคราะห์และ

สรุปผลการวจิัยได้ ดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการใชรู้ปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาตา่งประเทศในบทเพลงลูกทุง่ของ ฝน ธนสุนทร ชว่ง

ปี พ.ศ. 2542 – 2447 จ านวน 61 บทเพลง สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

  1. รูปลักษณ์ของค าไทย พบจ านวนท้ังหมด 364 ค า ได้แก่ 

   1.1 ค าซ้อน   พบจ านวน   179  ค า  

   1.2 ค าประสม              พบจ านวน   126  ค า  

   1.3 ค าซ้ า              พบจ านวน    40  ค า  

   1.4 ค าสมาส              พบจ านวน    18  ค า  

   1.5 ค าสนธิ              พบจ านวน     1   ค า  

  2. ค าภาษาต่างประเทศ พบจ านวนท้ังหมด 466 ค า ได้แก่ 

   2.1 ภาษาบาล-ีสันสกฤต     พบจ านวน   296   ค า       

   2.2 ภาษาเขมร                 พบจ านวน    145   ค า       

   2.3 ภาษาอังกฤษ              พบจ านวน     19   ค า  

   2.4 ภาษามอญ                 พบจ านวน       1   ค า       

   2.5 ภาษาเปอร์เซีย            พบจ านวน       1   ค า       

   2.6 ภาษาฝรั่งเศส              พบจ านวน      3   ค า       

   2.7 ภาษาจีน                    พบจ านวน       1   ค า       
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อภปิรายผลการวิจัย  

          จากการศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของฝน ธนสุนทร ช่วงปี 

พ.ศ. 2542 – 2447 จ านวน 61 บทเพลง พบการใชรู้ปลักษณ์ของค าไทยท้ังหมด 5 ประเภท และค าภาษาต่างประเทศ

ท้ังหมด 7 ภาษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญใจ บุญคุ้ม (2559) ท่ีศึกษาวัจนลีลาในเพลงลูกทุ่ง พบว่าด้านการ

ใช้ค ามีการใช้ค าต่าง ๆ ได้แก่ ค าภาษาถิ่น ค าภาษาต่างประเทศ ค าเรียกญาติ ค าบอกสถานท่ี ค าสื่ออารมณ์ และค า

สแลง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกศราพร พรหมนิมิตกุล (2555) การศึกษาความงามของภาษาในเพลง

ลูกทุง่โดยศึกษาจากเพลงฮิตตดิชารต์ลูกทุ่งมหานคร พบวา่การใช้ภาษาในเพลงลูกทุ่งนอกจากจะมกีารใชค้ าแบบเรียบ

ง่าย สื่อความหมาย ชัดเจน ตรงไปตรงมาแล้ว ด้านการใช้ค ามีการใช้ค ามท้ังท่ีเป็นค าภาษาถิ่น การใช้ค าบ่งสถานท่ี 

การใช้ค าให้เกิดอารมณ์ การใช้ค าสัมผัส การใช้ค าซ้ า การใช้ค าซ้อน การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค าตัด  

ค าสแลง 

จากผลการวจิัย และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องข้างตน้แสดงให้เห็นว่าบทเพลงของฝน ธนสุนทร มกีารใช้รูปลักษณข์อง

ค าไทย และค าภาษาต่างประเทศ โดท่ีน ามาใช้ประพันธ์ในบทเพลง และภาษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยน าค า

ประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาษาไทยถูกน ามาใช้เพื่อให้บทเพลงมีเนื้อหา ส านวนหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้

บทเพลงมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 

ข้อเสนอแนะ 

          ข้อเสนอแนะทั่วไป 

           ควรศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศท่ีพบในบทเพลงของศิลปินท่ีเป็นชาว

อสีานท่านอ่ืน ๆ เช่น บทเพลงลูกทุ่งของ มนตส์ิทธ์ิ ค าสรอ้ย ตั๊กแตน ชลดา สุนารี ราชสมีา เป็นต้น 

          ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

           1. ควรศึกษาการใช้รูปลักษณ์ของค าไทยและค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งของฝน ธนสุนทร 

ตัง้แตชุ่ดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน 

          2. ควรศึกษาการใชโ้วหารภาพพจนใ์นบทเพลงลูกทุ่งของ ฝน ธนสุนทร 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สาขาวิชาภาษาไทย ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้อย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่า ให้ข้อคิด 

ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนท าให้วิจัยฉบับ

นี้ ได้ส าเร็จไปได้ด้วยด ีผู้วิจัยรู้สกึเป็นเกียรตแิละเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง  

 สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขออุทิศคุณค่าและคุณประโยชนอ์ันเกิดจากงานวจิัยในครัง้นี้เพื่อบิดา มารดาครู อาจารย์อันเป็น

ท่ีรักและเคารพตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าวถึงและมิได้กล่าวถึงในวิจัยฉบับนี้ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้

ทางด้านภาษาไทยให้แกผู่้วิจัย 
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ศลิปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอสีานของ “อาม ชุติมา” 

The art of Language Usage in Isan Country Song Appearing in "Arm Chutima's Song" 
 

เสาวลักษณ์ แสงรักษา1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปพิชญา  พรหมกันธา1* 

Saowalak Sangraksa1, Phathanant Phapor1 and Paphichaya Promkantha1*  
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัย เร่ือง ศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้

โวหาร และโวหารภาพพจน์ การสร้างค า และค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา”

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1) ศิลปะการใชภ้าษาด้านการใชโ้วหาร พบการใช้โวหาร จ านวน 4 ประเภท เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้  

1) บรรยายโวหาร พบจ านวน 10 แห่ง  2) อุปมาโวหาร พบจ านวน 2 แห่ง  3) พรรณนาโวหาร พบจ านวน 1 แห่ง  

และ  4) เทศนาโวหาร พบจ านวน 1 แห่ง ตามล าดับ 

2) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการใช้โวหารภาพพจน์ พบการใช้โวหารภาพพจน์จ านวน 5 ประเภท เรียงจากมาก 

ไปหาน้อยท่ีสุดดังนี้  1) นามนัย พบจ านวน 10 แห่ง 2) อุปลักษณ์ พบจ านวน 4 แห่ง  3) บุคลาธิษฐาน พบจ านวน  

3 แห่ง  4) สัญลักษณ ์พบจ านวน 3 แห่ง และ  5) อตพิจน ์พบจ านวน 3 แห่ง ตามล าดับ 

3) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการสร้างค า พบวิธีการสร้างค า จ านวน 4 ประเภท เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด 

ดังนี้ 1) ค าประสม พบจ านวน 23 ค า 2) ค าซ้อน พบจ านวน 25 ค า 3) ค าซ้ า พบจ านวน 7 ค า และ 4) ค าสนธิ พบ

จ านวน 2 ค า ตามล าดับ 

4) ศิลปะการใช้ภาษาด้านการใช้ค าภาษาต่างประเทศ พบวิธีการใช้ค าภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 ภาษา

เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ 1) สันสกฤต พบจ านวน 13 ค า 2) บาลี พบจ านวน 10 ค า และ 3) อังกฤษ พบ

จ านวน 4 ค า ตามล าดับ  

 5) ศลิปะการใชภ้าษาด้านการใชค้ าภาษาถิ่นอีสาน พบการน าค าภาษาถิ่นมาประพันธ์บทเพลง บทเพลงลูกทุ่ง

อสีานของ “อาม ชุติมา” ท้ัง 9 เพลง จ านวน 94 ค า ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   ศลิปะการใชภ้าษา, เพลงลูกทุ่งอีสาน, อาม ชุติมา 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University Chaiyaphum Province 36000 

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



1307 

 

-Proceeding- 

Abstract 

 This research “The art of language usage in Isan country song appearing in "Arm Chutima's Song" : aim 

to study rhetoric, stylistic expression, thai's words style, foreign words and dialect wordsin LukThungIsan appearing 

in " Arm Chutima's Song" all thought 9 songs song that “ Arm Chutima” composed.  Research results can be 

summarized as follows: 

1)  The art of using rhetorical language, found the use of 4 types of rhetorical, from descending to the 

following:  Narrative rhetorical found 10 places, Simile rhetorical found 2 places, Descriptive rhetorical found 1 

places, and Preach rhetorical found 1 places, respectively.  

2) The art of using language in using image found the use of 5 types of images, from descending to the 

following : Metonymy found 10 places, Metaphor found 4 places, Personification found 3 places, Symbol found 3 

places and Hyperbole found 3 places, respectively. 

3)  The art of using Thai’ swords style, found the used of 5 types of words, from descending to the 

following: 25 of overlapping words, 23 of Compound words, 7 of Repetition words, 2 of Sondhiwords respectively.  

4)  The art of using foreign words, found the used of 3 types of language, from descending to the 

following: 13 words of Bali, 10 words of Sanskrit and 4 words of English, respectively. 

5)  The art of using dialect words, found the used of 94 words of Isan dialect in the chapter on Arm 

Chutima’s songs. 
Conclusion from the rhetoric, stylistic expression, Thai's words style, foreign words and dialect words in 

LukThungIsan appearing in "Arm Chutima's Song" all thought 9 songs that “Arm Chutima” composed. There is a 

compilation of simple language compositions makes listeners of all ages understanded more in the lyrics, with the 

use of modern words with pleasant language until the uniqueness of the song has a clear and straight forward 

meaning. Some songs convey the identity that is featured, culture of Isan people and good friendliness. And also 

using rhetorical, an image that helps create aesthetics, language aesthetics and imagery that represents the 

unique local identity of Isan. 
 

Keywords:   The art of language usage, LukThung Isan, Arm Chutima 
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บทน า 
 เพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งท่ีเป็นผลงานทางศิลปะอันเกิดจากการสร้างสรรค์ ทางความคิดของมนุษย์ 

เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรูสึกนกึคิด โดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมือ ใชเ้สียงดนตรี เป็นสว่นประกอบช่วยให้

เกิดความไพเราะ ความรื่นเริง ความสนุกสนาน  ความฮึกเหมิ ความเศร้า หรือจรรโลงใจ  เพลงจึงมีบทบาทและคุณค่า

ตอ่สังคมอย่างย่ิง 

 เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีมีพัฒนาการมาจากเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม มีวิธีการร้องและมีเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวคือ มที านองเพลงฟังแลว้เข้าใจง่าย มลีีลาเฉพาะ เนน้ความสนุกสนาน ท านองเพลงมาจากเพลงพื้นบ้าน เนื้อ

ร้องของเพลงลูกทุ่งจะมีลักษณะเด่น การร้องจะใชลู้กคอหรือจังหวะรัวเสียงและมีการเอื้อนเสียงเป็นส าคัญมากไปกว่า

นัน้การถา่ยทอดอารมณ์เพลง ถือเป็นหัวใจส าคัญของการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื้อร้องของเพลงลูกทุ่ง จะมลีักษณะเด่น 

มเีนื้อหาเกี่ยวกับชวีิตจริง แลว้ถ่ายทอดออกมาด้วยความซาบซึ้งกินใจ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฉบับกาญจนา

ภเิษก, 2561, ออนไลน์) 

 เพลงลูกทุง หมายถึง “ส าเนียงการร้อง เป็นแบบชนบท แต่ใช้เคร่ืองดนตรีสากล เนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่ จะ

สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวชนบท” (สุกัญญา สุจฉายา, 2549, หน้า 90) ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยม

มากขึ้นไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม ไปถึงประชาชนในเมืองทุกระดับ ทุกชนชั้น 

เห็นได้จากการมีคลื่นวิทยุ FM ซึ่งเปิดเพลงลูกทุ่งจ านวนมากท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด คลื่นวิทยุเพลง

ลูกทุง่ในปัจจุบัน    มีจ านวนมาก ซึ่งเพลงลูกทุ่งเหลา่นีล้้วนมกีารประพันธ์ บทเพลงอยา่งประณีต รวมถึงการใชโ้วหาร

ภาพพจน์ในเพลงลูกทุ่ง (เกศราพร พรหมนิมิตกุล, 2555, บทคัดย่อ) มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลง

ลูกทุ่งในด้านต่าง ๆ เช่น สุนทรี ดวงทิพย์ (2558) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งและวิเคราะห์วรรณศิลป์ท่ี

เนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชีวิต  และเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเกศราพร พรหมนิมิตกุล (2555) ที่ได้

ศึกษาความงามของภาษาในเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวิไล ชูวิจิตร (2549) ได้ศึกษา

การวเิคราะห์การใชภ้าษาในเพลงไทยสากล ในดา้นการใช้ค า ส านวน และการใชโ้วหารภาพพจน์  

 “อาม ชุติมา” เป็นศิลปินท่ีมีความสามารถในการแต่งเพลง และสามารถร้องได้ไพเราะจึงเป็นท่ียอมรับและมี

งานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละบทเพลงจะแฝงค่านิยม ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนอื อันเป็นถิ่นก าเนดิของเธอเองได้อยา่งไพเราะและลึกซึ้ง บทเพลงของ “อาม ชุติมา” มี

การใช้ศิลปะทางภาษาค่อนขา้งโดดเดน มกีารใช้ภาษาถิ่นอีสานมาปะปนในเพลง เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัว 

“อาม ชุติมา” อีกท้ังมีการน าภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา มาปะปนในบทเพลงเพื่อเพิ่มความไพเราะ และมี

ความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้บทเพลงของ “อาม ชุติมา” ยังมีการใช้ค าเพื่อสร้างจินตนาการ เพื่อสร้างความ

นา่สนใจให้กับบทเพลง ก่อให้เกิดอรรถรสในการฟังเพลงของ“อาม ชุติมา” มากขึ้น  

 จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” โดยจะ

ศกึษาศิลปะของการใชภ้าษาด้านการใชโ้วหาร การใช้โวหารภาพพจน ์การสร้างค า ค าภาษาตา่งประเทศ และค าภาษา

ถิ่นอีสาน ท่ีปรากฏในบทเพลงไทยลูกทุง่ของ “อาม ชุติมา” ท่ีแต่งในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561  
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-Proceeding- 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาโวหารในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

 2. เพื่อศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

 3. เพื่อศึกษาการสร้างค าในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

 4. เพื่อศึกษาค าภาษาต่างประเทศในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

 5. เพื่อศึกษาค าภาษาถิ่นอีสานในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิาน  

  บทเพลงของ “อาม ชุติมา” มีศิลปะการใช้ภาษาค่อนข้างโดดเด่น ด้านการใช้โวหาร การใช้โวหาร

ภาพพจน์ การสร้างค า การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และการใช้ค าภาษาถิ่น ท าให้เกิดจินตนาการ มีความไพเราะ  

 

 

 

 

เพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

โวหาร 

พรรณนาโวหาร 

บรรยายโวหาร 

อุปมาโวหาร 

เทศนาโวหาร 

สาธกโวหาร 

โวหารภาพพจน ์

อุปมา 

อุปลักษณ์ 

บุคลาธิษฐาน 

สัญลักษณ ์

นามนัย 

อติพจน์ 

นามนัย  

ปฏิพจน ์ 

ปฏิวาทะ  

สัญลักษณ ์ 

สัทพจน์  

อติพจน ์ 

อนุนามมัย  

การสร้างค า 

ค าประสม 

ค าซ้ า 

ค าซ้อน 

ค าสมาส

ค าสนธ ิ

ค าภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเขมร  

ภาษาบาล ี

ภาษาสันสกฤต  

ภาษาจีน  

ภาษาเปอร์เซีย   

ภาษาโปรตุเกส 

ภาษาทมิฬ  

ภาษาฝร่ังเศส   

ภาษาอิตาลี  

ภาษาอินโดนีเซีย 

ภาษาละติน 

ภาษาญี่ปุ่น  

 

ค าภาษาถิ่นอีสาน 

ศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 
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-Proceeding- 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งอีสานของ“อาม ชุติมา”ในช่วงปีพ.ศ. 2560 - 2561 

รวมท้ังหมด 9 เพลง ได้แก่  

1. เพลงอดีตเคยพัง    2. เพลงบ่ขวางทางอ้าย  

3. เพลงไปต่อหรือพอส่ านี่    4. เพลงบ่มีฮักแทใ้นวงเหลา้  

5. เพลงเธอคอื     6. เพลงมีแฮงโลดสู  

7. เพลงผู้สาวบึงกาฬ    8. เพลงฟ้าวถิ่ม  

9. เพลงท่ีรักของคนอ่ืน  

เพื่อท่ีจะศกึษาวิจัยในเร่ืองตอ่ไปน้ี 

   1. การใชภ้าษาด้านโวหาร  

    2. การใชภ้าษาด้านภาพพจน ์ 

   3. การสร้างค า  

   4. การใชค้ าภาษาตา่งประเทศ  

   5. การใชค้ าภาษาถิ่น 
 

ขอบเขตดา้นเกณฑ ์

1. การวิเคราะห์เนื้อหาการใชภ้าษาด้านโวหาร ผู้วิจัยศึกษาตามการจ าแนกของของจุไรรัตน์ ลักษณะศริิ 

และบาหยัน อิ่มส าราญ (2550, หนา้ 48)  

2. การวิเคราะห์เนื้อหาการใช้ภาษาด้านโวหารภาพพจน์ ผู้วิจัยศึกษาตามการจ าแนกของนภาลัย 

สุวรรณธาดา (2537, หนา้ 295)  

3. การวเิคราะห์เนื้อหาการใชภ้าษาด้านการสร้างค า ผู้วิจัยศึกษาตามการจ าแนกของสถาบันภาษาไทย 

(2553, หนา้ 64-68)  

4. การวเิคราะห์เนื้อหาการใชภ้าษาด้านค าภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยศึกษาตามแนวคดิของด้านการใชค้ า

ภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยวิเคราะห์อ้างองิตามเกณฑ์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) 

5. การวิเคราะห์เนื้อหาค าภาษาถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของสถาบันภาษาไทย (2552,  

หนา้ 43-44)  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. รวบรวมบทเพลงท่ีขับร้อง และประพันธ์โดยอาม ชุตมิา 

  2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโวหาร ภาพพจน์ การสร้างค า ภาษาต่างประเทศ และ  

ค าภาษาถิ่นอีสาน 

  3. ศกึษาวเิคราะห์บทเพลงตามเกณฑ์แต่ละดา้นท่ีก าหนด 

  4. สรุปผลการวจิัย 

  5. อภิปรายผลการวิจัย 

  6. จัดท าเล่มวจิัย 
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-Proceeding- 

ผลการวิจัย 

1. การวเิคราะห์โวหารในบทเพลงลูกทุง่ของอีสาน “อาม ชตุมิา” 

บรรยายโวหาร หมายถึง ข้อความท่ีเล่าหรือชี้แจงเกี่ยวกับการสังเกตการเล่าเร่ือง จากการวิเคราะห์

บทเพลงของ “อาม ชุติมา” พบบรรยายโวหาร ดังนี้ 

    มาเท่ียวบ้านน้องเบ่ิง มหีนองเลิงมภีูทอกใหญ ่

   ภูสงิห์น้ าตกใส ๆ และน้ าตกเจด็สีสมบูรณ์   

   วัดอาคมรมิโขงติ ยนิดถีา้อ้ายสมิา  

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงผู้สาวบึงกาฬ) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติ

ตา่ง ๆ อกีทัง้มแีหลง่วัฒนธรรมท่ีดงีามในจังหวัดบึงกาฬ 
 

    หากลองได้คุยลองได้คบ  ลองได้พบยามแนมผ่าน 

   สาวบึงกาฬบ่เคยต๋ัวไผ    อยากให้อ้ายน้ันมอง 

   ลึกลงตรงใจเห็นเพยีงกาย อย่าฟา้วตัดสนิใจ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงผู้สาวบึงกาฬ) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ความรักของผู้หญิงวัยรุ่นต่างจังหวัด ท่ีถึงแม้จะไม่ได้

แตง่ตัวสวย หรอืหน้าตาไม่ได้โดดเด่นเหมอืนสาวในกรุงเทพ แตก่็มีความรักที่จรงิใจ 
 

    หมอล าบา้นอา้ยนอ้งกะไปหมอล าบา้นได๋ บ่เคยพลาดใส่ซ่งขาด ๆ  

   เสื้อฮิตตามด้วยแขนยาว แมก้ลางคืนสิหนาวส่ าใด 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงเธอคือ) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนภาคอีสาน ท่ีเมื่อเวลาจัดงานมักจะมีวงดนตรี

ท่ีมาสร้างความบันเทิง นอกจากนี้ก็มีการพูดถึงการแต่งตัวของวัยรุ่นผู้หญิงทางภาคอีสาน ท่ีมักจะนิยมสวมเสื้อยืด 

ตามดว้ยเสื้อแขนยาว และมีกางเกงยนีสข์าด ๆ  

  อุปมาโวหาร คือ โวหารท่ีกล่าวเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจความหมาย อารมณ์ความรู้สึก 

หรือเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึน้ 

 คือ ว่าหล่ะเน๊าะเขางามเขารวยกว่าน้อง ถึงเฮาคบกันไปความสุขก็คงบ่ยังดีแล้ว 

หละ่ที่อา้ยเลอืกเขาดีกว่าคบกับคนเป้ือนฝัน คนคอืน้องขอไปตามทางบข่วางทางอ้าย 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงบ่ขวางทางอ้าย) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบอารมณ์ให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีคิดว่าตัวเองไม่ดี

พอส าหรับคนรักเก่า ไม่เทียบเท่าแฟนปัจจุบันของคนรักเก่าท่ีดีพร้อมไปหมดทุกอย่าง ท้ังหน้าตาและฐานะซึ่งต่างกับ

ตัวเองอยา่งมากที่ไม่มีอะไรดีเลย ถึงคบกันไปตอ่ก็คงจะเหมอืนเดิมไมม่อีะไรดขีึน้ 
     

    หากความฮักนัน้เป็นของมคี่า เฮาสิหามันมาจากไส 

   หากความฮักนัน้คอืการให้ จะมสีิทธ์ิไหมท่ีได้ครอบครอง 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงฟ้าวถิม่) 



1312 

 

-Proceeding- 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเปรียบเทียบความรักกับสิ่งของท่ีมีคา่ จนไมรู้่ว่าจะสามารถหาได้จากที่ไหน และ

ถ้าหากความรักเป็นการให้ก็ไมอ่าจรูไ้ด้ว่าจะมีใครมามอบให้ เพื่อท่ีจะได้ดูแลหรือเปล่า 

พรรณนาโวหาร คือ โวหารท่ีใชก้ล่าวถึงเร่ืองราว สถานท่ี บุคคล สิ่งของ หรืออารมณอ์ย่างละเอยีด 

สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สกึลงไปเพื่อโน้มนา้วใจ ให้ผู้รับสารเกิดภาพพจน ์เกิดอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย 

ข้าวออกฮวงเป็นพวงแลว้ เร่ิมเหลอืงอุยฮุยแลว้ 

   ปีนี้อ้ายคงบ่แซว คงบม่าซ่อยนอ้งสีขา้ว 

   จ าได้บ่ออกพรรษา ปลายฝนเร่ิมตน้หนาว 

   ไผ ๆ กะควงผู้บ่าว มาเท่ียวงานกันเป็นคู่ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงเธอคือ) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการพรรณนาเกี่ยวกับสาวภาคอีสานท่ีก าลังรอคนรักมาชว่ยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

จากการท านา โดยมีการพรรณนาเกี่ยวกับบรรยากาศของท้องทุ่ง ท่ีมีต้นข้าวก าลังออกรวงเหลืองอร่ามรอการ  

เก็บเกี่ยว อีกท้ังยังเร่ิมเข้าสูช่ว่งออกพรรษา ท่ีก าลังจะมงีานเทศกาลตา่ง ๆ ท่ีคูรั่กหลาย ๆ คู่จะมาร่วมเท่ียวงาน 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารท่ีมุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เป็นการกล่าวในเชิงอบรม  

แนะน าสั่งสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยยกเหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิต 

คติธรรมและสัจธรรมต่าง ๆ มาแสดงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจท่ีกระจ่างจนยอมรับเชื่อถือมีความเห็น คล้อยตาม 

และปฏบัิตติาม 

    ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น    ก่อนสิฮักผู้ใด๋เป็นต้องฮักเจ้าของก่อน 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงอดีตเคยพัง) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเตือนตัวเองเกี่ยวกับความรัก โดยพูดถึงความรักครัง้ก่อน ๆ ท่ีเวลารักใครมากก็

ตอ้งผิดหวัง ต่อไปนี้ก็ควรท่ีจะรักตัวเองให้ได้ก่อน ก่อนท่ีจะรักคนอ่ืน 

2. การวเิคราะห์ภาพพจน์ในบทเพลงลูกทุ่งอสีานของ “อาม ชุตมิา” 

 อุปลักษณ ์คือ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าววา่สิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 

    บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น ความฮักคราก่อนมันสอนให้เห็น 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงอดีตเคยพัง) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเปรียบเทียบ การท่ีผู้หญิงคนหนึ่งไมเ่คยคิดท่ีจะคบกับใครแบบไมจ่รงิจัง 
 

    เฮาสองเคยฮักเคยแพงกันส่ าได๋ แตล่มืบ่ได้วา่อ้ายคือคนส าคัญ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงบ่ขวางทางอ้าย) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเปรียบเทียบ ผู้ชายคนหน่ึงท่ีเขารัก คือทุกอย่างส าหรับเขาและเป็นคนท่ีเขา

ตอ้งการ 

    หากความฮักนัน้เป็นของมีคา่ เฮาสิหามันมาจากไส 

หากความฮักนัน้คือการให ้           สิมีสทิธ์ิไหมท่ีได้ครอบครอง 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงฟ้าวถิ่ม) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการเล่าถึงความรักของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีเขาก าลังเปรียบเทียบความรักกับสิ่งต่าง ๆ 

เปรียบความรักเป็นสิ่งท่ีมีคา่ ดั่งเชน่ เงิน ทอง และเปรียบความรักเป็นเหมอืนการให้ ก็คือการมอบความรู้สกึดี ๆ ให้แก่

กันและกัน 
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-Proceeding- 

    เธอคือก าลังใจใหฉ้ันไปเบ่ิงหมอล า  และเธอคือคนท่ีท าให้ฉันน่ะมเีร่ียวแรง 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงเธอคือ) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีก าลังแอบชอบผู้ชายคนหนึ่ง โดยท่ี

เขามีผู้ชายคนนีเ้ป็นแรงผลักดันท าให้เขาอยากท่ีจะไปงานตา่ง ๆ ท่ีมีวงดนตรีเพื่อท่ีจะได้จะเจอหนา้กัน 
 

 บุคลาธิษฐาน คือ การสมมุตใิห้ส่ิงท่ีไม่มชีวีติ ไมม่คีวามคิด สิ่งท่ีเป็นนามธรรม หรือสัตว์ให้มสีตปัิญญา 

อารมณห์รือกิริยาอาการ เหมือนมนุษย ์

    อดตีมันเคยพังปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้ซั่ว 

      (อาม ชุติมา, 2561, เพลงอดีตเคยพัง) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการใชค้ าที่ท าให้รับรู้ความรู้สกึที่เคยเสียไปดั่งเชน่สิ่งของท่ีพังเสียหาย 
 

    เขาเป็นคนเฮ็ดให้อ้ายเปลี่ยนใจ  อา้ยจึงบอกเลิกนอ้งในวันนัน้ 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงบ่ขวางทางอ้าย) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการพูดถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีไม่สามารถท าให้ผู้ชายกลับมารักตัวเองได้

เหมอืนเดิมและนี่ก็เป็นวันท่ีอ้ายต้องตัดใจจากไผสักคน 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงไปต่อหรือพอส่ านี่) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการใชค้ าทีใ่ห้รับรู้ถึงความรู้สกึของผู้หญิงคนหน่ึง ท่ีก าลังตอ้งการความชัดเจนใน

ความรักของเขากับคนรักของเขา ว่าต้องการท่ีจะเลือกเขาหรือผู้หญงิท่ีเป็นคนรักเกา่ 

 สัญลักษณ์  คือ การเปรียบเทียบท่ีเรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้ค าอื่นแทน ค าท่ีใช้เรียกนั้นเกิดจากการ

เปรียบเทียบและ ตคีวามซึ่งใชก้ันมานานจนเป็นท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป 

    บ่ได้เห็นใครเป็นแคข่องเล่น 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงอดีตเคยพัง) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการพูดถึงความรักที่จรงิใจไมใ่ชแ่ค่คบแบบเล่น ๆ 

 

    นอ้งมันแคเ่หลา้ขาว นอ้งมันสาวเหลา้โท รูปลักษณม์ันบ่น่าโชวค์ือจั่งเหลา้นอก 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงบ่มีฮักแทใ้นวงเหลา้) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเล่าถึงความรู้สกึของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่คดิวา่ตัวเองไม่ดพีอ เป็นแคส่าวบ้าน ๆ 

ไมไ่ด้มีอะไรท่ีดพีร้อมไปหมดทุกอย่างเหมอืนผู้หญงิคนท่ีคนรักเขาก าลังแอบคุย 

 นามนัย คือ การเปรียบเทียบโดยการใช้ค าหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีเป็นจุดเด่น หรือ

ลักษณะส าคัญ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มากล่าวแทนค าท่ีใช้เรียก สิ่งนั้น

โดยตรง 

    สิจ าไวว้า่มือ้หน่ึงว่าเฮาเคยซึ้งเคยภักดตีอ่กัน 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงฟ้าวถิ่ม) 

  ข้อความข้างตน้เป็นการพูดถึงความรักของคนสองคนท่ีมีความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวตอ่กันและกัน 
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-Proceeding- 

เหลอืแคว่ันวานความสัมพันธ์เฮาบ่คอืเก่า 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงฟ้าวถิ่ม) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการพูดถึงความรักของคนสองคนท่ีเคยมคีวามรู้สกึดี ๆ ตอ่กันและมีความผูกพันต่อ

กันและกัน  
 

    ไผแนมหนา้ก็ยงิแข่วบ่สนใจ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงเธอคือ) 

  ข้อความข้างต้นเป็นค าท่ีมาจากภาษาอีสาน หมายถึง การยิ้มแบบไม่ได้ออกมาจากใจจริง ๆ หรือ

การแกล้งย้ิม 
    

    เก็บเอาความหลังท่ีมีจดจ าแต่สิง่ดี ตอ่จากนีเ้ฮาบ่มีหยังตดิค้าง 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงมีแฮงโลดสู) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการพูดถึงความรักและความทรงจ าดี ๆ ท่ีเคยเกิดขึ้น โดยท่ีปัจจุบันก าลังจะจบ

ความสัมพันธ์กันเลยเลอืกท่ีจะเก็บความทรงจ าดี ๆ ไว้ 
 

    ฮักฮ้าง ๆ ดึกถิ่ม ลงขา้งทางโลดอย่าเสียดาย 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงมีแฮงโลดสู) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการพูดถึงความรักที่ใกล้จะจบ ท่ีไม่เหลอือะไรดี ๆ ที่เคยเกิดขึ้นแลว้ก็ให้ลืมกันไป 
 

    บอกผู้หญิงน าว่าหมาที่กัดคนเลีย้งมัน บ่เป็นตาเอาเฮ็ดพันธ์ุยอ้นมันบ่คูณ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงมีแฮงโลดสู) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเล่าถึงความรู้สกึของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีก าลังเสียใจ จึงเปรียบเทียบคนรักของเขาท่ี

ก าลังจะไปมคีนอื่น ว่าเหมอืนสุนัขท่ีไม่ซื่อสัตย์กับเจ้าของตอ่ให้ไปอยูก่ับเจ้าของใหม่ก็ไมซ่ื่อสัตย์อยูด่ี 
 

    อา้ยมันซั่ว หรือวา่น้องมันโง่ สับรางได้อยา่งลงโต โพดโพอิหลี 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงบ่มีฮักแทใ้นวงเหลา้) 

      ข้อความข้างต้นเป็นการเล่าถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีคนรักก าลังนอกใจ แอบไปคุยกับคนอื่น

โดยท่ีเขาไม่เคยรู้มาก่อน 
 

    โตส ารองคือจั่งน้องนั่นได้แตส่ าคัญโต 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงบ่มีฮักแทใ้นวงเหลา้) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการเล่าถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีรู้ว่าคนรักแอบมีคนอื่นและเห็นคนอื่น

ส าคัญกวา่ 
 

    ต าจอกจนวินกะบไ่ด้อยูใ่นใจของพี่ 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงบ่มีฮักแทใ้นวงเหลา้) 

 ข้อความข้างตน้เป็นการเล่าถึงความรักของผู้หญงิคนหน่ึงท่ีมีต่อคนรัก คอยดูแลเอาใจใส่ตลอด คอยอยู่

เคียงข้างเสมอ ก็ไมส่ามารถท าให้คนรักกลับมารักเหมอืนเดิมได้ 
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    ยังคดิฮอดเจ้ายังฮกัคือเก่าฮั่นหล่าท่ีรักของคนอ่ืน 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงท่ีรักของคนอ่ืน) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีมีต่อคนรักเก่า ท่ีเขาเคยแอบคุยกับคนอื่น

จนท าให้ต้องจบความสัมพันธ์ลง จนปัจจุบันคนรักเกา่ของมคีนรักใหมแ่ลว้แต่เขาก็ยังรู้สกึรัก และห่วงอยูเ่สมอ 

 อติพจน ์คือ การกลา่วเกินจริง 

    ดีแล้วหละ่ที่อา้ยเลอืกเขา ดีกวา่คบกับคนเป้ือนฝัน 

(อาม ชุติมา, 2560, เพลงบ่ขวางทางอ้าย) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการพูดถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับคนรักเก่า คิดว่า

ตัวเองไม่ดพีออะไรเลยสักอย่าง 

 

    โลกใบนี้มันสดใส ฮกัเจ้าหลาย ๆ โอ้ โอ ผู้บ่าวซ าน้อย 

(อาม ชุติมา, 2561, เพลงเธอคือ) 

 ข้อความข้างต้นเป็นการพูดถึงการท่ีผู้หญิงคนหนึ่งก าลังมีความรัก ท่ีไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังคงรู้สึกมี

ความสุข  อยู่เสมอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ จ าแนกออกเป็น 5 ด้านตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ผลการวจิัยพบวา่ 

1. ด้านการใช้โวหาร พบการใช้โวหาร จ านวน 4 ประเภท ดังนี้ 

พบมากท่ีสุด คือ การใช้โวหารประเภทบรรยายโวหาร กล่าวคือ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ 

“อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความรักของผู้หญิงท่ีไม่เคยสมหวังในความรัก ไม่ว่าจะ

พบเจอกับคนรักคนใด ก็จะได้รับความผิดหวัง ช้ าใจ เสียใจมาโดยตลอด อีกท้ังยังมีการบรรยายฉากท่ีเป็น

สภาพแวดลอ้มของภาคอีสาน  

รองลงมาคือการใช้โวหารประเภทอุปมาโวหาร กล่าวคือ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติ

มา” เนื้อหาของบทเพลงมักเป็นการพูดเปรียบเทียบความรู้สกึนอ้ยใจของผู้หญงิท่ีมฐีานะรากหญ้า ท่ีรู้ว่าตัวเองไม่อาจ

เทียบเทียมกับผู้หญิงท่ีมีฐานะร่ ารวย เพียบพร้อมไปหมดทุกสิ่งอย่าง จนรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะกับการเป็นคนรักของ

ใคร นอกจากนี้ในเนื้อเพลงยังมกีารเปรียบเทียบความรัก เชน่ หากความฮักนัน้เป็นของมคี่า ก็หมายถึงว่า ถ้าหากความ

รักเป็นสิ่งของมีคา่ที่ไมไ่ด้พบเจอง่าย ๆ เราก็ไมอ่าจรูไ้ด้ว่าจะหาความรักดี ๆ มาได้จากที่ไหน 

การใช้โวหารประเภทพรรณนาโวหาร กล่าวคือ ในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” 

เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการพรรณนาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของภาคอีสาน มีการพรรณนาถึงทุ่งนา รวงข้ าวท่ี

ก าลังเหลืองทองอร่าม เพื่อรอการเก็บเกี่ยว และการพรรณนาธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทางภาคอีสาน 

 การใช้โวหารประเภทเทศนาโวหาร พบน้อยท่ีสุด กล่าวคือ ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหา

ของบทเพลงจะเป็นการพูดถึง ผู้หญิงท่ีเคยเสียใจจากคนรักเก่าจนปัจจุบันท าให้ เขาคิดเสมอว่าความรักในครั้งก่อน ๆ 

ท่ีผ่านมา เปรียบเสมอืนบทเรียนท่ีเธอได้รับ และท าให้เขาคิดเสมอวา่ก่อนจะรักคนอื่นได้ ต้องรักตัวเองกอ่น  
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-Proceeding- 

สรุปผลการวจิัยศิลปะการใชภ้าษาด้านการใชโ้วหาร เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี ้ 

1) บรรยายโวหาร  พบจ านวน 10  แห่ง 

2) อุปมาโวหาร  พบจ านวน 2   แห่ง  

3) พรรณนาโวหาร     พบจ านวน 1 แห่ง  

4) เทศนาโวหาร  พบจ านวน 1 แห่ง 
 

2. ดา้นโวหารภาพพจน์ พบการใช้ภาพพจน์จ านวน 5 ประเภท ดังนี ้

การใช้ภาพพจน์นามนัย คือการใช้ค าที่มคีวามหมายโดยนัย มีลักษณะเด่น มากล่าวแทนค าท่ีใชเ้รียกสิ่ง

นั้นโดยตรง พบมากท่ีสุด กล่าวคือ ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการใช้ความหมายโดยนัย 

ดังเช่นบทเพลงผู้สาวบึงกาฬ ตอนหนึ่งความว่า ไผแนมหน้าก็ยิงแข่วบ่สนใจ หมายถึง การยิ้มท่ีไมไ่ด้ออกมาจากใจจริง 

ๆ และบทเพลงฟ้าวถิ่ม ตอนหนึ่งความวา่ สิจ าไว้ว่ามื้อหนึ่งว่าเฮาเคยภักดีต่อกัน หมายถึง ความรักของคนสองคนท่ีมี

ความรักที่ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวตอ่กันและกัน 

การใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ คือการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบ ท่ีไม่กล่าวตรง ๆ 

กล่าวคือ ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงจะมีการใช้ค าที่มีแสดงลักษณะคล้ายกัน ดังเช่น บทเพลง

อดีตเคยพัง ตอนหนึ่งความวา่ บ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่น ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกของผู้หญิงท่ีไม่เคยคิดจะรักใคร

แบบไม่จริงจังเลย และบทเพลงฟ้าวถิ่ม ตอนหนึ่งความว่า หากความฮักนั้นเป็นของมีค่า ซึ่งเป็นการพูดถึงว่าถ้าหาก

ความรักเป็นสิง่ของมีคา่ที่ไมไ่ด้พบเจอง่าย ๆ เราก็ไมอ่าจรูไ้ด้ว่าจะหาความรักดี ๆ มาได้จากที่ไหน 

การใช้ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน คือการสมมุติให้สิ่งท่ีไม่มีชีวิต เกิดปรากฏการณ์เสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมี

ความรู้สึกนึกคิด กล่าวคือ ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการใช้ค าท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีไม่มชีวีติ 

ให้รู้สึกว่ามีชีวิต ดังเช่นบทเพลงไปต่อหรือพอส่ านี่ ตอนหนึ่งความว่า และนี่ก็เป็นวันท่ีอ้ายต้องตัดใจจากไผสักคน เป็น

การใช้ค าท่ีให้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีก าลังต้องการความชัดเจนในความรัก เพื่อท่ีจะให้ตัดสินใจว่าคน

รัก เขาจะเลือกเราหรือผู้หญิงท่ีเป็นคนรักเก่า และบทเพลงบ่ขวางทางอ้าย ตอนหนึ่งความว่า เขาเป็นคนเฮ็ดให้อ้าย

เปลี่ยนใจ เป็นการพูดแสดงถงึความรู้สกึของผู้หญิงคนหนึ่งท่ีไม่สามารถท าให้ผู้ชายกลับมารักตัวเองได้เหมอืนเดิม 

การใช้ภาพพจน์สัญลักษณ์ คือเป็นการน าสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมาแทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เป็นการอธิบาย

ความหมายของสิ่งหนึ่งโดยต้องตคีวาม กล่าวคอื ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการใช้ค าใด

ค าหนึ่ง แทนสิ่งท่ีเป็นท่ีรู้กันอยู่แล้ว ดังเชน่บทเพลงบ่มีฮักแท้ในวงเหล้า ตอนหน่ึงความว่า นอ้งมันแคเ่หลา้ขาว น้องมัน

สาวเหล้าโท เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ เป็นแค่สาวบ้าน ๆ ไม่ได้มีอะไรท่ีดี

พร้อมไปหมดทุกอย่างเหมอืนผู้หญงิท่ีมีฐานะร่ ารวย เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่าง 

การใช้ภาพพจน์อติพจน์ เป็นการบรรยายหรือพรรณนาท่ีเกินจริง พบน้อยท่ีสุด กล่าวคือ ในบทเพลง

ของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลง จะเป็นการใช้ค าท่ีเกินจริง ดังเช่น บทเพลงบ่ขวางทางอ้าย ตอนหนึ่งความว่า 

ดีกว่าคบกับคนเป้ือนฝัน  เป็นการพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งท่ีเต็มไปด้วยความฝันท่ีเป็นไปได้ยากส าหรับเขา และบทเพลงบ่

ขวางทางอ้าย ตอนหนึ่งความว่า ได้แต่ป้ันหน้ายิ้มใส่ เป็นการใช้ค าท่ีท าให้รับรู้ถึงอาการของผู้หญิงคนหนึ่ง ท่ีก าลัง

พยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกของตัวเอง ด้วยการยิ้มหรือพูดคุยกับคนรักใหม่ของแฟนเก่า ท้ังท่ีในใจยังรู้สึกรักแฟน

เก่าของตัวเองอยู ่
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-Proceeding- 

สรุปด้านการใชภ้าษาด้านการใชโ้วหารภาพพจน์ เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี ้ 

1) นามนัย   พบจ านวน 10  แห่ง 

2) อุปลักษณ ์  พบจ านวน 4   แห่ง 

3) บุคลาธษิฐาน พบจ านวน 3   แห่ง 

4) สัญลักษณ์  พบจ านวน 3   แห่ง 

5) อติพจน ์  พบจ านวน 3   แห่ง 
 

3. ดา้นการสรา้งค า พบการสร้างค า จ านวน 4 ประเภท ดังนี้ 

 ค าประสม เป็นค าท่ีสร้างจากค ามูลตั้งแต่สองค าขึ้นไป เกิดเป็นค าใหม่มีความหมายใหม่ แต่ยังมีเค้า

ของความหมายเดิม ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” พบมากท่ีสุด เนื้อหาของบทเพลงมีการใช้ค าประสมมาใช้ในการ

ประพันธ์ ดังเช่นบทเพลงฟ้าวถิ่ม ตอนหนึ่งความวา่หากความฮักนั้นไกลสุดขอบฟ้า เฮาก็คงท าได้แค่มอง ซึ่งค าวา่ขอบ

ฟา้ เป็นการน าค าวา่ ขอบ และค าว่า ฟ้า มาประสมกันท าให้เกิดความหมายใหมข่ึน้ แตย่ังมีคงเค้าความหมายเดิม 

ค าซ้อน เป็นค าท่ีเกิดจากการน าค ามูลท่ีมีความหมายเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน หรือตรงข้ามกันมาวาง

ซ้อนกันแล้วเกิดค าใหม่ มีความหมายใหม่ ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงมีการใช้ค าซ้อนมาใช้ใน

การประพันธ์ ดังเช่นบทเพลงอดีตเคยพัง ตอนหนึ่งความว่า ฮ้องไห้น้ าตาไหลหลั่ง บ่มีไผรับฟังจักสิเฮ็ดจั่งใด๋ ซึ่งค าว่า

ไหลหลั่ง เป็นการซ้อนค าของค าว่า ไหล และค าวา่หลั่ง ท าให้เกิดเป็นค าใหมข่ึน้ 

ค าซ้ า เป็นการน าค าประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกันมาซ้ า ๆ กัน มักจะมีไม้ยมกเป็นเคร่ืองสังเกต ในบท

เพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงมีการใช้ค าซ้ ามาใช้ในการประพันธ์ ดังเช่นบทเพลงมีแฮงโลดสู ตอนหนึ่ง

ความว่า ฮักฮ้าง ๆ ดึกถิ่ม ลงข้างทางโลดอย่าเสียดาย ซึ่งในบทเพลงมีการซ้ าค าว่า ฮ้าง ๆ (ฮ้าง หมายถึง พัง), เพลง

เธอคอื ตอนหน่ึงความว่า ไผ ๆ กะควงผู้บ่าว มาเท่ียวงานกันเป็นคู่ (ไผ หมายถึง ใคร) เป็นต้น 

ค าสนธิ เป็นค าท่ีเกิดจากการเชื่อมค าในภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้น ถ้าค าท่ีน ามาเชื่อมกัน ไม่ใช่

ภาษาบาลีสันสกฤต ไม่ถือว่าเป็นค าสนธิ พบน้อยท่ีสุด ในบทเพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงมีการใช้

ค าสนธิมาใช้ในการประพันธ์ ดังเช่นบทเพลงผู้สาวบึงกาฬ ตอนหนึ่งความว่า ผู้สาวบึงกาฬมาทักทาย ย้อนอัธยาศัยดี 

เป็นความเฟรนลี่ท่ีดีตอ่กัน ซึ่งในบทเพลงมีค าสนธิ คือค าว่า อัธยาศัย, บทเพลงอดีตเคยพัง ตอนหน่ึงความว่า อดตีมัน

เคยพังปัจจุบันน้องเลยกลัวบ่ได้ซั่ว ท่ีน้องคบหลายๆกะแค่เตรียมตัวเตรียมใจ ซึ่งในบทเพลงมีค าสนธิ คือค าว่า  

ปัจจุบัน เป็นต้น 

สรุปด้านการสร้างค า เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี ้ 

1) ค าประสม  พบจ านวน 23 ค า 

2) ค าซ้อน  พบจ านวน  25 ค า 

3) ค าซ้ า  พบจ านวน    7 ค า 

4) ค าสนธิ พบจ านวน     2 ค า 
 

4. ด้านการใช้ค าภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 ภาษา ดังนี้  

ค าภาษาสันสกฤต เป็นภาษาท่ีมีการน ามาใช้ในการประพันธ์เพลงของ “อาม ชุติมา” มากท่ีสุด ดังเช่น

บทเพลงฟ้าวถิ่ม ตอนหนึ่งความว่า บ่ต้องมาพิมพ์ ค าว่าหลูโตนแล้วขอโทษกัน สิจ าไวว้่ามือ้หนึ่ง ว่าเฮาเคยซึ้งเคยภักดี

ต่อกัน เหลือแค่วันวาน ความสัมพันธ์เฮาบ่คือเก่า ซึ่งค าภาษาสันสกฤตท่ีพบในบทเพลงฟ้าวถิ่ม คือค าว่า พิมพ์ , ภักดี 

และสัมพันธ์ เป็นต้น 
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-Proceeding- 

ค าภาษาบาลี เป็นภาษาท่ีมีการน ามาใช้ในการประพันธ์เพลงของ “อาม ชุติมา” ดังเช่นบทเพลงบ่มีฮัก

แท้ในวงเหล้า ตอนหนึ่งความว่า น้องมันสาวเหล้าโท รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์ คือ จั่งเหล้านอก ซึ่งค าภาษาบาลีท่ีพบใน

บทเพลงบ่มีฮักแท้ในวงเหล้า คือค าว่า รูป และบทเพลง บ่ขวางทางอ้าย ตอนหนึ่งความว่า ถึงเฮาคบกันไป ความสุขก็

คงบย่ัง ซึ่งค าภาษาบาลีท่ีพบในบทเพลงบ่ขวางทางอ้าย คือค าว่า ความสุข เป็นต้น 

ค าภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีมีการน ามาใชใ้นการประพันธ์เพลงของ “อาม ชุติมา” นอ้ยท่ีสุด ดังเช่นบท

เพลงบ่ขวางทางอ้าย ตอนหนึ่งความว่า เจ็บทุกคร้ัง ยามเห็นอ้ายโพสต์ถึงเขา ซึ่งค าภาษาอังกฤษท่ีพบในบทเพลง  

บ่ขวางทางอ้าย คือค าว่า โพสต์, บทเพลงเธอ คือ ตอนหนึ่งความว่า ใส่ซ่งขาด ๆ เสื้อฮิตตามด้วยแขนยาว ซึ่งค า

ภาษาอังกฤษท่ีพบในบทเพลงเธอคอื คือ ค าว่า ฮิต เป็นต้น 

สรุปด้านการใชค้ าภาษาตา่งประเทศ พบค าภาษาตา่งประเทศ เรียงจากมากไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้  

1) สันสกฤต พบจ านวน 13 ค า 

2) บาลี   พบจ านวน 10 ค า 

3) อังกฤษ  พบจ านวน   4 ค า 
 

 5. ด้านการใช้ค าภาษาถิน่อสีาน การใชค้ าประเภทค าภาษาถิ่นอสีาน เป็นภาษาท่ีใชเ้ฉพาะกลุ่มโดยส่วน

ใหญ่ ใชใ้นภาคอสีานใชซ้ึ่งจะใชส้ื่อสาร อยูใ่นจังหวัดตา่ง ๆ ของภาคอสีาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวคือในบท

เพลงของ “อาม ชุติมา” เนื้อหาของบทเพลงมีการใช้ภาษาถิ่นอีสานมาใช้ในการประพันธ์มากท่ีสุด ดังเช่นบทเพลงอดีต

เคยพัง ตอนหนึ่งความวา่ เปลี่ยนผู้บ่าวหลายเท่ือ บ่แมน่วา่เบ่ือบ่ได้งามพอเลือกได้ เป็นการน าค าภาษาถิ่นอีสานมาใช้ใน

การประพันธ์ ซึ่งค าวา่ ผู้บ่าว หมายถึง แฟนหนุม่, หลายเท่ือ หมายถึง หลายคร้ัง, บ่แมน่ หมายถึง ไมใ่ช ่เป็นตน้ 

สรุปด้านการใช้ภาษาด้านการใช้ค าภาษาถิ่นอีสาน พบการน าค าภาษาถิ่นมาประพันธ์บทเพลง จ านวน 94 

ค า  
 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวจิัยดังกลา่วอภิปรายผลได้ ดังนี ้

 จากการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงลูกทุ่งอีสานของ “อาม ชุติมา” นั้น พบว่ามีลักษณะ 

การเลือกใช้ภาษาท่ีหลากหลายประเภท สามารถสื่ออารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วม การใช้ค าภาษาต่างประเทศ 

เป็นการน าค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันมาใช้ในบทเพลงสื่อ สามารถความหมายได้อยา่งลงตัว อีกท้ังค าท่ีเลือกใช้เป็นค าที่

ก าลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบัน บทเพลงของอาม ชุติมา ท้ัง 9 บทเพลง ส่วนใหญ่เป็นแนวเพลงท่ีเน้น

อารมณ์เสียดสีประชดประชัน จึงมีการเลือกใช้ค าท่ีเร้าความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้ฟังนั่นเอง แต่ท้ังนี้ผู้ประพันธ์ คือ อาม  

ชุติมา มีการเรียบเรียงค าแบบเรียบง่าย ใช้ภาษาน่าสนใจ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสื่อความหมายชัดเจน 

ตรงไปตรงมา การสื่อถึงเอกลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่น ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอสีาน มติรไมตรีอันดงีามท้ังนี้ยังมกีารใช้

ภาพพจน์ท่ีช่วยสร้างสุนทรียภาพความงาม สุนทรียรสทางภาษาและจินตภาพท่ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเป็น

เอกลักษณ์ท้องถิ่นท่ีโดดเด่นของทางภาคอีสาน ท าให้ในบทเพลงลูกทุ่งของอาม ชุติมา เป็นลักษณะของเพลงลูกทุ่ง

สมัยใหม ่ที่เนน้การสื่ออารมณ ์ให้กระทบใจของผู้ฟังมากกว่าจะเนน้ความงามของถ้อยค า หรอืสุนทรยภีาพทางภาษา    
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  ควรศกึษาศิลปะการใชภ้าษาจากเพลงไทยลูกทุง่หรือเพลงไทยสากล ของศิลปินท่านอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติ มุมมอง โลกทัศน์ ความเชื่อมั่น คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม

ประเพณี เอกลักษณ์ของถิ่นอสีานไมว่า่จะเป็น อสีานเหนอื อสีานกลาง และ อสีานใต้ท่ีสื่อผ่านบทเพลงลูกทุ่งท้ังท่ีเป็น

ลูกทุง่สมัยใหมห่รือลูกทุง่สมัยเก่า 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานการวจิัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีเนื่องจากได้รับความความชว่ยเหลอือยา่งดีย่ิงจากคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการวจิัย ท่ีได้สละเวลาอันมคี่ายิ่ง ให้ขอ้คดิ ค าปรึกษา ชี้แนะ แนวทางตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง

ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอยา่งดี จนท าให้วจิัยฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณครูวิชาภาษาไทยทุกท่านท่ีเพียรสอนให้ผู้วิจัยรักวิชาภาษาไทยและ

วรรณกรรมไทยสบืมา นอกจากนี้ขอยกย่องบทเพลงไทยลูกทุ่งของ “อาม ชุติมา”ท่ีเป็นแรงบรรดาใจให้ผู้วิจัยได้ศึกษา

ค้นควา้ จนเป็นงานการวิจัยฉบับนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเหล่ากัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ และสร้างก าลังใจให้ผู้วิจัยมีมานะอุตสาหะ

พากเพียรพยายาม และสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระคุณบิดา มารดา ผู้ท่ีคอยให้ก าลังใจ สนับสนุนเป็นแรงผลักดัน 

อดทนและเสียสละเพื่อลูกมาโดยตลอด ซึ่งเป็นพระคุณอยา่งหาสุดมิได้ 
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การศึกษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทอง

เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชติ” 

A Study of the Elements of Identity Creation in the SEA Write Awards "Khun 

Thong Will Return When the Dawn" of "Atsiri Thammachot" 
 

ชุตินันท์  เปรมโยธิน1, เมธาวี โลหติไทย1, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์  พาป้อ1*  

Chutinant Premyothin1, Methawee Lohitthai1, Paphichaya Phromkhantha1 and Phathanant Phapor1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์  

“ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศิริ ธรรมโชติ” โดยศึกษา และองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ 

จากเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” จ านวน 13 เร่ือง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของธัญญา  

สังขพันธานนท์ พบว่า ด้านอัตลักษณ์ท่ีเป็นตัวบท สามารถจ าแนกอัตลักษณ์ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การตั้งชื่อเร่ือง, 

การสร้างโครงเร่ือง, การสร้างตัวละคร, การสร้างฉากและบรรยากาศ, กลวิธีการน าเสนอ และกลวธีิการด าเนินเร่ือง 

การตัง้ชื่อเร่ือง ปรากฏการตัง้ชื่อเร่ือง 4 ประเภท ท่ีพบมากที่สุดคอืการตัง้ชื่อจากล าดับเหตุการณ์ส าคัญ รองลงมาคือ

การตั้งชื่อเร่ืองจากแก่นเร่ือง การตั้งชื่อจากพฤติกรรมของตัวละครท่ีปรากฏอยู่ในเนื้อเร่ือง และ 4) การตั้งชื่อเร่ืองสั้น

จากค าคมหรือบทเพลงพบน้อยท่ีสุด การสร้างโครงเร่ือง พบการสร้างโครงเร่ืองแบบความขัดแย้งของตัวละครกับ

ตัวเอง มากที่สุด รองลงมาได้แก่ความขัดแย้งกับธรรมชาติ ความขัดแย้งทางการเมอืง และ จากความขัดแยง้กับคนอื่น 

ตามล าดับ การสร้างตัวละคร การวิจัยคร้ังนี้เลอืกศึกษาพฤติกรรมของตัวละครเอกเท่านัน้ ท่ีพบมากท่ีสุดคือตัวละคร

เอกท่ีมีพฤติกรรมโดดเด่นในด้านดีมากกว่าด้านไม่ดี การสร้างฉากและบรรยากาศ พบฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ ฉากท่ี

เป็นธรรมชาติ ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา และฉากท่ีเป็นสภาพวิถีชีวิต ตามล าดับ กลวิธีการน าเสนอ พบกลวิธีการน าเสนอ  

2 แบบ คือ กลวธีิเล่าเร่ืองผ่านสายตาตัวละครเอก และกลวิธีการเล่าเร่ืองแบบสายตาพระเจ้าหรือแบบไมจ่ ากัดทัศนะ 

กลวิธีการด าเนนิเร่ือง พบมากที่สุดคอืวธีิการด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา วธีิการเล่าเร่ืองแบบยอ้นหลังวิธีการเล่าเร่ือง

แบบสลับฉาก และใชว้ธีิการด าเนินเร่ืองแบบปัจจุบัน-อดีต-ปัจจุบัน ตามล าดับ 

อัตลักษณ์ท่ีเป็นบริบท ปรากฏ 1 ด้าน คือด้านส่งผลกระทบ จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ท่ีพบมากท่ีสุดคือด้าน

การส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล รองลงมาคือด้านการศึกษา ด้านการเมือง และผลกระทบต่อบุคคลโดยรวม  

ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   การประกอบสร้าง, อัตลักษณข์องตัวละคร, เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ์ 
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Abstract 
The objective of this research is to study the composition of identity creation in the SEA Write Awards. 

"Khun Thong will return when the dawn" of "Atsiri Thammachot" by studying and composition of identity creation 

from the SEA Write Awards There are 13 "Khun Thong Chao will return when the dawn" by using the concepts of 

Thanya Sangkhaphanthanon. The research found that: 

The textual identity can be classified into 6 types: namely, story creation, character creation, scene setting 

and atmosphere, presentation strategies and strategies for implementing the story.  Namely of the 4 types most 

common types of naming are the namely of important events. Next is the naming of the theme, naming from the 

behavior of the characters that appear in the story and naming short stories from quotes or songs, respectively. 

Story creation, the most found that the plot of the characters' conflicts with oneself, followed by conflicts with 

nature, political conflicts and from conflicts with others, respectively.  Character creation, this research chose to 

study the behavior of the protagonists only.  The most common are the protagonists who have outstanding 

behaviors in good aspects rather than bad ones. Scene setting and atmosphere, found an artificial scene, natural 

scene, moments scene and scenes that are lifestyle conditions, respectively. Presentation strategy, found 2 types 

of presentation strategies, namely story telling through the eyes of the main characters and strategies of storytelling 

like the eyes of God or unlimited viewpoints.  Strategies for implementing the story, the most common is how to 

proceed with the chronological order, retrospective story telling methods, interlude storytelling methods and use 

the methods of present-past-present affairs, respectively. 

The contextual identity, that appears in the context is 1  aspect which is the impact side, which can be 

classified into 3 types, the most common being the effect on the individual, next is education, politics and the 

effect on the individual as a whole respectively. 
 

Keywords: Construction of the character's, Identities in the Literary, Short story of the SEA WRITE award 
 

บทน า 
 วรรณกรรมในประเภทท่ีเป็นท่ีนิยมอีกอย่างก็คือวรรณกรรมเร่ืองสั้น เนื่องด้วยตัววรรณกรรมเร่ืองสั้นนั้นมี

ขนาดสัน้ กระชับ สามารถใช้เวลาในอ่านไม่นานและยังมเีนื้อกระชับและเข้าใจได้ง่ายจึงท าให้วรรณกรรมเร่ืองส้ันเป็นท่ี

นยิมในหมู่ผู้อา่นท่ีชอบเพื่อความบันเทิงและมีเวลานอ้ย ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมเร่ืองสั้นเพื่อให้เกิดความนา่สนใจ

และน่าติดตามจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น โครงเร่ือง ตัวละคร ฉากในเร่ือง หรือแม้กระท่ังบทสนทนา

ของตัวละคร โดยการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนหรือผู้ท่ีรังสรรค์ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเมื่อเรา

พิจารณาถึงองค์ประกอบของวรรณกรรมเร่ืองสั้นผู้เขียน แต่ละคนจะมีรูปแบบการเขียนท่ีแตกต่างกันออกไปโดย  

การใช้จุดเด่นของแตล่ะองค์ประกอบมาใช้ เพื่อให้วรรณกรรมเร่ืองสั้นของตนเองมีความน่าสนใจ และน่าติดตาม ท้ังนี้

การใช้องค์ประกอบนักเขียนแต่ละท่านต่างให้ความส าคัญแตกต่างกันออกไปสอดคล้องกับไพโรจน์ บุญประกอบ 

(2539, หน้า 38) กล่าวว่า “เร่ืองสั้นคือบันเทิงคดีขนาดสั้น แม้จะไม่ก าหนดแนน่อนตายตัววา่ความยาวตอ้งเป็นเท่าใด 

แตม่ลีักษณะเด่นเป็นแกนกลางอยู่ว่า ตอ้งเสนอแก่นเร่ืองเพียงประการเดียว โดยแสดงออกมาในวิกฤตการณเ์ดียวของ

ชว่งชีวิตตัวละคร มตีัวละครนอ้ย ใชฉ้ากและเวลาจ ากัด ลักษณะเด่นเหลา่นีต้อ้งน าไปสู่ความสมบูรณ์ในตัวเองของเร่ือง
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-Proceeding- 

สั้น ท าให้เร่ืองสั้นมีลักษณะเสร็จสิ้นกระแสความในตัว” หรือจะเป็นการให้ความส าคัญกับแนวคิดในการน าเสนอเรื่อง

หรือโครงเร่ือง เช่นเดียวกับยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา (2542, หน้า 107 - 108) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “ร้อยแก้วเร่ืองสมมุติท่ีมี

ขนาดสัน้ มุง่แสดงแนวคิดของเร่ืองเพียงประการเดียว ผู้แต่งมักน าเสนอเหตุการณ์ สถานท่ี ตัวละครและบทสนทนาใน

เร่ืองให้มีเท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงแนวคิดท่ีแฝงไว้ในเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ไม่สับสนยอกย้อน 

สอดคล้องกับสุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร (2560 , หน้า 1) ท่ีกล่าวไว้ว่า โดยท่ัวไปภาพตัวละครในเร่ืองสั้น จะมี

ลักษณะเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนท่ีเกิดจากการจ าลองขึ้นของผู้แต่งซึ่งอยู่ในฐานะผู้ควบคุมและก าหนด

เร่ืองราวท้ังหมดดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกลวธีิการสร้างตัวละครในเร่ืองสั้น ท าให้ได้รู้และเข้าใจตัวละครในแง่มุมตา่ง 

ๆ นับวา่เป็นประโยชนต์อ่ผู้อา่นท้ังด้านการศกึษา วเิคราะห์วิจารณ ์หรือเป็นแนวทางในการเขียนเร่ืองสั้น ตลอดจนงาน

เขียนประเภทบันเทิงคดอีื่น ๆ  

         ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกวรรณกรรมเร่ืองสั้นท่ีเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งโดยคัดเลือกจากรางวัลงานเขียน “รางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ S.E.A. Write award ” โดยได้เลอืกนักเขียนท่ีมีความโดดเด่นในดา้น

งานเขียนเร่ืองสั้นอกีทา่นหนึ่ง นัน้คอื อัศศริิ ธรรมโชติ ที่ได้รับรางวัลในป ีพ.ศ. 2524 ในหมวดวรรณกรรมเร่ืองสั้น ครัง้

นี้ผู้วจิัยได้ศกึษาเร่ืองของการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครท่ีอยู่ในเนื้อเรื่องสั้นของอัศศริิ ธรรมโชต ิท้ังน้ีเพื่อให้

ผู้อ่านได้รับประโยชนท้ั์งในแงค่วามรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างสรรค์ตัวละครวรรณกรรม และการศกึษาวรรณกรรมเร่ืองสั้น

จากตัวบทท่ีสร้างสรรค์ขึ้นมาใหมเ่พื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิจารณต์อ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศกึษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในเร่ืองสั้น “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟา้สาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชต”ิ 
 

กรอบแนวคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเร่ืองสั้น “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชติ” 

เบือ้งหลงัการสรา้งสรรค์วรรณกรรมรวมเร่ืองสั้นของ อัศศริิ ธรรมโชติ 

 

ชุดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกบัเร่ืองสัน้ 

บรบิทชีวติ ประสบการณ์และโลกทัศน์ 

ของอัศศริิ ธรรมโชติ 

อัตลักษณข์องวรรณกรรมเร่ืองสั้น

ของอัศศริิ ธรรมโชติ 

 

1. ประวัติของอัศศริิ ธรรมโชติ 

2. ผลงานของอัศศริิ ธรรมโชต 

3. ภาพรวมของวรรณกรรมเร่ืองสั้นของอัศศริิ ธรรมโชติ 

 

แนวคดิ 

ของอัศศิริ ธรรมโชติ 

1. ภาพรวมของการสรา้งสรรค์และ

การศึกษาวรรณกรรมเรื่องสั้น 

2. แนวคิดและทฤษฎีประพันธ์เร่ืองสัน้ 

3. แนวคิดการศึกษา วิเคราะห์ วจิารณ์

วรรณกรรมเร่ืองสั้น 

การศึกษาองค์ประกอบของการสรา้งอัตลักษณใ์นรวมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ์ “ขุนทองเจ้าจะกลบัเมื่อฟา้สาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชต”ิ 
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-Proceeding- 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 ในการวิจัยการประกอบสร้างอัตลักษณ์ตัวละครในวรรณกรรมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อ

ฟา้สาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชติ” มลี าดับขั้นตอนวธีิวิทยาการวจิัย ดังนี ้

ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากรวมเร่ืองสั้นชุด “ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ท้ังหมด 13 เร่ือง ได้แก ่

 1. เธอยังมชีวีติอยู ่ อย่างนอ้ยก็ในใจฉัน (2521)  2. ในกระแสธารแห่งกาลเวลา (2520) 

 3. ถึงคราจะหนไีกลไปจากล าคลองสายน้ัน (2518)  4. เมื่อลมฝนผ่านมา (2519) 

 5. ดอกไม…้ท่ีเธอถอืมา (2516)    6. เมื่อเย็นย้ า…ของวันอันร้าย (2520) 

 7. เสียแลว้เสียไป (2520)    8. เชา้วันตน้ฤดูฝน (2521) 

9. แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ (2521)   10. บนท้องน้ าเม่ือยามค่ า (2521) 

 11. รถไฟครัง้ท่ีหา้ (2520)    12. บนเส้นทางของหมาบ้า (2520) 

 13. ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง (2520) 

ขอบเขตแนวคิดด้านเกณฑ ์

ด้านการวเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ท่ีผ่านมา ใชก้รอบแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบตามโครงสร้าง

วรรณกรรมเร่ืองสั้นจากธัญญา สังขพันธานนท์ (2539, หน้า 140) สรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อก าหนดอัตลักษณ์ในการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมเร่ืองสั้นท่ีน าเสนอไวใ้นเครื่องมือเก็บขอ้มูล มารวบรวมขอ้มูล และแจกแจงข้อมูลท่ีใชว้เิคราะห์ 

อัตลักษณ ์ดังปรากฏในตารางเครื่องมือเก็บขอ้มูล  แจกแจงไดด้ังนี้ 

 1) อัตลักษณ์ด้านการตั้งชื่อเร่ือง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ จากแก่นเร่ือง , จากเหตุการณ์ส าคัญ, 

จากพฤติกรรมตัวละคร และจากค าคม บทเพลง 

 2) อัตลักษณ์ด้านการสร้างโครงเร่ือง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ จากความขัดแย้งกับตัวเอง 

จากความขัดแยง้กับคนอื่น จากความขัดแยง้กับธรรมชาติ และจากความขัดแยง้ทางการเมอืง 

 3) อัตลักษณด์้านการสร้างตัวละคร แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ตัวละครท่ีเป็นตัวร้าย, ตัวละครท่ีเป็น

ตัวด,ีตัวละครจากดีเป็นร้าย และตัวละครจากร้ายเป็นดี 

 4) อัตลักษณ์ด้านการสร้างฉาก และบรรยากาศ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ , 

ฉากท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์,ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา และสภาพวถิีชีวิต  

 5) อัตลักษณด์้านการสร้างกลวธีิการน าเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เลา่ผ่านสายตาตัวละครเอก 

และเล่าผ่านสายตาพระเจ้า 

 6) อัตลักษณด์้านการด าเนนิเร่ือง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ด าเนนิเร่ืองตามล าดับเวลา, ด าเนนิเร่ือง

ยอ้นหลัง, ด าเนนิเร่ืองแบบสลับฉาก และด าเนนิเร่ืองแบบปัจจุบัน อดตี ปัจจุบัน 

 7) อัตลักษณด์้านการส่งผลกระทบ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ผลกระทบตอ่ปัจเจกบุคคล, ผลกระทบ

ตอ่บุคคลโดยรวม, ผลกระทบตอ่การศึกษา และผลกระทบตอ่การเมอืง  
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-Proceeding- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์การประกอบสร้างวรรณกรรมเร่ืองสั้นท้ัง  

7 ด้าน น าไปศึกษาวิเคราะห์เร่ืองสั้น จ านวน 13 เร่ือง ศึกษาเร่ืองสั้นกลุ่มตัวอย่างจากผลงานสร้างสรรค์ท่ีผ่านมา 

จ านวน 13 เร่ือง ตามล าดับ อ่านอย่างละเอียด อ่านทบทวนเร่ืองสั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีสร้างสรรค์มาทั้งหมดเพื่อท าความ

เข้าใจทุกองค์ประกอบ พจิารณาประเด็นในเร่ืองสั้นทุกเร่ืองท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตัวอยา่ง แลว้บันทึกอัตลักษณแ์ตล่ะด้านลงใน

แบบบันทึกข้อมูล ดังตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์ในตารางทัง้ 7 ด้าน สรุป อภปิรายผล 
 

ผลการศึกษา 

 การวิจัยบทนี้ เป็นผลมาจากการก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในบทท่ี 3 เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ในการประกอบ

สร้างตัวละครวรรณกรรมเร่ืองสั้นของอัศศิริ ธรรมโชติ ชุด“ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” จ านวนท้ังหมด 13 เร่ือง 

ผู้วิจัยได้วเิคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นอัตลักษณ์และพัฒนาการในการประกอบสร้างเร่ืองสั้น โดยได้ก าหนดกรอบหัวข้อไว้ 

7 ประเด็น ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาตามหัวข้อ คณะผู้วิจัยจะได้น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นผลการวิเคราะห์ตามล าดับใน

เชงิพรรณนาวเิคราะห์ ดังนี้ 

1. อัตลักษณ์ด้านการตั้งชื่อเรื่อง  

อัตลักษณด์้านการตัง้ชื่อเร่ืองจากกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 13 เร่ือง ปรากฏประเภทของการตัง้ชื่อเร่ือง ดังนี ้ 

1.1 ตั้งชื่อจากเหตุการณ์ส าคัญ หมายถึง การตั้งชื่อเร่ืองสั้นโดยยึดเอาเหตุการณ์ท่ีส าคัญมีผลต่อเนื้อ

เร่ืองมากท่ีสุด มาประมวลเพื่อตั้งเป็นชื่อเร่ือง ซึ่งปรากฏมากท่ีสุด จ านวน 9 เร่ือง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ตั้งชื่อ

จากเหตุการณ์ส าคัญตอนต้นเร่ือง จ านวน 5 เร่ือง ได้แก่ รถไฟคร้ังท่ีห้า , เมื่อเย็นย้ า…ของวันอันร้าย, เสียแล้วเสียไป, 

เช้าวันต้นฤดูฝน และบนท้องน้ าเมื่อยามค่ า 2) ตั้งชื่อจากเหตุการณ์ส าคัญตอนกลางเร่ือง จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ บน

ท้องน้ าเม่ือยามค่ า และ 3) ตั้งช่ือจากเหตุการณ์ส าคัญตอนจบเร่ืองจ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมชีวีติอยู่ อย่างนอ้ยก็

ในใจฉัน, แลว้หญ้าแพรกก็แหลกลาญ และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง 

ตัวอยา่งเร่ืองสั้น “รถไฟคร้ังท่ีหา้” ผู้เขียนได้ตัง้ชื่อโดยใชเ้หตุการณ์ตอนตน้เร่ืองท่ีตัวละครได้กลับมานั่ง

รถไฟอีกคร้ัง ดังข้อความในเร่ืองสั้นท่ีว่า 
        “...หล่อนไม่ค่อยจะได้นั่งรถไฟบ่อยนกั เท่าที่จ าได้ดูเหมือนจะเปน็คร้ังทีห่้า ...สองปีมาและกลับปีละคร้ัง 

ก็เป็นสี่รวมทัง้เมื่อนั่งเป็นคร้ังแรกอกีคร้ังหนึง่ก็เป็นห้า ห้าทั้งคร้ังนีซ้ีนะ! ค าสรอ้ยนับนิ่งอยู่ในใจ...”  

                       (รถไฟครัง้ที่ห้า, 2520, หน้า 100) 

ตัวอย่างเร่ืองสั้น “เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย” ผู้เขียนได้ตั้งชื่อโดยใช้เหตุการณ์ตอนต้นเร่ืองท่ีตัวละคร

ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต่ืนตระหนกจากเสียงของเพื่อนบ้านท่ีมาเคาะประตูเรียก  ดังตัวอยา่ง 
“...เธอโผล่หน้าออกมาจากเพิงพกั ซึง่เป็นย่านอยู่อาศัยแถวสลัมเมื่อยามเย็นของวันนั้น ด้วยความตื่นตระหนก 

ในทา่ทีของเพื่อนบ้าน คนมาเคาะบ้านของเธอเสียงดังสะท้านไปทั้งหลงั สามีของเธอถูกรถชนตายเสียแล้ว เธอแว่วเสียง  

เพื่อนบ้านข้างเคียงว่าอย่างนัน้ ! ...” 

                      (เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย, 2520, หน้า 49) 

1.2 ตั้งชื่อจากเหตุการณ์ส าคัญตอนจบเรื่อง หมายถึง การใชฉ้าก เหตุการณ์ตอนท้ายเร่ืองหรือตอนจบเร่ือง

มาเป็นชื่อเร่ือง ปรากฏจ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ ได้แก่ เธอยังมีชีวิตอยู ่อย่างน้อยก็ในใจฉัน, แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ 

และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง 

ตัวอย่างเร่ือง “เธอยังมีชีวิตอยู่  อย่างน้อยก็ในใจฉัน” ผู้เขียนใช้เหตุการณ์ของเร่ืองตอนท้ายท่ีนัก

หนังสือหยบิปากกาสีแดงมาเขยีนถึงหญงิสาวผู้เสียชวีติ ดังความวา่ 
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          “...ผมหยิบสีแดงขีดทบัลงบนชื่อและนามสกุลของเธอแต่เขียนเตมิลงว่า เธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจฉัน…”  

             (เธอยังมีชีวิตอยู่  อย่างน้อยก็ในใจฉัน, 2521, หน้า 8) 

ตัวอย่างเร่ือง “แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ” ผู้เขียนใช้เหตุการณ์ของเร่ืองตอนท้ายสรุปเป็นชื่อเร่ือง  

ดังข้อความว่า 
         “มือทั้งสองของนาคก าเกร็งกอหญ้าแพรกแหลกยับเยินเป็นทาง ก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหลุดออกจากร่างไป”  

                                                                    (แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ, 2521, หน้า 86 

1.3 ตั้งชื่อจากแก่นเรื่อง หมายถึง การก าหนดชื่อเร่ืองจากสาระส าคัญของเร่ืองท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอต่อ

ผู้อ่าน โดยปกติการตัง้ชื่อเร่ืองด้วยการยดึแก่นเร่ืองนี้ มักไมป่รากฏข้อความหรือชื่อนัน้โดยตรงหากแตเ่ป็นถ้อยค าสรุป

ท่ีสามารถคาดเดาหรือคิดขยายความไปถึงรายละเอยีดของเร่ืองโดยรวมได้ ในกลุ่มตัวอยา่งทัง้ 13 เร่ือง พบอัตลักษณ์

การตัง้ชื่อเร่ืองจากแก่นของเร่ืองจ านวน  2 เร่ือง ได้แก่ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา และดอกไม้…ท่ีเธอถอืมา 

ตัวอย่างเร่ืองสั้น “ในกระแสธารแห่งกาลเวลา” เป็นการตั้งชื่อเร่ืองจากการสรุปเร่ืองราวเหตุการณ์

ท้ังหมดท่ีผู้เขียนน าเสนอเกี่ยวกับกาลเวลาท่ีท าให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ดังเหตุการณ์ตอนหนึ่งในเร่ืองท่ีกลา่วว่า 
         “...ความไร้เดียงสาได้ถกูลากพรากไปจากความคิดและดวงตาด้วยกระแสธารแหง่กาลเวลาอยา่งทุกวันนี ้พ่อตาย 

ไปเสียก่อนที่จะได้พบเห็นว่าฉันถกูความจริงแหง่ชีวติในกระแสธารนั้นกระแทกกระทั้นจนเปลี่ยนรูปไปไม่เหมือนเก่าแล้ว”  

                                                                      (ในกระแสธารแหง่กาลเวลา, 2520, หน้า 15) 

1.4 ตั้งชื่อจากพฤติกรรมของตัวละคร หมายถึง การก าหนดชื่อเร่ืองโดยยึดเอาบทบาทหรือการแสดง

พฤติกรรมของตัวละครเป็นหลัก โดยพฤติกรรมท่ีว่านั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเร่ือง ซึ่งชื่อเร่ืองท่ีได้มานั้น มักสรุป

โดยวิธีใช้ค าแทนหรือเปรียบเทียบการกระท าของตัวละครดังกล่าว ปรากฏ 1 เร่ือง คือ ถึงคราจะหนีไกลไปจาก 

ล าคลองสายน้ัน 

ตัวอย่างเร่ืองสั้น “ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนั้น” แสดงให้เห็นถึงความต้องการของแม่ท่ีจะ

พาลูกหนอีอกไปจากล าคลองสายนี ้ดังบทประพันธ์ท่ีว่า 
         “...ฉันจะต้องไปจากที่นี่ พาลกูไปให้ไกลจากสิง่นีไ้กลแสนไกล...”  

                 (ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนั้น, 2518, หนา้ 29) 

1.5 ตั้งชื่อจากค าคม บทเพลง หมายถึง การใช้ค าหรือข้อความซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันมาตั้งเป็นชื่อเร่ือง อาจอยู่ใน

ลักษณะของ วาทกรรม ส านวน ค าคม หรือถ้อยค าในบทเพลง บทประพันธ์ ร้อยกรองต่าง ๆ ก็ได้ การตั้งชื่อแบบนี้ 

ปรากฏในเร่ืองสั้น จ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เมื่อลมฝนผ่านมา 

          ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “เมื่อลมฝนผ่านมา” ผู้เขียนได้ใชค้ าว่า “เมื่อลมฝนผ่านมา” จาก บทเพลงของแม่

ในตอนท้ายของเร่ือง ดังตัวอยา่งบทเพลงท่ีว่า 
   “...เมื่อยามลมฝนผ่าน หอมกลิ่นหญา้ไอดิน ทั่วแผ่นดิน-บ้านเรา…” 

                                                                               (เมื่อลมฝนผ่านมา, 2519, หนา้ 40) 

2. อัตลักษณ์ดา้นการสรา้งโครงเรื่อง 

อัตลักษณด์้านการสร้างโครงเร่ืองจากกลุ่มตัวอยา่งเร่ืองสั้น 13 เร่ือง ผลการวเิคราะห์ดังนี้  

1. ความขัดแย้งกับตัวเอง หมายถึง ความอัดอัด อัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีตัวละคร

จะตอ้งตัดสนิใจเลอืกหรือหาทางออกแก้ไขปัญหานัน้ดว้ยตนเอง พบจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา,  

ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายน้ัน, เมื่อเย็นย้ า…ของวันอันร้าย, เชา้วันตน้ฤดูฝน, รถไฟคร้ังท่ีหา้ และบนเส้นทาง

ของหมาบา้ 
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ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “เมื่อเย็นย้ า…ของวันอันร้าย” แสดงให้เห็นความขัดแย้งภายในตัวละครเกิดความ

อดึอัด ดังข้อความจากเร่ืองสั้นวา่ 
  “…บ่อยคร้ังนกัที่ความชั่วช้าต่ าทรามได้เข้ามาท้าทายเกี่ยวพันเขา และเขาได้พา่ยแพ้ หวิดจะท าให้ตระกูลอัปยศ 

อดอายมาก็หลายหน การพนัน ผูห้ญงิ และเพื่อนชัน้ต่ า เขามักง่ายพ่ายแพ้มันเสมอ...” 

                                                           (เมื่อเย็นย่ า…ของวันอันร้าย, 2520, หน้า 53) 

2. ความขัดแย้งกับธรรมชาต ิหมายถึง เร่ืองสั้นท่ีก าหนดให้ตัวละครแสดงบทบาทพฤติกรรมเพื่อต่อสู้กับภัย

ธรรมชาติท้ังทางตรงและทางออ้มท่ีมผีลต่อการด าเนินชีวติ เช่น น้ าท่วม พายุถล่ม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ความแห้งแล้ง 

ความอดอยากยากจน พบจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เมื่อลมฝนผ่านมา น าเสนอตัวอยา่ง 

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “เมื่อลมฝนผ่านมา” แสดงให้เห็นปัญหาการเดินทางกลับบ้านของตัวละครจาก

เหตุการณ์พายุ ดังบทตัดตอนจากเร่ืองสั้นท่ีว่า 
“...ลมฝนมาจริง ๆ แล้วฟ้าร้องเสียงกึกก้องและเสียงวัวตื่นร้องด้วยความตระหนกเกวียนกระชากโยกสั่นไปมา

ท่ามกลางเสียงอึงอลอันเกิดจากลมแรงพัด และลมพาเอาเม็ดฝนโปรยหล่นลงมาแล้ว หยดเย็นคล้ายน้ าค้างคืนหนาว ผมสั่น

สะท้าน ทั้งความหนาวเย็นและความหวาดหวั่นพร่ันใจในเสียงร้องของป่าใหญ่ ป่าใหญ่ที่เม็ดฝนกระทบเข้ากับต้นและใบไม้  

กรูไกวและอึงคะนึงของเสียงลมพายุดังเหมือนเสียงร้องครางของภูตผีปีศาจที่พากันลุกขึ้นอาละวาดหลอกหลอน ห้อมล้อมอยู่

โดยรอบใจและกายผม...”  

            (เมื่อลมฝนผ่านมา, 2519, หนา้ 38) 

3. ความขัดแย้งทางการเมือง หมายถึง เร่ืองสั้นท่ีเกิดความขัดแย้งกันจากทัศนะทางการเมืองส่งผลให้เกิด

เหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ตามมา พบจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อย ก็ในใจฉัน น าเสนอตัวอยา่ง 

ดังนี้ 

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจฉัน” แสดงทัศนะให้เห็นความขัดแย้งทางการเมือง 

อันเกิดจากการชุมนุมประท้วงตอ่ต้านการกลับมาของอดตีนักการเมืองและการเรียกร้องความเป็นธรรมประชาธิปไตย 

ดังบทตัดตอนในค าประพันธ์ท่ีน าเสนอผ่านค าพูดของตัวละคร ดังความว่า 
“...ในประเทศของเรานั้น เราจะต้องชว่ยกันสรา้งความถูกต้องและเป็นธรรม...”  

            (เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจฉัน, 2521, หน้า 6) 

4. ความขัดแย้งกับคนอื่น หมายถึง โครงเร่ืองท่ีเกิดจากปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับความคิดส่วนตัวท่ีส่งผล

กระทบต่อการด าเนินชีวิตตนเองของตัวละครเอกกับตัวละครอื่น อาจเป็นคนเดียวหรือกลุ่มคนก็ได้ พบจ านวน 1 เร่ือง 

ได้แก่ แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ” สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหวา่งมิตรภาพ และ

ความสูญเสียของตัวละคร ท่ีต้องท าหน้าท่ีตามท่ีเจ้านายสั่ง ความขัดแย้งอันเป็นหลักการด าเนินเร่ืองท าให้ตัวละคร

ตอ้งแตกหักกัน ดังบทตัดตอนในเร่ืองสั้นท่ีว่า 
“...วันที่เขาติดสอยห้อยตามมากับนายของเขามาด าเนินงานในไร่กว้างร่วมกับนายของเหิน เมื่อนายทั้งสองมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน รักกัน เขากับเหนิถึงไดม้าพบกัน รู้จัก และรักกันด้วย เมื่อนายแตกแยกกันและหันหลงัให้กนั เขากับเหินก็

ต้องหันหลังและแยกกันไปเป็นของธรรมดา ชีวิตของเราทัง้สองต่างก็เป็นของนาย เกือบทุกอย่างนายให้และสรา้งขึน้ แม้แต่

ความเป็นเพื่อนของเราก็เกิดมาจากนาย อย่างที่เหินพูดเมื่อกีถู้กแล้ว นายมาก่อน มาก่อนเขาทัง้สองคน ก่อนลกูและเมีย...”  

          (แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ, 2521, หน้า 82)  

3. อัตลักษณ์ดา้นการสรา้งตัวละคร 

ตัวละครเป็นผู้ประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณ์ ในเร่ือง ผู้เขียนอาจสร้างขึ้นจากจินตนาการ การรับ

ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นก็ได้ น าเสนอได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมบทบาทเกิดจากแรงบันดาลใจหรือ
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ความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งการก าหนดลักษณะของตัวละคร แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือตัวละครมิติเดียวและตัว

หลายมิติ 

3.1 ตัวละครที่มีพฤติกรรมดี  ตั หมายถึง ตัวละครท่ีแสดงบทบาทตลอดท้ังเร่ืองออกมาในทางพึง

ปรารถนา ปรากฏในเร่ืองสั้น จ านวน 7 เร่ือง อาทิ เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจฉัน , ถึงคราจะหนีไปไกลจากล า

คลองสายนั้น, เมื่อลมฝนผ่านมา, ดอกไม้…ท่ีเธอถือมา, เสียแล้วเสียไป, เช้าวันต้น  ฤดูฝน และรถไฟคร้ังท่ีห้า ถือว่า

ปรากฏมากท่ีสุดโดยแสดงให้เห็นอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ตัวละคร ดังนี้ 

ตัวอยา่งเร่ือง “ถึงคราจะหนีไปไกลจากล าคลองสายน้ัน” ผู้เขียนสร้างตัวละครโดยสวมบทบาทเป็นแม่ท่ี

ไม่ต้องการปลูกฝังให้ลูกเป็นโสเภณีล่องเรือหากินแบบท่ีเห็นอยู่ในทุกวัน จึงพยายามแก้ไขปัญหาและหาทางออก  ดัง

บทตัดตอนจากเร่ืองสั้นท่ีว่า 
                   “ …ฉันจะต้องไปจากทีน่ี่ พาลูกไปให้ไกลจากสิง่นี.้..ไกลแสนไกล...”  

                                                       (ถึงคราจะหนีไปไกลจากล าคลองสายนั้น, 2518, หนา้ 29) 

3.2 ตัวละครเปลี่ยนพฤติกรรมจากดเีป็นร้าย หมายถงึ ตัวละครท่ีเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเดมิท่ีเป็น

คนดกีลายเป็นคนร้ายในภายหลัง ปรากฏในเร่ืองสั้นจ านวน 4 เร่ือง อาทิ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา, แลว้หญา้แพรก

ก็แหลกลาญ, บนท้องน้ าเมื่อยามค่ า และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง แสดงให้เห็นอัตลักษณ์การสร้างสรรค์ตัว

ละคร ดังนี ้                

                ตัวอยา่งการสร้างตัวละครเร่ือง “ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ท่ีผู้เขียนแสดงถึงความเปลี่ยนของตัว

ละครจากอดีตสู่ปัจจุบัน ดังข้อความจากเร่ืองสั้นท่ีว่า 
                “...แม่ไม่เคยนกึสักนิดวา่ในการต่อมามันจะไปถือดาบเที่ยวคลุกอยู่กับเลือดและความตาย  

ท่องอยู่ตามป่าเขาและดงดิบกันดารไกล ทั้งที่ไมเ่คยเห็นมัน     จับดาบ นอกจากหนงัสือหนังหาที่มันรักของมนั...”  

                                                       (ขุนทอง…เจ้าจะกลบัเมื่อฟา้สาง, 2520, หน้า 125) 

3.3 ตัวละครที่มีพฤติกรรมร้าย  หมายถึง ตัวละครท่ีแสดงบทบาทตลอดท้ังเร่ืองออกมาในทางไมพ่งึ

ปรารถนา ปรากฏในเร่ืองสั้น จ านวน 2 เร่ือง เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย และบนเส้นทางของหมาบ้า แสดงให้เห็นอัต

ลักษณก์ารสร้างสรรค์ตัวละครดังน้ี 

ตัวอย่างเร่ือง “เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย” ผู้เขียนแสดงถึงพฤติกรรมอันเกิดจากความอยากได้และไม่

อยากให้โอกาสหลุดลอยไปของตัวละครท่ีได้บังเอิญไปพบเห็นสร้อยข้อมือจากศพเด็กหญิงท่ีลอยน้ ามา ดังข้อความ

จากเร่ืองสั้นท่ีว่า 
“…มันไม่ยุติธรรมเลย เขาคิด และจะเป็นความโง่เขลาอย่างมาก ถ้าเขาจะปล่อยโอกาสให้ใครฉวยเอาไปง่ายๆและ

เกิดจะเอาเปรียบเขาเกินไปเหมือนกับขายแตงโม เขาเปรียบเสมือนคนแรกที่มาถึงที่ซุกซ่อนสมบัติ ต้องอยู่กับความหวาดกลัว 

ผจญกลิ่นอันร้ายแรงอยู่โดยล าพังเดียวดาย สมบัตินี้ ไม่มากก็จริงอยู่ แต่มันมากเกินกว่าแตงโมทั้งล าเรือของเขา  

ซ้ าลอยมาเองตามล าน้ าตามธรรมชาติของโชคชะตาที่ไม่มีใครอาจหลีกเลี่ยงได้ ภาพเสื้อลูกไม้ที่แขวนอยู่ตามร้านรวงในตลาด

ลอยมาให้เมียเขาสวมใส ่และอาจจะได้ผ้าถุงสีสวยจากเมืองเหนืออกีสักผืนหนึ่ง เสื้อผ้าชุดใหม่ส าหรับเขาและลูก”  

                                                                      (เมือ่เย็นย่ า...ของวันอันร้าย, 2521, หน้า 94) 

4. อัตลักษณ์ด้านการสร้างฉาก บรรยากาศ 

ฉากและบรรยากาศในงานวิจัยนี้ยึดเกณฑ์ท่ีส่งผลต่อการแสดงบทบาทของตัวละครและมีอิทธิพลต่อ

การด าเนนิเร่ืองเป็นส าคัญ วิเคราะห์น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต ปรากฏจ านวน 10 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจ
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ฉัน, ในกระแสธารแห่งกาลเวลา, ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายน้ัน, เมื่อเย็นย่ า...ของวนัอันร้าย, เสียแลว้เสียไป

, แลว้หญา้แพรกก็แหลกลาญ, บนท้องน้ าเม่ือยามค่ า, รถไฟคร้ังท่ีหา้, บนเส้นทางของหมาบ้า และขุนทอง…เจ้าจะกลับ

เมื่อฟ้าสาง น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย” ผู้เขียนใช้ฉากบ้านในสลัมเปิดเร่ือง แสดงให้เห็น

ความยากล าบากในการใชช้วีติของตัวละครสามภีรรยา ดังข้อความท่ีตัดตอนจากเร่ืองสั้นท่ีว่า 
“...บ่อยคร้ังในบ้านสลัมและช่วงชีวติอันแร้นแค้นล าเคญ็ในกรุงเทพฯ นัน้ ความเลวได้มาท้าทายให้เขากระโจนเข้าหา

มันอยู่บ่อย ๆ มันบีบคั้นล าไส้อันหิวโหยและรัดร่องท้องอันว่างเปล่า ทั้งเขาและเธอจนแทบขาดใจพ่ายแพ้...”  

                                                                     (เมื่อเย็นย่ า........ของวันอันร้าย, 2520, หน้า 50) 

4.2 ฉากที่เป็นธรรมชาติ ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ หมายถึง สถานท่ีซึ่งเป็นสภาพอันเกิดจากธรรมชาติท่ี

แวดล้อมตัวละคร ปรากฏในเร่ืองสั้นจ านวน ปรากฏจ านวน 10 เร่ือง ได้แก่ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา, ถึงคราจะหนี

ไกลไปจากล าคลองสายนั้น, เมื่อลมฝนผ่านมา, เสียแล้วเสียไป, เช้าวันต้นฤดูฝน, แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ, บน

ท้องน้ าเม่ือยามค่ า, รถไฟคร้ังท่ีหา้, บนเส้นทางของหมาบ้า และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง  

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “เช้าวันต้นฤดูฝน” ผู้เขียนแสดงให้เห็นฉากของฝนแรกท่ีตกลงมา ในตอนเช้า 

ความว่า 
“…ฝนพร าเช้านี้เป็นเส้นสายขาวโค้งดว้ยแรงลมทุ่งอยู่กลางฟ้า สะท้อนแสงแดดออ้ยส้อยเป็นรัศมีสีรุ้งเมื่อมองไกล

ออกไป ต้นไม้ใบหญ้าสง่เสียงพมึเช่นเดียวกับชายคากระท่อมที่อยู่เหนือหัวของบัวร า...”  

                                                                         (เช้าวันต้นฤดูฝน, 2521, หน้า 69) 

4.3 ฉากที่เป็นช่วงเวลา หมายถึง การสร้างฉากโดยให้ความส าคัญกับเวลาท่ีส่งผลหรือเป็นปัจจัย

ส าคัญเกิดเหตุการณ์ในขณะนั้น ปรากฏจ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยในใจฉัน , ในกระแสธารแห่ง

กาลเวลา, เมื่อเย็นย่ า...ของวันอันร้าย , แล้วหญ้าแพรกก็แหลกลาญ , บนท้องน้ าเมื่อยามค่ า, รถไฟคร้ังท่ีห้า,  

บนเส้นทางของหมาบ้า และขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง  

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น“ในกระแสธารแห่งกาลเวลา” ผู้เขียนอาศยัช่วงเวลาในการอธิบายถึงความ

เปลี่ยนแปลงวถิีชีวิตของตัวละครตามความเปลี่ยนไปของสังคม ดังบทตัดตอนจากค าประพันธ์ท่ีว่า 
“…ความไร้เดียงสาได้ถูกลากพรากไปจากความคิดและดวงตาด้วยกระแสธารแห่งกาลเวลาอย่างทุกวันนี้ พอ่ตายไป

เสียก่อนที่จะได้พบเห็นว่าฉันถกูความจริงแหง่ชีวติในกระแสธารนั้นกระแทกกระทั้นจนเปลี่ยนรูปไปไม่เหมือนเกา่แล้ว....”  

                                                          (ในกระแสธารแหง่กาลเวลา, 2520, หน้า 15) 

4.4 ฉากที่เป็นสภาพวิถีชีวิต หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือแบบแผนในการด าเนินชีวิตของผู้คนใน

สังคม อาจเกี่ยวข้องกับอาชีพ การท ามาหากิน บุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของตัวละคร ปรากฏจ านวน 7 เร่ือง ได้แก่ 

เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยในใจฉัน, ในกระแสธารแห่งกาลเวลา, ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนั้น, เมื่อลมฝน

ผ่านมา, รถไฟคร้ังท่ีหา้, บนท้องน้ าเม่ือยามค่ า และบนเส้นทางของหมาบ้า  

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายน้ัน” ผู้เขียนแสดงให้เห็นฉากซึ่งเป็นการ

ด าเนนิชีวิตของโสเภณบีนเรือ ดังบทตัดตอนจากบทประพันธ์ท่ีว่า 
         “...เสียงพายกระทบน้ าฟังละห้อยเศร้าผ่านมาทางหน้ากระท่อมในเรอืล านัน้มีผู้หญิงพายท้าย 

และมีผู้ชายนั่งอยู่หัวเรือ การล าเลียงมีเสาตั้งค้ าหลังคาเตีย้ ๆ มีผ้าม่านระย้าย้อยลงมาตามหลงัคานั้น…”  

                                      (ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนั้น, 2518, หนา้ 24 - 25) 
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5. อัตลักษณ์ดา้นการสรา้งกลวิธีการน าเสนอ 

กลวิธีการน าเสนอหรือกลวธีิการเล่าเร่ือง เรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ มุมมอง (Point of Views) หมายถงึ การเลอืก

วธีิการน าเสนอเร่ืองเพื่อสร้างความนา่เชื่อถือและนา่สนใจแก่ผู้อา่น ในงานวิจัยน้ีจึงแบ่งประเภทของกลวิธีการน าเสนอ

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เล่าผ่านสายตาพระเจ้า และ 2) เล่าผ่านสายตาตัวละครเอก น าเสนอบทวิเคราะห์

ตามล าดับ ดังนี ้

5.1  เล่าผ่านสายตาพระเจ้า หมายถึง กลวิธีการน าเสนอเร่ืองราวในฐานะผู้รู้แจ้งเห็นจริง ท้ังการ

กระท าของตัวละครท้ังหมด ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะแสดงออกมาหรือไม่ก็ตาม ปรากฏ 7 เร่ือง ได้แก่ ถึง

คราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายนั้น, ดอกไม้…ท่ีเธอถือมา, เมื่อเย็นย่ า…ของวัน   อันร้าย, บนท้องน้ าเมื่อยามค่ า,  

บนเส้นทางของหมาบ้า, แลว้หญา้แพรกก็แหลกลาญ และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง  

ตัวอย่าง เร่ืองสั้น “เมื่อเย็นย่ า…ของวันอันร้าย” ผู้เขียนใช้มุมมองแบบ “ไม่จ ากัดทัศนะ” หรือแบบ

สายตาพระเจ้า เห็นและรู้ความเป็นไปของชีวิตตัวละครเอกท้ังสองท่ีอยู่ในฉากต่างกัน “ลูกชายท่ีขับรถชนคนตาย”  

อยู่บ้านอันโอฬารกับคุณนายผู้เป็นแม่ ส่วน “ภรรยาและลูกน้อยของผู้ตาย” อยู่ในสลัมดังบทตัดตอนจากค าประพันธ์

ท่ีว่า 
          “…คุณนายกลับถึงบ้านอันโอฬารของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันนั้น พร้อมกับรับทราบว่าลูกชายได้ขับรถคันใหญ่ 

ไปชนคนตายเข้าแล้ว…”  

                                                                     (เมื่อเย็นย่ า…ของวันอันร้าย, 2520, หน้า 51) 
 

2. เล่าผ่านสายตาตัวละครเอก หมายถึง การน าเสนอเร่ืองราวผ่านการบอกเล่าของตัวละครหลักหรือตัว

ละครเอกในเร่ือง เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นกับตัวละครเอกโดยตรง ปรากฏจ านวนมากที่สุดจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมชีวีิต

อยู่อย่างน้อยก็ในใจฉัน, ในกระแสธารแห่งกาลเวลา, เมื่อลมฝนผ่านมา, เช้าวันต้นฤดูฝน, เสียแล้วเสียไป และรถไฟ

ครัง้ท่ีหา้ โดยใชว้ธีิการเล่าเร่ือง 2 ลักษณะ คือ ผ่านสายตาของ “ผม และ ฉัน” เป็นคนเล่าเร่ือง น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น จากเร่ืองสั้น “ในกระแสธารแห่งกาลเวลา” ผู้เขียนก าหนดการถ่ายทอดเร่ืองราว

ผ่านสายตาของ “ฉัน” ซึ่งเป็นตัวละครเอก บรรยายสภาพชีวิตและเหตุการณ์ในเร่ือง ดังบทประพันธ์ท่ีว่า 
“…ฉันขาดการประเมินตัวเองต่อปญัหาการศึกษา ฉันลืมคิดไปว่าฉนัเป็นเพียงครูตัวเล็ก ๆ เป็นส่วนประกอบชิน้หนึ่ง

ที่ไร้ความหมายต่อปญัหาการศึกษาของชาตินั้น ปญัหาแม้ในหมู่บ้านอันเลก็และคับแคบอย่างนี ้ไม่เพียงโตใหญ่เท่ากับภูเขา     

ที่ฉันเคยคดิที่จริงมันมหึมาเหมือนท้องฟ้าที่ครูอย่างฉันก็ต้องถูกครอบง าเอาไวด้้วยและมันอยู่ไกลเหมือนดวงดาวที่ครูเล็ก ๆ 

อย่างฉันไม่สามารถเห็นได้ยามฟ้ามืดและมันมีอ านาจมีแรงดูดกลืนเหมือนแม่เหล็กยักษ์ทีท่ าให้ฉันละลาย ไปได้โดยง่าย ๆ

เพียงแต่อาศัยกาลเวลากระแทกกระทั้นอันชั่วไม่นานนัก...”  

                                                        (ในกระแสธารแหง่กาลเวลา, 2520, หน้า 15 -16) 

6. อัตลักษณด์้านการด าเนินเรื่อง 

การด าเนินเร่ือง หมายถึง การก าหนดล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองเพื่อเรียบเรียงให้เป็นไปตามโครงเร่ืองท่ี

วางไว ้การด าเนนิเร่ืองจึงเกี่ยวพันกับช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น อาจผ่านไปแล้วหรือตัวละครก าลังเผชญิอยู ่จาก

การศึกษาเร่ืองสั้นกลุ่มตัวอย่างท้ัง  13 เร่ือง แบ่งประเภทของการด าเนินเร่ืองได้ 4 ประเภท น าเสนอโดยเรียงล าดับ

จากจ านวนเร่ืองสั้น  ท่ีพบในแต่ละประเภทจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา 2) ด าเนินเร่ืองแบบ

ปัจจุบัน-อดีต-ปัจจุบัน 3) ด าเนินเร่ืองย้อนหลัง และ 4) ด าเนินเร่ืองแบบสลับฉาก น าเสนอบทวิเคราะห์ตามล าดับ 

ดังนี้ 
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6.1 ด าเนินเรื่องตามล าดับเวลา หมายถงึ การล าดับเร่ืองราวตามเวลาก่อนหลัง เรียกอีกอยา่งหนึ่งว่า

การเล่าเร่ืองตามล าดับปฏิทิน ปรากฏมากท่ีสุดจ านวน 9 เร่ือง ได้แก่ เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจฉัน, ถึงคราจะ

หนไีกลไปจากล าคลองสายน้ัน, เมื่อลมฝนผ่านมา, ดอกไม้…ท่ีเธอถอืมา, เชา้วันตน้ฤดูฝน, แลว้หญา้แพรกก็แหลกลาญ

, บนท้องน้ าเม่ือยามค่ า, บนเส้นทางของหมาบ้า และขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางน าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

เร่ืองสั้น “บนท้องน้ าเมื่อยามค่ า” น าเสนอเร่ืองราวตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงเวลาค่ าจบเร่ืองในวันเดียว 

ของพ่อค้าขายแตงโมท่ีเขาได้ขนแตงโมล่องเรือไปขาย และก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นบนท้องน้ าในเวลาค่ าท่ีเขาก าลัง

พายเรือทวนกระแสน้ ากลับบ้าน ดังตัวอย่างบทตัดตอนในค าประพันธ์ท่ีว่า 
“…เขาพายเรือเพรียวบางและว่างเปลา่ทวนกระแสน้ ากลับบ้านอย่างไม่เร่งร้อนนัก แม้ดวงตะวันจะคล้อยลับแนวไม้

เหนือพุ่มพฤกษ์ริมฝ่ัง บอกสัญญาณใกล้จะค่ าในอกีไม่ชา้นานนี้ เขาก็คงพาเรือแล่นบนผิวน้ าไปเรื่อย ๆ แล่นตามแรงพาย    

ที่ออ่นล้า ช้าเนิบ...เขารู้สึกเหนื่อยหนา่ย แม้ใจจะอยากไปให้ถึงบา้นก่อนค่ าก็ตามที…”  

                                                                 (บนท้องน้ าเมื่อยามค่ า, 2521, หน้า 89) 

6.2 ด าเนินเรื่องย้อนหลัง หมายถึง การเล่าเร่ืองโดยใช้วิธีการแสดงภาพชีวิตปัจจุบันของตัวละคร 

ปรากฏให้เห็นก่อนเล่าถึง “ท่ีไปท่ีมา” ลักษณะ “ย้อนเวลาหาอดีต” และส่วนใหญ่จะจบลงในท านองใช้เวลาในอดีต

บรรจบหรือเชื่อมโยงกับปัจจุบันในตอนตน้เร่ือง ปรากฏจ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา และเสียแล้ว

เสียไป น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “เสียแลว้เสียไป” ผู้เขียนน าเสนอโดยให้ตัวละครนึกถึงตนเองในตอนท่ีร่างกายครบ

สมบูรณ์ยังมแีขนอยู ่ดังตัวอยา่งที่มา 
“...นางอดนึกย้อนไปถงึวันคืนเก่าๆทีแ่ขน ๒ ข้างยังสมบูรณ์ไม่ได้ เมื่อครัง้เป็นคนงานอยู่ในโรงงานที่กรุงเทพฯ นาง

เหมือนไร้เดียงสา บริสุทธิ์จากชีวติ ยังยืนอยู่ห่างไกลจากความสามานยท์ีแ่ท้จริงของมนษุย ์นางพอมคีวามสขุทีพ่อหาได้อย่าง    

น่าพึงใจตามประสาคนเล็ก ๆ นางมีความรัก ความคิดถงึตามประสาคนไกลบ้านต่อครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่หลัง นางมี

เจตนา มีความหวงัต่อการเผชิญปญัหา     ในโลกกว้างใบนี ้และท้ายที่สุด นางมีภาระอันย่ิงใหญ่ตอ่ครอบครัวอนัยากไร้      

ของนางเองโดยเฉพาะ...”  

                                                                          (เสียแล้วเสียไป, 2520, หน้า 64) 

6.3 ด าเนินเรื่องแบบสลับฉาก หมายถึง การด าเนินเร่ืองท่ีใช้ฉากหลายฉาก มักบอกเล่าเหตุการณ์ท่ี

เกิดตา่งสถานท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เมื่อเย็นย้ า…ของวันอันร้ายน าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอย่างจากเร่ือง “เมื่อเย็นย่ า…ของวันอันร้าย” น าเสนอเร่ืองราวอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งท่ีเขา

ก าลังปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคนงานกวาดขยะของเทศบาล โดยเร่ิมต้นจากเหตุการณ์ท่ีเพื่อนบ้านมาเคาะประตูบอกภรรยา

ของเขาเกี่ยวกับการเสียชวีิตของสาม ีแลว้ก็ตัดไปท่ีฉากบา้นอันโอฬารของคุณนาย ท่ีทราบขา่วว่าลูกชายของตนขับรถ

ชนคนงานกวาดขยะจนเสียชวีติดังข้อความท่ีว่า 
“…เธอโผล่หน้าออกมาจากเพงิพัก ซึง่เป็นย่านอยู่อาศัยแถวสลัมเมื่อยามเย็นของวันนั้น ด้วยความตื่นตระหนกใน

ท่าทีของเพื่อนบ้าน คนมาเคาะบ้านของเธอเสียงดงัสะท้านไปทัง้หลังสามีของเธอถูกรถชนตายเสียแล้ว เธอแว่วเสียงเพื่อนบ้าน

ข้างเคียงว่าอย่างนั้น เธอจะท าอะไรได ้นอกจากดงึลูกน้อยเขา้มาไวใ้นอ้อมแขนแล้วร่ าไห้   เขาจากเธอไปแล้ว ไปและไม่กลับมา

อกีนี่เป็นความรูส้ึกของเธอ…”  

                                                           (เมื่อเย็นย่ า…ของวันอันร้าย, 2520, หน้า 49) 

6.4 ด าเนินเรื่องแบบปัจจุบัน-อดีต-ปัจจุบัน หมายถึง การเล่าเร่ืองโดยเอา“เหตุ”ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น 

“ผล”ของอดีตมาเร่ิมตน้ จากนั้นจึงเล่าถึงสาเหตุท่ีมา แลว้แสดงภาพของปัจจุบันอีกคร้ังในตอนจบเร่ือง ปรากฏจ านวน 

1 เร่ือง ได้แก่ รถไฟครัง้ท่ีหา้ น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 
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ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “รถไฟคร้ังท่ีห้า” ใช้เวลาในการด าเนินเร่ืองโดยเปิดในตอนท่ีพ่อของเขามาส่งท่ี

สถานีรถไฟ ตอนเนื้อหาของเร่ืองเป็นการเล่าย้อนอดีตของตัวละคร แลว้มาปิดเร่ืองในปัจจุบันอีกคร้ัง ดังความวา่ 
        “…การนั่งรถไฟไม่ว่าจะเป็นคร้ังที่เท่าไหร่ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้น นอกจากเห็นเสาโทรเลขวิ่งแขง่กับขบวนรถ ขบวนรถผ่าน

ป่า ภูเขา ท้องนา อยู่ใต้ก้อนเมฆบนฟา้กว้างสคีรามอันเป็นของทีค่ าสรอ้ยคุน้เคยมาแต่เล็กจนโตเป็นสาวน่าเบื่อหน่าย จะผ่านสถานีใหญ่ดู

แปลกตาอยู่บ้างก็ชั่วประเดีย๋วเดียวเทา่นั้น แล้วก็ต้องมานัง่เหงา นัง่สะเทือนสั่นฟังเสียงถี่กระชั้นที่มีจงัหวะน่าร าคาญหู…”  

                                                                        (รถไฟครัง้ที่ห้า, 2520, หนา้ 100) 

7. อัตลักษณ์ดา้นการส่งผลกระทบ 

การสร้างสรรค์วรรณกรรมเร่ืองสั้นก็เหมือนกับการสื่อสารอื่น ๆ คือมีความมุ่งหวังของผู้เขียนหรือผู้ส่ง

สารแนบไปด้วยกับเนื้อหาสาระในเร่ือง จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เร่ืองสั้นจ านวน 13 เร่ือง พบเร่ืองท่ีส่งผลกระทบ

จ านวน 7 เร่ือง สามารถจัดแบ่งกลุ่มอัตลักษณ์ ด้านการส่งผลกระทบได้ 4 กลุ่มเรียงตามล าดับท่ีพบมากไปหาน้อย  

คือ 1) ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล 2) ผลกระทบต่อการศึกษา 3) ผลกระทบตอ่การเมอืง และ 4) ผลกระทบต่อบุคคล

โดยรวม ซึ่งแสดงดว้ยบทวเิคราะห์พร้อมตัวอย่าง ดังนี้ 

7.1 ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล  หมายถึง เร่ืองสั้นท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตส่วนตัวซึ่งน าเสนอผ่าน

บทบาทของตัวละคร พบมากที่สุดจ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ ถึงคราจะหนีไกลไปจากล าคลองสายน้ัน, เมื่อเย็นย่ า...ของวัน

อันร้าย, เสียแลว้เสียไป และบนเส้นทางของหมาบ้า  

ตัวอย่างจากเร่ืองสั้น “บนเส้นทางของหมาบ้า” แสดงให้เห็นภาวะความจ าเป็นท่ีต่อสู้กับสภาพร่างกาย

สังขารของตัวละคร ความขัดแย้งดังกล่าวท าให้เกิดเหตุการณ์เร่ืองราวต่าง  ๆ  ดังข้อความตัดตอนจากข้อความเร่ือง

สั้นท่ีว่า 
“…เขาพยายามอยู่กับเรือนกายของเมยีซ้ าแล้วซ้ าเล่าตลอดเวลาอันเนิ่นนานนั้น เพื่อเรียกความกร้าวแกร่งอันเคย

เป็นของเขาในอดีตหวนคืนกลับมาตามที่ใจปรารถนา เขารู้สึกเหมือนตัวเองพยายามบุกบั่นขัน้เนินเขาสูง ๆ ขณะที่ขาทั้งสอง

ออ่นล้าหมดก าลัง เป็นปฏิปกัษ์ตรงกนัข้ามกับความตัง้ใจของเขา บางสิง่บางอย่าง  ได้ทรยศ พิการเกินการปลกุเร้า ย่ิงเหน็ด

เหนื่อย ย่ิงร้าวรานเจ็บช้ าและยิ่งคั่งแค้นใจหนัก...”   

                                                     (บนเส้นทางของหมาบ้า, 2520, หน้า 115 - 116) 

7.2 ผลกระทบต่อการศึกษา  หมายถึง เร่ืองสั้นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาในวงการศึกษา เช่น 

ระบบขององค์กร นโยบาย การจัดการเรียนการสอน การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาของครู อาจารย์ นักเรียนท่ีส่งผลต่อ

การจัดการศกึษา เป็นต้น ปรากฏในเร่ืองสั้นจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ ในกระแสธารแห่งกาลเวลา  

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “ในกระแสธารแห่งกาลเวลา” ท่ีน าเสนอเร่ืองราวชีวติของเด็กชาย ท่ีมีความฝันว่า

เขาจะต้องเป็นครูท่ีดี เพราะเขาเกลียดครูท่ีเคยสอนเขา ซึ่งเป็นครูใจร้าย เหลวไหล ชอบดื่มเหล้า เขาจึงตั้งใจเรียนจน

จบเป็นครู เมื่อเขาเป็นครู กลับเป็นครูในแบบท่ีเขาเคยเกลียดใน วัยเด็ก และในตอนนี้เขาได้ฉุกคิดถึงเวลาท่ีผ่านมาคร่ า

ครวญถึงพ่อท่ีเคยภูมิใจในตัวเขาถึงความฝันท่ีจะเป็นครูท่ีดี กับสิ่งท่ีเขาเป็นในตอนนี้ ดังข้อความตัดตอนจากข้อความ

เร่ืองสั้นท่ีว่า 
“...จากครูที่เขม้แข็งของหมู่บ้าน มคีวามหวังต่องานสงูจากอนาคตและความฝันที่วาดไว้ส าหรับเด็ก 

และโรงเรียน ตลอดจนชีวติและครอบครัวของฉันเอง...  ดูเหมือนฉันพยายามอยู่ไม่เท่าไร ดิ้นรนอยู่ไม่นานนัก  

ฉันก็ออ่นแรงแพ้พา่ยหมดความฝันดบัสิ่งเหล่านั้นกลบหายไปกับกาลเวลาที่ผ่าน ไม่เพียงแต่เด็กนักเรียน ที่ฉันสอน  

ที่ฉันลืมและทอดทิง้ ฉันลืมตัวเองเหมอืนกับที่คนอื่นเขาลืมฉันและทอดทิง้ฉนัมานานแล้ว”  

                                                          (ในกระแสธารแหง่กาลเวลา, 2520, หน้า 15) 
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7.3 ผลกระทบต่อการเมือง หมายถึง เร่ืองสั้นท่ีสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาของการเมืองในช่วงนั้น 

เช่น อุดมการณ์ แนวคิดทางการเมือง ความขัดแยง้ทางการเมอืง เป็นต้น ปรากฏในเร่ืองสั้นจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ เธอ

ยังมีชีวิตอยู่ อย่างนอ้ยก็ในใจฉัน น าเสนอตัวอยา่ง ดังนี้ 

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “เธอยังมชีวีติอยู ่อย่างนอ้ยก็ในใจฉัน” แสดงให้เห็นเหตุการณ์ทางการเมอืงในช่วง

ตน้เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งนักข่าวก าลังลงพื้นท่ีท าข่าว ในขณะท่ีมีเหตุการณ์ชุมนุมประทว้ง เขาได้พบกับหญงิสาว

ท่ีก าลังวิ่งตรงมาทางเขาด้วยความหวาดกลัว พร้อมกับใบปลิวปึกหนึ่งท่ีถือมาในมือ เขาได้ช่วยผู้หญิงคนนี้เอาไว้ และ

ได้พูดคุยถึงเร่ืองความขัดแย้งทางการเมอืง ก่อนจากกันเธอได้บอกช่ือนามสกุล และเขาได้จดค าพูดท่ีแสดงอุดมการณ์

ทางการเมอืง ดังข้อความตัดตอนจากเร่ืองสั้นท่ีว่า   
        “…ในประเทศของเรานั้น เราจะต้องช่วยกันสรา้งความถูกต้องและเป็นธรรม!...”           

                                                  (เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อยก็ในใจฉัน, 2521, หน้า 6) 

7.4 ผลกระทบต่อบุคคลโดยรวม  หมายถึง เร่ืองสั้นท่ีสะท้อนปัญหาอันเกิดจากกิจกรรมร่วมกันของ

กลุ่มคน ปรากฏในเร่ืองสั้นจ านวน 1 เร่ือง ได้แก่ ดอกไม.้..ท่ีเธอถอืมา  

ตัวอยา่งจากเร่ืองสั้น “ดอกไม้...ท่ีเธอถือมา”แสดงให้เห็นความกล้าหาญของ“เธอ”ท่ีเชื่อม่ันและศรัทธา 

ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้พ้นจากอ านาจเผด็จการ เธอไม่มีอาวุธใดมีเพียง

อุดมการณ์อันแรงกล้าซึ่งเธอยืนยันวา่การต่อสู ้ไมจ่ าเป็นต้องใชอ้าวุธ เธอได้พยายามชักชวนคนอ่ืนไปร่วมตอ่สู้ด้วยกัน 

แตทุ่กคนได้ปฏเิสธและเอาใจชว่ย แมเ้ธอจะตาย แตก่ารตอ่สูด้้วยใจอันบริสุทธ์ิจะยังอยูใ่นใจผู้คนเสมอ ดังข้อความตัด

ตอนจากข้อความเร่ืองสั้นท่ีว่า 
“…เธอคือดอกไม้อนรรฆค่า เกิดจากความรัก ความศรัทธาความเชื่อมั่นจากหัวใจอันบรสิุทธิ์ และรูปลักษณอ์ัน

ละมุนละไม เธอได้น ามาร้อยเรียงไว้อยู่ในหัวใจของทุกคนตราบจนนิจนิรันดร.์..”  

                                                                 (ดอกไม้...ที่เธอถือมา, 2516, หน้า 47) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศกึษา การศึกษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์ “ขุนทองเจ้าจะกลับ

เมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศริิ ธรรมโชติ” ปรากฏอัตลักษณ์ท้ัง 7 ด้าน สรุปได้ดังนี้   

ด้านที่ 1 การตั้งชื่อเรื่อง ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการตั้งชื่อเร่ือง แบ่งท่ีมาของการตั้งชื่อเร่ือง

ออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ตั้งชื่อจากเหตุการณ์ส าคัญ จ านวน 9 เร่ือง 2) ตั้งชื่อจาก

แก่นของเร่ือง จ านวน 2 เร่ือง 3) ตั้งชื่อจากพฤติกรรมตัวละคร จ านวน 1 เร่ือง และ4) ตั้งชื่อจากค าคม บทเพลง 

จ านวน 1 เร่ือง  

ด้านที่ 2 การสร้างโครงเรื่อง ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการสร้างโครงเร่ือง แบ่งท่ีมาของการสร้าง

โครงเร่ืองโดยยึดหัวใจของโครงเร่ืองคือความขัดแย้งเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ 

ได้แก่ 1) ขัดแย้งกับตัวเอง จ านวน 6 เร่ือง 2) ขัดแย้งกับธรรมชาติ จ านวน 1 เร่ือง 3) ขัดแย้งทางการเมือง จ านวน  

1 เร่ือง และ 4) ขัดแย้งกับคนอื่น จ านวน 1 เร่ือง  

ด้านที่ 3 การสร้างตัวละคร ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการสร้างตัวละครแบ่งท่ีมาของการสร้างตัว

ละคร โดยยึดพฤติกรรมหรือบทบาทของตัวละครเอกในเร่ืองเป็นหลักแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียง

ตามล าดับ ได้แก่ 1) พฤติกรรมในทางดีจ านวน 7 เร่ือง  2) พฤติกรรมเปลี่ยนจากดีเป็นร้าย จ านวน 4 เร่ือง และ  

3) พฤติกรรมในทางร้ายจ านวน 2 เร่ือง  
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ด้านที่ 4 การสร้างฉาก และบรรยากาศ  ผลการวจิัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ดา้นการสร้างฉาก บรรยากาศ แบ่ง

ประเภทของการสร้างฉาก บรรยากาศในเร่ืองออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ฉาก

สิ่งประดิษฐ์จ านวน 10 เร่ือง 2) ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ จ านวน 10 เร่ือง 3) ฉากท่ีเป็นช่วงเวลา จ านวน 8 เร่ือง และ  

4) ฉากสภาพวิถชีวีติจ านวน 7 เร่ือง  

  ด้านที่ 5 การสร้างกลวิธีการน าเสนอ ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการสร้างกลวธีิการน าเสนอ แบ่ง

ประเภทของการสร้างกลวิธีการน าเสนอในเร่ืองออกเป็น 2 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) น าเสนอ

ผ่านสายตาตัวละครเอก จ านวน 7 เร่ือง  และ  2) น าเสนอผ่านสายตาพระเจ้า จ านวน 6 เร่ือง  

ด้านที่ 6 การด าเนินเรื่อง ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการด าเนินเร่ือง แบ่งท่ีมาของการสร้าง 

การด าเนินเร่ืองออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) การด าเนินเร่ืองตามล าดับเวลา จ านวน  

9 เร่ือง 2) การด าเนินเร่ืองแบบย้อนหลัง จ านวน 2 เร่ือง 3) การด าเนินเร่ืองแบบสลับฉาก จ านวน 1 เร่ือง และ  

4) การด าเนนิเร่ืองแบบปัจจุบัน – อดตี – ปัจจุบัน จ านวน 1 เร่ือง 

ด้านที่ 7 การส่งผลกระทบ ผลการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านการส่งผลกระทบ แบ่งประเภทของการสร้าง

เร่ืองเพื่อส่งผลกระทบออกเป็น 4 ประเด็นย่อย น าเสนอเรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) กระทบต่อปัจเจกบุคคล จ านวน  

4 เร่ือง 2) กระทบต่อการศึกษา จ านวน 1 เร่ือง 3) กระทบต่อการเมือง จ านวน 1 เร่ือง และ 4) กระทบต่อบุคคล

โดยรวมจ านวน 1 เร่ือง  
 

อธปิรายผล 

ผลการวจิัยดังปรากฏในขอ้สรุปสามารถอภิปรายอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมได้ 2 ลักษณะ 

คือ อัตลักษณ์ท่ีเป็นตัวบท จ านวน 6 ด้าน และอัตลักษณท่ี์เป็นบริบท จ านวน 1 ด้าน รวม 7 ด้าน  

1. อัตลักษณ์ที่เป็นตัวบท พบองค์ประกอบของอัตลักษณ์จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ การตั้งชื่อเร่ือง ,  

การสร้างโครงเร่ือง, การสร้างตัวละคร, การสร้างฉาก บรรยากาศ, กลวิธีการน าเสนอ และกลวิธีการด าเนินเร่ือง  

ตัง้ข้อสังเกตได้ดังนี้ 

การตั้งชื่อเร่ือง ในวรรณกรรมเร่ืองสั้นของอัศศิริส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้ฉาก เหตุการณ์

ส าคัญในเร่ืองมาหลอมเป็นชื่อ การสร้างโครงเร่ือง ปรากฏความขัดแย้งของตัวละครกับตัวเองมากท่ีสุด แสดงให้เห็น

ถึงปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาท่ีถือเป็นเร่ืองส าคัญ การสร้างตัวละคร การวิจัยคร้ังนี้เลือกศึกษา

พฤตกิรรมของตัวละครเอกเพยีงตัวเดียว ปรากฏตัวละครท่ีมีพฤติกรรมในทางท่ีดมีากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์

ต้องการสร้างตัวละครท่ีดีให้มีบทบาทโดดเด่น แม้บางคร้ังเนื้อหาจะน าเสนอเร่ืองท่ีเลวร้ายจนดูเหมือนผู้ประพันธ์เอง

มองโลกในแง่ร้ายก็ตาม แต่ตัวละครเอกส่วนใหญ่ก็จะถูกก าหนดให้มีพฤติกรรมท่ีดีต่อสู้กับความเลวร้ายท่ีส่วนใหญ่

เป็นบทบาทของตัวละครรองและตัวละครประกอบ การสร้างฉากและบรรยากาศ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับฉากท่ี

เป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งง่ายต่อการน าเสนอหรือก าหนดปัจจัยในการก าหนดเหตุการณ์ในเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองสั้นท่ีใช้

สิ่งประดิษฐ์ท่ีเรียกว่า “หน้ากากเสือ” ท่ีเปรียบเหมือนเสือท่ีแยกเขี้ยวยิงฟันส่งเสียงค ารามอยู่ในเมืองหลวง กลวิธีการ

น าเสนอ การน าเสนอหรือการเลอืกวิธีเล่าเร่ืองแบบสายตาพระเจ้าหรือแบบไม่จ ากัดทัศนะเป็นวิธีท่ีผู้ประพันธ์เลอืกใช้

มากท่ีสุด วิธีการเล่าเร่ืองแบบนี้ถือเป็นพื้นฐานของการเล่าเร่ือง และง่ายต่อการน าเสนอ อย่างไรก็ตามวิธีการอื่น  ๆ 

ท่ีน ามาใช้มากเช่นเดียวกันคือการน าเสนอผ่านตัวละครเอกซึ่งเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตตัวเอง และการน าเสนอ

ผ่านตัวละครรองซึ่งเป็นการมองเร่ืองราวของคนอื่น กลวิธีการด าเนินเร่ือง เร่ืองสั้นส่วนใหญ่ใช้วิธีการด าเนินเร่ือง
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ตามล าดับเวลาเหมือนกับการเล่านิทานแบบเดิมของไทยท่ีเร่ิมจากการปูพื้นเร่ือง อธิบายเหตุ และแสดงผล แต่ก็มี

หลายเร่ืองท่ีใชว้ธีิการแสดงผลก่อนแลว้บอกท่ีมา จบลงด้วยสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน 

2. อัตลักษณ์ที่เป็นบริบท  

อัตลักษณ์ที่เป็นบริบท ปรากฏ 1 ด้าน คือด้านส่งผลกระทบ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ที่พบมากท่ีสุด

คือด้านการส่งผลกระทบตอ่ปัจเจกบุคคล รองลงมาคือด้านการศกึษาและดา้นการเมอืง ตัง้ข้อสังเกตได้ดังนี้ 

ด้านการส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ซึ่งจากผลการวจิัยแสดงให้เห็นวา่ส่งผลตอ่วิถีการด าเนินของ

ตัวละครมากท่ีสุด ด้านการศกึษาและด้านการเมือง เนน้เนื้อหาและมกีารใชก้ลวิธีสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เร่ิมจาก

เร่ืองใกล้ตัว มุมมอง และสังคมรอบข้าง น าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น และควรได้รับการแก้ไข มกีารน าเสนอภาพเหตุการณ์

ทางการเมอืงของวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งเป็นเร่ืองจากประสบการณ์จริงท่ีผู้เขียนน าเสนอในรูปแบบเร่ืองสั้นขนาดสัน้  

โดยภาพรวมของการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ในรวมเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต์   

“ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของ “อัศศิริ ธรรมโชติ” จะพบว่ามีเนื้อหาและใช้กลวิธีสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย เร่ิม

จากเร่ืองส่วนตัว การมองและวิเคราะห์สังคมรอบข้าง น าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ และควรได้รับความสนใจหาทางแก้ไข 

โดยมีลักษณะพิเศษคือการน าเสนอภาพเหตุการณ์ทางการเมอืงของวันท่ี 6 ตุลาคม ซึ่งก็ถือเป็นเร่ืองจากประสบการณ์

ท่ีน ามาถ่ายทอดในรูปแบบงานเขียน เร่ืองสั้นทุกเร่ืองท่ีพิมพ์ปรากฏในหนังสอืนี้ เร่ิมตั้งแต่ “เธอยังมีชีวิตอยู่ อย่างน้อย

ในใจฉัน”ซึ่งจัดพิมพ์ไว้เป็นเร่ืองแรก จนถึง “ขุนทอง…เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ซึ่งตีพิมพ์ไวท้้ายสุดของเล่ม ท าให้คิดวา่

ค าว่า “สัจธรรม” นั้นแม้จะเป็นค าเล็ก ๆ แต่ถ้าหมายถึงเสียงร้องของประชาชนผู้ทุกข์ยาก หมายถึงเสียงของมนุษย์ผู้

ถูกเหยียบย่ าท าลาย ถูกใส่ร้าย ถูกถือเอาประโยชน ์ถูกกดขี่ หรือหมายถงึมนุษยผ์ู้ออ่นแอพิกลพกิารก็ตามสัจธรรมค า

เล็ก ๆนีก้็จะกลายเป็นอ านาจยิ่งใหญ่ท่ีบันดาลใจนักเขียนให้จับปากกาสะท้อนเสียงร้องเหลา่นัน้ออกมาในรูปแบบเร่ือง

สั้นขนาดสัน้รวมท้ังหมด 13 เร่ือง 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาหรือท าวิจัยคร้ังต่อไปควรท าวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์การสร้างสรรค์วรรณกรรมเร่ืองสั้นของ

นักเขียนท่านอื่น ๆ เพื่อความหลากหลายของงานวิจัย เช่น จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท , พลัง เพียงพิรุฬห์, วีรพร นิติ

ประภา, แดนอรัญ แสงทอง เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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สาขาวิชาภาษาไทย ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้อย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่า ให้

ข้อคิด ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนท าให้

วจิัยฉบับนี้ ได้ส าเร็จไปได้ด้วยด ีผู้วิจัยรู้สกึเป็นเกียรตแิละเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง  

 สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขออุทิศคุณค่าและคุณประโยชนอ์ันเกิดจากงานวจิัยในครัง้นี้เพื่อบิดา มารดาครู อาจารย์อันเป็น

ท่ีรักและเคารพตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าวถึงและมิได้กล่าวถึงในวิจัยฉบับนี้ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้

ทางด้านภาษาไทยให้แกผู่้วิจัย 
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การใช้ค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ 

“อังคาร จันทาทพิย์” 

The Use of Foreign Language and Dialects Words in the Poetry "Where We 

Stand" of "Angkarn Chanthathip" 
 

เจนจริา กาชัย1, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปพิชญา พรหมกันธา1* 

Janejira Kachai1, Phatthanant Phapor1 and Paphichaya Phromkantha1*  
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาวิจัย การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร  

จันทาทิพย์” จ านวนท้ังหมด 49 ตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ท่ีปรากฏใน

บทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ผลการวจิัยพบวา่  

 การใช้ค าภาษาต่างประเทศซึ่งปรากฏในบทกวีนพินธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” ได้แก่ ภาษา

บาลี พบ 219 ค า, ภาษาเขมรพบ 107 ค า, ภาษาสันสกฤต พบ 89 ค า, ภาษาอังกฤษ พบ 18 ค า, ภาษาจีน  

พบ 6 ค า, ภาษามลายู พบ 3 ค า, ภาษาญี่ปุ่น พบ 3 ค า, ภาษาเปอร์เซีย พบ 2 ค า , ภาษาทมฬิ พบ 1 ค า, ภาษามอญ 

พบ 1 ค า, ภาษาฝร่ังเศส พบ 1 ค า, อาหรับ พบ 1 ค า, โปรตุเกส พบ 1 ค า, และภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาถิ่นอีสาน  

พบ 5 ค า, ภาษาถิ่นเหนอื พบ 2 ค า, ภาษาถิ่นใต้ พบ 2 ค า  

 จากการศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร  

จันทาทิพย์” ท าให้ทราบว่า ผู้ประพันธ์บทกวีนิพนธ์ มีการสร้างสรรค์งานเขียนโดยเลือกใช้ค าภาษาต่างประเทศ  

และภาษาถิ่นท่ีพบได้ในสังคมปัจจุบัน สื่อถึงอิทธิพลภาษาต่างประเทศท่ีเข้ามาปะปนในภาษาไทยตั้งแต่อดีต  

จนถึงปัจจุบันอยา่งต่อเนื่อง 
 

ค าส าคัญ:   การใช้ค า, ภาษาตา่งประเทศ, ภาษาถิ่น, บทกวีนิพนธ์  
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The research aim to study the use of foreign language dialects words in the poetry "WHERE WE STAND" 

of "ANGKARN CHANTHATHIP"  a total of 49 chapters:  aimed to study the use of foreign languages and dialects 

words appeared in the poetry "WHERE WE STAND". The summarized as follow: 

The use of foreign language dialects words in the "WHERE WE STAND"  of  "ANGKARN CHANTHATHIP" 

Include : Pali language found 219 words,Khmer language found 107 words, Sanskrit language found 89 words, 

English language found 18 words, Chinese language found 6 words, Melayu language found 3 words , Japanese 

language found 3 words,  Persian language found 2 words,  Tamil language found 1 words,  Taleng language 

found 1 words words, French language found 1 words, Arabs language found 1 words words, Portuguese found 1 

words, and the dialect include : ISAN dialect found 5 words, Northern dialect found 2 words, and Southern dialect 

found 2 words. 

From the research “ The use of foreign language words dialects in the " WHERE WE STAND"  

of "ANGKARN CHANTHATHIP"  make note that The author of poetry a creative writing using a word in a foreign 

language and dialect found in the present society.  Represents the influence of foreign languages come  

into separate languages in Thailand from the past until the present continuous.  
 

Keywords:   The use of language, Foreign language, Dialects words, Poetry 
 

บทน า 
ภาษาเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนชาตใิดชนชาตหินึ่ง ท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แตล่ะกลุ่มชาตพิันธ์ุล้วน

มีภาษาท่ีใช้ส าหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการสื่อสาร หรือสื่อความหมาย  

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูดหรือท่ีเราเรียกว่าวัจนภาษา และการเขียนท่ีเป็นอวัจนภาษา เพราะฉะนั้นภาษาจึงมี

บทบาทท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิต ซึ่งในอดีตประเทศไทยนั้นมีการติดต่อทางการค้า ทางการทูต การศึกษา หรือ 

การปกครอง ท าให้ประเทศไทยมีการรับวัฒธรรมทางภาษามาใช้ปะปนนอกเหนือจากภาษาไทยท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ  

ไม่ว่าเป็น ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน อาหรับ บาลี สันสกฤต ฯ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลท่ีท าให้ภาษาไทย

เปลี่ยนแปลงท้ังสิน้ 

 ค าไทยมลีักษณะเฉพาะทางภาษาเป็นค าโดด ค าศัพท์ในภาษาไทยเป็นโครงสร้างพยางค์เดียว และเป็นค าส าเร็จรูป

ในตัวเอง เมื่อได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศหลายประเทศ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามอิทธิพลของการยืมค าจากประเทศน้ัน ๆ เข้ามาใช้ ท าให้ลักษณะของภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเด่น

ดังเดิม เช่น ท าให้ค ามีพยางค์เพิ่มขึ้น มีค าควบกล้ าใช้มากขึ้น มีค าไวพจน์ มีพยัญชนะสะกดไม่ตรงตามมาตรา ท าให้

โครงสร้างของภาษาไทยเปลี่ยนแปลง ไม่ใช้ลักษณนามตามปกติ ใช้ค าและส านวนภาษาต่างประเทศ ใช้ค า

ภาษาต่างประเทศปะปนกับภาษาไทย (วิไลศักดิ์ กิ่งค า, 2550, หน้า 227-230) สอดคล้องกับแนวคิดของจันจิรา จิตตะ

วริิยะพงษ์ (2546, หนา้ 20) ที่กล่าววา่ ค ายมื หมายถึง การน าภาษาตา่งประเทศมาใชใ้นภาษาไทย โดยปรับเสียงให้เหมาะ

กับภาษาไทยบ้าง เปลี่ยนแปลงความหมายบ้าง ค ายืมท่ีมีอิทธิพลต่อภาษาไทย ได้แก่ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาชวา ภาษามลายู และภาษาโปรตุเกส ฯลฯ  ซึ่งพระยาอุปกิตศลิปสาร (2548, หนา้ 88) กล่าว

ไวว้า่ เราได้รับภาษาเหล่านั้นมาใช้เป็นจ านวนมากจนถือกันวา่เป็นแม่ของภาษาไทย  โดยเฉพาะค าท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาการ

ต่าง ๆ โดยผ่านมาทางวรรณคดี ศาสนา การค้า และการปกครอง เมื่อน าภาษาหนึ่งภาษาใดเข้ามาใช้แล้วอาจมี  

การเปลี่ยนแปลงในระบบโครงของค า เสียง และความหมาย 
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 เมื่อสังคมมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้มีการยืมค าจากภาษาอื่นมาใช ้ซึ่งส่งผลให้ภาษาไทย มคีวามเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่าง ๆ เช่น การสร้างศัพท์ใหม่ขึ้นใช้ ท าให้การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ภาษาผิดพลาดและ

บกพร่องอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในเร่ืองการใชค้ า การใชส้ านวนภาษาท่ีไม่เหมาะสม การใชค้ าท่ีไมถู่กกาลเทศะ ศัพท์มีจ านวน

มากเกินความจ าเป็นท าให้เกิดความสับสนในการใช้ การเขียนสะกดการันต์ การวางรูปวรรณยุกต์ผิดท่ีการใช้ประโยคไม่

ถูกต้องเหมาะสมและไม่สามารถแยกออกได้ว่าค าใดเป็นค าภาษาต่างประเทศท่ียืมมาใช้ใน ภาษาไทย ค าดั้งเดิมมาจาก

ภาษาใดรวมท้ังการล าดับประโยคการพูดภาษาไทยค า ภาษาอังกฤษค าล้วนเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลเสียต่อภาษา (สู่ขวัญ 

ตลับนาค, 2556, หนา้ 2) 

 นอกจากภาษาตา่งประเทศท่ีเข้ามาปะปนในภาษาไทยแล้ว ยังมภีาษาถิ่นเป็นภาษายอ่ยท่ีใชส้ื่อสารกันระหวา่งคนใน

ภูมิภาคหรือท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นภาษาท่ีใชพู้ดกันรองลงมาจากภาษาหลัก แตล่ะภูมิภาคหรือท้องถิ่นจะมถี้อยค าและส าเนียง

ท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ท้องถิ่นแต่ภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ 

(2531, หน้า 60) ท่ีกล่าวว่าภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยของภาษาที่แตกต่างกันตามท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่

โดยปกตินักภาษาศาสตร์นิยมแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นต่าง ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะส าคัญ 3 ลักษณะ ได้แก่ลักษณะแรก

พิจารณาจากเชื้อชาติของเจ้าของภาษา โดยถือตามความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติท่ีมีต่อกัน ลักษณะท่ี 2 พิจารณาจาก

ลักษณะโครงสร้างของภาษา ว่ามีโครงสร้างทางไวยากรณ์เช่น มีระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยคท่ีมีลักษณะ

เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมากท่ีสุดเมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน และลักษณะท่ี 3 พิจารณาจากเขตการปกครองประเทศ

หรือสภาพภูมิศาสตร์ คือสถานท่ีท่ีผู้ภาษาถิ่นนั้น ๆ อาศัยอยูว่า่อยูใ่นส่วนไหนของประเทศ เชน่ ถ้าอยูท่างเหนอืหรือทางใต้ 

ก็จะเรียกภาษาถิ่นนัน้ ๆ วา่เป็นถิ่นเหนอืหรือถิ่นใต ้เป็นตน้   

ปัจจุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารของคนในโลกสังคมยุคดิจิทัล นอกจาก

ภาษาต่างประเทศท่ีคนไทยรับเอาวัฒนธรรมทางภาษาเข้ามาใช้ ยังมีภาษาถิ่นท่ีมีบทบาทในชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในแต่

ละภูมิภาคใชส้ื่อสารระหวา่งผู้คนในท้องถิ่นแตล่ะท้องถิ่น หรือแมแ้ตค่นท่ีอพยพถิ่นฐานก็ยังคงไวซ้ึ่งภาษาถิ่นในการสนทนา

ในชีวิตประจ าวัน สามารถแบ่งภาษาถิ่นได้ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษากลาง ภาษาอีสาน ภาษาเหนือ ภาษาใต้ ซึ่งงานเขียน

ประเภทบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง รวมถึงในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่”ของ “อังคาร จันทาทิพย์” กวีท่ีได้รับรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปีพุทธศักราช 2556 ชาวอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้น าเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีพบเห็นได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อความรู้สึกท้ังของกว ีและผู้อ่าน มาเขียน

ประยุกต์เป็นงานกวีนพินธ์ ท้ังนี้กวีได้น าเสนอผลงานโดยใช้ค าประเภทต่าง ๆ  รวมถึงภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นไวใ้น

ผลงานการประพันธ์ดว้ย 

จากความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการใช้ค าโดยศึกษาเฉพาะด้านการใช้ค า

ภาษาต่างประเทศ และค าภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ เร่ือง “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของอังคาร จันทาทิพย์ กวีท่ีได้รับรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ค า

ภาษาตา่งประเทศและภาษาถิ่นในงานกวนีิพนธ์น้ี อันจะก่อให้เกิดประโยชนต์่อผู้ท่ีสนใจในกวนีิพนธ์ท่ีจะสามารถน าไปใช้ใน

ชวีติประจ าวัน 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใชค้ าภาษาตา่งประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ของ “อังคาร จันทาทพิย์” 
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กรอบแนวคิด 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

         การศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนพินธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ“อังคาร จันทา

ทิพย”์ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศกึษาการใชค้ าภาษาตา่งประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ของ 

“อังคาร จันทาทพิย์” จ านวน 49 ตอน โดยพิจารณาจากแนวคิดของนักวชิาการ ดังนี้ 

ขอบเขตดา้นเกณฑ ์

 เกณฑ์การจ าแนกตระกูลของภาษาผู้วิจัยใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2549, หน้า 8-

10) และด้านเกณฑ์การวิเคราะห์ภาษาถิ่นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของพจนี ศิริอักษรสาสน์ (2545, หน้า 11) ในการศึกษา

วเิคราะห์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวจิัย อภปิรายการวจิัย และข้อเสนอแนะในการวจิัย ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 
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จากการศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร จันทาทิพย์” ซึ่งผู้วิจัย

ได้พบค าภาษาตา่งประเทศในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” ตัวอยา่งดังนี้ 

ตระกูลภาษา ภาษา ตัวอย่าง 

ตระกูลภาษาอนิเดีย-ยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาบาล ี อสีาน               ชวีติ               อดีต             ภาพ             

ปัจจุบัน           โลก                 พรม             รูป             

สุข                  บริสุทธ์ิ           พืช                วถิ ี            

ดุลย                ดุลย               มโน               คติ             

อบาย              อคติ               อุดม              เขต 

ขบถ                สังข์                 กัป              อุบัต ิ             

วัฏ                  ภวังค ์             พิธี               มีนาคม      

วนิจิฉัย             สงสาร            อาวุธ            วัย             

บท                  ทะนาน            มกราคม       นิจ            

โรจน์               มนต ์              พัสดุ             ภณัฑ์      

บรม                ราช                นทิาน           พุทธ           

อนิจ                ไตร                 ภาค             สัจ           

อุทาน              อุปมา              อุปไมย         ฆาต           

ราคา              กุมภาพันธ์         รถ              อัตคัด          

โยค                กจิ                   สญู              ชร 

ฯลฯ 

ภาษาสันสกฤต ทิศ                บรรพ                ลกัษณ ์         มติ ิ         

กรรม            หฤหรรษ์             สังหาร         พยายาม        

ศักดิ์             สิทธ์ิ                   ประเทศ        กัลป ์            

โทษ              ศิลา                   ราชย์            ภาษา

วาทกรรม       ดนตรี                 พรหมจรรย ์   เสนห่์ 

ศาสดา          ปราศ                  รมย์             บรรจบ  

ศาล              โศลก                  อุษา             จันทรา          

พฤกษ            พบัิต ิ                 ฯลฯ 

ภาษาโปรตุเกส เหรียญ 

ภาษาเปอร์เซีย กุหลาบ           ฝร่ัง   

ภาษาฝร่ังเศส คาเฟ ่    

ภาษาอังกฤษ เทอม             นีโม่              คอนกรีต        โค้ก          

ทอฟฟี ่          เสร์ิฟ              ฮิต              ทิป                  

ไฮโล              ซีซั่น              บาร์             พล็อต      

ไมค์               ฟุตบาธ     ไอติม            แวรด์ูยูโก 

แวร์อายูคัมฟรอม           ฯลฯ   

ตระกูลภาษามอญ-เขมร ภาษามอญ จระเข้  
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ตระกูลภาษา ภาษา ตัวอย่าง 

ภาษาเขมร ด ารง          ก าเนดิ            เสวย           เพลิง          

ผญา          บรรเจิด           ผลาญ         ฉลาด          

ไผท           เฉลียว             ครวญ         กรรซิบ        

สดับ           สนอง              จ าน า         ด าเนนิ         

ประจัญ       ต ารวจ            เผชญิ          รัญจวน   

ดุจ             ส าราญ          บรรเลง          ผสม         

ผสาน         ตรวจ             เขม็ง             มวล           

สนุก          แสวง              ขนาน            ฉงาย           

ผจง           สนน              พศิวง             ถวิล            

ควร            จ านรรจา        เผชญิ            เจริญ   

เปรอ           บัดดล            ทลาย            ขบวน       

บรรสาน       ก าสรด          เขลา              ขลาด           

เพดยีง          ถนัดถนี่         ก าหนด           เมิน            

เถิด              บันดาล          ฉาย             แสวง          

ประทับ          เพลา             ขจี               ฉงน           

ไฉน               ยล              ฯลฯ 

ตระกูลภาษาเซมิตกิ ภาษาอาหรับ อาหรับ   

ตระกูลภาษามลาโย-โปลิเนเซียน ภาษามลายู ตราบ   

ตระกูลภาษาอูรัล-อัลไตอิก ภาษาญี่ปุ่น สึนามิ          โดเรมอ่น         เคโระ          คาราโอแกะ     

ตระกูลภาษาทราวิฑ ภาษาทมิฬ เจียระไน   

ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษาจีน หยวน          ทูซ่ี ่         โตะ๊          หมี ่         เซ็งแซ ่        
 

จากการศึกษาการใช้ค าภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ “อังคาร จันทาทิพย์” ซึ่งผู้วิจัยได้พบ 

ค าภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู่” ของ “อังคาร จันทาทพิย์” ตัวอยา่งดังนี้ 
 

     ภาษาถิ่น ตัวอย่าง 

ภาษาถิ่นเหนอื ห้อม (ลอ้ม)  

ภาษาถิ่นใต ้ เหลงิ 

ภาษาถิ่นอีสาน (น้ า)ซับ       อา้ย(พี่)              

(ปลา)จ่อม    เอิ้น   
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สรุปผลและอธิปรายผล 

         สรุปผลการวิจัย 

การใช้ค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ ของ“อังคาร จันทาทิพย์” จ านวนท้ังหมด  

49 ตอน สามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 

 

จ าแนกตามตระกูลภาษา ดังนี ้

1) ตระกูลภาษา อินเดีย-ยุโรป  พบ 330 ค า 

2) ตระกูลภาษา มอญ-เขมร  พบ 108 ค า 

3) ตระกูลภาษา จีน-ทิเบต   พบ    6 ค า 

4) ตระกูลภาษา อูรัล-อัลไตอิก  พบ    3 ค า 

5) ตระกูลภาษา เซมติกิ   พบ    1 ค า 

6) ตระกูลภาษา มลาโย-โปลิเนเซียน  พบ    1 ค า 

7) ตระกูลภาษา ทราวิฑ   พบ    1 ค า 

 
ตระกูลภาษา จ านวนค าที่พบ 

อนิเดีย-ยุโรป         330 

มอญ-เขมร         108 

จีน-ทิเบต         6 

อูรัล-อัลไตอิก         3 

เซมิตกิ         1 

มลาโย-โปลิเนเซียน         1 

ทราวิฑ         1 
 

แผนภูมทิี่ 1  สรุปค าภาษาตา่งประเทศท่ีพบในบทกวีนิพนธ์ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” 

จ าแนกตามตระกูลภาษาท่ีพบเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
 

จ าแนกตามภาษาต่างประเทศที่พบ ดังนี ้

             1) ภาษาบาล ี  พบ  219   ค า   

   2) ภาษาเขมร  พบ  107   ค า   

               3) ภาษาสันสกฤต  พบ   89   ค า   

   4) ภาษาอังกฤษ  พบ   18   ค า   

   5) ภาษาจีน  พบ    6   ค า   

   6) ภาษามลาย ู  พบ    3   ค า   

   7) ภาษาญี่ปุ่น  พบ    3   ค า   

   8) ภาษาเปอร์เซีย  พบ    2   ค า   

   9) ทมฬิ   พบ    1   ค า   
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   10) มอญ  พบ    1   ค า   

   11) ฝร่ังเศส  พบ    1   ค า   

   12) อาหรับ  พบ    1   ค า   

                         13) โปรตุเกส     พบ    1   ค า   

 

ภาษา จ านวนค าท่ีพบ 

บาลี             219 

เขมร             107 

สันสกฤต             89 

อังกฤษ             18 

จีน             6 

มลายู             3 

ญี่ปุ่น             3 

เปอร์เซีย             2 

ทมิฬ             1 

มอญ             1 

ฝร่ังเศส             1 

อาหรับ             1 

โปรตุเกส             1 
 

แผนภูมทิี่ 2  สรุปค าภาษาตา่งประเทศท่ีพบในบทกวีนิพนธ์ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” 

จ าแนกตามภาษาท่ีพบเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด 

 

จ าแนกภาษาถิ่นท่ีพบ ดังนี ้

   1. ภาษาอีสาน  พบ   5   ค า   

   2. ภาษาเหนอื  พบ   2   ค า   

   3. ภาษาใต ้  พบ   2   ค า   

 

ภาษาถิ่น  จ านวนค าท่ีพบ 

ภาษถิ่นอสีาน         5 

ภาษาถิ่นเหนือ         2 

ภาษาถิ่นใต ้         2 
 

แผนภูมทิี่ 3  สรุปค าภาษาถิ่นท่ีพบในบทกวีนิพนธ์ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” 

เรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
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อภปิรายผลการวิจัย  

         จากการศึกษาวิจัย การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ 

“อังคาร  จันทาทิพย์” จ านวนท้ังหมด 49 ตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ท่ี

ปรากฏในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู่” สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้  

 การใช้ค าภาษาต่างประเทศซึ่งปรากฏในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายนือยู”่ ของ “อังคาร จันทาทพิย์” ปรากฏ

ค าภาษาต่างประเทศ จ านวนท้ังหมด 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาโปตุเกตุ ภาษาเปอร์เซีย ภาษา

ฝร่ังเศส ภาษาอังกฤษ ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาทมฬิ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาจีน ปรากฏ

ภาษาถิ่น จ านวนท้ังหมด 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาถิ่นเหนอื ภาษาถิ่นอีสาน และภาษาถิ่นใต้  

จากผลการวิเคราะห์การใช้ค าภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่นในบทกวีนิพนธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” ของ 

“อังคาร จันทาทิพย์” พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ค ายมืท่ีมาจากภาษาบาลีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ค ายมืท่ีมาจากภาษา

เขมรค ายืมท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ค ายืมท่ีมาจากภาษาอังกฤษ ค ายืมท่ีมาจากภาษาจีน ค ายืมท่ีมาจากภาษามลายู 

ค ายืมท่ีมาจากภาษาญี่ปุ่น ค ายืมท่ีมาจากภาษาเปอร์เซีย ค ายืมท่ีมาจากภาษาทมิฬ ค ายืมท่ีมาจากภาษามอญ ค ายืม

ท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส ค ายืมท่ีมาจากภาษาอาหรับ และค ายืมท่ีมาจากภาษาโปรตุเกส สอดคล้องกับผลการวเิคราะห์

ลักษณะค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เร่ือง พระมหาชาดกค ากาพย์ของณัฐา วิพลชัย 

(2558) ท่ีพบว่า ค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตท่ีใช้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เร่ืองพระมหาชาดกค ากาพย์ เป็นค ายืม

ท่ีมาจากภาษาบาลีมากกว่าค ายืมท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเสียงท้ังท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม

ธรรมชาติของภาษาและการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางการใช้ภาษา ส่วนการเปลี่ยนแปลงความหมายมท้ัีงการคง

ความหมายเดิม และการเปลี่ยนแปลงความหมายให้กว้างออก แคบเข้าและการย้ายท่ีความหมายของค า เนื่องจาก

วรรณกรรมเร่ืองนี้เป็นวรรณกรรมศาสนาผู้ประพันธ์จึงนิยมใช้ค าศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตท่ีแสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิ 

ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา การใช้ค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่านอกจาก

ผู้ประพันธ์ชาวท้องถิ่นภาคใต้มีความรู้แตกฉานในเร่ืองพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแตกฉาน 

ในเร่ืองภาษาบาลีสันสกฤตด้วย ท้ังนี้จากการศึกษางานงาน “อังคาร จันทาทิพย์” จะพบค าท่ีมาจากภาษาบาลี และ

สันสกฤตอยู่มาก เนื่องจาก “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” เป็นกวีนิพนธ์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับค าสอนทางพุทธศาสนา เช่น “นรก

และสวรรค์ของคนอื่น” “สัมภเวสีของวันเวลา” “ในโศกนาฏกรรม” “ชะตากรรมเล็ก ๆ” เป็นต้น ซึ่งเสดงให้เห็นว่า

นอกจากกวีจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยได้น าค าสอน หลักธรรมท่ีเป็นคติธรรมในชีวิตประจ าวัน มา

สร้างสรรค์เป็นงานกวนีิพนธ์ โดยมีการเลอืกใช้ค าท่ีมีอยูใ่นภาษาทั้งท่ีเป็นค าไทยแท้ ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ สื่อ

ให้เห็นถึงอิทธิพลภาษาต่างประเทศท่ีเข้ามาปะปนในภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และในบทกวี

นพินธ์ยังพบวา่มีการใชค้ าภาษาถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากการเดินทางไปพ านักยังสถานที่ตา่ง ๆ ของทุกภาค  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าใบบทกวีนพินธ์ “ท่ีท่ีเรายืนอยู่” จะมีการใช้ค าภาษาตา่งประเทศ และภาษาถิ่น เห็น

ได้ว่า “กวี” คงรักษาเค้ารูปค าเดิมไว้ อีกท้ังยังสามารถคงซึ่งฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ แสดงให้เห็นศักยภาพด้าน

ภาษาของ “กวี” ท่ีสามารถน าค าศัพท์ท้ังค าท่ียมืมาจากต่างประเทศ ค าภาษาถิ่น มาผสมผสานสื่อสารให้ผู้อา่นได้รับรู้

เร่ืองราวผ่านสุนทรียภาพของภาษาในวรรณกรรมได้เป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะ  
1. การท าวิจัยครั้งตอ่ไปควรศึกษาการใช้ค าภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาถิ่นในบทเพลงหรือวรรณกรรม 

ประเภทอื่น 

2. ควรน าค าภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นไปใช้สร้างแบบฝึกในรายวชิาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถม- 

ศกึษาตอนปลาย หรือในระดับมัธยมศกึษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยในคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากสาขาวิชาภาษาไทยท่ีให้

โอกาส และสนับสนุนการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้เป็นอยา่งยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในเร่ืองของการเรียนและการท า

วิจัย ให้ข้อคิด ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเมตตา และเอาใจใส่เป็นอย่างดี  

จนท าให้วิจัยฉบับนี้ ได้ส าเร็จไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในสาขาวิชาภาษาไทยทุกคนท่ีให้

ความชว่ยเหลอืให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์และเป็นก าลังใจในการท าวิจัยในคร้ังน้ี  

 สุดท้ายนี้ คุณค่าและคุณประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยในฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อันเป็นท่ีรักและเคารพตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าวถึง 

และมิได้กลา่วถึงในวิจัยฉบับนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิ่งกาญจน์ สร้อยจันดา. (2558). วิเคราะห์การใช้คายืมภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่งอีสาน : กรณีศึกษาผลงานเพลง

ของสาวมาด เมกะแดนซ์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย. 10(33), 105-110.  

จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์. (2546). อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย. 

ณิชา วิพลชัย. (2558). ลักษณะค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เร่ือง พระมหาชาดกค ากาพย.์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(2), 17-45. 

พจนี ศิริอักษรสาสน์. (2554). ภาษาถิ่นของไทย (Thai dialects : FL 323). พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง,  

พระยาอุปกิตศิลปสาร. (2548). หลักภาษาไทย. พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ : แม่โพสพ.  

เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. (2531). ภาษาถิ่นตระกูลไทย (พร้อมท้ังภาษาตระตูลต่าง ๆ ในประเทศไทย). พิมพ์คร้ังท่ี 2. 

นครปฐม : สถาบันวจิัยภาษาและวัฒธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหดิล. 

วไิลศักดิ์ กิ่งค า. (2550). ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุวไิล  เปรมศรีรัตน์. (2549). สถานการณ์ทางภาษาในสังคมไทยกับความหลากหลายทางชาตพิันธ์ุ. วารสารภาษาและ

วัฒนธรรม. 22(1), น.5-17. 

สู่ขวัญ  ตลับนาค. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน เร่ือง ค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที 2 ทจีัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT. นครปฐม : มหาวทิยาลัยศลิปากร. 

อังคาร  จันทาทพิย์. (2550). ที่ท่ีเรายนือยู.่ พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ : ภาพพมิพ.์ 

  



1347 

 

-Proceeding- 

ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน  

Kam Fah Berk Fon Dance  
 

สรินทร คุ้มเขต1*, ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์1,  จุฑาภรณ์  วิลัยแก้ว1, สังคม พรหมศิริ1, ผุสดี โกมาสถิตย์1,  

ศริิรัตน์ แก้วนอก1 และ สุภาวดี รอบรู้1  

Sarinthorn Khumkhet1* , Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, Sungkom Promsiri1, 

Pudsadee Konasathit1, Sirirat Karwnok1 and Supawadee Robru1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีก าฟ้า  2) พัฒนารูปแบบชุด

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน  

5 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 คน และนักศกึษาสาขานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 8 คน ใชว้ธีิวิจัย

เชงิคุณภาพ  โดยมีการศึกษาภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องผลของการวจิัยมดีังนี้  

 1) ประเพณีก าฟ้า คืองานบุญพื้นบ้าน ท่ีจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของ 

ชาวไทยพวนโดยเชื่อกันว่า เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงการนับถือสักการะบูชาฟ้า การแสดงกตเวทิตา ต่อฟ้าท่ีท่านได้

คุ้มครองให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ท าให้ชาวไทยพวนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงแสดง

กตเวทิตาต่อฟ้า โดยการท าบุญประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี และขอพรจากเทวดาผู้รักษาฝากฟ้า มีการเซ่นไหว้ 

สักการะบูชาฟ้า เป็นการแสดงความขอบคุณและบูชาเทพเทวดา ผีฟ้า ของชาวไทยพวน ท่ีท่านได้ประทานฝนให้ตก

ตอ้งตามฤดูกาลให้ความอุดมสมบูรณ์แก ่คน สัตว ์และพืชพันธ์ุต่าง ๆ ให้อยูเ่ย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ 

2) รูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฟ้อนก าฟ้าเบิกฟ้า เป็นการแสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของประเพณี

ก าฟ้าและการเคารพสักการะบูชาฟา้ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการ

แสดงให้สอดคล้องกับประเพณีความเชื่อของชาวไทพวน  
 

ค าส าคัญ:   ประเพณีก าฟ้า, นาฏศิลป์สร้างสรรค์  
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Abstract 
This research Aims to 1) study the history of Kamfah tradition  2) Develop the form of the creative dance 

performance Fon Kam fah berk fon.  The target groups used in the research were 5 folk philosophers, 5 dance 

teachers and 8 students in the dramatic arts program department, Loei Rajabhat University.  The reserch use 

qualitative research methods by having a field study, studying literature and related research.  The results of the 

research are as follows 

      1) Kam fah tradition is a folk merit event of the Thai Phuan people that held on the 3rd day of the waxing 

moon on the 3 rd lunar month. It is a tradition shows the worship and gratitude of the sky that make Thai Phuan 

people have a well-being abundant.  Thai Phuan people represent gratitude to the sky by make merit and Baisri 

ceremony.  They ask blessings from the angels with worship the sky that show gratitude to the gods, spirits and 

ghosts who cause the rain to be seasonal, provide abundance for people, animals, and plants to stay happy and 

fertile. 

2)  The form of the creative dance show the story telling of the Kam fah tradition and sky worship.  

The researcher designed the music, costume and equipment to show in accordance with the tradition of the  

Tai Phuan people. 
 

Keywords:   Kam fah tradition, Creative dance 
 

บทน า 

 ชาวไทยพวนในประเทศไทยเดิมมีถิ่นฐานอยู่ท่ีเมืองเชียงขวาง  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มีอุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสงบ และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของชาวไทยพวนมาแต่โบราณ ซึ่งยดึถือปฏบัิตติอ่เนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือ ประเพณีก าฟ้า  

 ก าฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวนโดยเชื่อกันว่า เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงการนับถือ

สักการะบูชาฟ้า  การแสดงกตเวทิตา ต่อฟ้าท่ีท่านได้คุ้มครองให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ท าให้ชาวไทยพวนมีความ

เป็นอยู่ท่ีดี  มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงแสดงกตเวทิตาต่อฟ้า โดยการท าบุญประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรี  และ

ขอพรจากเทวดาผู้รักษาฝากฟ้า มีการเซ่นไหว้ สักการะบูชาฟา้ เพื่อรู้ส านึกในบุญคุณท่ีฟ้าได้ให้น้ าฝน และความอุดม

สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน  

เพื่อเป็นการแสดงถึงการสักการะบูชาฟ้า และเป็นการสบืสานประเพณีก าฟ้าของชาวไทยพวน ท่ียึดถอืปฏบัิตสิบืตอ่กัน

มาให้คนรุ่นหลังได้สบืสานประเพณีต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาประวัตคิวามเป็นมาของประเพณีก าฟ้า 

 2. พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุดฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รู้ของชุมชนอ าเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 10 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย ดังนี้  

(1) กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณคีวามเชื่อ คือ ปราชญท้์องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รู้ของชุมชนอ าเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 คน  และผู้ท าพิธีและผู้ร่วมพธีิ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 คน   

(2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการใหข้้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผูส้อนนาฏศิลป์ในจงัหวัดเลย 

จ านวน 5 คน  

(3) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา  

แขนงนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย  

2. พื้นที่ในการวิจัย  พื้นท่ีในการวิจัย ได้แก ่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

3. เครื่องมือการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย แบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีก าฟ้า และประเด็นสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ 

และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง 

4.3 สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

4.4 เก็บขอ้มูลศึกษาเกี่ยวกับประเพณกี าฟา้ โดยการสัมภาษณป์ราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ถ่ายทอด 

ผู้ท าพิธีและผู้ร่วมพิธี ชาวบ้านไทยพวนอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นท่ีต้องการ และ

น าเสนอเป็นชุดการแสดงฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน 

4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายส าหรับการ

พัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ มีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ คือ 

 - ประดิษฐ์ทา่ร าชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุดฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน จากข้อมูลท่ีได้จากการ

วเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พืน้เมอืง  

      - พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้แสดง 

เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง  

      - ถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศลิปศกึษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

4.7 น าเสนอชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ได้ชุดการแสดงท่ีสอดคล้อง และน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 
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4.8 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชิง

คุณภาพ 

  4.9 สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ชาวไทยพวน ปราชญ์ท้องถิ่น 

อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในเร่ืองประเพณีความเชื่อ เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ท่ี

น าไปสู่กระบวนการตคีวามหมายส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดงต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาประเพณีก าฟา้ 

ประเพณีก าฟ้า เป็นประเพณีส าคัญท่ีชาวไทยพวนได้ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ  

ค าว่า "ประเพณีก าฟ้า" มคีวามหมายดังน้ี 

   ค าว่า "ก า" ในภาษาพวน หมายถึง การนับถือสักการะ 

  ค าว่า "ฟ้า" หมายถึงเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน หรือผู้ท่ีอยู่สูงเทียมฟ้า คือเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีไม่อาจ

มองเห็นได ้

   ค าว่า "ก าฟ้า" หมายถงึการนับถือฟา้ สักการะบูชาฟา้ เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนโดยเชื่อกัน

วา่ เมื่อได้มกีารท าบุญประกอบพิธีกรรมตั้งบายศรีและประกาศขอพรจากเทวดาผู้รักษาฝากฟ้า แลว้เทวดาจะบันดาล

ให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล  

  สาเหตุท่ีเกิดประเพณีก าฟ้า เนื่องจากชาวไทยพวนมีอาชีพท าไร่ท านาการด ารงชีพจึงมีวิถีชีวิตผูกพัน 

กับฟ้า ไม่กล้าท าให้ฟ้าพิโรธ เพราะกลัวว่าฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือฟ้าจะผ่าคนตาย การท าพิธีก าฟ้าเป็น

การเคารพผีฟ้าเทวดาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็นการแสดงความขอบคุณผีฟ้าที่ประทานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล 

ซึ่งหมายถึงความชุ่มชื้น ความอุดมสมบูรณ์ ความมีชีวิตท่ีดีของคน สัตว์และพืชต่าง ๆ จึงเกิดเป็นประเพณีก าฟ้าขึ้น  

แต่เดิมวันก าฟ้าถือก าหนดเอาวันท่ีมีผู้ได้ยินเสียงฟ้าร้องคร้ังแรกในเดือน 3 เป็นวันเร่ิมประเพณีก าฟ้า เพราะถือกันวา่

เป็นวันท่ีฟ้าเปิดประตูน้ า แต่การยึดถือในวันดังกล่าว มักมีข้อผิดพลาดเกิดการโต้แย้ง กัน เนื่องจากบางคนไม่ได้ยิน

เสียงฟา้รอ้ง ตอ่มาได้ก าหนดเอาวันขึน้ 2 ค่ า เดอืน 3 เป็นวันเตรียมงาน วันขึ้น 3 ค่ า เดอืน 3 เป็นวันก าฟ้า สัตว์เลีย้งท่ี

เคยใช้งานก็จะให้หยุดการท างาน ในวันนี้ถ้าใครท างานชาวไทยพวนเชื่อว่าจะเกิดพิบัตติา่ง ๆ ฟา้จะลงโทษโดยถูกฟา้ผ่า 

ห้ามไม่ให้พูดค าหยาบคาย ในช่วงเวลาก าฟ้าผู้สูงอายุในครอบครัวจะคอยฟังฟ้าร้อง เพื่อพยากรณ์ความเป็นอยู่และ

การประกอบอาชพีในหมูบ้่าน โดยมีค าท านาย ดังนี้ 

เสียงฟ้าร้อง หมายถงึ การเปิดประตูน้ า  

ฟ้าร้องทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ท านายวา่ฝนจะตกด ีท านาจะได้ขา้วดี  

ฟ้าร้องทางทิศใต้ท านายวา่ฝนจะแลง้ ขา้วกล้าในนาจะเสียหาย ชาวบ้านจะอดเกลือ  

ฟ้าร้องทางทิศตะวนัตก ท านายว่าฝนจะนอ้ย เกิดความแห้งแล้ง ท านาไมค่่อยได้ผล นาในท่ีลุม่ด ีนาใน

ท่ีดอนจะเสียหาย ข้าวยากหมากแพง ชาวบ้านจะเดือดร้อนเกิดเร่ืองทะเลาะวิวาท รบราฆ่าฟันกัน  

               ฟ้าร้องทางทิศตะวนัออก ท านายวา่ชาวบ้านจะอยู่ดว้ยความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีรบร่าฆา่ฟันกัน ไมม่โีจร

ผู้ร้าย 
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2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลปส์รา้งสรรคช์ุดฟ้อนก าฟา้เบิกฝน 

  ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการวิเคราะห์ข้อมูลประเพณี ความเชื่อ ตามแนวทาง 

การประดิษฐ์ท่าร านาฏศิลป์ โดยการศึกษานาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง นาฏศิลป์ไทย และท่าร าแม่บทอสีาน โดยยึดหลัก

ในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมา

เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้   

2.1 ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน เป็นการแสดงท่ีเน้นความเป็นชาวไทยพวนและ

ความสวยงามของท่าร าตามแบบแผนทางนาฏศิลป์ จึงก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อถึงประเพณีการสักการะบูชาฟา้  

  2.2 ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง เป็นการเล่าเร่ืองราวประเพณีก าฟ้า รูปแบบขั้นตอนการท าพิธี 

และการเคารพสักการะบูชาฟ้า ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบของชุดการแสดง ฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน ในลักษณะของการแสดง

นาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงท่ี

ก าหนดไว ้ดังนี ้

 - ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองเพลงขึ้นใหม่ ท่ีกล่าวถึง เร่ืองราว

ประเพณีก าฟ้า และแนวดนตรีท่ีจะเลือกใช้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท านองเพลงไทยพวนแบบดั้งเดิม

ผสมผสานเสียงแคนเพื่อสื่อถึงความเป็นคนไทยพวนในดินแดนอีสาน ในยุคปัจจุบัน เป็นการบรรเลงด้วยวงดนตรี

พื้นบ้านประกอบค าร้อง 

เนื้อเพลง “ฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน” 

-ท านองล าไทยพวน- 
 

   โอน้อ  มื้อนี้เฮาพงษ์เชื้อชาวไทยพวนซู่คนในวันนี้  จัดประเพณีล้ าเอาบุญก าฟ้า 

   ตามขนบสบืมาน าฮอยตาวาฮอยปู่พ่ีน้องเอย 

   โอน้อ  ยามเมื่อเสียงฟา้ฮ้องดังกอ้งในเดอืนสาม คนโบฮาณเพ่ินเวา้สิท านายทายฝน 

   ฟา้เบ้ืองบนสเิปิดไขปอ่งประตูน้ า  ให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลยามท านา พี่นอ้งเอย 

   โอน้อ  วันน้ีเป็นวันดีเฮาได้เตรียมพธีิ บายศรีและขันห้า บูชาเจ้าผีฟ้า 

   ท้ังเทวาให้ปล่อยฝนลงสูพ่ื้น ใหม้าฟื้นผืนหลา้ได้ท านาท าไฮ่ แน่เด้อเจ้า 

   โอน้อ  ค าคนเฒา่คนแก่ เพ่ินวา่ไวค้ันได้ยนิเสียงฟา้ฮ้องดังมาทางทิศเหนอื พี่นอ้งเอย 

   ทายวา่ฝนปีนี้น้ าสดิีมีม่ัง ขา้วสิอ่ังเต็มเล้าซุมเฮาบ่เจ็บไข้ คันฟ้าฮอ้งทิศใต ้ไฮ่นาสแิห้งแลง้ พี่น้องเอย๋ 

   โอน้อ  มรดกเฮานี้ประเพณีก าฟา้  บรรพชนเฮ็ดมามีคุณค่าทางจิตใจ พี่นอ้งเอย 

   เฮาฮวมใจศรัทธาเฮ็ดมาบ่ลื่นคอง ของพี่นอ้งหมู่เฮาจรรโลงไวแ้มน่ซ่อยกันแน่เด้อเจ้า 

- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ านวน 8 คน โดยคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ี 

ออ่นชอ้ย งดงาม มรูีปร่างใกล้เคียงกันเพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

    - การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง เป็นการแต่งกายตาม

วถิีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวน 

    - เคร่ืองประดับประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู เพื่อสื่อความหมายถึงผู้หญิงชาวไทยพวน 

และให้สอดคลอ้งกับชุดการแสดง  

    - ทรงผมเกล้ารวบ โพกผ้า 
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ภาพที่ 1  การแต่งกายฟ้อนก าฟา้เบิกฝน 

 

2) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน มีแนวคิดหลักคือ ให้สื่อถึงความเป็น

ไทยพวน และประเพณีก าฟ้า ซึ่งในกระบวนท่าร า แต่ละท่ามีความหมายในตัวเอง ท่าร าบางท่ามีกฎระเบียบเฉพาะ 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจากนาฏศิลป์ไทย ท่าร าแม่บทอีสาน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ และใช้

นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าร า การแสดงนาฏศิลป์

พื้นเมืองสร้างสรรค์ “ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝน”โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมายแตกต่างกันออกไป

เพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเร่ืองราวในการแสดง จากนั้นก าหนดรูปแบบการแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็น

รูปลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ท้ังน้ีรวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงดว้ย จึงจะท าให้เกิดความหมายและ

ท าให้ผู้ชมเข้าใจ เพื่อมใิห้ผู้ชมเบ่ือหนา่ย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่าร า จะได้เห็นลลีาการเคลื่อนไหวท่ีงดงาม

แปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่าร า และท านองเพลง เมื่อออกแบบท่าร าและการแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้

จัดการถ่ายทอดให้นักศกึษาสาขานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย หลังจากนัน้น าเสนอชุดการแสดง

ท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขานาฏศิลป์ และมีผลงาน

ออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่าชุด

การแสดงท่ีสร้างขึ้นสามารถสื่อเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรีได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่ง

กายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าร าและการแปรแถวถูกต้องตามหลักของนาฏศลิป์ 

มคีวามสวยงาม และสามารถน าไปเผยแพร่ได้ ตัวอยา่งกระบวนท่า “ฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน” ดังนี้ 
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ท่าร า ฟ้อนก าฟา้เบิกฝน 

ท่าที่ 1 ท่าเบิกฝน : สื่อความหมายถึง ฝนก าลังตก 

ภาพที่ 2 ท่าเบิกฝน 
                       

ท่าที่ 2  ท่าเชิดชบููชา : สื่อความหมายถึง การเคารพนับถือ การขอฟา้ ขอฝน จากเทวดาสิ่งศกัดิ์สทิธ์ิ 

ภาพที่ 3 ท่าเชดิชูบูชา 
      

ท่าที่ 3 ท่าไหว้  : เป็นการสื่อความหมายถึง การไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ 

ภาพที่ 4 ท่าไหว ้
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ท่าที่ 4 ท่าเรียกฝน : เป็นการสื่อความหมายถึง การขอฝน จากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ภาพที่ 5 ท่าเรียกฝน 

      

ท่าที่ 5 ท่าท าไรท่ านา : เป็นการสื่อความหมายถึง วิถชีวีติความเป็นอยู ่การท าเกษตร 

        ภาพที่ 6 ท่าท าไร่ท านา 
     

ท่าที 6 ทา่สามัคคี : เป็นการสือ่ความหมายถึง ความผกูพันรักใคร ่สมัครสมานสามคัคีตอ่กัน 

ภาพที่ 7 ท่าสามัคค ี
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 ฟอ้นก าฟ้าเบิกฝน เป็นการแสดงท่ี ผู้วิจัยก าหนดให้สื่อถึงความเป็นชาวไทยพวน และประเพณีก าฟ้าผ่านกระ

บวนการร่ายร า ให้ผู้ชมเข้าใจเร่ืองราวขั้นตอนพิธีกรรมประเพณีก าฟ้า ซึ่งการท าพิธีก าฟ้าเป็นการเคารพผีฟ้าเทวดา

เพื่อให้เกิดความพงึพอใจ เป็นการแสดงความขอบคุณผีฟ้าท่ีประทานฝนให้ตกตอ้งตามฤดูกาล ซึ่งหมายถงึความชุม่ชืน้ 

ความอุดมสมบูรณ์ ความมีชีวิตท่ีดีของคน สัตว์และพืชต่าง ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับประทิน พวงส าลี (2514) ท่ีกล่าวว่า

ศิลปะการแสดง เกิดจากการท่ีมนุษย์ต้องการเอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีต่าง ๆซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งท่ีตน

เคารพตามลัทธิศาสนาของตน มีการเซ่นสรวงบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ เร่ิมจากการอธิษฐานในตอนแรกก็เป็น

ถ้อยค าธรรมดา ต่อมาก็ประดิษฐ์คิดถ้อยค าให้ไพเราะยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นถ้อยค าประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ มีท านองกลับ

กลายเป็นบทเพลงท่ีไพเราะ พร้อมแสดงออกด้วยท่วงท่าลีลาประกอบท่ีงดงามซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับจารุ

วรรณ ธรรมวัตร (2530) ซึ่งกล่าวว่า พิธีกรรมคือ วิธีการชนิดหนึ่งท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีต้องการ 

และยังสอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการน าภาพจาก

ประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเร่ือง และจัดเสนอในรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อ

ความหมายและเร่ืองราวตอ่ผู้ชม   

  รูปแบบของชุดการแสดง ฟ้อนก าฟ้าเบิกฝนผู้วิจัยจึงน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมอืงสร้างสรรค์ 

ส าหรับองค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงท่ีก าหนดไว้ โดยเน้น

ความเรียบง่าย โดยใชว้งดนตรีพืน้เมอืงในการบรรเลงดนตรีประกอบ และใส่ท านองเพลงไทยพวน เพื่อสื่อถึงความเป็น

ชาวไทยพวน และความงดงาม ออ่นชอ้ยของท่าร า ซึ่งเป็นเอกลักษณข์องการแสดงนาฏศิลป์และสอดคล้องกับแนวคิด

ในการประดิษฐ์ท่าร าและชุดการแสดงของ สุรพลวิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนด

รูปแบบและแนวทางของฉากและเครื่องแต่งกายให้ตอบสนองและส่งเสริมการแสดงอยา่งเหมาะสม  

  ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผน ท่าร าสื่อความหมายได้ดี เหมาะสม

กับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงท านอง ใช้ท่าร าท่ีสื่อถึงขั้นตอนการประกอบประเพณีก าฟ้า และการเคารพบูชาฟา้ 

มีการเชื่อมท่าร าได้กลมกลืนกันซึ่งสอดคล้องกับ พจน์มาลย์  สมรรคบุตร  (2538 ) ที่กล่าวว่าการประดิษฐ์ลีลาท่าร า

ตอ้งเป็นกิริยาทา่ทางท่ีสื่อสาร  ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ  รูถ้ึงความหมายนัน้ ๆ ดว้ยการแสดงกริิยาทา่ทางท่ีประดิษฐ์

ดัดแปลงมาจากธรรมชาติให้มีความสวยงาม และเหมาะสม สอดคล้องกับประทิน พวงส าลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการ

แปรแถวว่า เป็นกลวิธีท่ีจะท าให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ สาเหตุของการแปรแถวเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ 

ท าให้ผู้ชมไม่เกิดความเบ่ือหนา่ย ชวนตดิตามตลอดชุดการแสดง 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

   ควรน านาฏยประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จัดท าในรูปของวีดทัิศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

  1. ควรมีการศึกษาประเพณีอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ แล้วน ามาพัฒนาเพื่อน าเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์  

เพื่อเป็นการเผยแพร่แกค่นรุ่นหลังต่อไป  

  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แกเ่ยาวชนต่อไป 
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นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ : วถิเีล่นค าล าฝั่งโขง  

Creative Thai Folk Dance : WiThi-LenKham-LamfangKong  
 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1*, สังคม พรหมศิริ1, สรินทร คุ้มเขต1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 ผุสดี โกมาสถิตย์1,  

ประภาสิร ิกุลฑลจันทร์1, และ อังคณา สุขบัว1 

Chomphunat Chomphuphan1* , Sungkom Promsiri1, Sarinthorn Khumkhet1 , Jutaporn Wilaikeaw1 , 

Phussadee Komalstit1, Phapasiri Kultonjan1 and Angkana Sukbue1 

 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนานาฏศลิป์พืน้เมอืง ชุดวถิีเล่นค าล าฝั่งโขง และ  2) ถ่ายทอดและ

น าเสนอนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้าน

หาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย จ านวน 15 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า  1) การพัฒนา

นาฏศิลป์พืน้เมอืง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง มขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ (1) ก าหนดพื้นท่ี (2) ก าหนดแนวคิดการแสดง 

(3) ก าหนดรูปแบบการแสดง (4) ก าหนดองค์ประกอบการแสดง (5) ออกแบบท่าร าและการแปรแถว  รูปแบบการ

แสดงน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมืองสร้างสรรค์ โดยผู้วจิัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ  เคร่ืองแตง่กาย 

และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ท่ีสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตริมฝั่งโขง  2) ผลการถ่ายทอดและน าเสนอนาฏศิลป์

พื้นเมอืงชุด วถิีเล่นค าล าฝั่งโขง พบวา่ (1) แนวคิดของการแสดงส่ือให้เห็นถึงวถิีชีวิตของคนอสีานในการประกอบอาชีพ

ร่อนทอง (2) ด้านรูปแบบการแสดง เสนอถึงวธีิการร่อนทอง สะทอ้นวถิีชีวิตริมฝั่งโขง ในการประกอบอาชพีท่ีเรียบง่าย

แต่แฝงความสนุกสนาน (3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีประกอบเข้ากับแนวคิดของการแสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์

ประกอบการแสดงมีความเหมาะสม (4) การออกแบบท่าร าครอบคลุมความหมายของเนือ้หา มกีารแปรแถวท าให้เกิด

ความนา่สนใจ 
 

ค าส าคัญ:   นาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์, วถิีเล่นค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 สาขาวิชานาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Dramatic Art program, Faculty of Education, Loei Rajabhat University 42000 

*Corresponding author e-mail: chomphunat@yahoo.com 
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Abstract 
 This research aimed at 1)  to create Thai folkdance which is called WiThi- LenKham- LamfangKong, and 

2) to relay and present Thai folk dance which is called WiThi-LenKham-LamfangKong. The target group used in 

the research consisted of 15 local people, 5 dramatic arts teachers, 10 students of program in dramatic arts, Loei 

Rajabhat University. The research was carried out by qualitative method. The findings were as followings. 1) The 

creation of Thai folk dance found the executing processes were divided into 5 states, including of ( 1)  scope the 

specification of studying area (2) concept specification of dramatically danced set (3) define performance pattern 

(4) scope the specification of acting composition (5) create dancing style and   vary row. The performance style 

presented in the form of creating Thai folk danced style, that the researchers composed the music, the dresses 

and props, and this shows life along the Mekong River.  2)  Relay and presentation of these Thai folk dances has 

yielded in 4 aspects; the first is the dramatic conception, to apparently show the way of I-san people style in the 

gold panning career, the second is about the acting pattern which is propose to the gold panning method, reflecting 

the lifestyle of the Mekong bank in a simple but fun. The third is the configuration of music which is relatively set 

with acting concept, dress and props are appropriate.  The fourth is to create the dance design is comprehensive 

definition of content; the variation row in individual acting treatment may also makes to excellent interesting. 
 

Keywords:   Creative Thai folk dance, Gold panning 
 

บทน า 

อ าเภอปากชม เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม มีทิศเหนือติดกับล าน้ าโขง  

ฝั่งตรงข้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ 

ศลิปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นซึ่งมลีักษณะตัวเฉพาะ ดังค าขวัญที่วา่ ต านานนครหงษ์ ล าโขงสวยสุดตา    งาม

แก่งฟา้แก่งจันทร์ ถ้ าแสงธรรมงามเรืองรอง ร่อนทองฝั่งนที (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ, 2559) ปากชมมทีรัพยากรอุดม

สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในล าน้ าโขงท่ีไหลค่อนขา้งแรง จะมแีร่ทองค าท่ีอยูใ่นรูปของเศษทองแทรกอยู่ในกระแสน้ า

ซึ่งไหลมาจากแหลง่ท่ีเคยเป็นเหมอืงแร่ทองค าในสมัยโบราณ คนปากชมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาวบ้าน      หาดคัมภร์ี ท่ี

มีภูมิปัญญาการร่อนทองทอดยาวตามฝั่งล าน้ าโขงมากท่ีสุด จึงลงริมโขงเพื่อ “เล่นค า” หรือ “ร่อนทอง” ในช่วง

หน้าแล้ง (มีนาคม-พฤษภาคม) ระดับน้ าโขงลด พื้นท่ีท่ีเป็นดอนใต้ล าน้ าผุดพ้นเป็นหาดทราย ท าให้คนร่อนทองใช้ 

“บ้าง” อุปกรณ์ซึ่งท าจากเคร่ืองสานด้วยภูมิปัญญาสะสมผงทองมาจับเป็นก้อนทองค า น าไปขายเลี้ยงชีพ จึงได้เกิด

เป็นอาชพีเสริมตามวถิีชีวิตของคนในทอ้งถิ่นริมฝั่งแมน่้ าโขง (อภสิิทธ์ิ สุนทราวิรัตน์, 2560) 

 
ภาพที่ 1  ภาพริมฝั่งโขงอ าเภอปากชมช่วงน้ าลด 
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เพื่อน าเสนอวิถีชีวติและการด ารงชวีิตของชุมชนริมน้ าโขงผ่านการร่อนทอง อันสะทอ้นให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ของชาวบ้านท่ีสามารถพบเห็นได้ยากในปัจจุบัน ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ เป็นการน าเสนอองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของชุมชน สื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต แนวคิด ความเชื่อ และค่านิยมของตนเอง  (จารุวรรณ  

ธรรมวัตร, 2530) คณะผู้วจิัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง โดย

สื่อออกมาให้เห็นเป็นภาพสะท้อนภูมิปัญญาของคนโบราณในการด ารงชีพ ผ่านวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย เพื่อคนรุ่นหลังได้

รู้จักน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน ์และเพื่อสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมดา้นการแสดงพืน้เมอืงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. พัฒนานาฏศลิป์พืน้เมอืง ชุดวถิีเล่นค าล าฝั่งโขง 

 2. ถ่ายทอดและน าเสนอนาฏศิลป์พืน้เมอืง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังน้ี  

  1)  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดังน้ี  

   (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการร่อนทองค า และภูมิปัญญาในการสืบทอด

วิถีชีวิตการร่อนทองค า คือ ปราชญ์ท้องถิ่น และชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพร่อนทองค า บ้านหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม 

จังหวัดเลย จ านวน 15 คน  

   (2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ 

จ านวน 5 คน 

  2) กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  การวจิัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือในการวิจัยท่ีสร้างขึน้ให้สอดคล้องกับระเบียบวธีิวิจัยในเชงิคุณภาพ คือ 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเก็บข้อมูลท่ัวไป สภาพพื้นท่ี ประวัติท่ีมา และวิธีการร่อนทอง และแบบบันทึก 

การสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งการด าเนนิการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1 ขั้นวางแผน ได้แก่ การเตรียม/วางแผนด าเนินการวิจัยศึกษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง

สร้างเครื่องมือในการวิจัย และตดิตอ่ประสานงานกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

  ระยะท่ี 2 ขั้นกระบวนการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ศึกษาข้อมูลท่ัวไป สภาพพื้นท่ี ความเป็นมา ขั้นตอน

และวิธีการร่อนทอง การสืบทอดวิถีชีวิตการร่อนทองค า เพื่อให้ได้ข้อมูลก าหนดประเด็นน าเสนอเป็นชุดการแสดง  

โดยการสัมภาษณก์ลุ่มเป้าหมาย และบันทึก ข้อมูลจากการเข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์จริงในชุมชน จากนั้นวเิคราะห์

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อเข้าสูก่ระบวนการตคีวามหมายส าหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดง 
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ระยะที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ชุดการแสดง  

  1) สร้างสรรค์องค์ประกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ออกแบบดนตรีประกอบ ก าหนดผู้แสดง 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง 

  2) ออกแบบท่าร าและการแปรแถวจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์

ท่าร านาฏศลิป์ไทย และนาฏศลิป์พืน้เมอืง 

  3) ทดลองปฏิบัติการแสดง โดยถ่ายทอดท่าร าและการแปรแถวให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา

นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

  4) จัดการสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ชุดการ

แสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักแห่งนาฏศิลป์ โดยน าเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒใิห้ขอ้เสนอแนะ  

  5) ปรับปรุงแก้ไขนาฏศลิป์พืน้เมอืงตามท่ีได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

  6) น าเสนอการแสดงนาฏศลิป์พืน้เมอืง ชุด วิถีร่อนค าล าฝั่งโขง เป็นการคนืขอ้มูลแก่คนในชุมชน 

เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคลอ้งและสามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่น 

  7) สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา

กลุ่ม ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อการสรุปความเชงิพรรณนา และน าใช้ในกระบวนการตคีวามหมาย

ส าหรับการพัฒนารูปแบบการแสดงต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง 

  ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดหลักในการคิดชุดการ

แสดง องค์ประกอบด้านท่าร า เคร่ืองแต่งกาย ดนตรีประกอบการแสดง และหลักการจัดการแสดงมาเป็นแนวทาง

สร้างสรรค์ชุดการแสดง ดังนี ้

  1) ก าหนดพื้นท่ี ผู้วิจัยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายคือ บ้านหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งเป็น

หมูบ้่านท่ีมีภูมปัิญญาการร่อนทองทอดยาวตามฝั่งล าน้ าโขงมากที่สุดจากข้อสรุปท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลบริบทเบือ้งต้น 

  2) ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง ในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นเมืองคร้ังนี้ กล่าวถึง การร่อนทองค า 

หรือท่ีชาวบ้านเรียกด้วยภาษาถิ่นวา่ “เล่นค า” ของชาวบ้านอ าเภอปากชม จังหวัดเลย การวจิัยคร้ังน้ีจึงก าหนดแนวคิด

ของการแสดงสื่อให้เห็นถึงวถิีชวีิตริมฝั่งแมน่้ าโขง ภูมิปัญญาและกรรมวิธีการร่อนทอง ท่ีสะท้อนให้เห็นภูมปัิญญาของ

ชาวบ้านท่ีสามารถพบเห็นได้ยากในปัจจุบัน ได้ชุดการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมอืง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง 

  3) ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง โดยน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์

พื้นเมอืงสร้างสรรค์ มจีุดมุ่งหมายเพื่อสื่อเร่ืองราววิถชีวีติของคนริมฝั่งโขงในการร่อนทองด้วยอุปกรณซ์ึ่งท าจากเคร่ือง

สานด้วยภูมิปัญญา เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพท่ีมีความน่าสนใจและแตกต่างจากถิ่นอ่ืน 

น าเสนอผ่านลลีา ท่าร าของผู้แสดงท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและความหมายท่ีต้องการสื่อ 
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  4) ก าหนดองค์ประกอบการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีประกอบ ผู้แสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์

ประกอบการแสดง ซึ่งองค์ประกอบท้ังหมดต้องก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดง แนวคิดการ

ประดิษฐ์การแสดงพืน้เมอืงอีสานและนาฏศิลป์ไทย ดังนี ้

  (1) ดนตรีประกอบ ด้วยแนวคิดของการแสดง ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตภูมิ

ปัญญาการร่อนทองค าริมฝั่งโขงในอดีตของคนในท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงเลอืกใช้แนวดนตรีท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม ่โดยช่วงแรก

ใช้ท านองพื้นเมืองอีสานในลักษณะการผสมผสานท่วงท านองช้า-เร็ว เพื่อน าเสนออุปกรณ์ และชายหนุ่มหญิงสาว

ชักชวนกันออกไปร่อนทองค า ในช่วงท้ายของการแสดงซึ่งเสร็จจากการร่อนทองแล้ว ผู้วิจัยใส่ท านองเพลงเตย้หัวโนน

ตาล ซึ่งมีลักษณะจังหวะที่ไพเราะฟังง่าย เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมของการแสดงให้เห็นถึงอิริยาบถ และอุปนิสัยของ

ชาวอีสานท่ีภายหลังเสร็จสิ้นงาน ก็จะมาฟอ้นร ากันอย่างสนุกสนานดว้ยท่าร าที่เรียบง่าย 

  (2) ผู้แสดง ก าหนดให้ใชผู้้แสดงฝ่ายหญิง จ านวน 5 คน ฝ่ายชาย จ านวน 5 คน โดยเลอืกผู้แสดง

ท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ีอ่อนชอ้ย งดงาม แตล่ะฝ่ายมีรูปร่างใกล้เคียงกัน และมีรูปร่างเหมาะสมกับผู้แสดงคู่ โดยผู้แสดง

มีฝีมือลีลาการร่ายร าเท่าเทียมกัน มีความพร้อมเพรียง ร่ายร าได้สอดคล้องประสานกลมกลืน และสามารถ รักษา

ระเบียบแถวให้สม่ าเสมอเพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ  

(3) การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น

และการแตง่กายของชาวบ้าน แตป่ระยุกตส์ร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม ่สอดคล้อง และสร้างความคล่องตัวในการ

แสดง ผู้วิจัยเลอืกใช้ผ้าฝ้ายเมอืงเลย ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่นในการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย  

- ผู้แสดงฝ่ายชาย ใชเ้สื้อแขนสัน้ พันแขนเล็กน้อย เพื่อความคลอ่งตัวในการแสดง สีของ

เสื้อสีน้ าเงินเข้ม สื่อถึงสีของแม่น้ า ขลิบด้วยผ้าขาวม้าไทเลย สื่อถึงลายของเคร่ืองมือจักสานท่ีใช้ประกอบการแสดง 

และเพิ่มความสวยงาม นุ่งโจงกระเบนสีน้ าตาล พันขาขึ้นเล็กน้อย สื่อถึงเมื่อลงน้ าโขงจะต้องพันขากางเกงขึ้น สีของ

โจงกระเบนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และใชผ้้าขาวมา้คาดเอว เพื่อความคล่องตัวในการท างาน 

- ผู้แสดงฝ่ายหญิง แบ่งเป็น 2 แบบ การแสดงช่วงแรกใส่เสื้อสีน้ าเงินแขนยาวขลิบลาย

ผ้าขาวม้า สื่อถึงชาวบ้านในอดีตจะสวมใส่เสื้อแขนยาวคลุมในการท างานกลางแจ้ ง เพื่อกันแดด กันลม นุ่งผ้าถุงสี

น้ าตาล ลวดลายเรียบง่าย หาได้ท้องถิ่น สื่อถึงเป็นการนุ่งผ้าถุงของชาวริมฝั่งแม่น้ าโขง ท่ีนิยมสวมใส่ในการด ารงชีวิต

ประจ าวันมาตั้งแต่ในอดีต ในช่วงสุดท้ายผู้แสดงหญิง จะสวมใส่เกาะอกสีน้ าตาล สื่อถึงจะเป็นน าผ้ามากระโจมอก

อาบน้ า และช าระล้างตัว เมื่ออยูริ่มฝั่งแมน่้ าโขงหรือท่ีโล่งแจ้งของคนในทอ้งถิ่น คาดเข็มขัดเงิน สวมสร้อยคอและตา่งหู

สีเงิน รวบผมมวยต่ าข้างทัดดอกไม้สขีาว เพื่อให้ชุดแตง่กายสวยงามสมบูรณ์แบบยิ่งขึน้  

 

ภาพท่ี 2  การแต่งกายของนักแสดงชาย                   ภาพที่ 3  การแต่งกายของนักแสดงหญิง 
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  (4) อุปกรณ์ประกอบการแสดง การแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขงใชต้ะกรา้ 

ไม้คาน เสียม และบ้าง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใช้ในการร่อนทองค า เพื่อให้ภาพ

ของการแสดงมีความน่าสนใจ และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

ภาพที่ 4  อุปกรณป์ระกอบการแสดง 
 

  (5) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

แนวทางในการออกแบบ โดยใช้ภาษาท่า นาฏยศัพท์ ประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่าทางให้ครอบคลุมความหมาย ท่าร า

ตีความหมายมาจากท่าทางของคนอีสานท่ีมคีวามเรียบง่าย และน าท่าทางการร่อนทอง มาเป็นท่าร าท่ีสื่อความหมาย

ผ่านความอ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และกลมกลืนกันไปกับดนตรีประกอบ ก าหนดลีลาท่าร าของนักแสดงชาย

หญิงให้สอดคล้องประสานกัน ใช้การจีบ ก ามือ และการตั้งวงท่ีเรียบง่าย ผสมผสานในลักษณะนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ก าหนดการแปรแถวให้สัมพนัธ์กับท่าร าและจังหวะดนตรี ท้ังน้ี แบง่การแสดงเป็น 3 ช่วง ดังนี ้

    ชว่งท่ี 1 วถิีฝั่งน้ า น าเสนอวถิีชีวิตของชุมชนริมน้ า เป็นน าเสนออุปกรณท่ี์ใชใ้นการร่อนทอง 

การหยอกลอ้และคู่บ่าว-สาวชักชวนกันออกไปร่อนทองค า ท่าร าถูกตคีวามหมายมาจากท่าทางของคนอีสานท่ีมีความ

เรียบง่าย ผู้แสดงใช้ท่าทางน าเสนอ จากนั้น ร่ายร าตามจังหวะดนตรี และมีการเชญิชวนกันออกไปร่อนทอง 

ภาพที่ 5  ตัวอยา่งทา่ร าช่วงท่ี 1 วถิีฝั่งน้ า 
 

    ช่วงท่ี 2 วิถีเล่นค า น าเสนอการร่อนทอง แสดงวิธีการและขั้นตอนการร่อนทองค า ผ่าน

ลีลาท่าทางของชาวบ้านในการร่อนทองตามจังหวะดนตรี ใช้ท่าร าท่ีเสนอให้เห็นท่าทางการใช้อุปกรณ์ลักษณะต่าง ๆ 

โดยใชม้อืจีบ ก ามือ และตั้งวงประกอบการใชเ้ท้าท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 

 

ภาพที่ 6  ตัวอยา่งทา่ร าช่วงท่ี 2 วถิีเล่นค า 
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   ช่วงท่ี 3 วิถีไทเลย น าเสนอภาพความสนุกสนานของชาวบ้าน ที่มีความดีใจ สนุกสนาน 

เมื่อเสร็จจากการร่อนทอง ท่าร าสื่อถึงความสนุกสนาน ร่ายร าตามท่วงท านองรวดเร็ว ร่ืนเริง กระฉับกระเฉง ผ่าน

ท่าทาง จังหวะที่รวดเร็วและเรียบง่าย  
 

ภาพที่ 7  ตัวอยา่งทา่ร าช่วงท่ี 3 วถิไีทเลย 
 

 2. ผลการถ่ายทอดและน าเสนอนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด วิถเีล่นค าล าฝั่งโขง     
  ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการแสดงโดยยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ต่อมาได้ทดลองปฏิบัติการแสดงให้

ครบองคป์ระกอบ โดยถ่ายทอดการแสดงให้นักศกึษาสาขาวิชานาฏศลิป์ เพื่อตรวจสอบลีลาทา่ร า การเคลื่อนไหว และ

การแปรแถวให้สัมพันธ์กับดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง หลังจากนัน้ น าเสนอชุดการ

แสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ท่ีมีประสบการณ์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดง

นาฏศิลป์ของตนเองให้ขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง ผลปรากฏ ดังนี้ 

  1) ด้านแนวคิดของการแสดงสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ าโขง ภูมิปัญญาและกรรมวิธีการร่อนทอง 

แสดงถึงความสนุกสนานของคนในทอ้งถิ่นอีสาน อย่างชัดเจน 

  2) ด้านรูปแบบการแสดง น าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ สื่อถึงท่าทาง

ลักษณะและการร่อนทอง สะทอ้นความเรียบง่าย แต่แฝงความสดใสร่าเริง สนุกสนาน  

  3) ด้านองคป์ระกอบการแสดง 

  (1) ดนตรีประกอบ เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง เหมาะสมกับท่าร า สื่อถึงความเป็นดนตรี

พื้นเมอืงอีสานชัดเจน  

  (2) ผู้แสดง จ านวนผู้แสดงเหมาะสมกับรูปแบบการแสดง  

  (3) การแต่งกาย ออกแบบได้เหมาะสมกับลีลาท่าร า แต่ เสื้อของนักแสดงหญิงในช่วงท่ี 1  

ไมก่ระชับ อย่างไรก็ดี การแตง่กายไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการร่ายร า อุปกรณป์ระกอบการแสดงเลอืกใช้ได้เหมาะสม 

  4) การออกแบบท่าร า ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา สื่อความหมายได้ดี ใช้ท่าร าผสมกับท่าทาง

สร้างสรรค์ท่ีมีลักษณะเฉพาะสื่อถึงการใช้อุปกรณต์า่งๆ ในการร่อนทองชัดเจน  

  ผลการน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง เพื่อคืนข้อมูลแก่คนใน

ชุมชน พบวา่ ชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น มคีวามงดงาม เพลิดเพลนิ สามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีสื่อความหมายถึงวิถี

ชวีติริมน้ า และการร่อนทองเพื่อเป็นอาชพีเสริมของคนในท้องถิ่นได้เป็นอยา่งดี  
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด วิถีเล่นค าล าฝั่งโขง มีแนวคิดของการแสดงเพื่อสื่อให้เห็นถึงวถิีชีวิต

ริมฝั่งน้ าของคนอีสานในการประกอบสัมมาชีพเพื่อด ารงชีวติ สะท้อนให้เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีสามารถ

พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน น าเสนอผ่านนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาขึ้นโดยน าแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์

ท่าร า รวมถึงองค์ประกอบของการแสดงพื้นเมืองอีสาน นอกจากนี้ ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานได้ก าหนดแนวคิดของ

การแสดง สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวว่า การก าหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ

สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ผู้สร้างสรรค์  โดยน าเสนอในลักษณะการแสดง

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อเร่ืองราววิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขงในการประกอบอาชีพร่อนทอง 

เพื่อให้ผู้ชมได้ รับรู้ถึงภูมิปัญญาด้านการท ามาหากินของชาวบ้านท่ีมีความน่าสนใจและแตกต่างจากถิ่นอื่น น าเสนอ

ผ่านลีลาท่าร าของผู้แสดงท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและความหมาย สอดคล้องกับแนวคิด ฉันทนา เอี่ยมสกุล (2554) ท่ี

ให้แนวคิดของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ว่า เป็นการคิดประดิษฐ์ท่าร า หรือการออกแบบท่าร า การประพันธ์เพลง การแต่ง

กายขึ้นใหม่ โดยอาจยังคงโครงสร้างแบบแผนเดิม เช่น ยังคงใช้ลีลาท่าร าของนาฏศิลป์ไทย หรืออาจจะผสมผสานกับ

ลีลาทา่ทางตามส าเนยีงเพลงของภาษาอื่น ตามความเหมาะสมของชุดการแสดง ผลการวจิัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของปรานี วงศ์เทศ (2525) ท่ีกล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจะมีลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ังนี้เพราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้าน ส าหรับท านองและ

จังหวะเพลงก าหนดได้เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง ผู้วิจัยจึงเลือกสร้างสรรค์ท านองเพลงขึ้นใหม่ให้มีจังหวะ

ผสมผสานช้า-เร็ว จบด้วยท านองเต้ยหัวโนนตาล ท่ีสื่อถึงความสนุกสนานของชายหนุ่มหญิงสาวหลังเสร็จจากการ

ท างาน ให้อารมณ์สนุกสนาน คึกคัก สื่อถึงความเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสาน เพราะเคร่ืองดนตรีประกอบการฟ้อนร าของ

อีสานมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเรียบง่าย อันแสดงถึงความเป็นพื้นเมืองอย่างแท้จริง (นพดล  

ศรีสว่าง, 2550) การคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ีอ่อนช้อย งดงาม แต่ละฝ่ายมีรูปร่างใกล้เคียงกัน และมี

รูปร่างเหมาะสมกับผู้แสดงคู่ โดยผู้แสดงมีฝีมือลีลาการร่ายร าเท่าเทียมกัน มีความพร้อมเพรียง ร่ายร าได้สอดคล้อง

ประสานกลมกลืน และสามารถรักษาระเบียบแถวให้สม่ าเสมอเพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

สอดคล้องกับท่ี อาจารย์จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ กล่าวถึงความสามารถของผู้แสดง ผู้แสดงจะต้องมีความสามารถใน

การร่ายร าในระดับเดียวกัน และมีสามัญส านึกในเร่ืองจังหวะเป็นอย่างดี ได้มาตรฐาน มีความเชื่อมั่นมีระเบียบวินัย 

(พจน์มาลย์  สมรรคบุตร, 2538) การแต่งกายสื่อถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นท่ีเรียบง่าย แต่ประยุกต์

สร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ และสร้างความคล่องตัวในการแสดง สอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่า เคร่ืองแต่งกายมี

บทบาทในการเสริมให้กับภาพท่ีจะปรากฏบนเวที ท าหน้าท่ีเสมอืนเคร่ืองมอืในการส่งสารซึ่งสามารถบอกรายละเอียด

ของตัวแสดง (ศิลปกรรมศาสตร์, 2545) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจาก

ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแนวทางในการออกแบบ น าท่าทางการใช้เคร่ืองมือ ท่าทางการร่อนทอง มาเป็นท่าร าท่ีสื่อ

ความหมาย ก าหนดการจีบ ก ามือ และการตัง้วงท่ีเรียบง่าย ผสมผสานในลักษณะนาฏศิลป์สร้างสรรค์ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ อาจารย์เฉลย ศุขะวณิช ท่ีกล่าวถึงการประดิษฐ์ท่าระบ าพื้นเมือง ต้องศึกษาท่าร าท่ีเป็นแม่ท่าหลักของ

ท้องถิ่นแล้วน ามาประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่าร า ให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในระบ าชุดนั้น  ๆ  และแนวคิดของ

อาจารย์จ าเรียง พุธประดับ ท่ีให้แนวคิดการประดิษฐ์ชุดการแสดง ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของระบ า ฟ้อนในชุดนั้นๆ 

และการประดิษฐ์ชุดการแสดงต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ว่าจะน าเสนองานสร้างสรรค์ในด้านใด (พจน์มาลย์  

สมรรคบุตร, 2538)  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ชาวบ้านอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ขอขอบพระคุณ  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนองานวจิัยคร้ังน้ี 
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พจน์มาลย์ สมรรคบุตร, (2538). แนวการคิดประดิษฐ์ท่าร าเซิ้ง. พิมพ์คร้ังท่ี 2. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี. 

ศิลปกรรมศาสตร์ และคณะ, (2545). การแสดงและการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, (2559).  อ าเภอปากชม จังหวัดเลย.  ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2560, เข้าถึงจาก 

http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=569&pv=53 
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ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชนั  

Rajabhat Loei Sadudee Tawai Pakdee Ong Rachan  
 

สังคม พรหมศิริ1*, สรินทร คุ้มเขต1, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1, จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1, ผุสดี โกมาสถิตย์1, 

อภสิิทธิ์ อาพา1 และ สิร ิเทวิน1 

Sungkom Promsiri1* , Sarinthorn Khumkhet1, Chomphunat Chomphuphan1, Jutaporn Wilaikeaw1, 

Pudsadee Komasathit1, Apisit Arpa1 and Siri Tewin1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน  

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก่  อาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 

คน และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 12 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการศึกษา

ภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลของการวิจัยพบว่า การแสดง ชุด ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน  น าเสนอในรูปแบบการแสดง

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ท่ีสื่อความหมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และแสดงถึงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณตอ่เหล่าราชภัฏ 

ลักษณะการแสดงน าเสนอขบวนเทิดพระเกียรต ิและออกแบบท่าร าให้สื่อความหมายถึงแนวคิดหลักคือ การส านึกใน

พระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของชาวไทย ผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบและค าร้องให้สอดคลอ้งกับแนวคิด เครื่องแต่งกายออกแบบให้เหมาะสม

กับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ค านึงถึงความสอดคลอ้งกับเนื้อหาของการแสดง  
 

ค าส าคัญ:   ราชภัฏเลยสดุด,ี นาฏศลิป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 สาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000     
1 Dramatic Art program, Faculty of Education, Loei Rajabhat University, Loei Province 42000  
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Abstract 
This research Aims to create creative folk dance “Rajabhat Loei sadudee tawai pakdee ong rachan”  it’ s 

mean Loei Rajabhat University would like to offer loyalty to the King.  The target group was 10 teachers in Loei 

Rajabhat University, 5 dance teachers and 12 students in the dramatic arts program, Loei Rajabhat University. 

The research use qualitative research methods by having a field study, studying literature and related research. 

The result of the research are as follows The “Rajabhat Loei sadudee tawai pakdee ong rachan” shows the form 

of a creative folk dance performance that conveys the meaning of Loei Rajabhat University in honor of His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and appreciation of royal grace. Form of the performance to 

present honor procession.  The choreography show meaning of the main concepts which are a sense of the 

benevolence of the Royal Institution, the center of the minds of Thai people, that bestows peacefulness and 

harmoniousness.  The researcher designed the music and lyrics in accordance with the concepts.  The costume is 

designed to suit the style of the show by communicating to local culture and considerate the consistency with the 

content of the show.  
 

Keywords:   Rajabhat Loei sadudee, Creative folk dance 
 

บทน า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี10 ทรงตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ จึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนได้

เรียนรู้ สามารถน ามาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และสามารถน าความรู้มาพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ ทรงมีพระราชด าริให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมา

จัดท า “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อปี 2552 และ

ต่อมาทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร” หรือ ม.ท.ศ. เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2553 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่

เยาวชนท่ีเรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง โดย

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีก าลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีโอกาสศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความต้องการของ

ผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน เมื่อจบการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าท างานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ 

ตามความสมัครใจ 

ส าหรับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ัวประเทศ ดังนี้ การศกึษาตอ้งมุ่ง

สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ี ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 3) มีงานท า-มี

อาชีพ และ4) เป็นพลเมอืงดี ด้วยพระราชประสงค์เพื่อท่ีจะยกระดับการศึกษาและพัฒนาการของราชภัฎในท้องถิ่นนั้น 

ทรงเสด็จพระราชด าเนนิแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวทิยาลัยตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่องมา

โดยตลอดทุกป ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยน้อมรับแนวทางตามพระราชประสงค์สานต่อนโยบายด้วยความส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณแหง่สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานพระบรมราโชบายดา้นการศกึษา และพระราชทานความร่มเย็น

เป็นสุข ความรักสามัคคี เป็นศูนยร์วมจิตใจไทยเสมอมา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแนข่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจะ

ท าให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนอยู่ดีกินดี และพระราชประสงค์ท่ีจะยกระดับการศึกษา พัฒนาการของราชภัฎ

ในท้องถิ่น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ชุด ราชภัฎเลยสดุดี ถวายภักดีองค์

ราชัน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ        

บดินทรเทพยวรางกูร  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

 เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พืน้เมอืง ชุด ราชภัฏเลยสดุด ีถวายภักดอีงคร์าชัน   
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  กลุ่มเป้าหมายในการวจิัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย ดังนี้  

 (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราโชบายเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ 

อาจารย์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 คน  

(2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการให้ขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศลิป์ในจังหวัดเลย 

จ านวน 5 คน  

  (3) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 12 คน  

2. พื้นที่ในการวิจัย  พื้นท่ีในการวจิัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมอืง จังหวัดเลย 

3. เครื่องมือการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  

แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้าง และประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

 4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพระบรมราโชบาย และด้านศิลปะการแสดง 

 4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.4 เก็บขอ้มูลศึกษาเกี่ยวกับพระบรมราโชบาย โดยการสัมภาษณผ์ู้บริหาร และคณาจารยม์หาวทิยาลัย

ราชภัฏเลย  เพ่ือให้ได้ขอ้มูลตามประเด็นท่ีต้องการ และน าเสนอเป็นชุดการแสดง 

  4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และตีความหมาย

ส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

 4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์ มีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ คือ 
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   - ประดิษฐ์ท่าร าชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์

ราชัน จากข้อมูลท่ีได้จากการวเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย และนาฏศลิป์พืน้เมอืง 

      - พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้แสดง 

เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง  

      - ถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่ นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย 

4.7 น าเสนอชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ได้ชุดการแสดงท่ีสอดคล้อง และน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 

4.8 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียง

ข้อมูลเชงิคุณภาพ 

4.9 สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนา และใช้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีน าไปสู่กระบวนการตีความหมาย

ส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดงต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

ผลการพัฒนาชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ชุดราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน 

  ผู้วิจัยได้คน้ควา้ และคิดสร้างสรรค์จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ภาษาทา่ นาฏยศัพท์ ภาษาทา่ทาง และ

ท่าร าจากแม่บทอีสาน โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการ

แสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้  
1. ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกูร และแสดงถึงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณตอ่เหลา่ชาวราชภัฏ ส าหรับใช้

ในงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

2. ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง ราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน เป็นการแสดงท่ีสื่อ

ความหมายถงึ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง

กูร และแสดงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณตอ่เหลา่ชาวราชภัฏ ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบของชุด

การแสดงราชภัฏเลยสดุด ีถวายภักดอีงคร์าชันในลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการ

แสดงท่ีก าหนดไว้ ดังนี ้

     - ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองเพลงขึ้นใหม่ และแนวดนตรีท่ี

เลือกใช้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท านองพื้นเมืองของอีสาน ในลักษณะผสมผสานท่วงท านองช้า-เร็วโดยแบ่ง

ท านองเพลงออกเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงท่ี1 เป็นท านองหมอล าไทเลย เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงพระนามของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชว่งท่ี2 ท านองล าเดินหมอล าไทเลยแปลง เนื้อหาของเพลงกล่าวถึง

ขบวนเทิดพระเกียรตขิอง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ช่วงท่ี3 แปลงสรภัญญ์เนื้อหา

ของเพลง กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และช่วงท่ี4 
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ท านองล าแพน เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  

ท านองเพลงมุง่ท่ีจะให้ ผู้ชมมองเห็นถึงความงดงาม ลีลา การร าและบังเกิดความรู้สึกออ่นไหวตามท่วงท านองเพลงท่ี

ไพเราะผสมผสานกับดนตรี และการร า โดยเนื้อเพลงมีเนื้อหาดังนี้ 

เพลง ราชภฏัเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน 

ผู้ประพันธ์ ดร.สุวิทย ์วิชัด  

ท านอง ล าไทยเลย  

ข้าขอยอมือนอ้ม เกษบังคมดอกวันทา องคร์าชาพระมิ่งแก้ว ผู้ผา่นแผ้วแผ่นสยาม 

เอกพระนามเลิศหลา้ พระมหาวริาลงกรณ จอมบดินทร์ภูทร บดินทรเทพยวรางกูรเจ้า 

เผ่าพสกเขตแควน้ แดนไผทได้อยูด่ี บารมีพระเป่ียมลน้ เมตตาท้นพระหทัย 

ราษฏรเหนอืใต้ กลางอีสานได้อยูด่ี หนอ่จักรพีระสืบองค ์สันตติวงศ์แผ่นไทยนี้ 

ท านอง ล าเดินไทยเลยแปลง  

ยาบ  ๆยา้ยไหลหลั่งมาบังคม กม้ เๆกล้าศริะเศยีรเวยีนขาบ มาบ  ๆแจ้งสุระแสงฟา้ใหม ่ราชภัฏเลยได้ประนมนอ้มพร้อมพร่ัง 

วั่ง ๆ ก่าคาส่งสุรเสียง เพีย้งเผดี่ยงฟา้พระเมตตาวั่น ๆ ราชภัฏตัง้หวังเวงิเลิงใส ราชภัฏเลยได้ว่านาในพระภูบาล 

ล้าน ๆ เบือ้งกรณีย์คอืดั่งพรหม พรมไผทถิ่นกา้เขตกั้นกันดาร เลยคอืแดนบ้านยาตรยา่งพระหทัย เมอืงเซไลได้ไหล

หลั่งพระพรมหมื่น ลื่น ๆ ล้นเดชาฟ้าสอ่ง พระทรงครองเขตน้าเลยย้ัง ธ บังคม ก้ม ๆ เกลา้เนาวถิ่นเลิงใส ราชภัฏเลย

ได้น้อมไท ้ธ เหนอืเกล้า 

ท านอง แปลงสรภัญญ์  

ประเนาน้อม บังคมเกศา ขมาวนัทามหาราชันย์ไทย บารม ีธ ทรงลอืไกล พสกแดนไกลพระทรงได้เมตตา 

ราชภัฏเลย นอ้มยิ่งเกศา องค์กษัตรามหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทยไพบูลยศ์าสตร์ศิลปะวิชา 

การปกครองอกีการทหาร พระภูบาลพระทรงยิ่งปรีชา มาลามาถวยไว้ ราลกึในสรรพกรณียา 

ราชภัฏเลยบูชา องค์บิดาวชิราลงกรณ 

ท านอง ล าแพน  

วอน ๆ เบือ้งบาดาลซั้นเหลา่ (ซา้) ให้มาเนาแนบเนื้อ ให้มาเจอืแนบอา้ง ฮักษาแก้วดอกพระองค ์

ทรงยนืย้ังดั่งแมน่สงิขร บวรเมอืงหมูแ่มนแดนไกลมาน้อม 

วาจาพร้อมสัจจาตัง้ตอ่ (ซ้า) ขอเป็นฮองพระบาทเบือ้ง พสกเมอืงพระบาทเจ้าทุกชาติแม่นพระองค์ 

ทรงสุขลา้มาตรพระทัยคองหมาย เหล่าหมูเ่ฮาหญิงชายสาธุการยอน้อม 

ราชภัฏเลย ขอเทิดจอม จักกรเีจ้า 
 

- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงหญิง จ านวน 12 คน โดยคัดเลือกผู้แสดง ท่ีมีทักษะการร่ายร าท่ี 

อ่อนช้อย งดงาม ชาย-หญิงมีรูปร่างเหมาะสมกัน เพื่อให้สามารถร าคู่กันได้อยา่งสอดคล้องประสานกลมกลนื และได้

ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

     - การแต่งกาย เคร่ืองแต่งกายออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึง

วัฒนธรรมท้องถิ่น ค านึงถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาของการแสดง 
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ภาพที่ 1  การแต่งกาย 

 

2) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ชุดราชภัฏเลยสดุดี  ถวายภักดีองค์ราชัน  

มีแนวคิดหลักคือ ด้วยความส านึกในพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข 

ความรักสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย ซึ่งในกระบวนท่าร า แต่ละท่ามีความหมายในตั วเอง ท่าร าบางท่ามี

กฎระเบียบเฉพาะ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจากนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน จากผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านนาฏศลิป์ และใชน้าฏยศัพท์ ภาษานาฏศลิป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าร า 

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ชุดราชภัฏเลยสดุดี ถวายภักดีองค์ราชัน”โดยส่วนใหญ่ผู้วจิัยได้ก าหนดให้แต่ละทา่สื่อ

ความหมายแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเร่ืองราวในการแสดง จากนั้นก าหนดรูปแบบ

การแปรแถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ท้ังนี้รวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงด้วย 

จึงจะท าให้เกิดความหมายและท าให้ผู้ชมเข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบ่ือหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่าร า จะได้

เห็นลีลาการเคลื่อนไหวท่ีงดงามแปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่าร า และท านองเพลง เมื่อออกแบบท่าร าและ

การแปรแถวเรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หลังจากนั้นน าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ท่ีมีประสบการณ์การสอนใน

สาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง  

โดยผู้ทรงคุณวุฒใิห้ความเห็นว่าชุดการแสดงท่ีสร้างขึน้สามารถสื่อเร่ืองราวท่ีต้องการน าเสนอได้ชัดเจน เลอืกใช้ดนตรี

ได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าร าและการแปร

แถวถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความสวยงาม และสามารถน าไปเผยแพร่ได้   กระบวนท่า“ชุดราชภัฏเลยสดุดี 

ถวายภักดอีงคร์าชัน”ดังนี้ 
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ชว่งท่ี 1  นบนอบนอ้ม พร้อมถ้วนขบวนไทราชภัฏเลย มวลหมูป่ระชาไทราชภัฏเลยรวมใจ 

ในขบวนฟ้อนแหแ่หนมาถวายพระพร 

    

    
ภาพที่ 2  ตัวอยา่งทา่ร าช่วงท่ี 1 นบนอบนอ้ม พรอ้มถ้วนขบวนไทราชภัฏเลย 

 

ช่วงท่ี 2 ราชภัฏเลยเอื้อนเอ่ยค าไทเลย  ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีมีพระประสงค์ยกระดับการศกึษา เพ่ือพัฒนาทอ้งถิ่นกับมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 

    

    
ภาพที่ 3  ตัวอยา่งท่าร าชว่งท่ี 2 ราชภัฏเลยเอื้อนเอย่ค าไทเลย 
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ช่วงท่ี 3 สะออนองค์ไท้ในหลวงเฮา ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

    

    
ภาพที่ 4  ตัวอยา่งทา่ร าช่วงท่ี 3 สะออนองคไ์ท้ในหลวงเฮา 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร และแสดงถึงความจงรักภักดีท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าชาวราชภัฏ ส าหรับใช้ในงาน

เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 

(2543) ท่ีกล่าวถึง การคิดให้มีนาฏยศิลป์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ในกรณีกิจกรรมนั้นต้องการให้มีนาฏยศิลป์ เป็น

ส่วนประกอบเพื่อสร้างความหรูหราหรือสีสันแก่กิจกรรมหลัก โดยการก าหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ

สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน และน าเสนอในรูปแบบ

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงชาวประชาในท้องถิ่นร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญผ่านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของ

ตนเอง  สอดคล้องกับ สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ิ (2532) ท่ีกล่าวถึงนาฏศิลป์พื้นเมืองว่า คือการฟ้อนร าซึ่งเป็นท่ีนิยมใน

ท้องถิ่นสืบทอดกันมาชั่วอายุคนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านเป็นวัฒนธรรมด้านความบันเทิงร่ืนเริง 

ส าหรับองค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการแสดงท่ีก าหนดไว้ โดยเน้น

ความยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ แต่แฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงพื้นเ มืองภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ปรานี วงศ์เทศ (2525) ท่ีกล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจะมี

ลักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และจารุวรรณ ธรรมวัตร (2530) การฟ้อนร าพื้นบ้านของ

ชาวอีสานนั้นเป็นศิลปะท่ีเกิดจากการเลียนแบบท่าทางการท ามาหากิน การท างานในชีวิตประจ าวันของชาวอีสาน  

มีลักษณะ เรียบง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอ่อนช้อย แต่งดงามในท่าทางและลีลา การฟ้อนร า การแต่งกาย

ของผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ค านึงถึงความคล่องตัวในการ

แสดง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ท่าร าและชุดการแสดงของ  

สุรพล วรุิฬหรั์กษ ์(2543) ท่ีกลา่วไวว้า่ นักนาฏยประดิษฐ์ตอ้งก าหนดรูปแบบและแนวทางของฉากและเคร่ืองแต่งกาย

ให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอยา่งเหมาะสม ดนตรีและเพลงร้อง เลือกใช้ท านองหมอล าไทเลย ล าเดินหมอล า

ไทเลยแปลง สรภัญญ์ และ ท านองล าแพน มุ่งสื่อให้เห็นถึงความงดงามของลีลา การร า ผสมผสานความเป็นท้องถิ่น

ไทเลย ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนผสมผสานท่าร าแม่บทอีสานน ามา
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ประดิษฐ์ลีลาท่าร า โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ช่วงท านองเพลงช้าใช้ท่าร าท่ีดู

อ่อนหวานเนิบช้า มีการเชื่อมท่าร าตลอดการแสดง เน้นให้มีความเรียบง่ายตามแบบฉบับพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ 

อมรา กล่ าเจริญ (2531) ท่ีกล่าวว่า การฟ้อนร าเกิดจากการท่ีมนุษย์ดัดแปลงท่าทางมาจากธรรมชาติ และบวงสรวง

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิด้วยการฟ้อนร า และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2515) ท่ีกล่าวว่า  

แต่ละชาติจะมีวิธีฟ้อนร าตามวิสัยชาติของตน มนุษย์จะเลือกเอากิริยาท่าทางซึ่งแสดงอารมณ์ต่าง ๆ นั้นมาเรียบเรียง

เป็นกระบวนการฟ้อนให้สวยงามตามท่ีตนเห็นว่างาม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอ

งานวจิัยคร้ังนี ้
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การศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวจิัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นฐาน 

A Study on the Development Process in Classroom Research Skills of 

Mathematics Teacher Students by Using Scientific Process Skills  
 

วิเชษฐ์ สงิห์โต1* และ จุฑามาส สุขแยง1 

Wichet Singto1* and Jutamas Sookyang1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และเพื่อให้นักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชยีงใหม ่มทัีกษะการท าวจิัยในชัน้เรียน   

กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวจิัยได้แก่ นักศกึษาครูสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 และ ชัน้ปีท่ี 5 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่ งประกอบด้วย  

4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน  2) ขั้นปฏบัิตติามแผน 3) ขั้นสังเกตผลการปฏบัิต ิและ 4) ขั้นสะท้อนคิด โดยท าการจัดอบรม

สัมมนาการท าวิจัยในช้ันเรียน 3 รอบ  พร้อมท้ังใช้ใบกิจกรรมฝึกทักษะการท าวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

และจัดประกวดผลการวจิัยในชั้นเรียน  

ผลการวจิัยพบวา่กระบวนการพัฒนาทักษะการท าวจิัยในชั้นเรียนควรมกีารจัดอบรมสัมมนาการท าวจิัยในชั้นเรียน 

3 รอบ พร้อมท้ังได้ท าใบกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสามารถน าความรู้ไป

แก้ปัญหาการท าวิจัยในช้ันเรียนของตนเองได้ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการการท าวิจัยใน 

ชั้นเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่วนนักศึกษาท่ีท า

แบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 28.00  เหตุผลท่ีนักศึกษากลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อาจเป็นเพราะว่า

นักศกึษาไมม่ปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ค าส าคัญ:   ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, นักศกึษาครูสาขาคณิตศาสตร์ 
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Abstract  
The research aims to find process of developing classroom research skill of undergraduate students at 

Faculty of Education Chiangmai Rajabhat University and to provide them gain more skills for doing classroom 

research. 

Participants were students in Mathematics 4th and 5th in Chiangmai Rajabhat University by purposive 

sampling. In this research, we use action research method in 4 steps 1) Planning 2) Act 3) Observe and 4) Reflect. 

We separate workshop in 3 times and using research skills worksheet follow by scientific process and provide the 

contest in research project. 

Research results are development process in classroom research skills should be train in 3 times and 

must have group activities for exchange knowledge and experience with each other and apply each other and 

able to apply knowledge for solving research problems in their classroom.  There are 36 students (72%)  pass 

criteria in achievement test on classroom research and the others were lower than criteria because they have no 

experience in teaching and learning management. 
 

Keywords: classroom research skills, scientific process skills, Mathematics student in Faculty of Education   
 

บทน า 

การจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร (2552 : 1-3) ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 โดยก าหนดในประกาศ

ตอนหนึ่งว่า คุณภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต่าง  ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคลุมอยา่งน้อย 5 ด้าน คือ คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ” ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากแนวคิดดังกล่าว  

การเรียนรู้ต้องเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในวิชาท่ีเรียนมีการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหา แล้วสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งการท าวิจัยในช้ัน

เรียนก็จะส่งผลให้นักศกึษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีผลการเรียนรู้ตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาครู ฝึกประสบการณ์สอนเต็มรูปแบบสาขาวิชาคณิตศาสตร์   

พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะปรึกษาเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยไม่รู้จะเร่ิมต้นอย่างไรดี และจะหาวิธีการอะไรมา

แก้ปัญหากับนักเรียนในชั้นท่ีตนเองสอน อีกประการหนึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบเล่มรายงานวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศกึษาก็พบวา่ นักศกึษาสว่นใหญ่เขียนจุดประสงค์การวิจัยอยา่งหนึ่งแลว้สรุปผลการวจิัยอกีประเด็นหน่ึง  

จากปัญหาและเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการวิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการพัฒนา

ทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยใชทั้กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน  

เนื่องจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยปรับให้ผู้เรียนมีการสังเกต การวางแผน การด าเนินการ และการ

ประเมินผล 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

2.  เพื่อให้นักศึกษาครู  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  มีทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

การท าวิจัยในช้ันเรียนจะมีวธีิด าเนนิการท่ีเป็นขัน้ตอน โดยยึดหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์และได้น ามาขยายให้

เป็นขั้นตอนท่ีละเอียดต่อเนื่อง เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ครู อาจารย์จึงสามารถวางแผนด าเนินงานไว้ล่วงหน้าได้ 

ขั้นตอนของการท าวิจัยในช้ันเรียน มีดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 

   สิ่งท่ีครูได้รับจากขั้นตอนนี้ คือ ก าหนดปัญหาการเรียนการสอนได้อยา่งเจาะจงและชัดเจน เพื่อน าเสนอ

เขียนสภาพปัญหาของนักเรียน และนอกจากนี้ครูสามารถเขียนวัตถุประสงค์ของการวจิัยได้ด้วย 

 ขั้นท่ี 2 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

  สิ่งท่ีครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้เทคนิคในการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี หรือเอกสาร

งานวจิัยท่ีมีผู้ศึกษาไวแ้ลว้ ซึ่งท าให้แนวคิดของครูน่าเชื่อถอืย่ิงขึ้น 

 ขั้นท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา 

  สิ่งท่ีครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้นวัตกรรมท่ีคาดวา่มีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

 ขั้นท่ี 4 การออกแบบการทดลอง 

  สิ่งท่ีครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ ได้รูปแบบการทดลองนวัตกรรมท่ีเหมาะสม น่าเชื่อถือ เพี่อพิสูจน์ว่า

นวัตกรรมนัน้มปีระสิทธิภาพและใชแ้ก้ปัญหาได้หรือไม่ 

 ขั้นท่ี 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

  สิ่งท่ีครูได้จากขั้นตอนนี้ คือ เคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ซึ่งครูอาจจะเป็นผู้สร้างเคร่ืองมือนั้นเองหรือ

ปรับปรุงเครื่องมือวัดท่ีผู้อื่นสร้างไว้ โดยต้องมกีารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนน าไปใชจ้รงิ 

 ขั้นท่ี 6 การทดลอง การรวบรวม การวเิคราะห์ และสรุปผล 

  สิ่งท่ีครูได้จากขั้นตอนนี้ คอื ได้ปฏทิินปฏบัิตงิาน ได้นวัตกรรมไปทดลอง ได้เก็บรวบรวมขอ้มูล น าข้อมูล

ไปวเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 ขั้นท่ี 7 การเขียนรายงานการวิจัย 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะความสามารถต่าง ๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร์และผู้ท่ีน า

วธีิการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใชใ้นการคน้ควา้ สบืเสาะ เพื่อแสวงหาความรู้หรือเพื่อแกปั้ญหา ซึงประกอบด้วย

ทักษะ 13 ทักษะดังตอ่ไปน้ี  

ทักษะท่ี 1 การสังเกต  

ทักษะท่ี 2 การวัด  

ทักษะท่ี 3 การค านวณ  

ทักษะท่ี 4 การจ าแนกประเภท  

ทักษะท่ี 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  

ทักษะท่ี 6 การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล  
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ทักษะท่ี 7 การลงความเห็นจากข้อมูล  

ทักษะท่ี 8 การพยากรณ์ 

ทักษะท่ี 9 การตัง้สมมตฐิาน  

ทักษะท่ี 10 การก าหนดนยิามเชงิปฏบัิตกิาร  

ทักษะท่ี 11 การก าหนด และควบคุมตัวแปร  

ทักษะท่ี 12 การทดลอง  

ทักษะท่ี 13 การตคีวามหมายขอ้มูล และการลงข้อมูล 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของ

นักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารประกอบการวิจัยและได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ

ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบ เจาะจง  ส าหรับนักศึกษาครูชั้นปีท่ี   4  และ ชั้นปีท่ี 5  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 2.  การสร้างแผนกระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 

  ในการสร้างแผนกระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียนผู้วจิัยได้ท าตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

  2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ 

   2.2 สร้างเอกสารประกอบการอบรมวจิัยในชัน้เรียนซึ่งแบ่งเป็น  3  เร่ืองดังนี้ 

  เร่ืองท่ี 1 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์, เร่ือง 2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ

เร่ืองท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.3 สร้างแบบฝึกการวจิัยในชัน้เรียน ผู้วิจัยสร้างขึน้เองโดยจัดท าเป็นใบกิจกรรมแต่ละเร่ืองซึ่งมีขั้นตอน

ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

  2.4 จัดการอบรมสัมมนาการท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 3 รอบ ดังนี้  รอบท่ี 1 หัวขอ้สัมมนาเร่ืองปัญหา

วจิัยในชัน้เรียน, รอบท่ี 2 เครื่องมือการท าวิจัยในช้ันเรียน  และรอบท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.5 จัดประกวดผลการวจิัยในชัน้เรียน 

 3. การสร้างเครื่องมอืส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังรายละเอยีดต่อไปนี้     

3.1  แบบบันทึกพฤตกิรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างแบบบันทึกนี้ดว้ยตนเองโดยมีหัวข้อท่ีผู้วจิัย 

ต้องการสังเกต ดังนี้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์เหตุและผล ในการตอบชุดฝึก

ทักษะการท าวจิัยในชัน้เรียน เป็นรายบุคคล 
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3.2 แบบบันทึกสะท้อนคิด ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างเคร่ืองมือนี้ด้วยตนเอง โดยมีหัวข้อท่ีผู้วิจัยต้องการสังเกต  

ดังนี้ นักศึกษามีความเข้าใจอย่างไร  นักศึกษาต้องการให้อธิบายอะไรเพิ่มเติม นักศึกษารู้สึกอย่างไรในการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิาร 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการท าวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยตนเอง 1 ชุด แล้ว

น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและจุดประสงค์ 

3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึน้ดว้ยตนเอง 1 ชุด 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตลอดกระบวนการวิจัย  ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัย

เชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้  1. ขั้นวางแผน  2. ขั้นปฎิบัติตามแผน  3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบัติ และ 

4. ขั้นสะทอ้นคิด โดยผู้วจิัยจะน าเสนอวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแยกขั้นตอนดังนี้   

  ขั้นวางแผน (Plan) 

1. จัดท าเอกสารประกอบการอบรมวจิัยในชัน้เรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 เร่ืองดังนี้ 

เร่ืองท่ี 1 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

และเร่ืองท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล และแบบฝึกการวจิัยในชัน้เรียน 

2. เตรียมเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา  

แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมนักศึกษา 

  ขั้นปฏบัิตติามแผน (Act) 

1. จัดการอบรมสัมมนาการท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 3 รอบ ดังนี ้  

รอบท่ี 1 หัวข้อสัมมนาเร่ืองปัญหาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ความรู้เร่ืองการท าวิจัยในชั้น

เรียนและฝึกวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รอบท่ี 2 เคร่ืองมือการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเลือก

เคร่ืองมอืการท าวจิัยได้อยา่งเหมาะสม และรอบท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้นักศกึษาฝึกวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล   

  2. จัดการประกวดผลการวจิัยในชัน้เรียน  

  ขั้นสังเกตผลการปฏบัิต ิ(Observe) 

  1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลไปพร้อมกับการปฏิบัติ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษา ในขณะร่วมจัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนของแต่ละรอบ และสังเกตพฤติกรรมการ

ท าแบบฝึกการวจิัยในช้ันเรียนและการน าเสนอ  

  ขั้นสะทอ้นคิด (Reflect) 

   วเิคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม สะทอ้นเป็นแนวทางในการจัด

อบรมสัมมนารอบถัดไป ซึ่งขอ้มูลท่ีน ามาสะทอ้นคือ 

1. เอกสารประกอบการอบรม 

 2. การท ากิจกรรมกลุ่ม 

 3. แบบฝึกทักษะการวจิัยในชัน้เรียน 

  เมื่อท าการจัดการประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมระหว่างสอบและ

หลังสอบมาวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวจิัยท่ีต้ังไว้ในบทท่ี 1 ดังนี้ 

1. เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบ

บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักศกึษา แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษา มาวิเคราะห์ทันทีหลังจากจบการอบรม

สัมมนาในแต่ละรอบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน าไปปรับปรุงการอบรมสัมมนาในรอบต่อไป และใช้แบบสอบถามความ  

พึ่งพอใจ ค านวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละรายหัวข้อ แล้วท าการเปรียบเทียบเกณฑ์ระดับความพึงพอใจดังตาราง 1 
 

ตารางที ่1 เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

0.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

1.50 – 2.49 น้อย 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

3.50 – 4.49 มาก 

4.50 – 5.00 มากที่สุด 
 

 2. เพื่อให้นักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีทักษะการท าวิจัยใน 

ชัน้เรียน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวจิัยข้อนี้ ผู้วิจัยน าคะแนนท่ีได้จาการตรวจแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิมาแจงนับความถี่ของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ หาร้อยละและเพื่อเทียบกับเกณฑ์  

มาเปรียบเทียบเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่าน โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มขึ้นไป และท าการเทียบระดับของ

การผ่านดังตาราง 2 
 

ตารางที ่2  เกณฑก์ารเปรียบเทียบของการผ่านเกณฑ์การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาครู 

จ านวนนักศกึษาที่ผ่านเกณฑ ์ ระดับความพึงพอใจ 

  นอ้ยกว่าร้อยละ 60  ของจ านวนนักศกึษาท้ังหมด พอใช ้

  ร้อยละ 60 – 69 ของจ านวนนกัศกึษาท้ังหมด ปานกลาง 

  ร้อยละ 70 – 79 ของจ านวนนกัศกึษาท้ังหมด ด ี

  ร้อยละ 80 ขึน้ไปของจ านวนนักศกึษาท้ังหมด ดีมาก 
 

ผลการศึกษา 
 ในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้จัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในช้ันเรียน 3 รอบ และจัดประกวดผลการวจิัยในชัน้เรียน  

โดยใชก้ระบวนการวจิัยเชงิปฎบัิตกิาร ดังนี้ 

 รอบที่ 1 หัวข้อสัมมนาเรื่องปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 

  ผู้วิจัยบรรยายถึงความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียน

การสอน พร้อมท้ังให้นักศึกษาท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน  จากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของ

นักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาและท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  
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ซักถามกันเองภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เชน่ การวเิคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนการ

บวกจ านวนเต็ม จะมีสมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดเห็นว่าผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบบอกข้อสรุปแล้วยกตัวอย่างให้

นักเรียนท าตาม ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะสมกับนักเรียนท่ีไม่ชอบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับขาดการให้เหตุผลในการบอกข้อสรุป  

จึงเสนอวธีิการสอนแบบใชภ้าพแสดงค าตอบบนเส้นจ านวนแกน x  แลว้ค่อยสรุปร่วมกันกับนักเรียนถึงขอ้ตกลงในการ

บวกจ านวนเต็มทีละกรณี เป็นต้น   

 ผลการวเิคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศกึษาพบวา่นักศกึษาสว่นใหญ่คิดวา่การวเิคราะห์ท่ีมาของปัญหา

ในการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรทราบเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และในการท าใบ

กิจกรรมเป็นกลุ่มจะมเีพื่อนชว่ยเสนอความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนถอืว่าเป็นสิ่งท่ีดแีละท าให้เกิดความ

เข้าใจท่ีชัดเจนขึน้ 

 รอบที่ 2 หัวข้อสัมมนาเรื่องเครื่องมอืการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 ผู้วิจัยบรรยายถึงเคร่ืองมือของการท าวิจัยในชั้นเรียน ข้อดีและข้อจ ากัดของเคร่ืองมือการท าวิจัยแต่ละชนิด  

พร้อมท้ังให้นักศกึษาท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน  จากการสังเกตและจดบันทึกพฤตกิรรมของนักศึกษาพบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาและท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  ซักถามกันเอง

ภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เช่น หลังจากท่ีท าการวเิคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนการ

บวกจ านวนเต็มจนได้ข้อสรุปในกลุ่มร่วมกันว่าปัญหาเกิดจากวิธีการสอนของผู้สอน ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มเสนอความ

คิดเห็นว่าผู้สอนควรเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใช้ภาพแสดงค าตอบบนเส้นจ านวนแกน x  แล้วค่อยสรุปร่วมกันกับ

นักเรียนถึงข้อตกลงในการบวกจ านวนเต็มทีละกรณี หรือบางคนเสนอวิธีการสอนแบบใช้สื่อท่ีจับได้โดยหาฝาขวด

น้ าอัดลมมา 2 ชนิด  แล้วท าข้อตกลงว่าฝาน้ าอัดลมชนิดท่ี 1  แทนจ านวนเต็มบวก และฝาน้ าอัดลมชนิดท่ี 2  แทน

จ านวนเต็มลบ  จับคู่ฝาน้ าอัดลมแบบหนึ่งต่อหนึ่งผลลัพธ์จะเท่ากับจ านวนศูนย์  ให้จับจนไม่มีคู่แล้วนับจ านวนฝา

น้ าอัดลมชนิดท่ีเหลือถ้าเหลือฝาน้ าอัดลมชนิดท่ี 1 ก็ตอบเป็นจ านวนเต็มบวกแต่ถ้าเหลือฝาน้ าอัดลมชนิดท่ี 2 ก็ตอบ

เป็นจ านวนเต็มลบ แล้วสรุปกฎการบวกจ านวนเต็มร่วมกันระหว่างนักเรียนกับผู้สอน เป็นต้น   

 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาพบวา่นักศกึษาส่วนใหญ่คิดว่าการทราบข้อดีและข้อจ ากัด

ของเคร่ืองมือแต่ละชนิดจะช่วยให้ตนเองเลือกเคร่ืองมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยท าให้บรรลุจุดประสงค์ในการ

ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการเรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ และในการท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีเพื่อนช่วยเสนอความ

คิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีและเป็นแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและ

ท าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึน้ 

 รอบที่ 3 หัวข้อสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยบรรยายถึงการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมาย  ซึ่งท าได้หลายวิธีเช่นการพรรณนาวิเคราะห์  

การเปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑ์  การใช้ค่า t-test  พร้อมท้ังให้นักศึกษาท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 คน  

จากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นใน

การศึกษาและท าแบบใบกิจกรรม มีการพูดคุย  ซักถามกันเองภายในกลุ่มเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เช่น  

หลังจากท่ีได้ข้อสรุปในกลุ่มร่วมกันว่าจะเลือกนวัตกรรมในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน แบบใช้ภาพแสดง

ค าตอบบนเส้นจ านวนแกน x  ก็จะมีบางคนเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังจากเรียน

จบทุกกรณีในการบวกจ านวนเต็ม แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การเปรียบเทียบคะแนนเกณฑ์ผ่านตามระดับ

คุณภาพ และบางคนเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลควรมีการทดสอนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  
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-Proceeding- 

หลังท าการจัดการเรียนการสอนการบวกจ านวนเต็มเสร็จทุกกรณีโดยใช้ค่า t-test  ท่ีระดับ   = 0.1  โดยให้เหตุผล

วา่เพ่ือยนืยันวธีิการสอนวา่มีนักเรียนมคีวามก้าวหนา้จริงหลังจากได้ปรับวธีิการสอนแบบใหม ่เป็นต้น   

 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าได้ทราบถึงการเลือกวิธี

วิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่าง ๆ  และในการท าใบกิจกรรมเป็นกลุ่มจะมีเพื่อนช่วยเสนอความคิดเห็นในมุมมองต่าง  ๆ  

เพื่อแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีและเป็นแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงและท าให้เกิดความเข้าใจท่ี

ชัดเจนขึน้ 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้จัดอบรมเสร็จครบท้ัง 3 รอบ แล้วก็ให้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมน าเสนอผลการวิจัยใน 

ชัน้เรียนในรูปแบบการจัดประกวดผลการวจิัยในชัน้เรียน  

 การจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน 

 ผู้วิจัยให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบโปสเตอร์  จากการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของ

นักศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน  มีการเขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตามปัญหา

และท่ีมาของปัญหา  ตลอดจนเลือกใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  และเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้ถูกตอ้ง 

 หลังจากจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

พัฒนาทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน   

 ในสว่นน้ี ผู้วิจัยจะได้น าเสนอจากตาราง 3  แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดอบรมสัมมนาการท าวจิัยในช้ันเรียน

ครบท้ัง 3 รอบ  และการจัดประกวดผลการวิจัยในช้ันเรียน  โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 50 คน  พบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่ให้คะแนนเฉลี่ยในทุกหัวข้ออยู่ระดับความพึงพอใจมาก  ส าหรับคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู่ในหัวข้อ

นักศึกษาสามารถน ากรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการท าวิจัยในช้ันเรียนได้และโครงการนี้ท าให้นักศึกษามคีวามเข้าใจ

ในการท าวิจัยในชั้นเรียนซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยท่ี 4.35  ในส่วนคะแนนเฉลี่ยต่ าท่ีสุดอยู่ในหัวข้อนักศึกษาได้ 

ฝึกปฏบัิต/ิค้นควา้วิจัยจากกรณีตัวอยา่งที่สอดคล้องกับสภาพจริงซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.80 

 

ตารางที ่3 สรุปรายงานผลคะแนนเฉลี่ยกับระดับความพึงพอใจ 

หัวข้อ คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. การให้ความรู้เป็นขัน้ตอน เหมาะสม เข้าใจง่าย 4.23 มาก 

2. ได้ฝึกปฏบัิติ/ค้นควา้วจิัยจากกรณีตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง 3.80 มาก 

3. สามารถน ากรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการท าวิจัยในช้ันเรียนได้ 4.35 มาก 

4. กระบวนการพัฒนาทักษะการท าวิจัยชั้นเรียนกระตุ้นให้เกิดการ

แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 
4.11 มาก 

5. ได้ประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการท าวจิัยในชั้นเรียน 3.82 มาก 

6. โครงการท าให้มีความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.35 มาก 

7. โครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะการท าวิจัยในช้ันเรียน 4.31 มาก 
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-Proceeding- 

ผลของการมทีักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของ ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่   

 ในสว่นน้ี ผู้วิจัยจะได้น าเสนอจากตาราง 4  แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดอบรมสัมมนาการท าวิจัยในชัน้เรียน

ครบท้ัง 3 รอบ  และการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเร่ืองวิจัยใน  

ชั้นเรียน  โดยมีนักศึกษาท่ีท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00 ของนักศึกษาท้ังหมด   

ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่วนนักศึกษาท่ีท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  เหตุผลท่ีนักศกึษา

กลุ่มนีไ้มผ่่านเกณฑ์อาจเป็นเพราะว่านักศกึษาไม่มปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน   

 

ตารางที ่4  แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองการท าวิจัยในช้ันเรียน 

จ านวนนักศกึษาผา่นเกณฑ ์

(ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ) 

จ านวนนักศกึษาไม่ผ่านเกณฑ ์

(ได้คะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบ) 

36 14 

คิดเป็นร้อยละ 72.00 คิดเป็นร้อยละ 28.00 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ                  

1. เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

2. เพื่อให้นักศึกษาครู สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มทัีกษะการท าวิจัยในช้ันเรียน 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเจาะจง  ส าหรับนักศึกษา

ครู ชั้นปีท่ี 4  และชั้นปีท่ี 5  โดยผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ในส่วนการด าเนินการวิจัยได้แบ่งการการอบรม

สัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็น 3 รอบ  และรอบท่ี 4 เป็นการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งสามารถสรุป

ผลการวจิัยได้ดังนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า

กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนมี 4  ขั้นตอน คือ 1) อบรมสัมมนาเร่ืองปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 2) อบรม

สัมมนาเร่ืองเคร่ืองมือการท าวิจัยในชั้นเรียน 3) อบรมสัมมนาเร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูล และ 4) จัดการประกวด

ผลการวจิัยในชัน้เรียน    

2. ผลของการมีทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังจากการจัดอบรม

สัมมนาการท าวิจัยในชั้นเรียนครบท้ัง 3 รอบ  และการจัดประกวดผลการวิจัยในช้ันเรียน  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจในเร่ืองวิจัยในช้ันเรียน  โดยมีนักศึกษาท่ีท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.00 

ของนักศึกษาท้ังหมด  ซึ่งอยู่ในระดับดี ส่วนนักศึกษาท่ีท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.00  เหตุผลท่ีนักศกึษากลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อาจเป็นเพราะว่านักศกึษาไม่มปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
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อภิปรายผล 

จากการน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มาใช้เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม ่ผู้วิจัยเห็นว่ามปีระเด็นท่ีสมควร

น ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 

1. การท่ีนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก

การอบรมสัมมนาการวิจัยท่ีแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 รอบ  พร้อมท าใบกิจกรรมท่ีมีขั้นตอนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  และรอบท่ี 4 มีการจัดประกวดผลการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งผู้วจิัยจัดท าใบกิจกรรมอยา่งเป็นระบบโดยให้

นักศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม  มีเพื่อนให้ค าแนะน าถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการการวิจัย  และเสนอความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนร่วมกันระหวา่งนักศกึษาและผู้วิจัยในแตล่ะใบกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนลิรัตน ์นวกจิไพฑูรย์

(2557) ท่ีกล่าวถึงการสอนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4P  ท าให้

นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวจิัยในชัน้เรียนอยูใ่นระดับดีมาก  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ดแีละ

พอใช้  อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนแล้ว  แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยมีความ

เข้าใจไมถู่กต้องเกี่ยวกับการท าวิจัยในชัน้เรียนท่ีเป็นเชน่นี้อาจเนื่องมาจากนักศกึษายังไมม่ีประสบการณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณจ์รงิ 

2. เทคนิควิธีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาควรเป็นการศึกษาใบกิจกรรมเป็นกลุ่ม

อย่างนอ้ยไมเ่กิน 4 คน  การท ากิจกรรมกลุ่มจะชว่ยให้นักศึกษาได้คน้หาความรู้ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ท าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการอธิบายเติมเต็มในส่วนท่ีตนเองขาดหายและสามารถให้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอลิสา ภูพิทยานนท์ (2558) ท่ีกล่าวถึงการสอนวิชาคณิตศาสตร์

เร่ืองฟังก์ชันลอการิทึมโดยใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล ท าให้นักเรียนมากกว่าคร่ึงหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 81.40 

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชันลอการิทึมท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 แตม่ขี้อเสียตรงท่ีต้องใชเ้วลามาก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ท่ีได้

จัดสรรทุนวจิัยในครัง้นี้ 
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Rattapon Poomarinpong1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาวจิัยเร่ือง “การบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสันตสิุข ต าบลน้ ารมึ อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้ โดยมี

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาคือ ผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่าน จ านวน 30 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศกึษาประกอบด้วย กิจกรรม

บูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท าน้ าอบไทย และบุหงาร าไป และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นและจัดหมวดหมู่  

 ผลการศกึษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันตสิุข ต าบล

น้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้วางแผนการจัดกิจกรรมโดยส ารวจความสนใจของผู้น าสตรีชุมชนและกลุ่มแมบ้่าน 

เพื่อก าหนดเร่ืองในการศึกษา ได้แก่ การท าน้ าอบไทยและบุหงาร าไป จากนั้นจึงติดต่อประสานงานวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ และวางแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ และลงมือปฏิบัติ โดยสิ่งท่ีควรค านงึถึง

ในการจัดกิจกรรมคือวิทยากรต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ และควรมีการติดต่อ

ประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้า เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ด้านสถานท่ีจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ ควรเลือกสถานท่ีเดินทางสะดวกปลอดภัย มีระยะทางในการเดินทางเหมาะสมและเอื้อกับการจัด

กิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้เร่ือง เครื่องหอมไทย ยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจ

ในภูมปัิญญาและวัฒนธรรมของไทย อกีท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้เป็นอยา่งดี 

 ด้านความคิดเห็นของของผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่าน ในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ พบวา่ ความคิดเห็น

ของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 โดยทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ย

ในระดับมากท่ีสุดท้ังสิ้น ประกอบด้วย ด้านผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านความ

เหมาะสมกับเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   การบูรณาการการเรียนรู้, เคร่ืองหอมไทย  
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1 Liberal Arts, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000 
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Abstract  
The purpose of this study were to study the Integration of learning About Thai fragrances Santisuk Village, 

Nam Reum Subdistrict, Mueang District, Tak Province and investigate opinions towards integration of learning. The 

population in the study was 30 female leaders and housewives. The research tools in the study were Integrated 

Learning Activity on Thai Fragrances, 2 activities:  Scented water ( Thai fragrances)  and Flower sachet and a 

questionnaire for opinions in organizing integrated learning activities.  Data was analyzed by using percentage, 

mean, standard deviation and content analysis for summary of issues and classification. 

The result was revealed that guidelines for integrating learning about Thai fragrances Santisuk Village, Nam 

Reum Subdistrict, Mueang District, Tak Province.  Has planned activities by surveying the interests of the 

participants in order to determine the topics in the study, which were as making Scented water (Thai fragrances) 

and Flower sachet.  After that contacting the experts to be speakers’  who were able to give knowledge in plan 

the integration activities and take actions.  The things should be considered in organizing activities’  that was 

speakers had to be expert and had experience in giving knowledge and should contact with the speakers in 

advance to inform the purpose and details of the activities. Regarding the place it shield choose a place that was 

convenient and safe to travel. It should have a suitable distance for the activities. In addition to organizing integrated 

learning activities about Thai fragrances, it also helped to create pride of Thai and culture.  It was able to apply 

the knowledge which gained in to be used daily life. 

Regarding opinions of female leaders and housewives in organizing integrated learning activities, it was 

found that overall, was at the highest level. And an average score was 4.37, which were the integrated learning 

activities, the suitability to the content, and the organizing of integrated learning activities, respectively.  
 

Keywords:   Integration of learning, Thai fragrances 
 

บทน า 

การเรียนรู้ (Learning) มีขอบข่ายกว้างกว่าการศึกษาหรือการฝึกอบรม ริชาร์ด เพทติงเกอร์ (Pettinger, 2000 

อ้างใน วชิรวัชร งามละม่อม, ม.ป.ป.) กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการก่อให้เกิดรูปแบบและพัฒนาความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behaviour) ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา (Education) 

ฝึกอบรม (Training) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และประสบการณ์ (Experience) การเรียนรู้จะก่อให้เกิดการ

ปรับตัว การยอมรับ การมแีนวทาง การปฏบัิตติามให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ง ๆ อย่างไรก็ดีการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคลจะมีความแตกต่างกันท้ังในแง่ของเวลาและขอบเขต บางคนเรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า บางคนเรียนรู้ได้

ครบถ้วน บางคนเรียนรู้ได้เฉพาะส่วน ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับเงื่อนไขของแตล่ะบุคคล 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอาจท าได้โดยการเร่ิมจากการรวมตัวของผู้น าชุมชนท่ีมีการใช้กระบวนการ วิจัย 

เชิงปฏิบัติการ (ActionResearch) อย่างง่าย เพื่อหาข้อสรุปท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความเห็นรวมของชุมชน 

นอกจากนี้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของชุมชน เป็นการสร้างโอกาสให้ คนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หรือเป็นการยกระดับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา ค้นหา และตัดสินใจก าหนดแผนหรือกิจกรร,ทางเลือกใหม่ ๆ ในการ
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แกไขปัญหาท่ีสามารถด าเนนิการได้จริง และเท่าทัน การเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างจิตส านกึให้ชุมชนมุ่งเนน้การแก้ปัญหา

ด้วยการพึ่งตนเอง (วารุณ ีชินวนิจิกุล, 2549) 

กระบวนการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในการคิดการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งสามารถ จัด

กระบวนการเรียนรู้ได้หลายวธีิ ได้แก่ การสนทนา พบปะหารือ และประชุม การให้ทดลองปฏิบัตจิริง การถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดูงานในพื้นท่ีจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ การเป็นแหล่งถ่ายทอด

ความรู้ของชุมชน การเรียนรู้จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ ผ่านประเพณีและพิธีกรรมตา่ง ๆ 

ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะท าให้คนมีความรู้จริง สามารถน าไปปฏบัิติได้จริง การผลิตมีประสิทธิภาพ สามารถ

พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง และมีความสุขในวิถีสังคมพอเพียง (วชิรวัชร งามละม่อม, ม.ป.ป.) ซึ่งการจัดกิจกรรม

การบูรณาการเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ ทัศนคติ เกิดปัญญา โดยจะตอ้งให้การเรียนรู้

ได้เกิดมาจากความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นมีไม่

เหมอืนกัน จึงเกิดเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและสามารถน าเอามาเช่ือมโยงกับภูมปัิญญาสากลได้ 

ดังนั้น การศึกษาเร่ือง “การบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก” จึงได้มุ่งเน้นใช้หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา ร่วมกับเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น สามารถเชื่อมโยงประสบการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจรงิ และน าไปใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินชวีติได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การศึกษาวจิัยคร้ังนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อ  

1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม 

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข 

ต าบลน้ ารมึ อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

การการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมกีารทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1)  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2549: 3) 

ได้สรุปความหมายของ “บูรณาการ” และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” หมายถึง การเชื่อมโยง ผสมผสานเข้าเป็นหนึ่ง

เดียว มคีวามสัมพันธ์กลมกลนืให้ผู้เรียนเกิดการรู้แจ้ง รู้จริงในสิ่งท่ีศึกษา สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได้ ดังนัน้ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และ

ประสบการณ์ท่ีมีความหมายหลากหลายและสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้แจ้ง รู้จริงในสิ่ งท่ีศึกษา 

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได้ 

ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมไีด้หลายรูปแบบ ขึน้อยูก่ับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของตัวผู้เรียน

และสาระการเรียนรู้ โดยจากการศึกษาพบว่ามีผู้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้หลายแนวคิด ใน

การศึกษาคร้ังนี้ขอเสนอตามรูปแบบแนวคิดของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2549: 37) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจาก

หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเชื่อมโยงในด้านสาระการเรียนรู้ วิธีการ และ

น าไปใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนหรือผู้ศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การก าหนด

เนื้อหาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การประสานงานและร่วมมือกันระหว่างผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อ

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การบูรณาการจึงต้องเชื่อมโยงต้ังแต่หลักสูตรไปสู่การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งมีแนวทางในการจัดท า คือ 

การก าหนดประเด็น/หัวเร่ือง แลว้จึงวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการ 

ท้ังนี้การก าหนดประเด็นหรือหัวเร่ืองอาจได้มาจากนโยบายของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือจากผู้สอน และ

ความสนใจของผู้เรียน จากนั้นจึงมาพิจารณาว่าในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ตามประเด็นหัวเร่ืองเกี่ยวข้องกับสาระ

การเรียนรู้ใดบ้าง แล้วก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/ แหล่งการ

เรียนรู้และเคร่ืองมือวัดและประเมินผล เมื่อได้หน่วยการเรียนรู้แล้วควรประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นปรับปรุง

แก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วน าไปจัดการเรียนรู้ตามท่ีแผนท่ีพัฒนาไว้ 

การก าหนดประเด็นหรือการตั้งหัวเร่ือง (Theme) ควรใช้ค าท่ีกะทัดรัด ชัดเจน มีความหมายกว้าง ๆ เพื่อจะได้

ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรพจิารณาจากค าถามตอ่ไปน้ี 

1. ผู้เรียนสนใจอะไร/ปัญหาที่สนใจศึกษา 

2. ผู้สอนมคีวามสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถในเร่ืองอะไร 

3. หัวเร่ืองสอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา และความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ 

4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมทางด้านใดบา้ง 

5. มสีื่อ/แหลง่การเรียนรู้เพยีงพอหรือไม่ 

6. หัวเร่ืองท่ีเลือก เหมาะสมและสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ 

ได้หลากหลายหรือไม่ 

2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชูเกียรต ิลีสุวรรณ (2535) ได้ศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนอื พบวา่ การเรียนรู้ท่ีเป็นวิชาชีพในท้องถิ่น

ของชุมชนน้ัน สามารถเชื่อมโยงใช้การเรียนรู้และการถ่ายทอดในชุมชนสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่น ท าให้องค์ความรู้

ได้รับการสบืสานและอนุรักษ์ไว ้เชน่ ความรู้เร่ืองการจักสาน การทอผ้า งานป้ัน การแกะสลัก และอื่น ๆ 

วราภรณ์ บางเลีย้ง (2537) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นของหน่วยงาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่น มีการด าเนินงานในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ท่ีปรับให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของท้องถิ่นส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชพี พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ ได้แก่ 

ทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งความรู้ 

หัทยา เจียมศักดิ์ (2539) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง หัตถกรรมในท้องถิ่นของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 5 อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ตอ้งการให้มีการจัดการเรยีนการสอนเกี่ยวกับหัตถกรรมใน

ท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาการละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เด็กรุ่นใหม่ไปประกอบอาชีพนอกชุมชน และมุ่งหวังจะให้มี



1390 

 

-Proceeding- 

การอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต นักเรียนส่วนมากได้ให้ความสนใจ และเห็นคุณค่าของความรู้ท่ีได้จาก

บรรพบุรุษ และสามารถน ามาใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้ และยังท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมใิจในท้องถิ่นตน 

ศิริพร รัตนประดิษฐ์ (2546) ได้ศึกษาการบูรณาการการเรียนรู้เร่ือง อาชีพท้องถิ่นในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ พบว่า การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการส ารวจความ

สนใจของนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปปฏบัิติต้องค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ของ

วทิยากร การตดิตอ่ประสานงาน การศึกษาประสบการณ์จากสถานท่ีจริงท่ีต้องมกีารวางแผน การเดินทาง และความ

ปลอดภัย นอกจากนั้นยังพบว่าการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงและการ

สาธติอาชพีท้องถิ่น ประกอบด้วย การท าตุง การท าโคม และการท าข้าวแตน๋ สามารถท าให้นักเรียนได้รับประโยชนค์ือ 

กิจกรรมมคีวามนา่สนใจ นักเรียนมคีวามสุข สามารถน าความรูท่ี้ได้ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน น าไปเผยแพร่ต่อไป

ได้ และยังท าให้เกิดความรักความภาคภูมใิจในท้องถิ่นของตนมากขึ้น 

Zarate (1998) ได้ศึกษาการสร้างกรอบหรือทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาของคนพื้นเมืองซึ่งใช้วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนของคน 6 เชื้อชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนา

ชุมชนของคน 6 เชื้อชาติ ในเขตบริเวณ แม่น้ า Grand ในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา รูปแบบทฤษฎีการพัฒนา

โดยใชว้ัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การศึกษาครัง้นี้ได้ตัง้สมมุตฐิานเกี่ยวกับการอนุรักษว์ัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการเกษตรแบบดั้งเดิม มีการส่งเสริมการพึ่งตนเอง (Self-sufficiency) และการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน ผู้ศึกษาได้ศึกษาโครงการน าร่องชื่อ Community-based Rural Development Project (CBRDP) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

นวัตกรรมการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ และวัฒนธรรมทางการเกษตรแบบดั้งเดิมในการผลิตอาหาร ซึ่งผลการศกึษา

ท าให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น การค้นพบ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมท่ีน ามาใชใ้นการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม การตลาด และการบริหารจัดการของ

คนในชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นเป็นฐานความรู ้เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใช้การวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูล 

โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ืองเคร่ืองหอมไทยจากการส ารวจความต้องการของกลุ่มแม่บ้านล่วงหน้า และสามารถ

น ามาสรุปและก าหนดการจัดกิจกรรมได้ จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท าน้ าอบไทย และบุหงาร าไป ร่วมกับการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านท่ีมีต่อรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีจัดขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรู้เร่ืองเครื่องหอมไทย สามารถสรุปได้ดังภาพ  

รูปแบบการจัดกจิกรรมการบูรณาการการ

เรยีนรู้เรื่องเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสนัตสิุข 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

ความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรมบูรณาการการ

เรยีนรู้เรื่องเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสนัตสิุข 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
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ภาพ การจัดรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเครื่องหอมไทย 
 

1) กลุ่มตัวอย่าง 

ใชว้ธีิการเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่านชุมชนบ้านสันติ

สุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก รวมท้ังสิ้น 30 คน  

2) เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาเร่ืองเครื่องหอมไทย จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท าน้ าอบไทย และ

บุหงาร าไป โดยก าหนดจากการส ารวจความตอ้งการและความสนใจของผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่านเอง 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรู้เร่ืองเครื่องหอมไทย  
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ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) และแบบปลายเปิด โดยแบบสอบถามท่ีใช้ในการ

วจิัยในคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลสว่นบุคคลซึ่งเป็นแบบตรวจรายการ และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ซึ่งเป็นแบบตรวจรายการเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย 3 

ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านความเหมาะสมกับเนื้อหา และด้านผลท่ีได้รับจากการท า

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

โดยการเตรียมข้อมูลและลงรหัสข้อมูล กระท าโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามเทคนคิมาตรประมาณคา่ของ 

Likert (Likert-type or Summated Rating Scales) (อา้งใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน,์ 2546) 

ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบในค าถาม ตอนท่ี 2 เป็น 5 ระดับ ระดับมากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด โดยให้คะแนนตามล าดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 

จากนั้นจึงน ามาหาช่วงห่างของระดับความเหมาะสมและระดับผลท่ีได้รับเป็น 5 ช่วง (ช่วงห่านชั้นละ 

0.80 คะแนน) คือ ระดับมากท่ีสุด (4.21-5.00) ระดับมาก (3.41-4.20) ระดับปานกลาง (2.61-3.40) ระดับน้อย 

(1.81-2.60) และระดับน้อยท่ีสุด (1.00-1.80) 

3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิตทิีใ่ช ้

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยโดยล าดับ (ตามแผนภาพท่ีแสดงดา้นบน) ดังนี้ 

1. การส ารวจความต้องการและความสนใจของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายจากการลงส ารวจพื้นท่ีจริง ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้ เร่ือง

เคร่ืองหอมไทย ได้จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท าน้ าอบไทย และบุหงาร าไป  

2. เตรียมความพร้อมและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วยการก าหนดวัน 

เวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้การเตรียมแผนการสอนและการ

ด าเนินกิจกรรม การติดต่อวิทยากรหรือผู้สอน การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมท่ีจะจัดขึน้ เป็นตน้ หลังจากนัน้จึงลงมอืด าเนนิการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามแผนการด าเนนิกิจกรรมท่ีวางไว้ 

3. ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้เร่ืองเคร่ือง

หอมไทย ภายหลังเสร็จสินกิจกรรมโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 คน ได้รับข้อมูลกลับมาจ านวน 30 ชุด 

4. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามกระบวนการทางสถิต ิได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

5. น าผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 

Window เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษา “การบูรณาการการเรียนรู้เร่ือง เคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันตสิุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จังหวัด

ตาก” พบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง   

  (n=30) 
ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จ านวน) ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จ านวน) 

      

เพศ      

ชาย 10.0 (3)    

หญิง 90.0 (27)    

      

 อายุ   การเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของ

ชุมชน 

  

      30 ปี และต่ ากว่า 3.3 (1) เป็นสมาชิก 90.0 (27) 

      31-45 ป ี 6.7 (2) ไม่เป็นสมาชิก 10.0 (3) 

      46-60 ป ี 73.3 (22)    

      สูงกว่า 60 ปี ขึน้ไป 16.7 (5)    

      

     สถานภาพสมรส    รายได้ (บุคคล)   

โสด 10.0 (3)       ต่ ากว่า 5,000 บาท 66.7 (20) 

สมรส (อยู่ร่วมกัน) 60.0 (18)       5,001-10,000 บาท 20.0 (6) 

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 23.3 (7)       10,001-15,000 บาท 10.0 (3) 

หม้าย 6.7 (2)       15,001 ขึน้ไป 3.3 (1) 

      

     การศึกษา        อาชีพ   

ประถมศึกษาปีที่ 6 และต่ ากว่า 13.3 (4) แม่บ้าน/ไม่มีงานท า 50.0 (15) 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10.0 (3) ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 3.3 (1) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. 46.7 (14) พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน 10.0 (3) 

ปวส. และ อนุปริญญา 20.0 (6) ข้าราชการบ านาญ/เกษียณ 16.7 (5) 

ปรญิญาตร ี 6.7 (2) อาชีพอสิระ/ค้าขาย/รับจ้าง 20.0 (6) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.3 (1)    

      
 

 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุระหว่าง 46-60 ปี มีสถานภาพสมรส (อยู่ร่วมกัน) ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ ปวช. มากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีรายได้ต ากว่า 5 ,000 บาท  

ตอ่เดอืน (รายได้บุคคล) และส่วนใหญ่เป็นสมาชกิกลุ่มแมบ้่านของชุมชน  
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 โดยการวจิัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศกึษาท้ัง 2 ข้อ ได้ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เรื่องเครื่องหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข 

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ได้ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมโดย การศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การส ารวจความต้องการและ

ความสนใจของผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่าน แล้วจึงน ามาก าหนดหัวข้อกิจกรรมท่ีจะท า ซึ่งมีการวางแผนการด าเนินงาน

อยา่งเป็นขั้นตอน และน าไปปฏบัิตจิริง  

จากการศึกษาพบว่า แนวทางการการบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเคร่ืองหอมไทย โดยใช้รูปแบบการท า

กิจกรรมควบคู่กับการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากส ารวจความสนใจเกี่ยวกับการด าเนินการจัดกิจกรรมของผู้น าสตรีและ

กลุ่มแม่บ้านท่ีจัดขึ้นนั้นเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมเรียนรู้ตลอดเวลา (ข้อมูลจากการสังเกตการมีส่วนร่วม

ระหว่างการด าเนินกิจกรรม) ท้ังยังมีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน วิทยากร หรือหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ และผู้ผู้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าสามารถช่วยสร้างความภาคภูมิใจในฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น อกีท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันหรือสร้างงานสร้างอาชีพตอ่ไปได้อีกดว้ย 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เรื่องเครื่องหอมไทย ชุมชน

บ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

พบว่า ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านต่อการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเคร่ืองหอมไทย  

ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ้่านตอ่การจัดรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองหอมไทย 

(n=30) 

 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดท้ังสิ้น 

ประกอบด้วย ด้านผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (4.45) ด้านความเหมาะสมกับเนื้อหา (4.37) 

และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (2.28) ตามล าดับ 

 สรุปได้ว่า ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน มีความคิดเห็นต่อต่อการจัดรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้เร่ืองเคร่ือง

หอมไทย ในระดับมากที่สุด 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้านพบข้อมูลดังน้ี  

  1. ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่ามี 4 ด้านมีคะแนนเฉลี่ยความความคิด

เห็นในระดับมากท่ีสุด และม ี2 ด้านมคีะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมาก โดยคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ การเรียนรู้

ประเดน็ ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับ 
    

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ    

1.1 ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บา้นชอบกิจกรรมท่ีตนเองเลือก 4.45 .417 มากท่ีสุด 

1.2 ผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ่า้นมคีวามสุขและพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.27 .515 มากท่ีสุด 

1.3 ผู้น าสตรีและกลุ่มแมบ่า้นมคีวามต้ังใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.11 .656 มาก 

1.4 การเรียนรู้จากกจิกรรมท่ีเลือกท าให้กิจกรรมน่าสนใจ 4.25 .457 มากท่ีสุด 

1.5 การเรียนรู้นอกสถานที่หรือการลงมอืปฏบิัติท าให้รู้สึกสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรม 4.57 .406 มากท่ีสุด 

1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับระยะเวลา 4.01 .686 มาก 

รวม 4.28  มากท่ีสุด 
    

2. ด้านความเหมาะสมกับเนื้อหา    

   2.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมใหผู้้น าสตรีและกลุ่มแมบ่า้นเข้าใจเน้ือหาในการเรียนรู้มากขึน้ 4.41 .464 มากท่ีสุด 

   2.2 เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ มากขึน้ 4.36 .552 มากท่ีสุด 

   2.3 ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึน้ 4.46 .536 มากท่ีสุด 

   2.4 เข้าใจวิถีการด าเนินชีวติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมปิัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 4.33 .449 มากท่ีสุด 

   2.5 ส่งเสริมใหม้ทีักษะด้านการคิด การวเิคราะห์ ส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 4.27 .479 มากท่ีสุด 

รวม 4.37  มากท่ีสุด 
    

3. ด้านผลท่ีได้รบัจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

   3.1 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินกจิกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ 4.52 .404 มากท่ีสุด 

   3.2 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินกจิกรรมไปเผยแพร่ต่อไปได้ 4.46 .445 มากท่ีสุด 

   3.3 การด าเนินกจิกรรมท าให้เกดิความรัก ความภูมใิจในทอ้งถิ่นมากขึ้น 4.38 .497 มากท่ีสุด 

รวม 4.45  มากท่ีสุด 
    

ค่าเฉล่ียรวม 3 ด้าน 4.37  มากท่ีสุด 
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จากการฝึกปฏิบัติท าให้รู้สึกสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านชอบกิจกรรมท่ีตนเองเลือก และผู้น า

สตรีและกลุ่มแมบ้่าน มคีวามสุขและพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามล าดับ 

  2. ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ด้านความเหมาะสมกับในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด โดย

คะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ได้รับความรู้เพิ่มเตมิจากประสบการณ์ตรงมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้น าสตรี

และกลุ่มแม่บ้าน เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 

ตามล าดับ 

  3. ความคิดเห็นของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ด้านผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพจิารณาในประเด็นย่อยพบวา่ ทุกด้านท่ีมีคะแนน

เฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด โดยคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมไปใช้

ประโยชนไ์ด้ในชวีติ สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการด าเนนิกิจกรรมไปเผยแพร่ต่อไปได้ และการด าเนนิกิจกรรมท าให้เกิด

ความรัก ความภมูใิจในศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึน้ ตามล าดับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

เป็นขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อน ามาประยุกต์เข้ากับเนื้อหา

กิจกรรมท่ีจะจัดขึ้น รวมท้ังส ารวจความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมของผู้น า

สตรีและกลุ่มแม่บ้าน เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวปฏิบัติในการวางแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับ

ผู้เรียนตามความสนใจของตนท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของ วารุณี ชินวินิจกุล (2549) ตลอดจน

การด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้น ก็สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (2550) (อ้างใน ศรินยา ดวงสัน, 2552)  

โดยน ามาผสมผสานกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น (ดังภาพท่ีแสดงก่อนหน้านี้) 

ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเครื่องหอมไทย มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับศลิปวัฒนธรรมประเพณี และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดยมุง่เนน้การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้จริง สามารถน าไปปฏบัิตไิด้ (วชริ

วัชร งามละม่อม, ม.ป.ป.) และยังสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กรมวิชาการ, 2544) ที่

กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการ คุณธรรม ค่านิยมอัน 

พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี

เชื่อมโยงกับชวีติจริงท้ังในและนอกห้องเรียน 

การจัดกกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ เร่ืองเคร่ืองหอมไทย ท าให้ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ความรู้ หลักปฏบัิต ิการสร้างกิจกรรมร่วมกับหนว่ยงาน ชุมชน หรือบุคคลต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงภูมปัิญญา วัฒนธรรม 

อัตลักษณ์ ชุมชน ความร่วมมือของท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิต การปฏิบัติตน และเข้าใจสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 3) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ท่ีกล่าวว่า ทุกคนต้องรู้จักโลกท่ีเราอยู่ว่ามี

สภาพเป็นอยา่งไร จึงจะสามารถใชป้ระโยชนแ์ละปรับเปลี่ยนชีวิตให้เหมาะสม มั่นคง ยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมคร้ังนี้



1397 

 

-Proceeding- 

เป็นการเรียนรู้ในเร่ืองใกล้ตัว และมีความสอดคล้องกับสภาพชีวิตและชุมชน ท าให้ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกิดความ

สนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และเห็นว่าการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ รวมท้ังสมารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ หัทยา เจียมศักดิ์ (2539) ท่ีศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ือง 

หัตถกรรมในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนส่วนมากได้ให้

ความสนใจ และเห็นคุณค่าของความรู้ท่ีได้จากบรรพบุรุษ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ และยั ง

ท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมใิจในท้องถิ่นตนดว้ย สอดคล้องกับการศกึษาของ รัชณยี ์ธนาวด ี(2544) ท่ีพบวา่ ความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว พบว่า 

นักเรียนทุกคนมีความเห็นตรงกันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ท าให้มีความ

กระตือรือร้นอยากจะเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื้อหาท่ีเรียนเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ใน

ชวีติประจ าวันได้ จึงถือได้ว่ากิจกรรมและแนวทางท่ีสร้างขึน้เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่การเรียนการสอนมากวธีิหนึ่ง 

ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านมคีวามสุขและพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นเป็นกิจกรรม

ท่ีเกิดจากการส ารวจความสนใจของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านโดยตรง ซึ่งทุกคนอาจมีความสนใจแตกต่างกัน โดยมี  

การวางแผน การประสานงาน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จึงสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น 

การเรียนรู้ลักษณะนี้ยังเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสนุกสนาน และการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม

และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริพร รัตนประดิษฐ์ (2546) ท่ีพบว่า การวางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการส ารวจความสนใจของนักศกึษาเป็นสิ่งส าคัญ การศึกษาประสบการณ์จากสถานท่ีจริงท่ีต้องมี

การวางแผน การติดต่อประสานงาน ฯลฯ สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ มีความสุข 

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อไป  

ท าให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในเชิงการรวบรวมฐานข้อมูลของท้องถิ่น  

วถิีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ได้วิธีหนึ่งด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัย เร่ือง  “การบูรณาการการเรียนรู้เร่ือง เคร่ืองหอมไทย ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก” ท าให้ทราบรูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และทราบความคิดเห็นต่อ 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

มีส่วนร่วมของชุมชนต่อไปได้ อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคบางประการท่ีปรากฏนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรได้รับ  

การสง่เสริม ปรับปรุง และแก้ไขให้ดีขึ้น โดยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้คร้ังนี้  เกิดปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่คาดคิดบางประการขึ้น เช่น วัสดุ

อุปกรณ์บางชนิดมีจ านวนและปริมาณไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการในการลงมอืด าเนนิกิจกรรมของผู้รับการเรียนรู้แต่

ละท่าน เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์บางอย่างระหว่างลงมือด าเนินกิจกรรมจึงท าให้อุปกรณ์ท่ีจัดเตรียมมาส ารองมี

ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแลกเปลี่ยนและรออุปกรณ์จากการใช้งานของผู้ร่วม

กิจกรรมท่านอ่ืนท าให้เสียเวลาไปบ้างในบางคร้ัง และก่อนหนา้การด าเนนิการจัดกิจกรรมพบอุปสรรคบางประการเช่น 

การตดิตอ่ประสานงานมคีวามคลาดเคลื่อนเล็กนอ้ย เป็นต้น ดังนัน้ควรมกีารวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าใน

ทุก ๆ ด้าน เช่น การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ควรเตรียมการเผื่อและส ารองไว้ให้มีจ านวนมากพอสมควร 
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การตดิตอ่ประสานงานจะต้องชัดเจน การเดินทางไปสถานท่ีด าเนินกิจกรรมต้องมีความสะดวกส าหรับทุกคนท่ีเข้าร่วม และ

เตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้บางอยา่ง เพื่อป้องกันปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ต่อไป 

2) ข้อเสนอแนะในการศกึษาวจิัยคร้ังต่อไป 

การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ควรมีการขยายผลโดยเปิดโอกาสให้ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านได้เผยแพร่

ความรู้ เชน่ ข้อมูลสารสนเทศ การจัดนทิรรศการ การสาธิต หรือจัดการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

และขยายผลตอ่ไป และมีการขยายผลการวจิัยให้ครอบคลุมกระบวนการด้านต่าง ๆ ท่ีกลา่วไว ้รวมไปถึงการศึกษาวิจัย

ด้านการตลาดของผลิตภัณฑส์ินค้าดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญานีด้้วย นอกจากนี้ควรมกีารด าเนินการกับชุมชน

และหนว่ยงานอื่นเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน รวมท้ังการจัดหาและส ารวจความสนใจในกิจกรรมใหม ่ๆ ท่ีหลากหลายไม่ซ้ ากับ

เร่ืองเดิมหรือชุมชนเดิม 
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Zarate, Jose J. (1998). Indigenous Development Model as an Alternative to Western Development Model: The Six 

Nations Case Study.  [online] : Available from:  http: / /proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=733038071 

&SrchMode=1&si... Accessed: May 23, 2019. 
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การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อ

การเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

Investigating Students’  Attitudes Towards Life and Social Skills Course at 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak 
 

วชริวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์1* 

Wacherawich Wonghomchan1*   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤตกิรรมของผู้เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก พัฒนาการเรียนการสอนวชิาการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมให้ดีย่ิงขึน้ ซึ่งได้กลุม่

ตัวอยา่งได้แก่นักศึกษาจ านวนท้ังหมด 56 คน  ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมอืในการ

วิจัย  คือ แบบสอบถามเจตคติ ท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิต ิ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิัยพบวา่ ในภาพรวม

ระดับของเจตคติของนักศกึษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษา

มคีวามรู้สกึในทางบวกต่อการเรียน ท้ังน้ีอาจมาจากแรงปัจจัยภายนอกชว่ยเสริม เนื่องมาจากผู้สอนได้เพิ่มกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันท้ังในและนอกห้องเรียน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้

และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และมีการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาในแต่ละคร้ังโดยเปิดโอกาสในการซักถามปัญหา

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่กัน 
 

ค าส าคัญ:   เจตคติ, นักศึกษา 
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Abstract 
This research was a survey- based research aiming to investigate students’  attitude at Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak, who studied Life and Social Skills Course in order to resolve and develop 

students' behavior as well as gain better instruction methodology of this course.  The participants in this research 

were 56 students chosen by using purposive sampling method. Research instruments implemented in this research 

were attitude questionnaire given to students from Faculty of Engineering and Faculty of Business Administration 

and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, who enrolled to the Human Relation Course. 

The data was analyzed by using the ready-made software to compute statistical figures such as percentage, 

average and standard deviation.  The research found that In general, the level of students Attitudes towards Life 

and Social Skills Course At a good level. Show that students have a positive feeling about their studies. This may 

be due to external factors helping.  Because the teacher added activities for students to work together Learning 

with each other both inside and outside of the classroom.  And the use of technology media to enhance learning 

and understanding of subject areas and the content of each study is reviewed, with the opportunity to ask questions 

and give opinions Suggestions. 
 

Keywords:   Attitude, Students 
 

บทน า 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผสมผสานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม  

และพึ่งพาตนเองได้ สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวะ

ศึกษาได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ  ท่ีเน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุใน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน" 

(มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก.2561: ออนไลน์) 

 วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษา ต้องศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย

ของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า 

ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ด้านสุขอนามัย การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ  

ในลักษณะเช่นนี้ย่อมจะท าให้เกิดความสามารถปรับปรุงตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดคุณค่าและ   

มีประโยชน์สูงสุด รวมท้ังยังช่วยลดขจัดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้หมดไป เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาความเสื่อมคุณธรรมจริยธรรม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้า  

มคีวามสุขสมบูรณ์ และมีความม่ันคงแหง่ชีวิต (วภิาพร พบสุข 2540 : 1) ชวีติท่ีมีคุณภาพนัน้ ตอ้งเป็นชีวิตท่ีมีความสุข

ชีวิตท่ีสามารถปรับตนเองเข้ากับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ท้ังสิ่งแวดล้อมกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ

สามารถปรับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมให้เข้ากับตน โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือกล่าวสั้น  ๆ คือ เรียนรู้ธรรมชาติ 

จนปรับตนเองและธรรมชาติให้เข้ากันได้โดยไม่เบียดเบียนกัน (สิปปนนท์ เกตุทัต 2538 : 2) นอกจากนี้บุคคลจะมี
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คุณภาพชีวิตท่ีดีต้องมีความรับผิดชอบ ความสม่ าเสมอ ความเชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งตนเอง ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง 

(สัญญา สัญญาวิวัฒน ์2514 : 55 – 78) 

 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาเจตคติ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม ซึ่งยังไม่มีผู้ใดท าการศึกษามาก่อนเพื่อจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นักปฏบัิตท่ีิถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม เป็นคนดี เป็นความงามท่ีมาพร้อม

ธรรมะ เป็นคนเก่ง คือ มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ดา้นวชิาการ มองโลกในแงด่ี มคีวามเชื่อม่ันในตนเอง พึ่งพาตนเองได้ 

อันจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข สามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา 

ได้เสมอืนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาการ

พัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 

  2. เพือ่น าผลท่ีได้ไปประยุกต ์ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
 

กรอบแนวคิด  
  จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ คณะผู้วิจัยก าหนดตัวแปรท่ีส่งผลต่อเจตคติของ

นักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

  การศึกษาโครงการวจิัยน้ี เพื่อศึกษาเจตคติของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก ท่ีมีต่อ

การเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาพฤติกรรม

ของผู้เรียนให้ดขีึน้ โดยครอบคลุมสาระตามประเด็นต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

เจคติท่ีมีต่อการเรียนวชิาการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสังคม ของนักศกึษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 

ตัวแปรตาม 

นักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  

ภาคปกต ิ
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ขอบเขตของโครงการวจิัย 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชวีติ

และสังคม เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน 

  ตัวแปรทีท่ าการศึกษา 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ภาคปกต ิ

  ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อ 

การเรียนในรายวชิาการคุณภาพชวีติคุณภาพชีวิตและสังคม 
   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น ความพอใจ ความไม่พอใจ ซึ่งวัดได้

จากแบบวัดเจตคติต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ด้าน คือ การสร้างแนวคิด

และเจตคติ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล การบริหารตนเองและการครองใจคน การท างานให้มี

ประสิทธิภาพ และการนิยมชมชอบในรายวชิา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับเจตคติ 

  ค าว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา่ Attitude มาจากค าวา่ Aptus ในภาษาลาตนิ บางครัง้แปลค านีว้า่ ทัศนคติ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลตอ่

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:321) 

   นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (อ้างถึงใน พิภพ วชังเงิน,2547:407) เจตคติ หมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนอง

ตอ่สิ่งเร้าอย่างไร 

   สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2538:149) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งจะ

แสดงออกให้เห็นได้จากค าพูดหรือพฤติกรรมท่ีสะท้อนทัศนคตินั้น คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อย

แตกต่างกัน ทัศนคติแม้จะเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม แต่เป็นสิ่งท่ีเป็นจริงเป็นจังส าหรับบุคคลท่ีมทัีศนคตินั้น บทบาทของ

ทัศนคติต่อพฤติกรรมของคนมีมาก แทบจะกล่าวได้วา่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษยข์ึ้นอยูก่ับทัศนคต ิไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

เล็กเร่ืองใหญ่ หรือเร่ืองส าคัญมากมายเพยีงใด 

    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548:68) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบ

ในวัตถุ คน หรอืเหตกุารณ์ ซึ่งจะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สกึของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรอืเป็นท่าทีหรือ

แนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได้ โดยมีความรู้สึกหรือ

ความเชื่อเป็นพื้นฐาน ทัศนคติไม่ใช่สิ่งเดียวกับค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคติเป็นความรู้สกึ

ด้านอารมณ์ (พอใจหรอืไม่พอใจ) แตท้ั่ง 2 อย่างมคีวามสัมพันธ์กัน ทัศนคติเป็นพลังอยา่งหนึ่งท่ีมองไม่เห็นเชน่เดียวกับ

สัญชาตญาณหรอืแรงจูงใจ แตเ่ป็นพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระท าบางอย่างท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกของทัศนคต ิ
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  จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโน้มเอียงท่ีจะแสดงออกต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถาบัน สถานการณ์ เร่ืองราว

ตา่ง ๆ ไปในทางใดทางหน่ึงอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไมช่อบ เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นดว้ย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

   การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลง

นัน้เป็นเหตุทาให้บุคคลเผชญิสถานการณ์เดิมแตกตา่งไปจากเดิม ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 

หมายถึงท้ังประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้พบ

หรือสัมผัสด้วยตนเอง (ประดินันท์ อุปรมัย, 2540 : 121) 

 ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  

บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) อ้างอิงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546 หน้า 11-14)  

ได้กลา่วถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้  

1. ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์และสิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึน้โดยเป็นท่ียอมรับจากคนรุน่หน่ึงจนถึงอกีรุน่หนึ่ง 

จะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองโดยสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความตอ้งการและพฤตกิรรมของแตล่ะบุคคล  

2. ปัจจัยด้านสังคม คือ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของ

บุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน กลุ่มบุคคลชั้ นนาในสังคม เพื่อนร่วมงาน  

เพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  

3. ปัจจัยสว่นบุคคล ลักษณะสว่นบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ดังนี้  

3.1 อายุและวัฏจักรชีวิตครอบครัว การมีครอบครัวและอายุท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อลักษณะการ

ด าเนนิชีวิต ความจ าเป็น ความต้องการ รวมถึงรสนยิมท่ีแตกต่างกัน  

3.2 อาชีพการงานของแตล่ะบุคคลจะนาไปสู่ความความต้องการท่ีแตกต่างกัน  

3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ 

เชน่ รายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื้อ และทัศนคตเิกี่ยวกับการจา่ยเงิน  

3.4 การศกึษาผู้ที่มกีารศึกษาสูงมักมีแนวโน้มความต้องการท่ีมีคุณภาพดีมากกวา่ ผู้ท่ีมีการศึกษาต่าง  

3.5 รูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลมักแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความ

คิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นท่ีมีปฏิสัมพันธ์กั บสิ่งแวดล้อม 

ของบุคคล  

4. ปัจจัยทางจิตวิทยา บุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภค 

ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวความคิดของตนเอง 
 

แนวคดิเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

หลักการจัดแผนการเรียนการสอนที่ได้ผล (เสาวลักษณ์ รัตนวชิช์, 2551)  

การจัดแผนการเรียนการสอนท่ีได้ผล ควรพิจารณาแผนการสอนระยะสั้นหรือแผนการสอนในแต่ละคาบ

เรียนให้สอดคล้องกับแผนการสอนระยะยาว ซึ่งกาหนดไว้ตามหลักสูตร ดังนี ้ 

1. การให้รูปแบบการสอน พิจารณาการน าเสนอรูปแบบของแนวคิด หรือเนื้อหาให้ผู้เรียนสนใจในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น การใช้รูปภาพ การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การเล่าเร่ือง การใช้กรณีศึกษา การใช้ค าถาม ฯลฯ การใช้รูปแบบ  
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การสอน จะเน้นการน าเสนอท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดหรือการค้นคว้าท่ีต่อเนื่อง โดยการน าหรือ

เสนอแนะวธีิการจากผู้สอนเป็นตัวอยา่ง  

2 การให้ฝึกปฏิบัติ ในช่วงนี้ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในกลุ่มย่อยกับเพื่อน ๆ หรือตามลาพัง ภายใต้การ

ดูแลเอาใจใส่และการแนะนาของผู้สอน 

 3 การปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ ตามแนวคิดของ

ตนเองหรือของกลุม่ โดยประยุกตค์วามรู้และแนวคิดมาใชด้้วยความคดิสร้างสรรค์ของตนเอง 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 ค าว่า คุณภาพชีวิต เป็นค าท่ีใช้กันแพร่หลายในช่วงเวลาประมาณสามทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมากมักจะใช้กับ

งานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมให้บรรลุถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น  

งานโครงการพัฒนาของกลุม่แพทยแ์ละสาธารณสุข มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการให้ความส าคัญต่อการมี

สุขอานมัยท่ีด ีกลุ่มผู้น าทางการศกึษาหรือครูอาจารย ์พัฒนาคุณภาพชวีติแก่บุคคลโดยมุ้งเนน้ให้เกิดการศกึษาทุกคน

เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักพัฒนาความคิด และสติปัญญา (วภิาพร มาพบสุข 2540 : 3) 

 ดังนั้น คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการได้รับการสนอง

ความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสมความสุขทางกายได้แก่ การมีอาหาร เสื้อผ้า ท่ีอยู่อาศัย 

เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ อย่างเหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน ความสุขทางจิตใจ ได้แก่ การได้รับ

ความรัก ความอบอุน่ การยอมรับ และความมั่งคงทางจิตใจ ฯลฯ 
 

ความส าคัญของการพฒันาคณุภาพชีวิตและสังคม 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มคีวามส าคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างย่ิง ซึ่งสรุปความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติได้ดังนี ้

1.   การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชว่ยท าให้บุคคลและสังคมมีแนวในการด ารงชีวิตท่ีดขีึน้ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมคีวาม

สบสุขไปดว้ย 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตอืรือร้นคิดท่ีจะปรับปรุงตนเองสังคมและ

สิ่งแวดลอ้มให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา เหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรม หลักจิตวิทยา 

หลักการบริหาร เพื่อมาแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลและสังคมมีการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความ

ขัดแย้งและปัญหาสังคม 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตท าให้บุคคลและสังคมท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการท่ีร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริม

ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมท่ีดงีามให้เกิดขึ้นในสังคม 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อัญฑิการ์ โรงสะอาด (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบค าถามครูผู้สอน ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ศกึษาเจตคติของนสิิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบค าถามครูผู้สอนในชั้น เรียนภาษาอังกฤษ และศึกษา

สาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ชอบตอบความค าถามในช้ันเรียน รวมถึงการศกึษาปัจจัยท่ีชว่ย กระตุน้ให้นักเรียนตอบค าถามในชั้น
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เรียนเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เพื่อจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาและผู้สอนจะได้พัฒนาวิธีถามค าถาม ตัวค าถาม  

กลุ่มตัวอยา่งประกอบด้วยนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 คณะ 9 กลุ่ม รวม 225 คน เป็นชาย 68 คน และเป็นหญงิ 

157 คน เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจ านวน 1 ชุด มีค าถามรวม 68 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

นิสิตประเมินตนเองว่ามีทักษะการอ่านดีท่ีสุด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ทักษะท่ีอ่อนท่ีสุดคือทักษะการพูด และมี

ความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ในเร่ืองราวความคิดเห็นโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการตั้งค าถามใน

ชัน้เรียนน้ันสี่ล าดับแรกที่ผู้เรียนเห็นดว้ยมากที่สุดคือ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนมสี่วนท่ีจะเสริมการเรียนรู้

ภาษา ผู้เรียนชอบค าถามท่ีสนุกขบขันช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและชอบค าถามท่ีแนะแนวข้อสอบและทบทวน

ประเด็นส าคัญ จากมุมมองของผู้เรียน ผู้เรียนไม่ตอบค าถามในชั้นเรียนเพราะตั้งตัวไม่ทันคิดศัพท์ไม่ออก และไม่รู้ว่า

จะใช้โครงสร้างภาษาแบบใดจึงจะเหมาะสมถูกต้อง ท้ังมีอาการประหม่าเมื่อต้องตอบถามครูผู้สอน ส าหรับแนวทาง

แก้ไขปัญหาท่ีผู้เรียนเสนอแนะคือ อาจารย์ควรมท่ีาทีเป็นมติรเอาใจใส่ไม่เข้มงวด และให้ก าลังใจผู้เรียนและบรรยากาศ

การเรียนการสอนตอ้งไม่เครยีดและต้องการให้มเีพื่อนชว่ยกันคิด ท ากิจกรรมกลุ่มและตอบพร้อมกัน  

 ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง เจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการ

ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนของนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนยต์รัง เพื่อศกึษาระดับเจตคติและเปรียบเทียบเจต

คติของนักศึกษาตามลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี ต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ บริการ จ านวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า        

1) นักศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศ หญิง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 ผู้ปกครองมอีาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว บิดามารดา

อยู่ด้วยกัน 2) เจตคติต่อการเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เจตคติต่อการเรียนด้านพฤติกรรมมากท่ีสุด 

คือ ผู้สอนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการเข้าสอน แต่งกายสุภาพเหมาะสม เปิดโอกาสให้ ซักถาม 

แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตอ่กัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเสียสละและมีน้ าใจต่อผู้อื่น รองลงมา คือ ด้านความรู้สกึและ

อารมณ ์ส่งเสริมให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก เวลา รูปแบบ 

การสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาและในระดับมาก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มสีื่อ เทคโนโลยกีารสอน

ท่ีน่าสนใจ เสริมการเรียนรู้ความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาก่อน 3) การเปรียบเทียบลักษณะสว่นบุคคลกับเจต

คติต่อการเรียน พบว่า เพศ และอาชีพของผู้ปกครองท่ี ต่างกัน มีเจตคติไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนเฉลี่ยสะสมของ

นักศกึษา และสถานภาพของบิดามารดาที่ ต่างกันมเีจตคติแตกตา่งกัน 

จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับเจต

คติของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 
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ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลส ารวจเจตคตขิองนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาการพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประเภทของนักศึกษา จ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 36 

รวม 56 
 

  จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์พบวา่ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะท่ีเรียนในรายวชิาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 36 อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2  

 2.1 แสดงข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 

 ประเภทของนักศึกษา จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 22 22 

หญิง 34 34 

รวม 56 56 
  

  จากตารางท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มีจ านวนท้ังหมด 56 คน ตอบแบบสอบถามจ านวน 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เป็นชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  เป็นหญิง 34  คิดเป็น 

ร้อยละ 60.7 คิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดับ 
 

 2.2 แสดงข้อมูลสว่นตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ก าลังศึกษาในระดับ) 

 ประเภทของนักศกึษา จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ตอบแบบสอบถาม 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 0 0 

ปริญญาตรี 56 56 

รวม 56 56 

  

  จากตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จ านวนนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
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ตารางที่ 4  

  4.1 แสดงคา่ระดับของเจตคติต่อรายวชิาการพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคมของนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการด ารงชีวิต 

4.30 0.657 ด ี 6 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ด ารงชวีติ 

4.40 0.681 ด ี 3 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

4.40 0.681 ด ี 4 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.45 0.510 ด ี 2 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เขา้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้มได ้

4.60 0.681 ดีมาก 1 

6. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.20 0.616 ด ี 8 

7. รายวชิานีม้สีื่อการสอนท่ีทันสมัย และประยุกตใ์น

ชวีติประจ าวันได ้

4.30 0.657 ด ี 7 

8. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทาง และวิธีการบริหาร

ตนเอง 

4.10 0.553 ด ี 9 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

3.90 0.718 ด ี 10 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวติประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.35 0.671 ด ี 5 

 รวม 4.30 0.065 ด ี  
 

  จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.065  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายวิชานี้เป็นวิชาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น เข้ากับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.681 มีเจตคติอยู่ใน

ระดับดีมาก รองลงมารายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.5120 มีเจคติอยูใ่นระดับดี และรายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการด ารงชีวิต และรายวชิา

นี้เป็นวชิาท่ีส่งเสริมความคิดในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเอง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 มคี่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.681 มเีจคติอยูใ่นระดับดี ตามล าดับ 
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 4.2 แสดงคา่ระดับของเจตคติต่อรายวชิาการพัฒนาคุณภาพชวีติและสังคมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ

ศลิปศาสตร์  

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการด ารงชีวิต 

4.17 0.723 ด ี 9 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ด ารงชวีติ 

4.31 0.668 ด ี 6 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

4.31 0.624 ด ี 7 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.654 ดีมาก 1 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เขา้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้มได ้

4.50 0.655 ดีมาก 2 

6. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.03 0.810 ด ี 10 

7. รายวชิานีม้สีื่อการสอนท่ีทันสมัย และประยุกตใ์น

ชวีติประจ าวันได ้

4.19 0.624 ด ี 8 

8. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทาง และวิธีการบริหาร

ตนเอง 

4.42 0.554 ด ี 4 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.36 0.639 ด ี 5 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.47 0.609 ด ี 3 

 รวม 4.33 0.069 ด ี  
 

  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.069  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.53   มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.655 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้เป็นวิชาท่ีท าให้

รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อ่ืน เข้ากับสังคมและสิ่งแวดลอ้มได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.655 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และน าความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.069 มเีจคติอยูใ่นระดับดี ตามล าดับ 
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  4.3 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

ล าดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

x̄  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการด ารงชีวิต 

4.20 0.699 ด ี 8 

2. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ด ารงชวีติ 

4.34 0.668 ด ี 4 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสง่เสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 

4.34 0.640 ด ี 5 

4. รายวชิานีช้ว่ยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.603 ดีมาก 2 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเอง 

ให้เข้ากับผู้อ่ืน เขา้กับสังคมและสิ่งแวดลอ้มได ้

4.54 0.660 ดีมาก 1 

6. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.09 0.745 ด ี 10 

7. รายวชิานีม้สีื่อการสอนท่ีทันสมัย และประยุกตใ์น

ชวีติประจ าวันได ้

4.23 0.632 ด ี 7 

8. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทาง และวิธีการบริหาร

ตนเอง 

4.30 0.570 ด ี 6 

9. ข้าพเจ้าเขา้ใจและสามารถวเิคราะห์พฤติกรรม 

ของตนเองและผู้อ่ืน 

4.20 0.699 ด ี 9 

10. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 

4.43 0.628 ดีมาก 3 

 รวม 4.32 0.051 ด ี  
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.051  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ารายวิชานี้เป็นวิชาท่ีท าให้รู้จักการปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น เข้ากับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.660 มีเจตคติอยู่ใน

ระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.6603 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และน าความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ

ท างานในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.628 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก 

ตามล าดับ 
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ส่วนท่ี 3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สถานที่ / เหตุผลในการใช ้ จ านวน 

1. ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในภายหน้า 15 

2. วชิานีช้ว่ยพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แกต่ัวผู้เรียนได้ด ี 12 

3. การเรียนการสอนและสื่อท่ีน ามาสอนท าใหผู้้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึน้อาจารย์ผู้สอนยกตัวอยา่ง 

และข้อเสนอแนะ ได้อยา่งด ีและง่ายขึ้น 

9 

4. อาจารย์ผู้สอนยกตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะ ได้อยา่งด ีและงา่ยขึ้นอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง 

กับนักศกึษา 

7 

5. อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศกึษา รูส้ึกไม่เครยีดในขณะเรียน  5 

6. กิจกรรมในระหว่างการเรียนน่าสนใจ เชน่ การวิเคราะห์พฤตกิรรมของตนเองและเพ่ือนร่วม

ห้อง การจัดการบริหารเวลาในตัวเอง เป็นต้น  

4 

7. อาจารย์ปลูกฝั่งให้ท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคค ีและหัดให้ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้ 4 

รวม 56 
 

  จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเรียนวิชาการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม ดังนี้ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานในภายหน้า 

(จ านวน 15 คน) วชิานีช้ว่ยพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ให้แกต่ัวผู้เรียนได้ด ี(จ านวน 12 คน) การเรียนการสอน

และสื่อท่ีน ามาสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่าง และข้อเสนอแนะ ได้อย่างดี และง่ายขึ้น 

(จ านวน 9 คน) อาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่าง และข้อเสนอแนะ ได้อย่างดี และง่ายขึ้นอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง  

กับนักศึกษา (จ านวน 7 คน) อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศึกษา รู้สึกไม่เครียดในขณะเรียน (จ านวน 5 คน) 

กิจกรรมในระหว่างการเรียนน่าสนใจ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนร่วมห้อง การจัดการบริหาร

เวลาในตัวเอง เป็นต้น (จ านวน 4 คน) และอาจารย์ปลูกฝั่งให้ท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคี และหัดให้ท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ (จ านวน 4 คน)  
 

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาเร่ืองเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนใน

รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม ผลการวจิัยพบวา่ ในภาพรวมระดับของเจตคตขิองนักศกึษาที่มตี่อรายวิชา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้สึกในทางบวกตอ่การเรียน ท้ังน้ีอาจ

มาจากแรงปัจจัยภายนอกช่วยเสริม เนื่องมาจากผู้สอนได้เพิ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ท้ังในและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เป็นต้น และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริม  

การเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวชิา และมีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในแต่ละครั้งโดยเปิดโอกาสในการซักถาม

ปัญหาแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญลักษม์ ต านานจิตร (2552) ได้ศึกษา

เจตคติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยีนี้ พบว่า 

ระดับของเจตคติต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยพบว่านักศึกษามี

เจตคติเกี่ยวกับความสามารถนาความรูร้ายวชิานีไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน และชอบสื่อการสอนของรายวชิานี้อยู่
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ในระดับดีมาก รวมท้ัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการจัดการเรียน 

การสอน สื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนมาก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้

จริง  และสอดคล้องกันกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2537:72) ให้ความหมายไว้เป็น 2 ค า คือการสอน หมายถึง  

การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่นักเรียน และการเรียนการสอนมีความหมายกว้างกว่าการสอน หมายถึง กิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การใช้สื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหวา่งสอน การทดสอบ เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนมเีจต

คติท่ีดตีอ่รายวชิานี ้
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  1. ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานในภายหน้า 

  2. วชิานีช้ว่ยพัฒนาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้แกต่ัวผู้เรียนได้ดี 

  3. การเรียนการสอนและสื่อท่ีน ามาสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่าง และ

ข้อเสนอแนะ ได้อยา่งดี และง่ายขึ้น 

  4. อาจารย์ผู้สอนยกตัวอยา่ง และข้อเสนอแนะ ได้อยา่งดี และง่ายขึ้นอาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศกึษา 

  5. อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศกึษา รูส้ึกไม่เครยีดในขณะเรียน 

  6. กิจกรรมในระหว่างการเรียนน่าสนใจ เชน่ การวเิคราะห์พฤติกรรมของตนเองและเพ่ือนร่วมหอ้ง การจัดการ

บริหารเวลาในตัวเอง เป็นต้น 

  7. อาจารย์ปลูกฝังให้ท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคี และหัดให้ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ 
 

ข้อเสนอแนะการศึกษาวจิัยครั้งต่อไป 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในรายวิชาการ

พัฒนาคุณภาพชวีติและสังคม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นถึงประเด็น

ต่าง ๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม เติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องตา่ง ๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวเิคราะห์และสรุปผลการศกึษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึน้ 
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แนวทางการส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรม : ปัญหาและอปุสรรค 

Promotion Guidelines for Student Activity Engagement :  Problems 

and Obstacles 
 

ดวงชีวัน เครอืน้อย1* 

Douangchewan Kruenoi1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เร่ือง แนวทางการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม : ปัญหาและอุปสรรค คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ  1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนิสติท่ีมีต่อการเรียน  2) เพื่อศกึษาถึงความต้องการของนสิิตวา่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากนอ้ยเพยีงใด  3) เพื่อ

ศึกษากิจกรรมท่ีนิสิตต้องการเข้าร่วมท ากิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นิสิตคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2560 ท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 209 คน  การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยรวบรวมขอ้มูลท้ังหมดเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนสิิตท่ีมีต่อการเรียนจะพบวา่อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและตอบสนองความสนใจ พบวา่ นสิิตมคีวามพงึพอใจในกิจกรรมท่ี

ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของนิสติในระดับมาก  

3. กิจกรรมท่ีนิสติต้องการเข้าร่วมท ามากท่ีสุดคือ กิจกรรมหอ้งเชยีร์  

ปัญหาส าคัญที่ท าให้นักศกึษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.  ปัญหาในการขออนุญาตเขาร่วมกิจกรรมในกรณท่ีีตอ้งเข้าเรียนรายวชิาท่ีลงทะเบียน 

2.  ปัญหาดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา่อาจารยบางท่านไม่อนุญาตใหนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก

มคีวามคิดเห็นวากิจกรรมไมส่ าคัญ 

3. การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่เพียงพอและท่ัวถึงท าใหนักศึกษาไม่ทรายถึงรายละเอียดของกิจกรรมท้ังในด้าน 

ประเภท วันเวลา วิธีการด าเนินกิจกรรม และขาดการประสานงานกันระหวางนักศึกษาและ หนวยงานภายใน

มหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวของ 

4. ปญหาด้านรูปแบบของกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมไม่น่าสนใจเป็นสาเหตุท่ีท าใหนักศึกษาไม่เข้า 

ร่วมกิจกรรม 
 

ค าส าคัญ:   กิจกรรมและผลกระทบ 

 

 

 

                                       
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: doungchewan.kr@up.ac.th 
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Abstract 
Research on student participation and impact on student learning.  Faculty of Law Phayao University 

Academic Year 2017, these objective were 1)  to study of need and attention activity of LAW student 2)  to study 

of participation and sufficient of student affair activity 3)  to study advantage of student participation.  The 

populations were 209 undergrad students year 1st -4 th. The data were analyzed by descriptive statistics. The 

result were  

1. The impact of student participation on learning is found to be moderate.. 

2.  Satisfaction with participation and interest were found that the students were satisfied with the 

activities that meet the needs and interests of the students at a high level. 

3. The activity that students want to do most is The Lounge. 

Important issues that prevent students from participating in activities. 

1. Problems in applying for permission to attend activities in case of attendance Courses Registration 

2. Personnel problem the research found that some teachers do not allow students to participate. This is 

because of the fact that the activity is not important. 

3. Inadequate and thorough public relations make students unaware of the details. Activities in terms of 

type, date, time, method of activity. And lack of coordination. 

Between the students and relevant university departments. 

4. Problem form of activity the research found that the activity was not interesting as a cause. Students 

do not participate in activities. 
 

Keywords:   Activities and Effects 
 

บทน า 

การด าเนินกิจกรรมของสโมสรเป็นการส่งเสริมนิสิตให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ จาก

ประสบการณ์จริงพร้อมท้ังส่งเสริมคุณงามความดีทางด้านจิตใจเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตตลอดจน

เกิดความสมดุลท้ังทางร่างกายปัญญาคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการปฏบัิติฝึกฝนจริงจนรู้แจ้งอย่างลึกซึง้และก่อให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต

มุ่งให้สมาชิกในสโมสรเกิดกระบวนการคิดการมีส่วนร่วมกับสังคมการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยมท่ีดีต่อสังคม 

อย่างไรก็ตามสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ เป็นสโมสรท่ีมีการด าเนินกิจกรรมโดยกลุ่มนิสิตคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนิสิตจัดเป็นองค์กรในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆแต่ยังไม่ได้มีการประเมินผลกิจกรรมอีกท้ัง

ต้องการให้นิสิตมาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้และต้องการให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรปัจจุบันอาจจะมีปัจจัย

หลายอยา่งที่ท าให้นิสติส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจไมม่ากเท่าที่ควรทางสโมสรอาจจะตอ้งปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน เช่น

สถานท่ีด าเนนิกิจกรรมของสโมสรรูปแบบกิจกรรมหรือทักษะการด าเนนิงานของคณะท างาน 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเขา้รว่มกิจกรรมของนสิิตท่ีมีต่อการเรียน 

2. เพื่อศึกษาถึงความต้องการของนสิิตวา่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. เพื่อศึกษากิจกรรมท่ีนิสติต้องการเข้าร่วมท ากิจกรรม 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวจิัยนี้เป็นการศึกษากิจกรรมโดยใชต้ัวอย่างในการวจิัย คือ นิสติช้ันปีท่ี 1- 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา,เฉพาะกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ทฤษฎี สมมุติฐาน   

กิจกรรมนิสิต ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการเรียนของนิสิตท่ีท ากิจกรรมหรือไม่ 
 

กรอบแนวความคิด  
ในปัจจุบัน สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมของนิสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แสดงออก

ทางความคิด มีความรับผิดชอบ และรู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้มีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อส่งเสริมและดูแลนิสิตคณะนิติศาสตร์ ในการด าเนินกิ จกรรมอย่างสร้างสรรค์  

ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ฝ่ายกิจการนิสิต ยังมีสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์  

ท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ  

1. พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตในคณะ 

2. รับผิดชอบกิจกรรมของนิสิตภายในคณะ 

3. ให้ความร่วมมือกับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินกิจการนิสิต  
 

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตนิสิตที่ท ากิจกรรม เช่น กิจกรรมสโมสรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการศึกษาของนิสิตที่ท ากิจกรรมดังกล่าวมีผลการศึกษาลดต่ าลงทุกปี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าการจัดท ากิจกรรมของนิสิตอาจส่งผลกระทบทางด้านลบต่อการเรียนของนิสิตมาก

น้อยเพียงใด และหากพบว่าการท ากิจกรรมนิสิตเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ก็ควรปรับปรุงรูปแบบและจ านวน

ชั่วโมงในการท ากิจกรรมให้สอดคล้องและสนับสนุนกับหลักสูตรการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
 

แนวคิดและทฤษฏี 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “กิจกรรม” หมายถึง การท่ี

ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้  

 เจคอบสัน (Jacobson,1963:272) ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ ้นในสถานศึกษาถูกเรียกชื่อต่าง  ๆ กัน  

เช่น กิจกรรมร่วมหลักสูตร (Co-Curriculum Activities) กิจกรรมพิเศษ (Special Activities) กิจกรรมนอกหลักสูตร 

(Extra-Curriculum Activities) กิจกรรมนอกห้องเรียน (Outside Classroom Activities) กิจกรรมนิสิต กิจกรรม

นักเรียน (Student Activities) เป็นต้น 
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กู้ด (Goog, 1970:562)  ได้ให้ความหมายของกิจกรรม ว่า กิจกรรม หมายถึงโปรแกรมและการด าเนนิงานซึ่ง

นิสิตหรือสถานศกึษาจัดขึ้น โดยมีความมุง่หมายเพื่อสร้างความสนุกสนาน และเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมพัฒนาการ

ในด้านต่าง ๆ พร้อมท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและสร้างความสนใจให้กับนิสิต ซึ่งการ

จัดกิจกรรมแต่ละคร้ังจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสถานศึกษา    อย่างไรก็ตามลักษณะส าคัญอีกประการ

หนึ่งของกิจกรรม ก็คือ  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนา ด้านต่าง ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีบังคับให้ทุกคนต้องเรียนในชั้น

เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีเป็นไปดว้ยความสมัครใจของนิสิตและไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของคะแนนในวชิาใดวิชาหนึ่ง ภายใตก้าร

นิเทศและดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ สัมผัสชีวิตท่ีถูกต้องในมหาวิทยาลัย (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

(3530:145)) 

กนต์ธร  ช านิประศาสน์ (2542) ได้ให้ความหมายกิจกรรม ว่ากิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนโดยตรง  นักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตและการมีส่วนร่วมของนิสิต 

(Student Involvement) หมายถึง จ านวนพลังงาน พลังงานกายและพลังใจที่นักศึกษาใช้ในประสบการณ์ใน

ลักษณะต่าง ๆ เช่น การศึกษาค้นคว้า การท ากิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  

         เฟรดเดอริค (Frederisk,1995: 6) ได้ให้ความหมายของกิจกรรม ไว้ว่า “เป็นกิจกรรมท้ังหลายในสถานศึกษา  

ซึ่งนิสิต มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนัน้ ๆ ท้ังนี้ สถานศึกษาจะตอ้งยอมรับและสนับสนุนกิจกรรมเหลา่นั้น 

และการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ จะไมม่ผีลในการนับเป็นสว่นหนึ่งเพื่อพิจารณาผลการศกึษา”  

  ในสหรัฐอเมริกา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิสิต เร่ิมจากนักการศกึษาชื่อ จอห์น ดิวอี (John 

Dewey) ได้ให้ขอ้คดิวา่ การศึกษาคือ การรวบรวมประสบการณ์ หมายถงึ ผลจากการท่ีนิสติ สัมผัสพบ และใชช้วีติใน

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน้าท่ีของสถานศึกษาคือ จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณค่าแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งนักการศึกษา  

ชาวอเมริกันมองเห็นความส าคัญของเร่ืองนี้มาก  

 วัลลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา (วัลลภา เทพหัสติน ณ อยุธยา, 2521: 1)  ได้กล่าวถึงกิจกรรมนสิิตนักศึกษา

ในความหมายโดยสรุป คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาได้ร่วมจัดขึ้นในรูปของ สโมสร องค์กร กลุ่ม ชุมนุม ชมรม

หรือโครงการ เพื่อจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกลุ่ม ท่ีมีความสนใจร่วมกัน ภารกิจเหล่านั้นจัดโดยนิสิต เพื่อนิสิต  

ในด้านการปกครองตนเอง  กิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและศีลธรรม วิชาการ และ

การพัฒนาสังคมและการเมือง โดยท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความสนับสนุนยอมรับจากมหาวิทยาลัย และไม่เป็น 

ส่วนหน่ึงท่ีบังคับอยูใ่นหลักสูตรท่ีนิสติ ศกึษาอยู่  กิจกรรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู ้วิจัยใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 



1418 

 

-Proceeding- 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นปีท่ี 

1 -4 ปีการศึกษา 2559  จ านวนท้ังสิ้น 209 คน   
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ข้อมูลทั่วไป (N=209) ร้อยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

102 

107 

 

48.8 

51.2 

2. ชั้นปีท่ี 

- ปีท่ี 1 

- ปีท่ี 2 

- ปีท่ี 3 

- ปีท่ี 4 

 

54 

67 

59 

29 

 

25.8 

32.1 

28.2 

13.9 

3. คะแนนเฉลี่ยสะสม 

- ต่ ากว่า 2.00 

- 2.00-2.50 

- 2.51-3.00 

- 3.01-3.50 

- 3.51-4.00 

 

16 

47 

72 

48 

26 

 

7.7 

22.5 

34.4 

23.0 

12.4 

4. ภูมิล าเนา 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคกลาง 

- ภาคเหนือ 

- ภาคใต้ 

- ภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันตก 

 

17 

46 

110 

14 

15 

7 

 

8.1 

22.0 

52.6 

6.7 

7.2 

3.3 

5. ท่ีพักอาศัย 

- หอพักภายในมหาวิทยาลัย 

- หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 

- บ้านพักของตัวเอง 

- พักอาศัยอยู่กับญาติ 

- ไม่ระบุ 

 

59 

122 

16 

5 

7 

 

28.2 

58.4 

7.7 

2.4 

3.3 

6. ค่าใช้จ่าย/เดือน 

- ต่ ากว่า 5,000 

 

30 

 

14.4 
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ข้อมูลทั่วไป (N=209) ร้อยละ 

- 5,000-6,000 

- 6,000-7,000 

- 7,000-8,000 

- มากกว่า 8,000 

62 

43 

30 

44 

29.7 

20.6 

14.4 

21.1 

7. การเข้าศึกษาต่อ 

- ประเภทโควต้า 

- ประเภทรับตรง 

- ประเภทแอดมิชชั่น 

 

82 

59 

68 

 

38.8 

28.2 

32.5 
  

 จากตารางที่ 1  พบว่า ข้อมูลเบื้องตน้ของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 209 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

209 เป็นเพศชาย 102 คน (ร้อยละ 48.8) และเพศหญิง 107 คน (ร้อยละ 51.2) เป็นนิสติช้ันปีท่ี 1 จ านวน 54 คน (ร้อย

ละ 25.8 ) นิสติช้ันปีท่ี 2 จ านวน 67 คน (ร้อยละ 32.1) นสิิตชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 59  คน (ร้อยละ 28.2)และนสิิตชัน้ปีท่ี 4  

จ านวน 29 คน (ร้อยละ 13.9) คะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ 2.51-3.00 จ านวน 72 คน 

(ร้อยละ 64.6) ภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากภาคเหนือมากท่ีสุด จ านวน 110 คน (ร้อยละ 82.8) ท่ีพัก

อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือหอพักภายนอกมหาวทิยาลัย จ านวน 122 คน(ร้อยละ 86.6 ) ค่าใชจ้่ายตอ่

เดือนของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 5,000-6,000 บาท จ านวน 62 คน (ร้อยละ 44.0) การเข้าศึกษาต่อของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ประเภทโควตา้ จ านวน 82 คน (ร้อยละ 38.8) 

การรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยพัฒนาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้ 

 7.2.1  แจกแบบสอบถาม จ านวน 209 ฉบับ 

 7.2.2  น าแบบสอบถามท่ีเก็บได้ตรวจรายละเอียดความสมบูรณ์  แบบสอบถาม มีความสมบูรณ์

สามารถน าไปวเิคราะห์ได้ จ านวน 209 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

 7.2.3  ตัวแปรท่ีใชใ้นการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ คือ เพศ  ชั้นปีท่ีก าลังศกึษา  คะแนนเฉลี่ย  ภูมิล าเนา  ท่ีพักอาศัย  ค่าใช้จ่ายราย

เดอืน การเข้าศึกษาตอ่ของนสิิต 

  ตัวแปรตาม คือ   

1)  ความตอ้งการการเข้าร่วมกจิกรรมของนสิิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2)  การมสี่วนร่วม      

3) ความเพยีงพอของกิจกรรมนสิิต 

4.) ประโยชนท่ี์ได้รับจากการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย คอื  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิธีค้นหาความรู้และความจริง โดยเน้นท่ีข้อมูลเชิงตัวเลข 

การวิจัยเชิงปริมาณจะพยายามออกแบบวิธีการวิจัยให้มีการควบคุมตัวแปรท่ีศึกษาต้องจัดเตรียมเคร่ืองมือรวบรวม

ข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดกระท าสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิ ธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และ

ประมวลข้อสรุปเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยท่ีสุด (ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ 
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:2549) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้การการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี  แนวคิดตา่ง ๆ 

รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ รวมท้ังกรอบแนวคิดท่ีก าหนดขึ้นเพื่อศึกษาการร่วมรวม

กิจกรรม และการมสี่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนสิิตคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยมีสว่นประกอบท่ี

สามารถแบ่งได้ 2 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค าถามท้ังสิ้น 8 ข้อ ประกอบด้วย  เพศ  ชั้นปีท่ีก าลัง

ศกึษา คะแนนเฉลี่ย ภูมิล าเนา  ที่พักอาศัย  ค่าใช้จ่ายรายเดอืน การเข้าศึกษาต่อของนิสติ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมและความต้องการการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  

(Rating Scale) 5 อันดับ  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกตอบตรงกับความคดิเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี ้

เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามในระดับมากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามในระดับมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 

เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามในระดับปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 

เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามในระดับน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 

เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามในระดับน้อยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนท้ังหมดเพื่อหา ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอยา่ง ด้วยการองิเกณฑ์ซึ่งแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ โดยใชว้ธีิการค านวณความกว้างของช้ันดังนี้ 
    

  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด  = 5  -  1 =1.33 

          จ านวนชัน้         3 
 

จากเกณฑด์ังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 

 การมสี่วนร่วมกับกิจกรรม     ระดับคา่เฉลี่ย 

 การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมระดับสูง   5.00-3.68 

 การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมระดับปานกลาง   3.67-2.34 

 การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมระดับต่ า   2.88-1.00 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้วิจัยรวบรวมคะแนนท้ังหมดเพื่อหา ค่าความถี่และร้อยละ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   ดร.สุภางค์  จันทร์วานิช (2552) ให้ความหมายไว้ ดังนี้    การ

วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายาม

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ซึ่งปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ใน

ธรรมชาติ ไมม่กีารจัดกระท า (Manipulate) สิ่งท่ีเกี่ยวข้องใด ๆเลย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  สรุป

ผลการวจิัย 
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การวจิัยคร้ังนีผู้้วิจัยแบ่งการสรุปผลการวจิัยออก เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  สรุปผลการวจิัยจากการวิจัยเชงิปริมาณ 

ส่วนท่ี 2  สรุปผลการวจิัยจากการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 

 ส่วนที่ 1  สรุปผลการวิจัยเชงิปริมาณ 

  1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 209 คน  เป็นเพศชาย 102 คน (ร้อยละ 

48.8) และเพศหญิง 107 คน (ร้อยละ 51.2) เป็นนสิิตชัน้ปีท่ี 1  จ านวน 54 คน (ร้อยละ 25.8) นิสติชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 67 คน 

(ร้อยละ 32.1) นสิิตชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 59  คน (ร้อยละ 28.2) และนสิิตชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 29 คน (ร้อยละ 13.9) คะแนน

เฉลี่ยสะสมของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ 2.51-3.00 จ านวน 72 คน (ร้อยละ 64.6) และคะแนนเฉลี่ยของ

ผู้ตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือ ต่ ากว่า 2.00 และ 2.00-2.50 จ านวน 63 คน (ร้อยละ  30.1)  ภูมิล าเนาของผู้ตอบ

แบบสอบถามมาจากภาคเหนือมากท่ีสุด จ านวน 110 คน (ร้อยละ 82.8) ท่ีพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

คือหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 122 คน (ร้อยละ 86.6) ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

คือ 5,000-6,000 บาท จ านวน 62 คน (ร้อยละ 44.0) การเข้าศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ประเภท

โควตา้ จ านวน 81 คน (ร้อยละ 38.8) 

2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและตอบสนองความสนใจ พบว่า 

   2.1  กิจกรรมภายในคณะวิชาเช่น ห้องเชียร์ ความสนใจมากท่ีสุด 89 คน (ร้อยละ 42.6) 

และนอ้ยท่ีสุด 3 คน (ร้อยละ 1.4) กิจกรรมเพื่อชุมชน เชน่ ค่ายอาสาต่าง ๆ ของนิสติความสนใจปานกลาง จ านวน 88 

คน (ร้อยละ 42.1) น้อยท่ีสุด 3 คน (ร้อยละ 1.4) กิจกรรมสโมสรนสิิต เช่น แห่เทียน ไหว้ครู ความสนใจของ ของนิสิต

ปานกลาง จ านวน 114 คน (ร้อยละ 54.5) น้อยท่ีสุด 5 คน (ร้อยละ 2.4)   

   2.2  นิสิตเบ่ือหน่าย ไม่ชอบ ไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง จ านวน 102 คน 

(ร้อยละ 48.8) น้อยท่ีสุด 14 คน ( ร้อยละ 6.7) นิสิตกลัวเสียการเรียนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง จ านวน 107 คน 

(ร้อยละ 51.2) นอ้ยท่ีสุด11 คน (ร้อยละ 5.3) นสิิตมองการเข้าร่วมวา่เป็นเร่ืองไร้สาระ เสียเวลา ปานกลาง จ านวน 89 

คน (ร้อยละ 42.6)นอ้ยท่ีสุด 8 คน (ร้อยละ 3.8) 

   2.3  นิสิตได้รับประโยชนจ์ากการมสี่วนร่วมในกิจกรรมปานกลาง จ านวน 100 คน (ร้อย

ละ 47.8) นอ้ยท่ีสุด 7 คน (ร้อยละ 3.3) นสิิตมคีวามพงึพอใจในการบริหารของงานกิจกรรมปานกลาง จ านวน 91 คน  

(ร้อยละ 43.5) นอ้ยท่ีสุด 10 คน (ร้อยละ 4.8) นสิิตได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยปานกลาง 

จ านวน 99 คน (ร้อยละ 47.4) นอ้ยท่ีสุด10 คน (ร้อยละ 4.8) 

   2.4  นิสิตพยายามเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ังในระดับปานกลาง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 

53.6) นอ้ยท่ีสุด 8 คน (ร้อยละ 3.8 ) นิสติต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลางจ านวน 110 

คน(ร้อยละ 52.6)น้อยท่ีสุด 6 คน (ร้อยละ 2.9) นิสิตไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมระดับปานกลาง จ านวน 94 

คน (ร้อยละ 45.0) 

   2.5  นสิิตแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเรียนปานกลาง จ านวน 94 

คน (ร้อยละ 45.0) นอ้ยท่ีสุด 11 คน (ร้อยละ 5.3) นสิิตมเีวลาท่ีไม่แน่นอนในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง จ านวน 85 

คน(ร้อยละ 40.7)น้อยท่ีสุด 9 คน (ร้อยละ 4.3) และ นิสิตคิดว่าเร่ืองเรียนมาก่อนค่อยหาเวลาว่างในการเข้าร่วม

กิจกรรมปานกลาง จ านวน 91 คน (ร้อยละ 43.5) 
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   2.6  การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นิสิตได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในระดับปานกลาง จ านวน 96 

คน (ร้อยละ 45.9) การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นิสิตได้ค้นพบในสิ่งท่ีตัวเองถนัด เช่น ทักษะฟัง , พูด ระดับปานกลาง 

จ านวน 87 คน (ร้อยละ 41.6) และนิสิตสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่ายขึน้ระดับปานกลาง จ านวน 80 คน 

(ร้อยละ 38.3) น้อยท่ีสุด 17 คน (ร้อยละ 8.1) 

 ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   จากการสัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลของตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อศึกษาลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมมผีลกระทบตอ่การเรียนของนสิิต สรุปผลได้ดังนี้ 

1.  ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยสวนใหญตองการใหมี

การจัดกิจกรรมนิสิตขึ้นท้ังปท้ังนี้ เพื่อใหเกิด เปนมาตรฐานในการจัดกิจกรรมนิสิต นิสิต มีความสนใจกิจกรรมท่ี

มหาวิทยาลัยจัดขึน้เนื่องจากเปนประโยชนในอนาคตและเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและตองการใหกิจกรรม 

ท่ีจัดขึ้นมีความหลากหลายทางดานวิชาการและดานประสบการณชีวิต กิจกรรมท่ีจัดขึ้นควรมีความสอดคลองต

อระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ปญหาส าคัญของการจัดกิจกรรมคือ  มีการประชาสัมพันธไมเพียงพอ 

กิจกรรมท่ีจัด ขึ้นมาไมนาสนใจ/นาเบ่ือ นิสิตเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  นอยมาก พรอมกันนี้นิสิตท่ีเขารวม โดยสวน

ใหญเปนนสิิตท่ีรับผิดชอบกิจกรรมนัน้ ๆ  

2. แรงจูงใจท่ีท าใหอยากเขารวมกิจกรรมแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมสามารถแบง แยก

ออกเปนผลตอบแทน และการใหการสนับสนุนด าเนนิกิจกรรมในดานตาง ๆ ไดดังน  ้ี  

2.1  ผลตอบแทนทางดานสังคม ผลตอบแทนทางดานสังคม ท่ีเปนแรงจูงใจส าคัญใน 

การเขารวมกิจกรรม คือ ไดเครือขายและพบปะผูรวมงาน เชน เพื่อน อาจารยและผูรวมงานการจัดกิจกรรม  

การเปนท่ีรูจักของคนในสังคม  

2.2 ผลตอบแทนทางดานประสบการณชีวติ ผลตอบแทนทางดานประสบการณชีวิตท่ีเป

นแรงจูงใจส าคัญในการเขารวมกิจกรรมคอืการเรียนรูการเขาสังคม และการแสวงหา ประสบการณนอกชัน้เรียน  

2.3 การสนับสนุนจากองค์กร การสนับสนุนจากองค์กรท่ีเปนแรงจูงใจในการมีสวนรวม

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย เชน การใหงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

2.4 คุณลักษณะของกิจกรรม คุณลักษณะส าคัญของกิจกรรมท่ี เปนแรงจูงใจส าคัญใน 

การเขารวมกิจกรรมคอื ความนาสนใจของกิจกรรม (จ านวน 3 คน) กิจกรรมท่ีจัดขึน้ เปดโอกาสใหเพื่อนของนสิิตรวม

งาน ความหลากหลายของประเภท และรูปแบบของกิจกรรม  

2.5 ความตองการของนิสิตมีความตองการรวมกิจกรรมเนื่องจากผลตอบแทนทางดาน

สังคม ประสบการณชีวิต คุณลักษณะของกิจกรรม และการสนับสนุนจากองคกร นอกจากนี้ยังพบวาการขาดการ

ประชาสัมพันธและการขาดการสื่อสารท่ีดเีปน อุปสรรคส าคัญในการสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรม  
 3. ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนสิิต นสิิตเกือบท้ังหมด มคีวามสนใจเขารวมกิจกรรมนสิิต 

โดยมีเหตุผลในการเขารวม คือ ไดประสบการณและใชเวลาวางใหเปนประโยชนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นทุกกิจกรรมมี

ความส าคัญ เปนความชอบสวนบุคคล สวนอุปสรรคท่ีท าใหนิสิตไมสนใจเข้ารวมกิจกรรม คือ กิจกรรมขาดความนา

สนใจเนื่องจากไมมีการส ารวจเปาหมายความตองการของนิสิต กิจกรรมบางกิจกรรมไม เหมาะกับนิสิตและเปนเร่ือง

ไรสาระ มีความสนใจจะเขารวมกิจกรรมแตไมทราบวามีกิจกรรม อะไรและสามารถเขารวมไดอยางไร  
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 4. การเขารวมกิจกรรมนสิิตโดยเฉลี่ยคร้ัง/ปและตัวอยางกิจกรรมท่ีเคยเขารวม ผลการวจิัยพบว

านิสิตโดยส่วนใหญ กิจกรรมท่ีเขารวมคือ เฟรชชี่ เดย เลือกตั้งองคกรนิสิตคายอาสาพัฒนาชนบท การรับสมัคร

นักเรียนเขาศกึษาตอในมหาวทิยาลัย    

 5. การจัดกิจกรรมคร้ังตอไปนิสิตอยากใหมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมท่ีมีรูปแบบอยางไรและมี

ชมรมอะไรบาง ผลการวจิัยพบวานสิิตมคีวามตองการทางดานรูปแบบและชมรมในการจัด กิจกรรมดังน้ี 

 5.1 ดานรูปแบบ ไดแก มีชมรมให เขารวมกิจกรรมมากมาย กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ 

หลากหลายตามความตองการของนิสิต เชน กิจกรรมประกวดผลงานต่าง ๆ และใหมีชมรมในแตละศูนยการศึกษา 

นิสิตสวนมากมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมท่ีให้นิสิตแสดงความสามารถ กิจกรรมชวยเหลือสังคม มีระบบ

การท ากิจกรรมท่ีมีแบบแผนมากกวานี ้ 

5.2 ชมรมท่ีจัดกิจกรรม ไดแก ชมรมท่ีเกี่ยวกับการศึกษาในแตละคณะชมรมอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมและพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยส าหรับแนวทางในการแกไขปญหาในการจัดกิจกรรม คือ การจัดใหมกีาร

ประชาสัมพันธมากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมมากขึน้  

6. ปญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการเขารวมกิจกรรมนิสิต ผลการวิจัยพบวาปญหาและ

อุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมประกอบด้วย  

6.1 ปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัดการและการประสานงานดานกิจกรรม 

ผลการวจิัยพบวานสิิต ประสบปญหาในการขออนุญาตเขารวมกิจกรรมในกรณท่ีีตองเขาเรียน รายวชิาท่ีลงทะเบียน  

6.2 ปญหาดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวาอาจารยบางทานไมอนุญาตใหนักศึกษา  

เขารวมกิจกรรมเนื่องจากมีความคิดเห็นวากิจกรรมไมส าคัญ  

6.3 ปญหาดานการสื่อสารผลการวิจัย พบวา  โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

การประชาสัมพันธท่ีไมเพียงพอและท่ัวถึงท าให้นิสิตไมทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมท้ังใน ดานประเภท วันเวลา 

วธีิการด าเนินกิจกรรม และขาดการประสานงานกันระหวางนิสิตและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของ  

6.4 ปญหาดานรูปแบบของกิจกรรม ผลการวิจัยพบวากิจกรรมไมนาสนใจเปนสาเหตุ  

ท่ีท าใหนสิิตไมเขารวมกิจกรรม  

6.5 ปญหาจากนสิิตผลการวจิัยพบวา นสิิตไมใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม  
 

อภิปรายผล     

ข้อเสนอและเชิงนโยบาย 

              จากผลการวิจัย พบว่าผลกระทบจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนิสิต ได้รับผลประโยชน์มากกว่า

ผลเสีย นิสิตมีส่วนร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ในเรื่องต่าง  ๆมากมาย  เช่น ได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ใน

การท างานนอกชั้นเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เพิ่มทักษะให้แก่ตนเองในด้านต่าง  ๆ เช่น การเป็นผู้น า  

ผู้ตาม การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร  การปรับตัว การแสดงออก ส าหรับผลเสียของกิจกรรม ในเรื่องการ

จัดแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน  ไม่มีเวลาว่างในการเข้าร่วมกิจกรรม ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานท่ีจัดขึ้น และยังพบว่าการมีส่วนร่วมกิจกรรมไม่ได้มีผลกระทบ

ต่อการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด 
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 1.  ในส่วนกิจกรรมท่ีเน้นนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องสอดแทรกความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น   

ซึ่ง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น 

กิจกรรมภายในคณะ, กิจกรรมเพื่อชุมชนกิจกรรมสโมสรนสิิต 

  2.  ในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือของคณะ การมีเกียรติบัตรส าหรับนิสิตท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม จะชว่ยสร้างความนา่สนใจและดึงดูดให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ 

 3.  สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนิสิตบางกลุ่มอาจจะกังวลใน

เร่ืองการเรียน ไม่สนในใจกิจกรรม หรือแบ่งเวลาไม่ถูกตอ้ง ฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จะท าให้

นสิิตได้รู้จักตัวเองมากขึ้น พบเพื่อนใหม ่และอาจจะค้นพบในสิ่งท่ีตัวเองชอบและถนัด สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้า

กับผู้อื่นได้งา่ย  

         4.  การน าผลการประเมินภายหลังจาการจัดกิจกรรมมาจัดท า KM เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ปรับปรุงลักาณะของกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมอยา่งแทจ้รงิ   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

 1.  มหาวทิยาลัยจัดส ารวจและเสนอแนะในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนสิิตท่ีมีความต้องการในเข้า

ร่วม และเปิดโอกาสให้นิสติได้ออกความคิดเห็นในการออกแบบกิจกรรมท่ีปฏบัิตอิยูแ่ลว้หรือท่ีก าลังจะจัดขึน้ ซึ่งตัง้อยู่

ในกรอบและกติกาอย่างถูกต้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมให้มากที่สุด    

  2.  ในการท ากิจกรรมจ าเป็นตอ้งสอดแทรกการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะ

ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มทัีกษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)   
 

กติติกรรมประกาศ 

การวจิัยในครัง้นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากงบประมาณรายได้ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลัยพะเยาการวจิัยสถาบันเร่ืองนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความชว่ยเหลืออยา่งดียิ่ง ท้ังดา้นวชิาการ

และด้านการด าเนินงานวิจัย ขอขอบคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ  รองคณบดีฝ่ายกิจการและอาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ ให้ค าปรึกษาและแนวทางในการจัดท างานวิจัยนี้ 

ขอขอบคุณกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลทุกทา่น ที่ให้ความร่วมมอืแกผู่้วิจัยในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชนด์้วยดตีลอดมา   
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ผลของการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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The Result of Learning Management to Integration of MIAP and Cooperative 

Learning STAD in Organization and Management Course, Faculty of Business 

Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla 
 

พรวดี เพ็งสุวรรณ1* 

Pornwadee Pengsuwan1*
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ 

MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  2) ศึกษาเจตคติต่อการบูรณาการจัดการการเรียนรู้แบบ MIAP และ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย สงขลา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาองคก์ารและการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

120 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) แบบแผนการวิจัย คือ one group pretest - posttest 

design เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย คือ  1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  2) แบบสอบถามเจต

คติท่ีมีต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD  3) แผนจัดการเรียนรู้ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยาก  

ค่าความเชื่อม่ัน ค่าความเท่ียงตรง และค่าประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ 

 ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการหลังผ่านการบูรณาการจัดการ

เรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนร้อยละ 43.22 และหลังเรียนร้อยละ 75.20  2) เจตคติต่อการ 

บูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  
 

ค าส าคัญ:   การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

This research had the following objectives: (1) to study the learning achievement of the usage of learning 

management to Integration of MIAP and cooperative learning STAD; and (2)  to study the attitude toward the 

usage of learning management to Integration of MIAP and cooperative learning STAD. The sampling of 120 students 

were chosen using purposive sampling from organization and management course, semester 2, academic Year 

2017, at the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla.  The 

research design is one group pretest–posttest design. The research tools used were: (1) learning-outcome pre-

test and post- test; (2)  questionnaire on the attitude toward the usage of learning management to Integration of 

MIAP and cooperative learning STAD; and (3) lesson plans. The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation, discrimination, difficulty, reliability, validity and meguigan’s efficiency value. 

 The findings of this study were:  ( 1)  the learning achievement of the usage of learning management to 

Integration of MIAP and cooperative learning STAD, as revealed by the difference between the pre-test and post-

test results, was significant at the level of 0.05, whereby the pre-test and post-test result were 43.22 and 75.20 

percent; (2)  the attitude level toward the usage of learning management to Integration of MIAP and cooperative 

learning STAD was generally high level. 
 

Keywords:   Learning management MIAP, Cooperative learning STAD, Learning effectiveness 
 

บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นท่ีผู้เรียน

เป็นส าคัญ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนด าเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ั งนี้ ผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา , 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542) เพื่อสร้างองค์การความรู้ใหม่ให้กับผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถพัฒนา 

การเรียนรู้ เพิ่มทักษะและรูปแบบในการเรยีนรู้ใหม ่ๆ ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตล่ะรายบุคคลของแต่ละ

รายวิชา รวมท้ังผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและบูรณาการตามความเหมาะสมไป

พร้อม ๆ กัน ในด้านการจัดการเรียนการสอนผู้สอนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากกว่าการใช้วิธีสอน 

แบบตา่ง ๆ อื่นหลายรูปแบบ จึงท าให้นักเรียนขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือฝึกฝนการแก้ปัญหาระหว่างการเรียน 

การสอน ท าให้นักเรียนไม่ค่อยมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี     

การจัดการการเรียนการสอนของรายวิชาองค์การและการจัดการ (Organization and Management) รหัส 

0531110660 อยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐาน คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาและเน้นให้เข้าใจถึงหลักการ

ท่ัวไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ  

การน า การควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

การตัดสินใจ การจัดการความเปลี่ยนแปลง จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรูปแบบของ 
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การเรียนการสอนเน้นวิธีการบรรยายทฤษฎีความรู้ จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่า ผู้เรียนไม่มีความ

กระตือรืนร้นต่อการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ประกอบกับมคอ. 3 หมวดท่ี 4 ให้นักศึกษามีการพัฒนาการ

เรียนในด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีวินัยและสามารถปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม รวมท้ังมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางด้าน

วิชาชีพ จากความต้องการให้นักศึกษามีสมรรถนะตามท่ีกล่าวมา และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะสามารถท าให้พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณสมบัตติามท่ีต้องการได้ (วราภรณ์ ศรีวิโรจน.์ 2559) 

การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  

มทัีกษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนัน้เพื่อแกปั้ญหาและพัฒนาผู้เรียนผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัย

ผลของการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ในรายวิชาองค์การและ 

การจัดการ   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื STAD  

 2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

        ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิของการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  

มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. เจตคติต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD อยู่ในระดับมาก 

 

 

  

 

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP 

และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD 

ในรายวชิาองค์การและการจัดการ 

      
 
 
 

ผลของการ บู รณาการจั ดการ เ รี ยน รู้ 

แบบMIAP และการจัดการเ รียน รู้แบบ

ร่วมมอื STAD 

   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  - เจตคตติอ่การบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
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-Proceeding- 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวข้อง 

 ความหมายของการเรียนรู ้

 สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2527) การเรียนรู้ หมายถึง บุคคลจะเรียนรู้ได้เมื่อบุคคลนั้น มีความต้องการท่ีจะเรียน 

ท าการศึกษาข้อมูลหรือเนื้อหาวิชา พยายามท่ีจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อแก้ปัญหา และประสบผลส าเร็จในการแก้ปัญหานั้น 

เมื่อเป็นดังนีแ้ล้วพฤตกิรรมของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนแปลงไป คือ จากเดมิแก้ปัญหายังไม่ได้หรือยังท าไมไ่ด้ หลังจากผ่าน

ขั้นตอนท้ังสี่นี้แล้วก็จะแก้ปัญหานั้นได้หรือท าได้แล้วนั่นเอง จึงเรียกได้ว่าได้เกิดการเรียนรู้ 

 นุชลี อุปภัย (2555) การเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของบุคคลที่

ค่อยขา้งถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมปีระสบการณ์เมื่ออยูก่ับสิ่งแวดลอ้ม 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้ คือ บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้จากความต้องการท่ีจะพยายาม

แก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนข้างถาวร ซึ่งมิใช่ผลมาจากการ

ตอบสนองตามธรรมชาติโดยตรง 

 ความหมายของการสอนการคิดแบบบูรณาการ 

 ชนาธิป พรกุล (2554) การสอนการคิดแบบบูรณาการ คือ การสอนกระบวนการคิดไปพร้อมกับเนื้อหา หรือ

เป็นการสอนท่ีใชก้ระบวนการคิดเป็นเครื่องมือเรียนรู้เนื้อหา 

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การสอนการคิดแบบบูรณาการ คือ กระบวนการคิดและการเรียนโดยใช้

เนื้อหาเป็นเครื่องมือมาประกอบในการสอน 
 

 การจัดการการเรียนรูแ้บบ MIAP (Motivation Information Application and Progress Achievement 

Divisions) 

 สุชาติ ศริิสุขไพบูลย ์(2527) ได้กลา่วว่าบุคคลจะเกิดการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย 4 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

   1. ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) จุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ท่ีดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม  

มีความตั้งใจ และสนใจท่ีจะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ เมื่อได้รับมอบหมายงานท่ียังไม่เคยท ามาก่อน 

ผู้เรียนจึงประสบปัญหาและมีความสนใจที่จะแก้ปัญหานั้น   

   2. ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เมื่อผู้เรียนประสบปัญหา และต้องการท่ีจะแก้ปัญหาท่ีไม่เคยท ามา

ก่อน จึงต้องท าการศกึษาหาข้อมูลและท าการจัดเก็บรวมรวมขอ้มูลตา่ง ๆ เพื่อท่ีจะน าข้อมูลไปใชใ้นการแกปั้ญหานั้น  

   3. ขั้นพยายาม (Application) ข้อมูลท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอส าหรับการ

แก้ปัญหา ดังนัน้ ผู้เรียนจึงจ าเป็นจะต้องพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มเตมิ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา 

   4. ขั้นส าเร็จผล (Progress) การพยายามน าข้อมูลมาใช้แก้ปัญหา ย่อมท าให้เกิดผลของการแก้ปัญหา 

หากข้อมูลท่ีได้มามีความถูกต้องและเพียงพอ ก็ย่อมจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้ แต่หากแก้ปัญหาไม่ส า เร็จ ก็จะต้อง

ย้อนกลับไปดูขั้นตอนของขบวนการอีกคร้ัง ขั้นส าเร็จผลเปรียบเหมือนกับขั้นตอนการตรวจผลงานของผู้เรียนท่ีได้จาก

การแก้ปัญหา  
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 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD (Student Teams-Achievement Divisions) 

 สุรางค์ โค้วตระกูล (2559) การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท่ีนักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อย 

เพื่อเรียนรู้บทเรียนหรือหัวข้อเร่ืองทางวิชาการของวิชาท่ีเรียนต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

ร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มจะได้รับมอบหมายงาน และมีความรับผิดชอบในงานตนได้รับ เพื่อหาค าตอบส่วนหนึ่ งของ

บทเรียนและเมื่อท าเสร็จก็จะต้องช่วยสมาชิกอื่นท่ีอาจมีปัญหา กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มคีวามสามารถคละ

กัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ประมาณ 3-6 คน 

 สุวทิย ์มูลค า และอรทัย มูลค า (2545) ได้เสนอองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD ดังนี้ 

1) การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว แล้วน าเสนอเนื้อหามาคิดรวบยอดขึ้นมาใหม่  

2) การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน หรือคละกันและชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึง

บทบาทของหน้าท่ีของแต่ละคนในกลุ่มท่ีจะต้องช่วยกันและร่วมกันเรียนรู้  เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคนจะ

ส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม  3) การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลหลังจาก

เรียนรู้แล้ว  4) คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้เรียนอาจจะร่วมกันก าหนดคะแนนความก้าวหนา้ในการพัฒนา

เป็นเกณฑ์ขึ้นมาได ้ 5) การรับรองผลงาน การประกาศผลงานของทีมเพื่อรับรองและยกยอ่งชมเชยในรูปแบบตา่ง ๆ 

 ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213- 240) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียน

ควรร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน เพราะการแข่งขันก่อนให้เกิด สภาพการณ์ของการแพ้ -ชนะ  

ต่างจากการร่วมมอืกัน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อันเป็น สภาพการณ์ท่ีดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและ

สตปัิญญา หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ต้องอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถอืว่า

ทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกันและจะต้องพึ่งพากันเพื่อความส าเร็จร่วมกัน 2) การเรียนรู้ท่ีดีต้องอาศัยการหันหน้า

เข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรียนรู้ต่าง ๆ 3) การเรียนรู้ร่วมกันต้องอาศัย

ทักษะทางสังคม 4) การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มท่ีใช้ในการท างาน  5) การเรียนรู้ร่วมกัน

จะตอ้งมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิท้ังรายบุคคลและรายกลุม่ท่ีสามารถตรวจสอบ และวัดประเมินได้ 

 ชนาธิป พรกุล (2554) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) การพึ่งพา

กันทางบวก ผู้เรียนรับรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน หากคนในกลุ่มไม่ประสบความส าเร็จกลุ่มก็จะไม่ประสบ

ความส าเร็จด้วย ดังนั้น งานท่ีครูสั่งให้ท าทุกคนจะต้องช่วยกันท างานให้เสร็จ โดยอาศัยทักษะของทุกคนในกลุ่ ม  

2) การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มหันหน้าเข้าหากัน มีการสื่อสาร พูด ฟัง ตัดสินใจแก้ปัญหาและ

ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3) ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของทุกคน ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม แต่ละคน

ต้องแสดงความสามารถในการท างานร่วมกันเพื่อช่วยผู้อ่ืน 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ผู้เรียนต้องใช้ทักษะ

การฟัง พูด อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ท่ีจะจัดการความขัดแย้ง และเรียนรู้คุณค่าของความคิดท่ีแตกต่าง  

5) กระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนอภปิรายวธีิท างาน การรักษาความสัมพันธ์อันดใีนกลุ่ม และประเมินความก้าวหนา้ 

    สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท่ีนักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อย 

สมาชิกของกลุ่มจะได้รับมอบหมายงานท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ 

ความสามารถแตกต่างกัน สมาชกิทุกคนมโีอกาสคิด พูด ลงมือท าและรว่มกันอภปิรายและประเมินผลความก้าวหนา้ 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
 การศึกษาผลของการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ได้

ด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest–posttest 

design)  

   1. ประชากร/กลุ่มตัวอยา่ง 
       ประชากร คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาองค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 225 คน 

      กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ี

ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ผู้วิจัยในรายวิชาองค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

120 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) 

   2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้   

        2.1 แผนการจัดการการเรียนรู้ วิชาองค์การและการจัดการ จ านวน 12 บทเรียน 

จ านวน 45 ช่ัวโมง 

         2.2 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ โดย

แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรยีนเป็นแบบทดสอบเดียวกัน  

         2.3 แบบสอบถามเจตคตขิองการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ STAD แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ 

         3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ทดสอบก่อนเรียน 

3.2 แบ่งกลุ่มคละตามความสามารถระหว่างนักศึกษาเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนรวมกลุ่ม

เดียวกัน กลุ่มละประมาณ 5 คน  

3.3 ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 

MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD จ านวน 12 แผน เวลา 45 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ภาคการศกึษาท่ี 

2 ปีการศึกษา 2560 

3.4 ท าการทดสอบหลังเรียน  

3.5 สอบถามเจตคติต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอื STAD 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) จากแบบทดสอบและ

แบบสอบถาม ใชค้่าร้อยละ (percentage) คา่เฉลี่ย (arithmetic mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยาก (difficulty) ค่าความเชื่อมั่น (reliability) (KR-20) ค่าความเท่ียงตรง (IOC) และค่า

ประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ ดังนี้ 

 

  1. ค่าร้อยละ (percentage)  

   ร้อยละ  = 
 ความถี่ท่ีต้องการเปรียบเทียบ 

          จ านวนท้ังหมด 
X 100 

      2. ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

    

    

    ก าหนดให ้          X    แทน      ค่าเฉลี่ย                                                                    

                                              X        แทน      ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม                                                                                      

                                                n           แทน      จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

       
                 )1-(

)Σ(-Σ 22

NN

XXN
SD  

       

     ก าหนดให ้       SD  แทน     ส่านเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

                                 X         แทน     คะแนนแต่ละตัว     

                                Σ         แทน      ผลรวม      

                                       N        แทน      จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

    

   4. ค่าอ านาจจ าแนก (r)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

             

2

N
r RR lu


  

       ก าหนดให ้       r  แทน      คา่อ านาจจ าแนก 

                    Ru  แทน      จ านวนนักศกึษาท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 

                    RL  แทน      จ านวนนักศกึษาท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ า 

                    N  แทน      จ านวนนักศกึษาในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

   

     5. ค่าความยาก (difficulty) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

         

n

X
X




N

R
P 
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                ก าหนดให ้       P      แทน       ค่าอ านาจจ าแนก 

                    R   แทน       จ านวนคนท่ีท าข้อน้ันถูก 

                    N   แทน       จ านวนคนท่ีท าข้อน้ันท้ังหมด 

   

  6. ค่าความเชื่อม่ัน (reliability) (KR-20) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ru  






















S

pq

t
n

n
2

1
1

 

           ก าหนดให้        ru         แทน       ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ   

                     n         แทน       จ านวนขอ้ของเครืองมือวัด  

          p         แทน       สดัสว่นของผู้ท่ีท าไดใ้นขอ้หน่ึงๆ  

                    q  แทน       สดัสว่นของผู้ท่ีท าผดิในขอ้หน่ึงๆ หรอืคอื 1-p 

                   S2
t         แทน       คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมอืฉบับนัน้ 

     

   7. ค่าความเท่ียงตรง (IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

        
N

R
IOC


  

   ก าหนดให้   R      แทน       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                                    N       แทน      จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

8. ค่าประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์  (มนตช์ัย เทียนทอง, 2554) 

           ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน =   

   Posttest =  คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 

   Pretest   =  คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนบทเรียน 

   

  9. การแปลผลความพงึพอใจตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) แสดงเกณฑ์การแปลความหมาย 

ของคะแนน ดังนี ้ 

           ระดับคา่เฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 

   4.51 – 5.00  ระดับมากที่สุด 

   3.51 – 4.50  ระดับมาก 

   2.51 – 3.50  ระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50  ระดับน้อย 

   1.00 – 1.50  ระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา  

         การเรียนวิชาองค์การและการจัดการ เมื่อผ่านการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมอื STAD พบวา่ 

 1. ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิท์างการ

เรียน 
คะแนนเต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

คะแนน 80 34.57 6.82 60.17 13.49 27.24* 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 120 คน มแีบบทดสอบจ านวน 80 ข้อ คะแนน

ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 34.57 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.82 ( X = 34.57, S.D. = 6.82)  เมื่อผ่านการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD แล้วพบว่า คะแนน

หลังเรียนเฉลี่ย 60.17 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 13.49 ( X = 60.17, S.D. = 13.49) แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

 2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนสอน 

คะแนน คะแนนรวม Mean ร้อยละ 

ก่อนเรียน 2075 34.57 43.22 

หลังเรียน 3610 60.17 75.20 

             ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 1.74 
  

 จากตารางท่ี 2 กลุ่มตัวอยา่งได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนถูกตอ้งเฉลี่ย ร้อยละ 43.22 และหลัง

เรียนถูกต้องเฉลี่ย ร้อยละ 75.20 โดยการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนจากผลสัมฤทธ์ิของ

ผู้เรียนจากสัดส่วนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบทดสอบก่อนเรียน ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของการ

จัดการเรียนการสอนมคี่าเท่ากับ 1.74 ซึ่งสูงกว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์  

 เจตคตติ่อการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ 

  ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับของเจตคติจากการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ แบบ 

MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับของเจตคติจากการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ 

รายการ 
x̄  S.D. 

ระดับของเจต

คต ิ

ด้านเนื้อหา 4.33 0.622 มาก 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน/วธีิสอน 4.37 0.671 มาก 

ด้านการวัดและการประเมินผล 4.44 0.678 มาก 

ด้านการใชส้ื่อการสอน  4.16 0.738 มาก 

ด้านใบงาน/แบบฝึกหัด/ชิ้นงาน 4.50 0.612 มาก 

ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 4.59 0.610 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.39 0.655 มาก 

  

 จากตารางท่ี 3 เจตคตท่ีิมีตอ่การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD 

ท่ีมีต่อการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ 6 ด้าน ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

 (x̄  = 4.39 และ S.D. = 0.655) พบวา่ เจตคติท่ีมีต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 และ S.D. = 0.610) รองลงมาด้านใบงาน/แบบฝึกหัด/ชิ้นงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก (x̄ = 4.50 และ S.D. = 0.612) และล าดับสุดท้ายด้านการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 4.16 และ S.D. = 0.738) 
 

อภิปรายผล 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการหลังผ่านการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD พบว่า คะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย

ของดวงกมล โพธ์ินาค และวิทวัส ทิพยส์ุวรรณ (2555) ที่ท าการวจิัยเร่ืองการศกึษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์

นิเทศให้ค าปรึกษาเทคนิควิธีการสอน ท้ังนี้ เป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP เหมาะส าหรับการเรียน 

การสอนทางด้านสายวิชาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) ท่ีท าการวิจัยเร่ือง 

การพัฒนาพฤตกิรรมการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอน

แบบมีส่วนร่วม (active learning) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ รายวิชา 

1101 หลักการตลาดของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จากการสอนแบบมีส่วนร่วม (active learning) เป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐานหลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ท้ังนี้เพราะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ และเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (active 

learning) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จะสูง เหมาะที่จะใชก้ับการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน 

 2. เจตคติต่อการบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื STAD จากผลการวจิัย

พบว่า ระดับเจตคติท่ีมีต่อการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ด้านเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน/วิธีสอน  

การวัดและการประเมินผล การใช้สื่อการสอน ใบงาน/แบบฝึกหัด/ชิ้นงาน และคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนของ
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับของเจตคติภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรวุฒิ ชอบ

พิเชียร (2552) ที่ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการใช้การบูรณาการจัดการเรียนรู้ในวชิาสัมมนาการบัญชีการเงินของ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และระดับของเจตคติท่ีมี

ต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีทุกด้านและสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงกมล โพธ์ินาค และวิทวัส 

ทิพย์สุวรรณ (2555) ที่ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อ

เครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์นเิทศให้ค าปรึกษาเทคนคิวธีิการ

สอนท่ีผลการวิจัยพบว่า ระดับเจตคติท่ีมีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะการ  

บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ได้ช่วยเหลือพึงพากัน ได้คิดและลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับ

การท างานจริง ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความตื่นตัว สนุกสนาน และได้ความรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

การสอนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงอยูใ่นระดับสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน างานวจิัยไปใช้ 

      1. ในการเรียนการสอนนักศึกษาในกลุ่มเรียนมีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกัน การบูรณาการจัดการ

เรียนรู้แบบ MIAP และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ต้องคละเด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กอ่อน กระจายในทุก

กลุ่มอยา่งสม่ าเสมอ  

  2. ไมค่วรมกีารสับเปลี่ยนสมาชกิระหวา่งกลุ่มในเวลาเรียน        

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมกีารท าวิจัยกับวชิาอ่ืน ๆ  

2. ควรมกีารท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบอื่น ๆ โดยค านงึถึงธรรมชาตขิองวิชา และวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร  
       

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถส าเร็จลุลว่งไปได้ด้วยด ีด้วยความกรุณาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย สงขลา ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญและทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องท่ีกรุณาให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น 

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องตา่ง ๆ จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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สื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Pronoun ระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

Interactive Learning Media, English Subject, Pronoun in Matthayom 1 , Mae 

Lao Witthayakhom School, Mae Lao District, Chiang Rai Province 
 

เจนนิเฟอร์ แมรี่ย์ ไฟร์เออร์1, ประกายมาศ อิ่นค า1 และ จริวัฒน์ สุขแก้ว1* 

Jennifer Mary Fryar1, Prakaymas Inkham1 and Jirawat Sookkaew1* 
 

บทคัดย่อ 
 สื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ รายวชิาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาว

วิทยาคม อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  1) เพื่อสร้างสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้ความรู้

เร่ือง Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  2) เพื่อน าสื่ออินเตอร์แอคทีฟไปใช้งานในการเรียนการสอน 

Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) แบบสัมภาษณ์หาข้อมูลเชิง

ลึกและแนวคิดการออกแบบสื่อการเรียนรู้ จากครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  2) แบบประเมิน

ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้อนิเตอร์แอคทีฟของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง  3) แบบทดสอบ

ก่อนเรียน  4) แบบทดสอบหลังเรียน  5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟของ

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ท่ีเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun จ านวน 34 คน เป็นนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 22 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง ผลการวิจัยพบวา่ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนใช้สื่อจะมคี่าที่ 5.42 คะแนน และ 9.00 คะแนนหลังจากใช้สื่อ คะแนน

ของนักเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ค าส าคัญ:   การสร้างสื่ออินเตอร์แอคทฟี, สื่อการเรียนรู้, วชิาภาษาอังกฤษ 
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Abstract  
 Interactive learning media, English subject, Pronoun in Matthayom 1, Mae Lao Witthayakhom School, Mae 

Lao District, Chiang Rai Province, has the following objectives:   1)  To create interactive media to educate about 

Pronoun for Matthayom 1 students;  2) To use interactive media in teaching and learning Pronoun for Matthayom 

1 students. The research tools are:  1) Interview form for searching in-depth information and concepts of learning 

media design from the English teacher in Mae Lao Witthayakhom School;  2) Interactive learning media evaluation 

form of three experts by specific selection;  3)  Pre- test;  4)  Post- test;  5)  Satisfaction assessment form to the 

interactive learning media of the target group. The sample group used in the research was Matthayom 1 students 

in Mae Lao Witthayakhom School, consisting of 34 specifically selected students that studied about Pronoun:  12 

male students and 22 female students. The research found that the students’ mean score before using the media 

is 5. 42 points and 9.00 points after using the media.  The students’  scores were higher than before learning at 

the statistical significance level of .05. 
 

Keywords:   Creating interactive media, Learning media, English subject 
 

บทน า 

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันโดยตรง การใช้

อินเทอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ หรือตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จนกระท่ังถึงการสมัครเข้าท างานในเกือบทุก

อาชีพล้วนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอบเข้าท างาน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกท่ีคนท่ัวไปสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจ รวมถึงยังเป็นภาษาท่ีใช้ต่อยอดในหลายๆเร่ืองไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ  

ซึ่งนับได้ว่าภาอังกฤษถือเป็นวิชาความรู้ท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีการติดต่อสื่อสารสามารถ

เชื่อมต่อกันได้โดยง่าย โดยเร่ือง Pronoun หรือในภาษาไทยเรียกว่า “ค าสรรพนาม” เป็นค าท่ีใช้แทนค านามเพื่อ

หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงค านามนั้นซ้ า เพื่อให้รูปประโยคกระชับเข้าใจง่าย อาจจะท าหน้าท่ีเป็น ประธาน กรรม หรือ

แสดงความเป็นเจ้าของได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักเรียนในชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

แม้ปัจจุบันการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ยังอยู่ในยุคท่ีต้องปรับตัวและเจาะจงเนื้อหาให้

เหมาะสมกับพื้นฐานของนักเรียน และพฤติกรรมการใช้งานสื่อและพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย 

ซึ่งสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างมากในการสร้างประสบการณ์ทางการศกึษาที่ดีให้แก่นักเรียน สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐในการผลักดันน าเทคโนโลยีดิจิตัลและมัลติมีเดียมาใช้ในการพัฒนาประเทศในหลากหลาย  

ด้าน รวมถึงการน ามาใช้ในด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา 

(แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559) ซึ่งการใช้อินเตอร์แอคทีฟนั้น เป็นสื่อท่ีสามารถใช้งานได้ ตามท่ี

ต้องการสามารถน ารูปแบบของสื่อหลากหลายมาผสมกัน เช่นภาพ เสียง วีดีโอ เกม เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย

แตกต่างจากการสื่อเพื่อการเรียนการสอนในยุคท่ีผ่านมากว่าวคือมีการโต้ตอบไปมาได้ระหว่างสื่อกับผู้ใช้งาน  

สื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทฟี ยังช่วยสร้างความสนใจให้เกิดการโต้ตอบกับสื่อการเรียนและสื่อสารกับคุณครูผู้สอนได้

อย่างสนุกเพลิดเพลนิ ก็จะน าไปสู่การเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ในที่สุด สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญอยา่งมากใน

การสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะ

ช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น สื่อจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนาน 
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-Proceeding- 

เพลิดเพลินและไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน ช่วยให้นักเรียนกับผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 

รวมท้ังการสร้างความรู้สกึดีตอ่การใชส้ื่อการเรียนรู้เพื่อการสร้างนสิัยในการคน้ควา้และศึกษาของผู้เรียน 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการสร้างสื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อการสร้างรูปแบบแนวทางในการเพิ่มช่องทางการเรียนให้แก่

สถาบันการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ผู้ให้ผู้เรียนเกิด

ความเพลิดเพลิน และได้ประโยชน์เนื้อหาความรู้จากสื่ออินเตอร์แอคทีฟท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนใน

รายวิชาของสถาบันการศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลักดันและส่งเสริมปัจจัยทางด้านการเรียน  

การสอนภาษาอังกฤษได้ดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้ความรู้เร่ือง Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาว

วทิยาคม 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพจากการใช้สื่อในการประกอบการเรียนการสอนการสอน Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการเปรียบเทียบผลจากการใช้สื่อก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun 

จ านวน 34 คน  

2.  ครูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1 ท่าน 

3.  ผู้เชยีวชาญดา้นสื่อการสอนและสื่อมัลตมิเีดียจ านวน 3 ท่าน 

เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1.  แบบสัมภาษณค์รูผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  

2.  แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทฟีก่อนการเผยแพร่ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

3.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เร่ือง Pronoun 

โดยในการผลิตส่ือสื่ออินเตอร์แอคทฟีให้ความรู้เร่ือง Pronoun ผู้วิจัยได้มกีระบวนการในการผลิตสื่อดังนี้  

1.   การเก็บรวบรวมขอ้มูลได้จาก หนังสือ เอกสาร บทความข้อมูลจากเว็บไซต์ตา่ง ๆ  

2. รวบรวมข้อมูลด้านเนื้อหาเร่ือง Pronoun ท่ีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาว

วทิยาคม 

3. การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล โดยในกระบวนการออกแบบผู้วิจัยได้ใช้ตัวอย่างและรูปแบบการออกแบบ

กราฟิก จากแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบสื่อ รวมท้ังความต้องการของสื่อจาก

กลุ่มเป้าหมายเพื่อน าข้อมูลมาวเิคราะห์แล้วท าการออกแบบสื่อ  

4. การสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Animate ในการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ และ 

องคป์ระกอบด้านกราฟิก จากโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator  

5. สร้างแบบสอบถามโดยให้สอดคล้องกับแนวคิดในการวจิัย 

6. น าแบบสอบถามที่ได้ไปใชง้านกับกลุม่ตัวอย่าง 
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-Proceeding- 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศกึษา เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาค 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ จ านวน 36 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้นคือ สื่ออินเตอร์แอคทีฟให้ความรู้เร่ือง Pronoun ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่

ลาววทิยาคม 

  ตัวแปรตามคือ  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียดัชนปีระสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดีย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติท่ีใช้หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบ (t-test for 

Dependent Samples) โดยใชสู้ตร (นวลศรี ช านาญกิจ, 2549: 22 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน. 2551 : 22)  

 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบคะแนนก่อนสอบและหลังสอบของนักเรียนท้ัง 36 คน 

การทดสอบ x̄  S.D. D̅ S.D.D t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 5.42 1.68 3.58 2.39 8.98 0.00 

หลังเรียน 9.00 2.39 
 

ผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเร่ืองสื่อการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 โรงเรียน แม่ลาววิทยาคม อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิในด้านผลการเรียนของ  

ก่อนและหลังการใช้สื่อพบว่า ผู้เรียนท้ัง ซึ่งพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนั้น มีค่าเฉลี่ยนคะแนนเท่ากับ 

5.42 คะแนน และ 9.00 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนน จากก่อนและหลังใช้สื่อของนักเรียน

พบว่า คะแนนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เชี่ยวชาญพบวา่มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.24 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีด ีและผู้เชี่ยวชาญท้ังหมดให้ความเห็นวา่สื่อการเรียนรู้อนิเตอร์

แอคทีฟ รายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Pronoun ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชยีงราย เหมาะสมกับการน ามาใชเ้ป็นสื่อการเรียนโดยใช้ระดับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 4.05 จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดใีนการประเมินความเหมาะสมของส่ือ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การสร้างสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องการ

สร้างแนวทางการให้ความรู้เร่ือง Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการน าสื่ออินเตอร์แอคทีฟไปใช้

งานในการเรียนการสอน Pronoun ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 นั้นผู้วิจัยพบว่าการวิจัยในคร้ังนี้ท าให้เห็นถึง

เนื้อหาท่ีใช้สร้างสื่อมีความเหมาะสมเพราะอ้างอิงจากหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

การใช้ต าราหรือสื่อการสอนท่ีนักเรียนคุ้นเคยกับเนื้อหาอยู่แล้วและการสร้างสื่อท่ีช่วยสนับสนุนเนื้อหาการเรียน 
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-Proceeding- 

การสอนถือเป็นตัวช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้สื่อท้ังสองควบคู่กันนี้ท าให้ผลจากการเรียน

สอดคล้องความต้องการท่ีจะให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น โดยในการสร้างสื่อ

อินเตอร์แอคทีฟนั้น การใช้การออกแบบเป็นตัวการ์ตูน เสียง ระบบการเล่น การออกแบบ การออกแบบกราฟิก มีผล

กับการเรียนรู้สง่ผลตอ่การจดจ าเนือ้หาของสื่อได้ดมีากขึ้น ชว่ยให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาสื่อได้มากขึ้น เพราะผู้เรียนได้มี

การกระท าหรือกิจกรรมในระหว่างการศึกษาและใชง้านสื่อช่วยเพิ่มท้ังทักษะการฟัง พูด อา่น เขยีน อย่างกระตอืรือร้น

และสนุกสนาน ช่วยดึงดูดความสนใจ เกิดการโต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้เรียน หลังจากน าสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน

จรงิพบวา่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้  ซึ่งเห็นได้ชัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนใชส้ื่อจะมีคา่ท่ี 5.42 คะแนน 

และมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังสอบท่ี 9.00 คะแนน นักเรียนมีการโต้ตอบกับสื่อและมีพัฒนาการทางด้านการเรียนท่ีดีขึ้น 

เพราะผู้เรียนได้ใชง้านสื่อท่ีตรงตามความต้องการของวัยและมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสื่อและผู้ใช ้แตกตา่งจากสื่อ

หรือเคร่ืองมือช่วยสอนเดิมท่ีเป็นสื่อเชิงเดี่ยวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานสื่อ ด้วยเนื้อหาท่ีไม่มากนักท าให้ผู้เรียนจดจ า

และเข้าใจกับเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอได้งา่ยขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ท าความเขา้ใจก่อนเรียนกับผู้เรียน และก าหนดเวลาในการเรียนและใช้สื่อให้มีความเหมาะสมไม่นาน

เกินไป 

2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือท่ีใชง้านเชน่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณต์อ่พ่วง ก่อนการใชง้าน 

3. จ านวนของผู้ใชง้านและทดสอบสื่อควรมจี านวนท่ีพอเหมาะกับการควบคุมของผู้เก็บขอ้มูลวจิัย 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งถดัไป 

1. เนื้อหาที่ใชท้ าสื่อไมม่ากจนเกินไป อาจสรา้งสื่อยอ่ยตามแต่ละหัวเร่ืองเพราะช่วยให้รูปแบบสื่อ 

หลากหลายช่วยใหผู้้เรียนเกิดความตื่นตาตื่นใจเอพบกับสื่อในหวัข้อถัดไป และช่วยประหัดเวลาส าหรับผู้วิจัย 

2. ควรเพิ่มเตมิรูปแบบของเกม เพราะผู้เรียนให้ความสนใจในหวัข้อของเกม การน าเนือ้หาจ าเป็นมาใส่

ในเนื้อหาของเกม จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

3. เพิ่มเตมิรูปแบบสื่อชนดิอื่น ๆ เช่น วีดโีอ ภาพ 3 มิต ิเพื่อชว่ยให้สื่อนา่สนใจมากขึน้ 

4. ปรับสื่อให้สามารถใชง้านกับเครื่องมืออื่น ๆได้มากขึ้นเชน่ การปรับให้เป็น แอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้

งานได้กับ สมารท์โฟน และ แท็ปเล็ตได้  
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บทคัดย่อ 
การวจิัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสง่เสริมความเป็นครูมอือาชพีอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติครู ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบจุลภาค กลุ่มตัวอยา่งคือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษา ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 2 กลุ่ม  รวม 56 คน มหาวิทยาลัย

พะเยา ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบจุลภาค รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน รหัสวิชา 161211 แบบวัดความเป็นครูมืออาชีพและแบบ

ประเมินความเป็นครูมืออาชีพ ด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน และ

เปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครูโดยจ าแนกตามสาขา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test) 

ผลการวจิัยพบวา่ การสง่เสริมความเป็นครูมอือาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

จุลภาค จากวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 58.39 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 75.39 มากกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต

ครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค จ าแนกตามสาขาวิชา สาขาเคมีประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.09 สาขา

ฟิสิกส์ประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.57 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติสาธิตการสอนตาม

สาขาวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นท้ังสาขาเคมีและสาขาฟิสิกส์ มีค่าเฉลี่ย 86.31 และ 87.08 ตามล าดับ ซึ่งผลการ

เปรียบเทียบความเป็นครูมอืาชีพของนิสติท้ังสองสาขาไมแ่ตกตา่งกัน 
 

ค าส าคัญ:   ความเป็นครูมอือาชพีในศตวรรษท่ี 21, วธีิการเรียนรู้แบบจุลภาค 
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Abstract  
 The research aims to:  Development of Professional teacher for the 21st century of teacher students by 

Micro- teaching learning.  The sample of this study comprised of 56 student teachers 3 level from School of 

Education, University of Phayao.  The tools applied in the research include 161211 Learning Management and 

Classroom Management.  Pre- test and Post- test research plan was conducted on single group.  The data was 

analyzed by Mean, Standard Deviation, t-test independent. 

 The results found that development of Professional teacher for the 21st century of teacher students by 

Micro- teaching learning from analysis of data before and after study, the mean before study was 58.39, which 

was at high level, and after study was at 75.39, which was at highest level. The students had higher Professional 

teacher for the 21st century of teacher students by Micro-teaching learning level than before study at significance 

level of .05.  About on comparison of Professional teacher for the 21st century of teacher students by Micro-

teaching learning classified by subject the overall of mean chemistry study was 85.09, Physics evaluation overall 

was an mean of 84.57.  When classified in each aspect found that in the practice of teaching demonstration 

according to Fields have a higher average than other areas, both chemistry and physics, with the mean of 86.31 

and 87.08 respectively.  Student teachers who both difference in major no difference in learning management 

professional teacher for the 21st Century. 
 

Keywords:   Professional teacher for the 21st Century, Micro-teaching learning 
 

บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มี

พัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 

โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ่าเป็นในศตวรรษท่ี 21

ตัวชี้วัดท่ีส าคัญมาก 1 ใน 7 ประการนั้นคือ ข้อท่ี 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 มุง่เนน้ผู้เรียนให้มทัีกษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้

ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษท่ี 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การ

สร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหนง่ของประเทศไทยในภูมภิาคเอเชีย

อาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้าง

ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. 2561: 8-9) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556: 59-60 ) กล่าวถึงครูยุคใหม่ก็ต้องม ีMindset หรือวิธีคิดหรือ

กระบวนทัศน์ท่ีถูกต้องคือ ไม่เน้นสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ท่ีจ าเป็นและนักเรียนต้องเรียนแบบให้รู้

จริง (Mastery Learning) เน้นลงมือปฏิบัติ (Action Learning) และต้องเลยจากเรียนเพื่อสอบไปสู่เรียนเพื่อการค้นหา

ศักยภาพของผู้เรียนเพราะฉะนั้นต้องเรียนให้ได้การพัฒนา 5 - 7 ด้านเป็นเรียนรู้บูรณาการไม่ใช่แค่เรียนรู้วิชา สิ่งท่ี
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อันตรายยิ่งของระบบการศึกษาท่ัวโลกคือ teach to test คือสอนเพื่อไปสอบให้ได้และเอาผลการสอบเป็นสรณะ คือ

อันตรายท าลายเด็กท่ีสุด อีกประการคือครูท้ังหลายต้องเป็นนักประเมนิแบบ assessment เน้นการประเมนิเพื่อพัฒนา

(Formative Assessment) ประเทศเราต้องพยายามท าให้มี Mindset ท่ีถูกต้องตามยุค ดังนี้ 

• ไมเ่นน้สอนครอบคลุมตามหลักสูตร เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะ & ความรู้ท่ีจ าเป็น 

• นักเรียนต้องเรียนให้รู้จริง (Mastery Learning) 

• เนน้เรียนโดยลงมือปฏบัิต ิ(Action Learning) 

• ไมเ่นน้เรียนเพื่อสอบ ต้องเรียนเพื่อพัฒนาเต็มศักยภาพ 

• เนน้ประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) 

• ครูต้องเรียนรู้จากการท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏบัิติ 
 

ท้ังนี้เป้าหมายนี้สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching) ท่ีเป็นไปตามหลักการ

เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) สู่การน าปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่ง ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ และธนารักษ์  

สารเถื่อนแก้ว (2559: 7) ได้น าเสนอว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) หรือ

กระบวนการสร้างความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมี

ความหมายต่อตนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับ

การปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ 

สิ่งแวดลอ้มและแหลง่เรียนรู้ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค(Micro-Teaching) เป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วน

จากสถานการณ์จริง ๆ เพื่อง่ายแก่การฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพผู้ฝึกได้มีโอกาสตรวจสอบและ

ปรับปรุงการสอนของตน ลักษณะการสอนแบบจุลภาคท่ีส าคัญ คือ เป็นสถานการณ์จริงในสถานการณ์จ าลองเป็น

การฝึกทักษะเฉพาะอย่าง ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาทันที 

(ทิศนา แขมมณ.ี2557: 36) การฝึกฝนนิสติครูให้ได้เผชญิสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้จริงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิด

ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เสาะแสวงหา ค้นควา้ ท้าทายความสามารถของผู้เรียนเพื่อด าเนนิการแกไ้ขเร่ืองนัน้ท้ังดา้น

การเรียนการสอน ความสามารถของตนเอง อกีทัง้ประเด็นส าคัญผู้เรียนสามารถทราบผลการประเมนิ ข้อควรพัฒนา

ของตนเองในดา้นตา่ง ๆ ได้ทันทีจะชว่ยส่งเสริมความเป็นครูมืออาชพีท้ังอาชพีและแรงจูงใจจากภายใน ดังนัน้ผู้วจิัยจึง

ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาคที่มุ่งเนน้

ท้ังวิชาการ วิชาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอย่างร่วมสมัย ซึ่งจะส่งผลถึงการศึกษาในอนาคตท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

ทุนมนุษย(์Human Capital) ท่ีมีคุณภาพและคุณค่า 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อสง่เสริมความเป็นครูมอือาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค 
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สมมติฐานฐานการวจิัย 
 1. นสิิตท่ีได้เรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบจุลภาคมคีวามเป็นครูมอือาชีพในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. นสิิตสาขาวิชาที่ตา่งกันมีความเป็นครูมอือาชพีในศตวรรษท่ี 21 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาคต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 
การวจิัยคร้ังน้ีมกีรอบการด าเนนิการท่ีเชื่อมโยงดังภาพ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
      1. ความเป็นครูมอือาชพี 

1.1. นยิาม ความหมายความเป็นครูมอือาชพี 

 จากข้อบังคับคุรุสภาวา่ด้วยมาตรฐานวชิาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ใน“ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชพีครู 

ตอ้งมีมาตรฐานการปฏบัิตงิาน ดังนี้ (คุรุสภา.2562: 19) 

(ก) การปฏบัิตหินา้ที่คร ู

(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวญิญาณความเป็นครู 

(2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มคีุณธรรม จริยธรรมและมคีวามเป็นพลเมอืงท่ีเข้มแข็ง 

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกตา่งของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

(4) สรา้งแรงบันดาลใจผู้เรียนใหเ้ป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม 

(5) พัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ ทันสมัยและทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู้ 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

(2) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารูค้ิดและมคีวามเป็นนวัตกร 

(3) ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนา

คณุภาพผู้เรียนได้อยา่งเป็นระบบ 

การจัดการเรียนรู้ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบจุลภาค  

(Micro-teaching 

ความเป็นครูมอือาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของนสิิต 

    1. ความสามารถในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก 

    2. ความสามารถการปฏบัิตกิารสอนตามสาขาวิชาเอก 
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(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึง

สุขภาวะของผู้เรียน 

(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

(6) ปฏบัิตงิานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมสี่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชพี 

      2. คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 

ครูในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ พานิชย์. 2556: 52) กล่าวว่า ครูไม่ใช่ผู้รู้ แต่ต้องเป็นผู้เรียนและเรียนรู้

พร้อมกับเพื่อนครู ครูต้องสร้างความรู้ขึ้นมาใช้เอง เพื่อการท าหน้าท่ี “คุณอ านวย” สรุปว่าการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

นักเรียนเรียนจากการลงมือปฏิบัต ิเชน่เดียวกับครู ครูก็ตอ้งเรียนจริงๆ ครูคอืนักเรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติเหมือนกัน

ครูท าหน้าท่ีเป็นครูฝึก Facilitator หรือ “คุณอ านวย” ของการเรียนรู้ของเด็ก โดยท่ีครูก็ต้องท างานเป็นทีมเหมือนกัน 

การท างานและเรียนรู้กันเป็นทีมของครู เรียกว่า Professional Learning Community (PLC) นี่คือหลักว่าชีวิตครูสมัยใหม่

ต้องท างานเป็นทีมและเรียนรู้เป็นทีม และในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูเป็น “คุณอ านวย” หรือ Facilitator หรือ 

Coach ของการเรียนรู้ของเด็กนั้น ต้องปรึกษาหารอืกันต้ังแต่เร่ิมตน้วางแผน 

สรุปว่าบทบาทครูในศตวรรษท่ี 21 ครูจะไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้ ไม่ใช่ Content Expert ท่ีจริงก็ต้องมีพอสมควร 

แต่ต้องไม่ตั้งตนเป็น expert เพราะต้องรู้เลยว่าอย่างไรเราก็รู้หมดไม่ได้และท่ีส าคัญคือไม่ควรพยายามจะสอนสาระ

หรือ content ให้เด็ก ควรท่ีจะให้เด็กค้นเองเพื่อเขาจะได้เรียนรู้วิธีคน้ รู้วิธีเลอืกเพื่อเอามาปรับใช ้ครูไม่ใชเ่ป็นผู้รู้แต่เป็น

ผู้เรียนและก็เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู ครูต้องเลิกเป็นศิลปินเดี่ยวในโลกสมัยใหม่เพราะถ้าใครยังยืนหยัดเป็นศิลปิน

เดี่ยวจะเดือดร้อนมาก ล าบากมากไม่มีวัน “ร้องเพลง” ได้เพราะ ไม่มีทางเป็นครูท่ีดีได้เพราะต้องการความคิดเห็นท่ี

แตกตา่งและครูตอ้งสร้างความรู้ขึ้นใชเ้องเพื่อการท าหน้าท่ี “คุณอ านวย” การเรียนรู้ของนักเรียน 

ในทัศนะของพนมนคร มีราคา(2017: 31-33) คุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 คือ ครูเป็นบุคคล

ท่ีสังคมให้ความส าคัญและยกย่อง ครูเป็นบุคคลส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นบุคคลท่ีส่งเสริมและ

สร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ในบันทึกนี้ ใคร่ขอเสนอ

ลักษะของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 มาดังนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่จากเคยเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้มาเป็น 

1. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) 

2. ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach) 

3. ครูเป็นผู้ร่วมเรียน/ผู้รวมศึกษา (co - learning/co - investigator) 
 

ลักษณะของครูในยุคศตวรรษท่ี 21ต้องมีลักษณะตามท่ีท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ได้แสดงไว้เป็น

ตัวอยา่ง ดังนี้ ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส (2557) กล่าวว่า "ครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีลักษณะ E - Teacher"ดังนี้ 

  1. Experience มปีระสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ 

  2. Extended มทัีกษะการแสวงหาความรู้ 

3. Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาท่ีทันสมัย 

เหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่ผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี 
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 5. Evaluation เป็นนักประเมินท่ีดี มีความบริสุทธ์ิและยุติธรรม และสามารถใช้ เทคโนโลยีในการ

ประเมินผล 

 6. End - User เป็นผู้ท่ีใชเ้ทคโนโลย ี(user) อย่างคุ้มคา่ และใชไ้ด้อยา่งหลากหลาย 

   7. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยสีร้างบทเรียน 

 8. Engagement ตอ้งร่วมมอืและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยจีนพัฒนา 

เป็นเครอืขา่ยความร่วมมอื เชน่ เกิดชุมชนครูบน web 

   9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในฐานะท่ี

เป็นผู้ผลิตความรู้ผู้กระจายความรู้และผู้ใชค้วามรู้ 
 

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ได้เสนอทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต(C - Teacher) ไว้  

8 ประการคือ 

  1. Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเร่ืองท่ีสอนเป็นอย่างดี หากไม่แม่นในเร่ืองท่ีสอนหรือถ่ายทอด

แลว้ก็ยากที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ 

 2. Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ

สอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ จะชว่ยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ตอ้งการได้เป็นอยา่งดี 

 3. Constructionist ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดท่ีวา่ ผู้เรียนสามารถสรา้งองค์ความรู้ขึน้เองได้จากภายใน

ตัวของผู้เรียนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถน า
แนวคิดนีไ้ปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะที่ตอ้งการได้ 

 4. Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครูครูภายใน

สถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน

การเรียนรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 

 5. Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมอืกันระหว่างนักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียนดว้ยกัน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การ 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง และทักษะท่ีส าคัญอื่น  ๆ 

 6. Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ท้ังการบรรยาย การยกตัวอย่างการเลือกใช้สื่อ  

การน าเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่าง

เหมาะสม 

 7. Creativity ในยุคสมัยหน้าครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อ

ตอ่การเรียนรู้ดว้ยตนเองของผู้เรียน มากกวา่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพยีงอยา่งเดียว 

 8. Caring ครูต้องมมีุทิตาจิตตอ่นักเรียน ตอ้งแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอยา่งจริงใจต่อนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ได้

ดีท่ีสุด 
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3. วิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค (Micro-Teaching Learning) 

นิยาม ความหมาย 

                   วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) ทิศนา แขมมณี (2557: 36) เป็นวิธีสอนท่ียึดหลักการ

ย่อส่วนท้ังขนาดของชั้นเรียน ระยะเวลาท่ีสอนและชนิดของทักษะ วิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที  

ในการฝึกทักษะแต่ละชนิด เมื่อสอนเสร็จมีการวิเคราะห์และประเมินผลการสอนจากภาพและเสียงบันทึกไว้ใน Video 

Tape และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอน การสอนแบบจุลภาคจึงเป็นการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ย่อส่วน

จากสถานการณ์จริง ๆ เพื่อง่ายแก่การฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกได้มีโอกาสตรวจสอบและ  

ปรับปรุงการสอนของตน ลักษณะการสอนแบบจุลภาคที่ส าคัญ มดีังนี้ 

1. เป็นสถานการณจ์รงิในสถานการณ์จ าลอง 

2.  เป็นการลดความซับซ้อนของการสอนตามชั้น เ รียนปกติ ได้แก่  ลดขนาดของห้องเรียน  

ลดขอบเขตของเนื้อหาวิชาและลดเวลา 

3. เป็นการฝึกทักษะเฉพาะอย่าง เช่น ทักษะการอภิปราย การแก้ปัญหา และการสาธติ ฯลฯ 

4. ได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนและน าไปสูก่ารปรับปรุงพัฒนา 
      

ขั้นตอนการสอนแบบจุลภาค 

ขั้นท่ี 1 เตรียมครูผู้สอน ได้แก่ การศึกษาทักษะการสอน 

ขั้นท่ี 2 ทดลองสอนและบันทึกวดิิโอการสอน 

ขั้นท่ี 3 เรียนรู้ผลการประเมินการสอน 

ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาการสอนกับนักเรียนกลุ่มใหม่ 
 

ประโยชน์ของการสอนแบบจุลภาค 

 1. การฝึกปฏิบัติด้วยการสอนแบบจุลภาค ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติได้ชัดเจน

และเข้าใจง่าย 

 2. ได้เห็นขอ้ดขี้อบกพร่องของตน โดยการดูผลย้อนกลับจากเคร่ืองมือต่าง ๆ ท าให้เกิดความใจกว้างใน

การยอมรับค าวิจารณ ์สรา้งความสัมพันธ์อันดตีอ่กันและกันและยังท าให้บรรยากาศของการท างานรว่มกันอีกดว้ย 

 3. การฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคจะเป็นการในลักษณะท่ีปลอดภัยและให้โอกาสทดลอง แก้ไข ท้ัง

ไมต่อ้งวิตกกังวลกับปัญหาอื่น ๆ ในการสอน 

 4. ช่วยให้ผู้ฝึกเห็นเทคนิคการสอนในมุมต่าง ๆ ได้กว้างขวางเพราะในการปฏิบัติครูมีโอกาสดูปฏิกิริยา

จากนักเรียนโดยตรงท าให้ครูตอ้งฝึกปรับพฤตกิรรมการสอนของตนและเรียนรู้วิธีการจัดการพฤตกิรรมการสอนของตน 

 5. การสอนแบบจุลภาคเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการสอนเพราะการฝึก

ปฏิบัติการสอนมีปัญหาในเร่ืองเวลา สถานท่ีและนักเรียน วิธีการของการสอนแบบจุลภาคจัดได้ง่ายกว่าการน าไปฝึก

ในช้ันเรียนจริง 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ของนิสติระดับปริญญาตรีในโครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นท่ีสูงชายแดนไทย-เมียนมา 

ด้านจังหวัดตาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ าแนกตามประสบการณ์การสอน และหน่วยงานท่ีสังกัด 

โดยท าการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ใน 7 ด้าน พบว่านิสิตมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ในด้านการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน

ยุคใหม่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาเครือข่ ายการเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางในด้านการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อพิจารณานิสิตท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกันและสังกัดหน่วยงานต่างกัน พบว่า  

มสีมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไม่แตกตา่งกัน 

รุ่งทิวา กองสอน (2562) ศึกษาวิจัยในเร่ือง การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตวชิาชพี

ครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ STSE-Approach ผลการวิจัยพบว่า นิสิตท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STSE-Approach  

มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ความตระหนักต่อ

สิ่งแวดลอ้มก่อนเรียนอยูใ่นระดับมากหลังเรียนอยูใ่นระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.89 ระดับคุณภาพมาก 

ธงชัย เส็งศรี และสุภาณี เส็งศรี (2562) ศึกษาวิจัยในเร่ือง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครู สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พบว่า 1) นิสิตครูสามารถใช้กระบวนการ พัฒนาบทเรียนร่วมกันกับเพื่อนนสิิต ครูประจาการ และครูแกนนา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชัน้เรียน และการใชศ้ัพท์เทคนคิตามสาระของนิสิตครู

มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 3) นิสิตครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการนาเสนอ การติดต่อสื่อสาร 

บันทึกกิจกรรมการสอนของตนเองเพื่อการสะท้อนตนเอง และ 4) นิสิตครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะ  

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตวิชาชีพครู คู่ขนาน 7 สาขา ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 585 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาการจัดการเรียนรู้และการจัดชัน้เรียน รหัสวชิา 161211  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตชั้นปีท่ี 3 จ านวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 2 สาขา จ านวน 56 คน 

ได้มาจากการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) จ าแนกเป็นสาขาวิชาเคม ีจ านวน 30 คน สาขาวิชาฟิสกิส์ จ านวน 

26 คน 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

จุลภาค หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การปฏิบัติการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา(Content Validity)  ภาษา

ท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of Item Objective Congruence: IOC) ประเมินความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องของกจิกรรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยภาพรวมมีคา่ดัชนีความสอดคล้อง 

เท่ากับ 0.77 
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3.2 เครื่องมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย 

3.2.1 แบบวัดความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

จุลภาค มีลักษณะเป็นโจทย์สถานการณ์ปัญหา จ านวน 2 สถานการณ์ ชนิดมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ(Content Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (index of Item Objective Congruence: IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมได้

ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 แล้วน ามาหาค่า

ความเท่ียง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบารค (Alpha coefficient)  มคี่าเท่ากับ 0.83 

3.2.2 แบบประเมินความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบจุลภาค เป็นแบบประเมินพฤติกรรม 3 ประการคือ 1) มีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3) การปฏิบัติสาธิตการสอน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็น

สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนท่ีเกิดขึ้นจริงแล้วให้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการสาธิตการสอนตาม

รายวิชาของตนเองก าหนดเกณฑ์แบบ Rubric Score การหาคุณภาพเคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  

3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ(Content Validity) ภาษาท่ีใชแ้ละน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (index of Item Objective Congruence: IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบประเมิน

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 โดยภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 แล้วน ามาหา

ค่าความเท่ียง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค( Alpha coefficient)  มคี่าเท่ากับ 0.88 

      4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการ

เรียนรู้แบบจุลภาค จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้

การทดสอบค่าที (t-test for Independent sample) 

2. วเิคราะห์ผลการประเมินความเป็นครูมอือาชพีอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติครู ด้วยวิธีการเรียนรู้

แบบจุลภาค จ าแนกตามสาขาวิชา โดยการวเิคราะห์คา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test for Independent 

sample) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค

ก่อนและหลังการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบค่าที  (Paired 

Samples T-Test)   
 

ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

จุลภาค ก่อนและหลังการเรียนรู้ 

กลุ่มทดลอง n x̄   S.D t p 

ก่อนเรียนรู้ 56 58.39 2.76 66.34* .000 

หลังเรียนรู้ 56 75.39 3.47   

         p* ≤ .05 
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จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วย

วิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค หลังการเรียนรู้เท่ากับ 75.39 สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ 58.39 เมื่อน ามาวิเคราะห์ความ

แตกตา่งระหวา่งก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใชส้ถิตกิารทดสอบหาค่าที (T-Test) ได้คา่ t เท่ากับ 66.34 และค่า p ≤ .

05 แสดงว่านิสิตครูท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 สูงขึ้น

อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมอือาชพีอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค 

จ าแนกตามสาขาวิชา  

 การวเิคราะห์น้ีเป็นการเปรียบเทียบความแตกตา่งของความเป็นครูมอือาชพีอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของนิสติครู 

ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค พบวา่ นสิิตสาขาเคมแีละสาขาฟิสิกสม์คีวามเป็นครูมอือาชพีอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ของ

นสิิตครู ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบจุลภาคไมแ่ตกตา่งกัน รายละเอยีดตาราง 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้ 

แบบจุลภาค จ าแนกตามสาขาวิชา 

ความเป็นครูมืออาชพีอาชพีในศตวรรษที่ 21  

ของนิสิตคร ู

สาขาเคม ี สาขาฟสิิกส ์
t sig 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. มคีวามรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 83.01 6.64 79.99 5.38 1.58 0.12 

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 85.96 4.07 86.63 5.19 0.53 0.60 

3. การปฏบัิตสิาธติการสอน 86.31 5.95 87.08 6.15 0.47 0.64 

รวม 85.09 5.55 84.57 5.57 0.86 0.45 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ผลการส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค 

จ าแนกการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้จากแบบวัดและแบบประเมินความเป็นครูมือ

อาชีพอาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู พบว่าคะแนนการประเมินก่อนเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 58.39 คะแนนประเมิน

หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 เมื่อน าผลคะแนนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถิติ  

t-test พบวา่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน .05 (t= 66.34, p-value = .00) โดยนิสติมคีวาม

เป็นครูมืออาชีพอาชพีในศตวรรษท่ี 21 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ปัจจัยส าคัญที่ส่งผล

ต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจเนื่องจากการวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 

หลักการการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค แล้วน ามาออกแบบ วางแผน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของ

หลักสูตรการพัฒนาบัณฑิตครูในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีล าดับขั้นตอน มีการล าดับความยากง่าย ความต่อเนื่องของ 

การเรียนรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เทคนิคเสริมวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค การน าเสนอตัวอย่างการจัดเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการทดลองฝึกปฏิบัติสาธิตการสอนตามหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค ท้ังแบบ

รายบุคคลและ เป็นทีม ท าให้ผู้เรียนตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการสอนอยา่งมีความหมาย ดังท่ี เทียม

จันทร์ พานิชย์ผลินไชย(2560: 129) ได้ระบุในผลการวิจัยว่าการจัดการเรียนการสอนจากคณะศกึษาศาสตร์มีการจัด

รายวิชาชีพครูท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาท่ีครอบคลุมท้ังการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้ การจัดการห้องเรียนท่ีรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยี 
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-Proceeding- 

ตลอดจนการวัดผลประเมนิผลท่ีท าให้นิสิตได้เรียนรู้วิชาชีพครูท่ีครอบคลุมท าให้นิสิตมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ 

นอกจากนี้แล้วได้มีการสอดแทรกให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 การได้รับ

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ การทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมก่อนน าไปสู่การน าไปใช้จริงท าให้การจัดการ

เรียนรู้แบบจุลภาคมีคุณภาพ ดังท่ี สุกันยา ก าลังฤทธ์ิ (2017: 61) กล่าวถึง การตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตรทุกด้านท้ังด้านเนื้อหา กิจกรรมการฝึกอบรม การวัดผลประเมินผล  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิท าให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ และรุ่งทิวา กองสอน (2562: 34-35) พบว่าการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนประสบ

ผลส าเร็จ และประการท่ีส าคัญอีกอย่างคือ วิธีสอนแบบจุลภาคเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นการฝึกทักษะการสอนใน

สถานการณ์ย่อสว่นจากสถานการณจ์รงิ ๆ เพื่องา่ยแก่การฝึกภายใต้การควบคุมอย่างมปีระสิทธิภาพ ผู้ฝึกได้มีโอกาส

ตรวจสอบและปรังปรุงการสอนของตน ได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนทดลองผ่านการปฏบัิตจิริงซ้ า ๆ และรู้ว่าตนเอง

มขี้อควรพัฒนา ปรับปรุงด้านใดทันที มกีารจ าลองสถานการณ์จริงมาฝึกปฏิบัต ิซึ่งผู้ฝึกต้องดึงศักยภาพองค์ความรู้ท่ี

เรียนรู้มาจากทฤษฎี หลักการสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น (ทิศนา แขมมณี . 2557: 36) จึงท าให้งานนิสิตครูมีผลการ

ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ผลการเปรียบเทียบความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาค ด้าน

สาขาวิชา พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกันทุกดา้น ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะการลงมอืท า การปฏบัิตจิรงิตามสถานการณ์ปัญหา การฝึก

ปฏิบัติการสอนซ้ า ๆ การสะท้อนกลับในผลงานของนิสิตแบบทันท่วงทีและตรงประเด็นซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ

จุลภาค รวมถึงการล าดับเนื้อหาความต่อเนื่องตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบจุลภาคอย่างมีขั้นตอน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ขัณธ์ชัย อธิเกียรต ิและธนารักษ ์สารเถื่อนแก้ว (2559: 1) การเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ได้โดยการลงมอืปฏบัิติ

เช่นเดียวกับการเชิญชวนให้ผู้เรียนร่วมลงมือกับครูด้วย ครูจะอาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การท างาน

และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่ีคน้พบด้วยกัน การเรียนรู้ลักษณะนีช้ว่ยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนก้าวกระโดดจากทฤษฎี

ไปสู่การปฏบัิตปิระสบความสำเร็จ เพราะการเรียนการสอนยุคใหม่ตอ้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนส าคัญ บทเรียนไม่จ าเป็นต้องจบลงด้วยค าตอบท่ีถูก แต่ควรจะเป็นค าตอบท่ี

สามารถขยายผลไปสู่การตัง้ค าถามของผู้เรียนต่อไปเพราะแนวคิดสมัยใหม่มองวา่ ความคิดของผู้เรียนมคีุณค่าผู้เรียน

จะใช้พัฒนาความหมายของตัวเองแทนการถ่ายโอนความรู้จากครู โดยจะเน้นการคิดเชิงวิพากษ์มากกว่าข้อมูลท่ีเป็น

ข้อเท็จจริง กิจกรรมการเรียนควรมีความหมายและน่าสนใจให้กับผู้เรียน ผู้เรียนควรได้รับอนุญาตในการสร้างพัฒนา

และประยุกต์ใช้ความรู้หรือทักษะเพิ่มเติม ควรจะมีทางเลือกและได้รับโอกาสท่ีจะเป็นนักวางแผนและผู้มีอ านาจ

ตัดสินใจ กิจกรรมควรจะสร้างขึ้นท่ีช่วยให้ผู้เรียนจะใช้ประโยชน์จากความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ควรเป็นการสนับสนุน

ในการหาค าตอบส าหรับค าถามของตัวเองโดยใช้การวิเคราะห์ รวมถึง วิจารณ์ พานิชย์  (2556: 52) กล่าวว่าครูไม่ใช่

ผู้รู้ แต่ต้องเป็นผู้เรียนและเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู ครูต้องสร้างความรู้ขึ้นมาใช้ เอง เพื่อการท าหน้าท่ี “คุณอ านวย” 

การเรียนในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนเรียนจากการลงมอืปฏบัิต ิเชน่เดียวกับครู ครูก็ตอ้งเรียนจริง ๆ ครูคอืนักเรียนรู้จาก

การลงมือปฏิบัติเหมือนกันครูท าหน้าท่ีเป็นครูฝึก Facilitator หรือ “คุณอ านวย” ของการเรียนรู้ของผู้เรียนและธงชัย 

เส็งศรี และสุภาณี เส็งศรี (2562: 149-150) การท่ีได้รับการสะท้อนผลการเรียนรู้หรือการปฏิบัติอย่างทันทีช่วยให้

สมรรถนะของนิสิตครูประสบผลส าเร็จ การได้บันทึกกิจกรรมการสอนของตนเองเพื่อการสะท้อนตนเองก็เป็นเทคนิค

การส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพท่ีจะปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนด้านการบันทึกหลังสอน ท้ังหมดนี้เป็น 

แนวทางการจัดการเรียนด้วยวิธีการแบบจุลภาค (Micro-teaching Method) เรียนรู้จากทฤษฏี ทดลอง การสะท้อนผล

ทันที การจ าลองสถานการณ์จริงเข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เกิดขั้น Learn to Construct ท่ีมีการพิสูจน์และ
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-Proceeding- 

ยืนยันโดยการทดลองท าและปฏบัิตจิรงิ เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามทฤษฎีหรือกระบวนการท่ีถูกก าหนดไว้ การเรียนรู้

อย่างมคีุณค่าในศตวรรษท่ี 21 นัน้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ตอ่ยอด น าทฤษฎีความรู้มาสร้างขั้นตอนกระบวนการ 

พสิูจน์ จิตนาการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมท่ีเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ท้ังรูปแบบการสร้างการ

ส่งสาร การสื่อสารในขั้น Learn to Communicate จะส่งเสริมให้นิสิตครูมีความเป็นครูมืออาชีพท่ีสะท้อนผลอย่าง

ชัดเจน (ส านักงานบริหารการมัธยมศกึษาตอนปลาย สพฐ. 2559 :61-62) 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการผลการวิจัยพบว่า การน าวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาคเพื่อความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของ

นิสิตประเด็นท่ีต้องค านึงมากท่ีสุดคือ เวลากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องเหมาะสม อาจมีการปรับกิจกรรมท่ี

ส าคัญให้เหมาะสมกับเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้มากที่สุด  

2. การเลือกเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบจุลภาคนี้ ต้องมีความ

สอดคล้องและส่งเสริมความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 เชน่ การน าสื่ออิเล็กทรอนกิส์ บทเรียนออนไลนห์รือแอปพลิเคชั่น

ส าเร็จรูปท่ีผู้สอนได้คัดเลอืก หรือการผสมผสานเทคนิคกับเทคโนโลยร่ีวมสมัย 

3. การวัดและการประเมินผลในเร่ืองนี้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวทางการวัดผลให้เข้าใจอย่าง

ถูกต้องแล้วก าหนดคุณลักษณะพฤตกิรรมท่ีสามารถวัดได้ เพื่อน าไปสร้างเกณฑ์ประเมินให้เหมาะสมกับสิ่งท่ีตอ้งการ

วัดเพื่อสะท้อนผลที่แท้จริง รวมถึงต้องมคีวามหลากหลายแตต่อ้งสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การวัดและการประเมินนัน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมกีารวจิัยถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนแบบจุลภาคในสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาเคมี 

ฟิสิกส ์ 

2. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการสอนแบบจุลภาพร่วมกับแนวการสอนร่วมสมัยท่ีมีการน าสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพครูให้ครบรอบด้าน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
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ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวิชา

ฟิสิกส์โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

Students’ Opinions About the Challenging Concepts Depend on Experienced in 

Learning Physics by Chiangmai Rajabhat University 

 

ประพิณ ขอดแก้ว1, ภาณุพัฒน์ ชัยวร2 และ จุฑามาส สุขแยง3* 

Prapin Khodkaew1, Panupat  Chaiworn2 and Jutamas Sookyang3* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ใน

การเรียนวิชาฟิสิกส์และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตาม

ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ระหว่างผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ในระดับ

มหาวิทยาลัย จ านวน 349 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า

โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัยมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคดิท่ีท้าทายตามประสบการณ์ใน

การเรียนวชิาฟสิิกส ์ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์

ผู้สอนวชิาฟสิิกส ์และด้านพฤตกิรรมในการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แตกตา่งกัน 
 

ค าส าคัญ:   ความคิดเห็นของผู้เรียน, แนวคิดท่ีท้าทาย, ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกส ์ 
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Abstract  
 The purpose of this research to study the opinions of students about challenging concepts based on 

experience in learning physics, and to compare the differences of opinions of students about challenging concepts 

based on experience in learning physics between students in grade 12 the first year students and 4th year students 

in undergraduate, about 349 people. The research tools for data collection were questionnaire with scale evaluation 

using percentage, mean and standard deviation.  The results of the research showed that students in grade 12  

the first year students and 4th year students in undergraduate had different opinions about challenging concepts 

based on experience in learning physics in 3 areas, namely, opinions of Learning behavior in physics of students, 

Teaching behavior of physics teachers and Behavior of science process skill in physics of students, were differences. 
 

Keywords: Student opinions, Challenging concepts, Experience in studying physics   
 

บทน า 

 ความก้าวหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามส าคัญต่อการเจริญพัฒนาประเทศ และมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับชีวิตมนุษย์ในสังคมมากขึ้นตามล าดับ ประเทศต่าง ๆ จึงมองเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนา

วัตถุและพัฒนาบุคคลในสังคมให้มีความคิดและจิตใจอย่างวิทยาศาสตร์ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ. 2562) ดังนั้นทุกประเทศจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็นวิชาการพื้นฐาน (Basic Science 

Education) ท่ีนักเรียนทุกคนตอ้งเรียน เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการพัฒนาประเทศได้ในการเรียนการสอนนัน้ การถ่ายทอดความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนจดจ าจึงเป็นไป

ได้ยากและไมเ่กิดประโยชน ์เพราะความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไมใ่ชค่วามรู้ท่ีสมบูรณ์ แตเ่ป็นความรู้ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ

มีหลักฐานหรือข้อมูลท่ีดีและถูกต้องกว่า จึงควรสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น

กระบวนการสืบเสาะ (ธัชวุฒิ กงประโคนและคณะ.2558) ในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศ

ไทย กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่และประกาศใช้ปี พ.ศ. 2560 ซึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเน้นให้นักเรียนเกิด

สมรรถนะ มทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ท่ีว่า “วิทยาศาสตร์เป็นท้ังความรู้ท่ีเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการหรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2560) 

 วิชาฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวถึงกฎเกณฑ์ด้านกายภาพ หลักการต่าง ๆ ของธรรมชาติ 

ท าให้เข้าใจถึงความเป็นไปของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ลักษณะส าคัญของหลักสูตรเน้นผสมผสานระหว่างเนื้อหาความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้และในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ ท้ังในเชิง

ทฤษฎีและการปฏิบัติ นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ท้ัง  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัยและด้านจิตพิสัย ซึ่งผู้เรียนควรได้เรียนรู้กระบวนการท่ีผู้เรียนได้เป็นผู้คิด

ลงมอืปฏบัิตดิ้วยตนเอง ศกึษาค้นคว้าอย่างมรีะบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ท้ังการท ากิจกรรมภาคสนาม การสังเกต 

การส ารวจตรวจสอบ การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิ การเรียนรู้

ของผู้เรียนจะเกิดขึน้ระหวา่งท่ีผู้เรียนมสี่วนร่วม โดยการท ากิจกรรมการเรียนการเรียนเหล่านั้น จึงจะมีความสามารถ
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ในการสืบเสาะหาความรู้ มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวทิยาศาสตร์ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547) 

 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในห้องเรียนนั้น มักจะพบปัญหาการเรียนวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียน 

ซึ่งอาจจะมสีาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เชน่ ด้านพฤตกิรรมการเรียนของผู้เรียน ไมต่ัง้ใจเรียน ส่งงานไมต่รงเวลา 

ไมเ่ข้าเรียนหรือด้านพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน เนื้อหาในแบบเรียนฟิสกิส์มเีนื้อหามากเกินไป ท าให้ผู้สอนต้องรีบ

สอนเนื้อหาให้จบ เป็นผลท าให้ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนท่ีแตกต่างกันออกไป เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความ

แตกต่างระหว่างบุคคลท้ังด้านความคิด ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ความรู้เดิม รวมถึงความท้าทายด้าน

แนวคิดในการเรียนฟิสิกส์ท่ีแตกต่างกัน วิชาฟิสิกส์นัน้มเีนื้อหาที่ยากและท้าทายพอสมควร เพราะฉะนั้นผู้เรียนจึงต้อง

มคีวามพยายามท่ีจะเอาชนะต่อความยากล าบากในการเรียนวิชาฟิสิกส ์การคิดหาแนวทางที่จะประสบความส าเร็จใน

การเรียนวชิาฟสิิกสโ์ดยอาศัยความพยายามหรือความสามารถอยา่งสูงเพื่อให้สูเ่ป้าหมายนัน้ได้ 

 โดยการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายด้านแนวคิดท่ีมีประสบการณ์ในการเรียน วิชาฟิสิกส์ของ

ผู้เรียนจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความท้าทายของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ

และสนใจท่ีจะศกึษา ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับความท้าทายดา้นแนวคิดท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ 

ซึ่งจะท าให้ผู้วจิัยทราบความแตกต่างของความท้าทายในการเรียนวิชาฟสิิกส์ของผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพจิารณา

และวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับความท้าทายดา้นแนวคิดท่ีมีประสบการณ์ในการเรียน

วิชาฟิสิกส์ แล้วน ามาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเรียนวิชาฟิสิกส์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความท้าทาย

ตา่งๆท่ีปรากฏไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนวิชาฟิสิกสใ์ห้ประสบผลส าเร็จและง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้นและท าให้สามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวชิาฟสิิกสใ์ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวชิา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ี ท้าทายตามประสบการณ์ใน

การเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัย 

ฟิสิกส ์  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก ่     

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกวิทย์-คณิต ในจังหวัดเชียงใหม ่ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 โรงเรียน คือ 

ประชากรท้ังหมด 574 คน นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในจังหวัดเชียงใหม ่ปีการศกึษา 

2561 จ านวน 200 คน และนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 200 คน รวมท้ังสิ้น 974 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกวิทย์-คณิต ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 โรงเรียน 

คือ ประชากรท้ังหมด 136 คน ดังนี้ 
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 -  โรงเรียนกาวิละวทิยาลัย   32   คน 

 -  โรงเรียนจอมทอง   37   คน 

 -  โรงเรียนบาลีสาธิตศกึษา   18   คน 

 -  โรงเรียนวชิราลัย    21   คน 

  -  โรงเรียนสันทรายวทิยาคม   28   คน 

 2. นักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในจังหวัดเชยีงใหม ่ปีการศกึษา 2561 จ านวน 93 คน 

 3. นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

120 คน รวมท้ังสิ้น 349 คน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 

 ตัวแปรตน้ 

ระดับการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนกวิทย์  - คณิต ในจังหวัดเชียงใหม่  

ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชา

ฟิสิกส ์ในจังหวัดเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 ตัวแปรตาม 

ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในจังหวัด

เชยีงใหม่ ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านพฤตกิรรมการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนวิชา

ฟิสิกส ์และด้านพฤติกรรมในการเรียนวชิาฟสิิกสด์้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ

แนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกสท่ี์ผู้วจิัยได้สร้างขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้                                                                                        

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้เรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา สถานศกึษาและเกรดเฉลี่ย 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ใน

การเรียนวิชาฟิสิกส์ ใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการเรียนวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียน จ านวน 15 ข้อ ด้านพฤติกรรมการ

สอนของอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์  จ านวน 10 ข้อ และด้านพฤติกรรมในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียนด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 ข้อ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแนวคิดท่ีท้าทายตาม

ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกส ์แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) 

จ านวน 5 ข้อ 
  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมโดย 

 1. ผู้วิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและผู้เรียน 

 2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วน าไปให้กลุม่ตัวอย่าง 

 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้ง แลว้น าไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 
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เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

2. บันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 2016  

ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจากเคร่ืองมือวิจัย พัฒนาโดย ปกรณ์ ประจัญบาน โปรแกรมส าเร็จรูป IBM 

SPSS/PC+ (Statistical Package for social sciences) และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3. น าผลการค านวณมาวเิคราะห์ขอ้มูลตามความมุง่หมายและสมมติฐานของการศึกษาต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัยปีการศกึษา 2561 ในจังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีมี

ประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกส ์สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 349 คน เป็นผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เป็นเพศหญิง 

จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 และเพศชายจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83  

 2. ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 349 คน ผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.97 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟิสิกส์ จาก

แบบสอบถามตอนท่ี 2 จ าแนกตามระดับการศกึษา 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิตขิองผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ี

ท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวชิาฟสิิกส ์โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความคดิเห็นของผูเ้รียน มัธยมศกึษาปทีี่ 6 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 4 

N = 136 N = 93 N = 120 

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. ด้านพฤติกรรมการเรียนฟิสกิส์ของผู้เรียน 3.48 0.54 4.18 0.64 4.53 0.36 

ระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิติ บางครัง้ บ่อยคร้ัง สม่ าเสมอ 

2. ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนวชิาฟสิิกส ์ 3.97 0.45 4.52 0.24 4.54 0.32 

ระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิติ บ่อยคร้ัง สม่ าเสมอ สม่ าเสมอ 

3. ด้านพฤตกิรรมในการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียนดว้ย 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.45 0.60 4.34 0.50 4.52 0.39 

ระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิติ บางครัง้ บ่อยคร้ัง สม่ าเสมอ 

รวม 3.63 0.53 4.35 0.46 4.53 0.36 

ระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิติ บ่อยคร้ัง บ่อยคร้ัง สม่ าเสมอ 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการเรียนฟิสิกส์ของผู้เรียนโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 

ผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และ มัธยมศกึษาปีท่ี 6 มคี่าเฉลี่ยเป็น 4.53, 4.18 และ 3.48 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ

ความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏบัิตสิม่ าเสมอ บ่อยคร้ัง และบางครัง้ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมแีนวคิดท่ีท้าทายในระดับ มาก

ท่ีสุด มาก และปานกลาง ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยด้านพฤตกิรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนวชิาฟสิิกสโ์ดยเรียงล าดับจาก

มากไปน้อย ดังนี้ ผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.54, 4.52 และ 3.97 

ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ าเสมอ สม่ าเสมอและบ่อยคร้ัง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี

แนวคิดท่ีท้าทายในระดับมากที่สุด มากที่สุด และมาก ตามล าดับ และด้านพฤตกิรรมในการเรียนวชิาฟสิิกสข์องผู้เรียน

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.52, 4.34 และ 3.45 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ

สม่ าเสมอ บ่อยคร้ัง และบางคร้ัง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีแนวคิดท่ีท้าทายในระดับมากท่ีสุด มาก และปานกลาง 

ตามล าดับ  โดยคา่เฉลี่ยโดยภาพรวมเรียงล าดับจากมากไปนอ้ย ดังนี้ ผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และ มัธยมศกึษา

ปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.53, 4.35 และ 3.63 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความถี่ของพฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ าเสมอ 

บ่อยคร้ัง และบ่อยคร้ัง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมแีนวคิดท่ีท้าทายในระดับมากที่สุด มาก และมาก ตามล าดับ 

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ใน 

การเรียนวชิาฟสิิกส ์จากแบบสอบถามตอนท่ี 3  

  4.1 ค าถามข้อท่ี 1 (นักเรียนอยากศกึษาตอ่ในสาขาวิชาฟิสกิส์หรือไมเ่พราะอะไร) เมื่อพิจารณาแยกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า จ านวนผู้เรียนท่ีมากท่ีสุดท่ีเลือกตอบในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตอบว่าไม่อยากศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์มากท่ีสุด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 ตอบว่า

อยากศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์มากท่ีสุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 49.46 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ตอบว่าอยาก

ศกึษาตอ่ในสาขาวิชาฟิสกิส์มากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 65.83  

  ผู้เรียนท้ัง 3 ระดับได้ให้เหตุผลในการอยากศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ เหตุผลท่ีมีร้อยละสูงสุด แยก

ตามระดับการศึกษา ดังนี้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้เหตุผลว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ีท้าทาย ได้คิดค านวณและได้

ใช้ทักษะการฝึกคิดวเิคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 46.88 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 ให้เหตุผลว่า อยากเรียนรู้ในเร่ืองท่ีไม่เข้าใจให้มาก

ขึน้และอยากมีความรู้ความช านาญให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50  และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ให้เหตุผลว่า สามารถน าความรู้

ไปใชใ้นการประกอบอาชพีได้และมคีวามรู้มากพอท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสอนนักเรียน แก้ไขปัญหาตา่งๆเกี่ยวกับวิชา

ฟิสิกสไ์ด้ คิดเป็นร้อยละ 56.96 

  ผู้เรียนท้ัง 3 ระดับได้ให้เหตุผลในการไม่อยากศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ เหตุผลท่ีมีคะแนนร้อยละ

สูงสุดแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้เหตุผลว่า ต้องใช้ทักษะการค านวณ การจ าสูตร  

ท่ีค่อนข้างเยอะและยากมีเนื้อหาเยอะ ยากและซับซ้อนท าให้เข้าใจยาก คิดเป็นร้อยละ 81.19  ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 ให้

เหตุผลว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาท่ียากเกินไป ไม่ชอบการค านวณและการแก้สมการ ไม่อยากจ าสูตรเยอะแยะมากมาย 

เนื้อหา ทฤษฎี หลักการเยอะ คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 ให้เหตุผลว่า อยากศึกษาในสาขาอื่น ๆ มากกวา่ 

เชน่ การศกึษา เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 52.94 

ผู้เรียนท้ัง 3 ระดับได้ให้เหตุผลว่ายังไม่แน่ใจว่าจะศึกษาต่อในสาขาวิชาใด เหตุผลท่ีมีคะแนนร้อยละ

สูงสุดแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้เหตุผลว่า เนื่องจากอยู่ในช่วงท่ีก าลังเลือกอยู่ว่า

สาขาใดท่ีตรงกับความชอบของตนมากกว่ากัน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 ให้เหตุผลว่า ตอนแรกก็อยาก

เรียน แต่พอเรียนไปก็ยากแต่ก็พอเรียนได้ คิดเป็นร้อยละ 50 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ให้เหตุผลว่า ท่ีมาเรียนสาขาวิชานี้
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เพราะมาเรียนตามเพื่อน พอเรียนไปเรียนมาก็ยากพอสมควร แต่ก็จะพยายามประคับประคองตัวเองให้เรียนจบ คิด

เป็นร้อยละ 100 

  4.2 ค าถามข้อท่ี 2 (อะไรคอืแรงบันดาลใจท่ีท าให้ท่านอยากศกึษาตอ่ในด้านสาขาวิชาฟิสิกส์) ผู้เรียนท้ัง 

3 ระดับให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจท่ีท าให้ผู้เรียนอยากศึกษาต่อในด้านสาขาวิชาฟิสิกส์  โดยมีร้อยละสูงสุด 

ดังนี้  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีแรงบันดาลใจจากก าลังใจจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 71.32 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 มี

แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 39.78  และผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 มแีรงบันดาลใจมาจากอาจารย์

ผู้สอนเป็นต้นแบบท่ีด ีเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการสอนวชิาฟสิิกสแ์ละสนุกเมื่อได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 40   

 4.3 ค าถามข้อท่ี 3 (การเรียนวิชาฟิสิกส์เป็นเร่ืองท่ีท้าทายส าหรับท่านหรือไม่อย่างไร) ผู้เรียนท้ัง 3 

ระดับ ให้เหตุผลเกี่ยวกับความท้าทายในการเรียนฟิสิกส์ โดยมีร้อยละสูงสุดดังนี้  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้

เหตุผลว่า มเีนื้อหาและโจทย์หาท่ียาก เกิดความท้าทายและภูมิใจทุกครัง้ท่ีสามารถท าได้ คิดเป็นร้อยละ 61.03 ผู้เรียน

ชั้นปีท่ี 1 ให้เหตุผลว่า ยิ่งเรียนยิ่งยากและท้าทายขึ้นไปเร่ือยๆ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ให้เหตุผลวา่ 

ถ้าเรียนได้รู้เร่ืองก็จะมีความสุข ความภาคภูมิใจท่ีสามารถท าได้ แต่ถ้าท าไม่ได้ก็จะรู้สึกสิ้นหวังและไม่อยากเรียนต่อ 

แตเ่มือ่มีคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมให้ท าสิ่งนั้นได้

ส าเร็จแล้วก็จะได้มีความสุขและภูมใิจเหมือนคนอ่ืนๆท่ีสามารถท าได้เชน่เดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 49.17  

 4.4 ข้อค าถามท่ี 4 (ถ้าผู้เรียนอยากศึกษาต่อในด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ จะศึกษาต่อในหลักสูตรใด) พบว่า 

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยากศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นๆ มากที่สุด ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฟิสิกสห์รือไม่ก็

ได้ คิดเป็นร้อยละ 76.47  ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่อยากศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นๆ มากท่ีสุด ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาฟิสิกส์หรือไม่ก็ได้ คิดเป็นร้อยละ 50.54 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 อยากศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ครุศาสตร

บัณฑิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.5  

 4.5 ค าถามข้อท่ี 5 (ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม) โดยผู้เรียน ท้ัง 3 ระดับให้ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีค่าร้อยละมากท่ีสุด ดังนี้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยากให้ครูท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ลดความ

ตื่นเตน้ในการสอน และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบทดลองได้ลงมอืปฏิบัตแิละเห็นภาพมากกวา่ การเขียน

จดบันทึกและทฤษฎีมากๆ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 อยากให้มีห้องปฏิบัติการท่ีดีกว่านี้ คิดเป็นร้อยละ 

40.86 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 เมื่อได้เลือกเรียนแล้วก็จะพยายามฝ่าฟันเรียนมันไปให้จบ เพื่ออนาคตท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 

50.00  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 ในระดับมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวคิดท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยรวมและในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการเรียน

วชิาฟสิิกสข์องผู้เรียน ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารยผ์ู้สอนวิชาฟิสิกส์ และด้านพฤติกรรมในการเรียนวชิาฟิสิกส์

ของผู้เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยความคิดเห็นของผู้เรียนด้านพฤติกรรมการเรียนวิชา

ฟิสิกส์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 มีความท้าทายมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นมีประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ท่ี

แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะทางการศึกษา ประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสเรียนรู้และระดับความยากของเนื้อหาท่ี

เพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 จึงมีความท้าทายมากท่ีสุดในการเอาชนะต่อความยากล าบากใน

การเรียนวชิาฟสิิกสแ์ละการคิดหาแนวทางที่จะประสบความส าเร็จในการเรยีนวชิาฟสิิกสโ์ดยอาศัยความพยายามหรือ
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ความสามารถอย่างสูงเพื่อให้สู่เป้าหมายนั้นได้ ซึ่งในการเรียนในระดับท่ีสูงขึน้ก็ตอ้งมีความท้าทายมากขึ้นด้วยเชน่กัน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (จุรนิทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 2552) ส่วนด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารยผ์ู้สอนวิชาฟิสิกส์ 

พบว่า ผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 มีความท้าทายมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของ (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมผีลต่อสัมฤทธิผลของผู้เรียน 

พบวา่ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในเร่ืองของการเรียนของผู้เรียน โดยตรง คือ ครู อาจารย์ท่ีมีอิทธิพลมากในการท าให้ผู้เรียน

เข้าใจ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และด้านพฤติกรรมในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ พบวา่ ผู้เรียนช้ันปีท่ี 4 มคีวามท้าทายมากที่สุด รองลงมาคือผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 และผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 6  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุจิราพร รามศิริ พบว่า นักศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัย

เป็นฐานในวชิาฟสิิกส ์มรีะดับเห็นดว้ยมากทัง้ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการ

วัดและการประเมินผล ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้

การวิจัยเป็นฐานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

พร้อมมากกว่าในโรงเรียน จึงท าให้โดยภาพรวมแนวคิดท่ีท้าทายของผู้เรียนชั้นปีท่ี 4 มีความท้าทายมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นผู้เรียนชั้นปีท่ี 1 และน้อยท่ีสุดเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สอนในมหาวทิยาลัย

มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ และมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษามาก่อน พร้อมท้ังใน

หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มรีายวชิาให้นักศึกษาได้เรียนในรายวชิาทักษะส าหรับครูวทิยาศาสตร์ และ

วิชาวิจัยทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนชั้นปีท่ี 4  (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป.2560) และผู้เรียนในระดับ

มหาวทิยาลัยมแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูง จึงมผีลตอ่ความท้าทายของผู้เรียนดังกลา่วมาแล้วข้างตน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยเร่ือง ความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคดิท่ีท้าทายตามประสบการณ์ในการเรียนวิชาฟสิิกส์ ส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ดว้ยดี ผู้วิจัยใครข่อกราบขอบพระคุณการสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราช

ภัฏเชยีงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุนทุนวจิัยในครัง้นี้ 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

The Development of Teaching Publication on the Subject of Geographic 

Information Systems 
 

ประนอม เครือวัลย์1,2* และ นครินทร์ ชัยแก้ว1,3 

Pranorm Khrueawan1,2*and Nakarin Chaikaew1,3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(224231) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ก่อนเรียน-หลังเรียน วิธีการใน

การศึกษาเป็นการวิจัยเชงิทดลอง ใช้รูปแบบการวจิัยแบบกลุ่มเดียว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาท่ีสร้างขึ้น ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 14 คน สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน-หลังเรียนโดยการทดสอบที 

ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนิสิตท่ีใช้เอกสารประกอบการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 

ค าส าคัญ:   เอกสารประกอบการสอน, ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract  
The objective of research were 1) to develop a teaching publication on the subject of geographic information 

systems (224231) and 2) to compare learning achievement before and after using the teaching publication. The 

methodology was experimental research that was one- group pretest- posttest design.  The data were collected 

from 1 4  second year students who come from the Geographic Information Science, School of Information and 

Communication Technology, University of Phayao that studied the teaching publication, activity and final test 

examination.  The statistics were mean, standard deviations and t- test.  The study result was the learning 

achievement after using the teaching publication is higher than before studying significant at 0.01 level. 
 

Keywords:   Teaching publication, Geographic information systems University of Phayao 
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บทน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นหลักสูตรท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรทางภูมิสารสนเทศท่ีมศีักยภาพทางด้านวชิาการ และวิชาชพี บน

พื้นฐานแหง่จรรยาบรรณในวชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านวิชาการท่ีได้ตั้งไว้ ผู้สอน

ตอ้งมีการวางแผนเตรียมการสอนให้มคีวามพร้อมท้ังดา้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 

ท่ีมีเนื้อหาสาระตรงกับค าอธิบายรายวชิา และมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาเหมาะกับระดับ

ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน จะท าให้นิสติสามารถเรียนรู้ดว้ยความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว สามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต และคณะผู้สอน จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(224231) ตั้งแต่เร่ิมใช้หลักสูตรแรก พ.ศ.2555 พบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) นิสิตท่ีลงทะเบียน

เรียนมากกว่าร้อยละ 50 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 2.0 2) ขาดการประเมินความก้าวหนา้ทางการเรียนของนสิิต 3) การ

จัดการเรียนการสอนยังขาดเอกสารประกอบการสอนและคู่มือปฏบัิติการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และ 4) 

เนื้อหาในรายวิชาบางบทมีเนื้อหาท่ีมากแต่ถูกจ ากัดด้วยเวลาท าให้การเรียนการสอนบางคร้ังต้องอาศัยการสอนนอก

เวลาเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยท่ีประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบัิติการท่ีปฏบัิติ

หน้าท่ีเป็นผู้ช่วยสอน เล็งเห็นว่าแนวทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปได้คือ การพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตมีเอกสารท่ีรวบรวม

ความรู้เพื่ออ่านประกอบการเรียน และสามารถศึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองในกรณีท่ีไม่เข้าใจ 

หรือต้องการทบทวน และให้ผู้เรียนรับการเรียนรู้ครบขั้นตอนตามทฤษฎีของการเรียนรู้ อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียน

วิชาขั้นสูงหรือวิชาท่ีเกี่ยวข้องต่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถจะน าความรู้ 

ไปประกอบวิชาชพี ตามท่ีศึกษามาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (224231) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ

สอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 

สมมติฐานการวจิัย 

 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนสิิตท่ีใชเ้อกสารประกอบการสอนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา จ านวน 3 คน 

2) ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ ตามหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ พ.ศ.2560 โดยคัดเลอืกกลุ่ม

ตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ
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ศาสตร์ ท่ีไม่เคยเรียนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาก่อน และลงทะเบียนเรียนจริง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 14 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1) เอกสารประกอบการสอนรายวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (224231)  

2) แบบทดสอบทางการเรียนรายวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (224231)   

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1) การสร้างเอกสารประกอบการสอน มีขั้นตอนดังน้ี 

- ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนในการสร้างเอกสารประกอบการสอนจากเอกสาร ต ารา

ต่างๆ เพื่อน ามาใชว้างแผนจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

- ศกึษาค าอธิบายรายวชิา และวัตถุประสงค์ของรายวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

- สร้างขอบเขตเนื้อหา จัดหมวดหมู่และแบง่เนื้อหาการสอน แลว้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหาจ านวน 

3 ท่าน พจิารณาหัวข้อท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวชิาโดยค านึงถงึกลุ่มนิสติ ค าอธิบายรายวชิา 

และบริบทอื่น ๆ 

- จัดท าเอกสารประกอบการสอนโดยจัดล าดับความส าคัญ และการเรียนรู้ของนิสิต โดยเขียนแบ่งเป็น 

6 บท ในแต่ละบทจะมสี่วนประกอบของ แผนการเรียนการสอนประจ าบท เนือ้หา บทสรุป และค าถามท้ายบท  

- ท าการประเมินเอกสารประกอบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาชุดเดิม พิจารณาตรวจสอบหา

ความสอดคล้องและความเหมาะสมกับหัวข้อ วัตถุประสงค์ และค าอธิบายรายวชิา แล้วน าไปใชก้ับกลุม่ทดลอง 

 2. การสร้างแบบทดสอบการเรียนรายวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ มขีั้นตอนดังน้ี 

 - ศกึษาค าอธิบายรายวชิา และวัตถุประสงค์ของรายวชิาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

 - ศกึษาแผนการเรียนประจ าบท เนือ้หาเอกสารประกอบการสอนของรายวชิาอยา่งละเอียด 

 - ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้ในแผนการเรียนประจ าบท แล้วยกร่างข้อ

ค าถามเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยตั้งค าถามท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และคุณสมบัติอันพึง

ประสงค์ของรายวชิา จ านวน 90 ข้อค าถาม 

 - น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงปรากฏ 

(I.O.C) แลว้จึงน าแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยน าไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ท่ีเคยผ่านการเรียน

วิชาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาก่อน จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's 

Alpha Coefficient) การคัดเลือกข้อค าถามจะเลือกข้อท่ีมีค่าความเท่ียงตรงเชิงปรากฏ ( I.O.C) มากกว่า 0.5 มีอ านาจ

จ าแนกของข้อค าถามโดยใชเ้ทคนิคกลุม่สูง-กลุ่มต่ า ร้อยละ 25 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากับ 0.05 และ 0.01 และ

มคี่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบตัง้แต ่0.7 ขึ้นไป 

 - น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว ไปวัดผลสัมฤทธ์ิกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 14 คน โดยให้ท า

แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนท่ีพัฒนาขึ้น (แบบวัดชุดเดียวกันแต่สลับตัวเลอืกและล าดับ

ข้อ) หลังจากท่ีนิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน โดยการทดสอบหลังเรียนจะท าการทดสอบ  

2 คร้ัง โดยท าการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียนหลังจากเรียนจบทันทีในแต่ละบท และเว้นระยะห่างของการ

ทดสอบ 1 สัปดาห์ แล้วท าการทดสอบซ้ าอกีครัง้หนึ่ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน โดยใช้

โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติที (t- test) ส าหรับกลุ่ม

ตัวอยา่งที่ไมเ่ป็นอิสระต่อกันเพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

ผลการศึกษา 
1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (224231) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีผ่านการประเมินเอกสาร

ประกอบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น  6 บท ท่ีมีความสอดคล้องกับค าอธิบาย 

และวัตถุประสงค์รายวชิา ดังนี้  

บทท่ี 1: ท่ีมาและความส าคัญของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

บทท่ี 2: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

บทท่ี 3: การน าเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

บทท่ี 4: การน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

บทท่ี 5: ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

บทท่ี 6: การวเิคราะห์ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

2) แบบทดสอบการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ คัดเลือกข้อค าถาม

เหลือจ านวน 60 ข้อ (6 บท บทละ 10 ข้อ) ข้อค าถามท้ังหมดมีความเท่ียงเชิงปรากฏ (ดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 

0.50) มีอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามโดยใชเ้ทคนิคกลุม่สูง-กลุ่มต่ า ร้อยละ 25 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิตเิท่ากับ 0.05 

และ 0.01 และมีคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.897 (ตารางท่ี 1) 

3) ผลการทดสอบคะแนนก่อนและการเรียนมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (คะแนน

ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน) หาก

พิจารณาคะแนนทดสอบในแต่คร้ัง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนคร้ังท่ีหนึ่งมีค่าเท่ากับ 50.7 คะแนน 

มากกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนคร้ังท่ีสองท่ีมีค่าเท่ากับ 48.48 คะแนน โดยค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ

หลังเรียนท้ัง 2 คร้ังคะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนประมาณ 2 เท่า นอกเหนือจากนั้นคะแนน

ทดสอบก่อนและหลังเรียนท้ัง 2 คร้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ คะแนน

ทดสอบหลังเรียนมคี่ามากกวา่คะแนนทดสอบก่อนเร่ิมกระบวนการเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติน่ันเอง (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เนื้อหา ความเชื่อมัน่ 

ท่ีมาและความส าคัญของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 0.803 

ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 0.829 

การน าเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 0.850 

การน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 0.895 

ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 0.892 

การวเิคราะห์ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 0.828 

รวมทั้งฉบบั 0.897 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตทีิ ท่ีใชท้ดสอบคะแนนก่อนและหลังเรียน 

การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 

คะแนนก่อน 

(Pre-test) 

คะแนนหลัง 

(Post-test) ค่า t 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
24.36 6.36 

50.07 8.20 -9.22** 

2. แบบทดสอบหลังเรียน 48.48 8.85 -8.76** 

** มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.01 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีมีการสังเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่และแบ่ง

เนื้อหาการสอนท่ีมีความสอดคล้องกับค าอธิบายและวัตถุประสงค์รายวิชา รวมถึงจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหา

โดยค านึงถึงนิสิตผู้เรียน โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว [ 1,2] สามารถใช้เป็น

เคร่ืองมือช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตได้เป็นอย่างดี [3] ส าหรับการพัฒนาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียนน้ัน ได้ท าการพจิารณาคัดเลอืกข้อค าถามจากการหาคา่ความเท่ียงเชงิปรากฏและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

ทุกข้อในแบบทดสอบมคี่าความเท่ียงเชงิปรากฎมากกว่า 0.5 และมีคา่อ านาจจ าแนกที่ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

และ 0.01 [4] สอดคล้องกับงานวจิัยของ เตอืนใจ อาชีวะพนชิ และ สมเกียรต ิโสภาจารยี ์ ที่ท าการสร้างแบบทดสอบ

เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ก่อนและหลังการชื่อสื่อการสอน/ชุดการสอน โดยแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นความเท่ียงเชิง

ปรากฎมากกว่า 0.5 และมีอ านาจจ าแนกท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.5 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นของการน าไปวัดสูง 

[1,2]  โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธืแอลฟาของครอนบาค มีค่า

เท่ากับ 0.897 ซึ่งมีคา่ความเช่ือมั่นตามเกณฑ์การพจิารณาทางทฤษฏกีารวัดผลท่ีกลา่ววา่ค่าความเชื่อม่ันท่ียอมรับได้

ควรมคี่าตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป [5] สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ ท่ีกลา่วไวว้า่ ค่าความเชื่อม่ันควรมีค่า

มากกวา่ 0.70 ถึงจะเป็นแบบทดสอบท่ีน่าเชื่อถอื ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความเชื่อม่ัน ได้แก่ ลักษณะค าถาม แบบทดสอบถ้า

หากมีข้อค าถามชัดเจนจะมีความเชื่อมั่นสูง แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีค่าความเชื่อมั่นของ

เคร่ืองมือท้ังฉบับอยู่ในเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ [4] และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลัง

เรียน 2 คร้ัง พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่าการ



1471 

 

-Proceeding- 

เรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้เพราะนิสิตได้

เรียนรู้เนื้อหาจากเอกสารท่ีมีอยู่และสามารถทบทวนเนื้อหาท่ีได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชเวนดินเกอร์ 

และ โลวเรย์ ท่ีแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเพิ่มขึ้น [6,7]  และงานวิจัยของ วิชิต ระดมบุญ และ นิพนธ์ แก้วเกิด ท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนของผู้เรียนจากการใชเ้อกสารประกอบการสอนท่ีสร้างขึน้สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ[8,9] 

 การจัดท าเอกสารประกอบการสอนในการศึกษาคร้ังนี้จะเน้นในประเด็นของการพัฒนาเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นหลัก สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอนในรายวชิาอื่น ๆ ของหลักสูตร แตก่ารศึกษาครัง้นี้ยังขาดในประเด็นของการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของ

การใช้งานในประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทัศนคติและความสนใจต่อการเรียน ภูมิหลังด้านการศึกษาของนิสิต ฯลฯ 

หรือการศึกษาในประเด็นเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เชน่ ชุดการสอน สื่อ

การสอนออนไลน์ สื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรเพิ่มเติมการศึกษาใน

ประเด็นดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอ่ไป 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดนิหายใจของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 

The Relationship Between Factors with Respiratory symptoms among Glutinous Rice 

Roasted in Bamboo Joints Workers at Phrom Phiram District Phitsanulok Province 
 

วริยา วุ่นดี1 และ ยุวดี ทองมี1* 

Wariya Wundee1 and Yuwadee Tongmee1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของอาการระบบทางเดินหายใจและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 

อาการระบบทางเดินหายใจ ท าการศึกษาในอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 96 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการท างาน ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควัน 

ทัศนคติเกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควัน พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน และ อาการระบบทางเดินหายใจ และ  

น ามาวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจด้วยสถิตไิควส์แคว์ (Chi-Square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 48.6 ± 11.65 ปี  มีชั่วโมงการท างาน

เฉลี่ยเท่ากับ 5.09  ± 1.45  ชั่วโมง  ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยเท่ากับ 5.10 ± 1.26 วัน / สัปดาห์ ประสบการณ์การท างาน

เฉลี่ยเท่ากับ 9.63 ±  6.35 ปี ความรู้และทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 90.6 และ 53.1 

ตามล าดับ มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ  

อาการระบบทางเดินหายใจ พบว่า มีอาการระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 54.2และส่วนใหญ่มีอาการคัดจมูก จาม 

น้ ามูกไหล คิดเป็นร้อยละ 88.5 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้แก่ อายุ (p-value = 0.015)  ชั่วโมงการท างาน (p-value = 0.009) และพฤติกรรมการป้องกันอันตราย

จากฝุ่นควัน (p-value = 0.024) 

 ดังนั้น ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพขายข้าวหลามให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเร่ืองอันตรายจากฝุ่นควัน 

และให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นในขณะปฏิบัติงาน 

อยา่งถูกตอ้ง 
 

ค าส าคัญ:   แรงงานนอกระบบ, ข้าวหลาม, อาการระบบทางเดินหายใจ 
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Abstract 
The aim of this study was to the prevalence of respiratory symptoms and factors that correlate with 

respiratory symptoms and studies the factors related to. Study in among Glutinous rice roasted in bamboo joints workers 

at Phrom Phiram district Phitsanulok province. The instrument used for the data collecting in 96 samples. The questions 

included personal factors, working factors, knowledge about the dangers of dust and smoke, attitude about the dangers 

of dust and smoke, Behavior prevention from danger of dust and smoke and respiratory symptoms. Data analysis was 

performed using chi-square test. 

The results showed that the average of age of among Glutinous rice roasted in bamboo joints workers was 48 .6  

years, average of working time was 5.09 ± 1.45 hours,  the average of  working time was 5.10 ± 1.26 days / week, the 

average of  working experience was 9.63  ± 6.35  years.  Knowledge and attitude affected to dangers of dust and smoke 

were high for 90.6 and 53.1 percentage respectively. Behavior prevention from dangers of dust and smoke was moderately 

appropriate (61.5 %). The respiratory systemic functions found abnormal functions for 54.2%. The most of symptoms included 

nasal congestion, sneeze and runny nose, or migraine accounted for 88.5%. Factors related to respiratory symptoms were 

statistically significant at 95% included, age (p-value = 0.015) working time (p-value = 0.009) and behavior prevention 

from danger of dust and smoke. (p-value = 0.024) 

Therefore, there should be determined to promote or encourage information about the dangers of dust and 

smoke and provide the personal protective equipment for dangers of dust and smoke protection during operation. 
 

Keywords:   Informal workers, Glutinous rice roasted in bamboo joints, Respiratory symptoms 
 

บทน า 
 การเผาข้าวหลามนั้นถือเป็นภูมิปัญญาในการท าอาหารและถนอมอาหาร ซึ่งข้าวหลามเป็นอาหารท่ีคนนิยม

รับประทานและน าเป็นของฝากญาตมิิตรในเทศกาลต่างๆ ท าให้ชาวบ้านบางส่วนหันไปประกอบอาชีพเผาข้าวหลามขายตลอด

ฤดูกาลและตลอดปี การท าข้าวหลามจึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนหลายชุมชนและหลายท้องถิ่นจนยึดเป็นอาชีพ

หลัก (รุ่งนภา โกศลสิทธ์ิ, 2556) เนื่องจากการเผาข้าวหลามนั้นจะต้องมีการใช้ฟืนหรือถ่านเป็นจ านวนมากในการเผาจึง

ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันท่ีอาจเป็นมลพิษทางอากาศ เบนโซไพรีน (Benzopyrene) และ ไดเบนซานทราซีน (Dibenzanthracene) 

เป็นสารอินทรีย์ในกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbons :PAH) พบในเขม่าท่ีเกิดจาก

การเผาชวีมวล มโีอกาสท าให้เกิดมะเร็งในอวัยวะหลายชนดิ ฝุ่นละออง สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน 

สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน เมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะเข้า

ไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ผู้ท่ีได้รับฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในระดับหนึ่งจะท าให้เกิดโรคภูมิแพ้(Asthma) 

ส่วนผู้ท่ีได้รับฝุ่นขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน จะท าให้มีผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและโรคปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติด้วย  

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจจะเป็นพิษต่อร่างกาย เพราะเข้าแทนท่ีออกซิเจนในกระแส

โลหิต ท าให้ร่างกายไมส่ามารถใชก้๊าซออกซิเจนได้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)  
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 กลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม จึงเป็นอีกกลุ่มอาชพี ท่ีผู้ท างานไมไ่ด้รับความคุ้มครองหรือไม่มหีลักประกันทางสังคมจาก

การท างาน หรือ เรียกว่าแรงงานนอกระบบ ซึ่งปัญหาของแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาเดิม ๆ ในแต่ละปีไม่

แตกต่างกัน คือเร่ืองอิริยาบถในการท างาน ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่า/อิริยาบถในการท างาน การท างานมีฝุ่น ควัน กลิ่น 

และมแีสงสวา่งไมเ่พียงพอ เป็นตน้ (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2560)  และข้อมูลจากส านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค พบว่า 

จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามกลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2546-2552 พบว่าโรคปอดและ

ทางเดินหายใจมีจ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มสูงมากขึ้นเร่ือย ๆ ทุกปี ซึ่งในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายข้าวหลามก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงาน

นอกระบบท่ีมีปัญหาท่ีสัมผัสกับฝุ่นควันจากการท างาน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงาน  

หากได้รับสัมผัสเป็นเวลานานก็อาจท าให้เกิดผลกระทบตอ่สุขภาพท่ีร้ายแรงได้ 

 จากการรายงานผลการศึกษาของ Agrawalและคณะ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 560 คน พบว่า COPD เป็นปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจเรื้อรังท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดในผู้ ท่ีใช้ชีวมวล 75.40% และการศึกษาของ Bertrandและคณะเกี่ยวกับ 

ผลของควันท่ีใช้ในการประกอบอาหารเกี่ยวกับอาการทางระบบทางเดินหายใจและการท างานของปอดในสตรีกึ่งชนบทใน

แคเมอรูน พบว่าโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังพบได้ 7.6% ในกลุ่มท่ีสัมผัสกับควันไม้ และในกลุ่มเชื้อเพลิงทดแทน 0.6%  

เราสังเกตเห็นว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของปอดท่ีลดลง คือ การใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงปรุงอาหารอายุและความสูง ซึ่ง

พบอาการของโรคท่ีมากขึน้ 

ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออาการระบบทางเดินหายใจจากการท างานในกลุ่มอาชีพขาย 

ข้าวหลาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพขายข้าวหลามและ 

กลุ่มผู้ประกอบอาชพีอื่น ๆ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความชุกของอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พษิณุโลก 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหม

พริาม จังหวัดพิษณุโลก 
 

รูปแบบการวจิัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  96 คน  

ท่ีมีคุณสมบัตติรงตามเกณฑ์การคัดกลุม่ตัวอย่าง  
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เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่าง 

1. เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมวิจัย 

      1) กลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม เขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

  2) มีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

  3) มีประสบการณ์ท างานไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

  4) สามารถอ่านออก เขียนได้ และสื่อสารภาษาไทยได้ 

  5) ไม่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ หอบหืด หลอดลมอักเสบ

เรือ้รัง ปอดบวม ถุงลมโป่งพอง หรือภูมิแพ้ร้ายแรง เป็นต้น 

6) สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยลงนามในเอกสารยนิยอมตนให้ท าวิจัย 

2. เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย 

1) เกิดการเจ็บป่วย ท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลได้ในระหว่างด าเนนิการวิจัย 

2) ผู้เข้าร่วมการวจิัยมคีวามประสงค์ตอ้งการยกเลิกการเข้าร่วมการวจิัยระหว่างท่ีด าเนนิการ 
 

การค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอยา่งในการศึกษานี ้ค านวณโดยใช้สูตรแบบไมท่ราบจ านวนประชากร จากการค านวณดว้ยสูตร  

W.G. Cochran (1953) ที่มรีะดับความเชื่อม่ัน 95% 

จากสูตร     

n = 
𝑃(1−𝑃)(𝑍2)

𝑒2
 

 

n = 
0.5(1−0.5)(1.962)

(0.1)2
  

n = 96.04  

จากการค านวณท่ีได้ ผู้วิจัยจะใชก้ลุ่มตัวอยา่งทัง้สิน้ 96 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1. แบบสอบถาม 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคลของคนงานขายข้าวหลาม  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการท างาน  

ส่วนท่ี 3 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควันเป็นแบบให้ตอบ  

ส่วนท่ี 4 แบบวัดทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควัน  

ส่วนท่ี 5 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน 
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ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งดัดแปลงมาจาก American Thoracic Society and 

Division of Lung Diseases of the National Heart and Lung Institute questionnaire (ATS-DLD-78-adult) ซึ่งแปลยอ้นกลับ

โดย วไลพร พราหมณ์ชู เมื่อปี พ.ศ.2552 
 

สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้รับมาท้ังหมดจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและน าไปวเิคราะห์ทางสถิตดิ้วยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใช้

โปรแกรม SPSS  
สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทางประชากรของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เช่น ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม

อาชีพขายข้าวหลามในเขตอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก โดยใชส้ถิตไิคสแควร์ Chi-square test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน

ร้อยละ 95 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าว

หลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 96 คน  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่าง

เดอืนสิงหาคมถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาแบง่ออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยสว่นบุคคล 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการท างาน 

ส่วนท่ี 3 ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควัน 

ส่วนท่ี 4 ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควัน 

ส่วนท่ี 5 พฤตกิรรมป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน 

ส่วนท่ี 6 อาการระบบทางเดินหายใจ 

ส่วนท่ี 7 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  

96 คน ผลการศึกษามีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

เพศ พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.4 

อายุ พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41- 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ อายุ

นอ้ยกว่า40ปี คิดเป็นร้อยละ (คา่เฉลี่ยเท่ากับ 48.6 ± 11.65 ค่าสูงสุด 76 ปี ค่าต่ าสดุ 21 ปี) 
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สถานภาพ พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ 

สถานภาพหม้าย/หยา่รา้ง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 17.7 และสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็น  

ร้อยละ 60.4 รองลงมาคือระดับมัธยมตอนต้น คิดเป็นร้อยละ29.2 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 7.3 และระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 

ประวัติการสูบบุหร่ี พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมา  

คือ เคยสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเคยสูบบุหร่ี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

 

2. ปัจจัยการท างานของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

ชั่วโมงการท างาน  พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท างาน 5 -7 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 56.3 

รองลงมา คือ มีชั่วโมงการท างานน้อยกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ37.5 และมากกว่า 8 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 6.3 

ตามล าดับ  

ระยะเวลาการท างาน  พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน ≥ 5 วัน / สัปดาห์  

คิดเป็นร้อยละ 71.9 และ ≤ 4 วัน / สัปดาห ์คิดเป็นร้อยละ 28.1 ตามล าดับ 

ประสบการณ์การท างาน พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ≤ 10 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ11-20 ปคีิดเป็นร้อยละ24 และ ≥ 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 

อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ พบว่า กลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  

คิดเป็นร้อยละ 57.3 และไมใ่ชอุ้ปกรณป้์องกันทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 42.7 

3. ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม  

การศึกษาระดับความรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พษิณุโลก พบวา่ ส่วนใหญ่มคีวามรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควันในระดับสูงและระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 90.6 และ 9.4 

ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงความรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพษิณุโลก (n = 96) 

ระดับความรูเ้รื่องอันตรายจากฝุ่นควัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควนัระดับต่ า (≤ 2 คะแนน) 

ความรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควนัระดับปานกลาง (3-5 คะแนน) 

ความรู้เร่ืองอันตรายจากฝุ่นควนัระดับสูง (≥ 6 คะแนน) 

- 

9 

87 

- 

9.4 

90.6 
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 4. ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

การศึกษาจ านวนและร้อยละของระดับทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหม

พริาม จังหวัดพษิณุโลก  พบว่า กลุ่มอาชพีขายขา้วหลามมีทัศนคตติ่ออันตรายจากฝุ่นควันสว่นใหญ่อยูใ่นระดับสูง คิดเป็น

ร้อยละ 53.1 และมีทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันสว่นใหญ่อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.9 แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงทัศนคตติอ่อันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก (n = 96) 

ระดับทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับต่ า (1.00-2.33 คะแนน) 

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับปานกลาง 

 (2.33-3.67 คะแนน) 

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับสูง (3.68-5.00 คะแนน) 

- 

45 

 

51 

- 

46.9 

 

53.1 

 

5. พฤตกิรรมป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

รายข้อ พบวา่ พฤตกิรรมรายข้อส่วนใหญ่ท่ีกลุม่อาชพีขายขา้วหลามปฏบัิตเิป็นประจ า ได้แก่ การใช้ผ้าขาวม้า หรือผ้าอื่น ๆ 

ปิดจมูก แทนหน้ากากกรองฝุ่น การอาบน้ าช าระร่างกายทันที หลังจากท างานในบริเวณท่ีมีฝุ่นควัน และ การหลีกเลี่ยง  

การท างานบริเวณท่ีมีฝุ่นควัน เมื่อมีอาการไอ มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางเดินหายใจอื่น  ๆ คิดเป็นร้อยละ 44.8 40.6 

และ31.3 ตามล าดับ และ พฤติกรรมรายข้อส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มอาชีพขายข้าวหลามไม่เคยปฏิบัติ ได้แก่ การสูบบุหร่ีในขณะ

ปฏบัิตงิาน คิดเป็นร้อยละ 90.6 

 พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลามสว่นใหญ่อยูใ่นระดับเหมาะสมปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมามีพฤติกรรมอยู่ในระดับเหมาะสมดี และอยู่ในระดับไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ  

5.2 ตามล าดับ แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม 

จังหวัดพษิณุโลก (n = 96) 

ระดับพฤตกิรรมการป้องกันอนัตรายจากฝุ่นควัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันไม่เหมาะสม  

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันเหมาะสมปานกลาง  

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันเหมาะสมด ี 

5 

59 

32 

5.2 

61.5 

33.3 
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6. อาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชพีขายข้าวหลาม 

 จ านวนและร้อยละของอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม  

จังหวัดพษิณุโลก พบวา่ ส่วนใหญ่มอีาการคัดจมูก จาม น้ ามูกไหล คิดเป็นร้อยละ 88.5  รองลงมา คือคัน ระคายจมูกและ

ไอ มเีสมหะ คิดเป็นร้อยละ 70.8 และ 58.3 ตามล าดับ    อาการท่ีพบส่วนใหญ่รบกวนการท างานเล็กนอ้ย คิดเป็นร้อยละ

51 ไม่รบกวนเลย และรบกวนมาก คิดเป็นร้อยละ46.9 และร้อยละ2.1 ตามล าดับ 

อาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชพีขายขา้วหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ส่วนใหญ่

กลุ่มอาชพีขายขา้วหลามมอีาการระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 54.2 ซึ่งมีอัตราความชกุสูง แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที4่ แสดงอาการระบบทางเดินหายใจของกลุม่อาชพีขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

อาการระบบทางเดนิหายใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มอีาการระบบทางเดินหายใจ 

ไมม่อีาการระบบทางเดินหายใจ 

52 

44 

54.2 

45.8 

 

7. การวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งปจัจัยที่มคีวามสัมพนัธ์กับอาการทางระบบทางเดนิหายใจของกลุม่

อาชีพขายข้าวหลาม 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ)  𝒙𝒙 p-value 

มอีาการ ไม่มีอาการ รวม 

อายุ     นอ้ยกว่า 40 ปี 

41 - 60 ป ี

ตัง้แต ่60 ปีขึน้ไป 

7(7.3) 

39(40.6) 

6(6.3) 

16(16.7) 

21(21.9) 

7(7.3) 

23(24.0) 

60(62.5) 

13(13.5) 

 

8.390 

 

 

.015* 

 

หมายเหตุ : *p – value < 0.05  
 

 จากตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าว

หลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (p - value = 0.015)  
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ตารางที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุม่อาชพีขายขา้วหลาม อ าเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

ปัจจัยการท างาน 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ) 𝒙𝒙 p-value 

มอีาการ ไม่มีอาการ รวม 

ชั่วโมงการท างาน 

≤ 4 ชั่วโมง 

5-7 ชั่วโมง 

≥8 ชั่วโมง 

 

14(14.6) 

32(33.3) 

6(6.3) 

 

22(22.9) 

22(22.9) 

- 

 

36(37.5) 

54(56.3) 

6(6.3) 

 

 

9.017 

 

 

.009* 

 
 

จากตารางท่ี 6  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มอาชีพขายข้าว

หลาม อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ชั่วโมงการท างานมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ อย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (p – value = 0.009) 

 

ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องอันตรายของฝุ่นควันกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม 

อาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

ความรู้เรื่องอันตรายของฝุ่นควัน 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ) 𝒙𝒙 p-value 

มอีาการ ไม่มีอาการ รวม 

ความรู้ระดับต่ า 

ความรู้ระดับปานกลาง 

ความรู้ระดับสูง 

- 

5(5.2) 

47(49.0) 

- 

4(4.2) 

40(41.7) 

- 

9(9.4) 

87(90.6) 

 

0.008 

 

 

0.930 

หมายเหตุ: *p – value < 0.05  

 

จากตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เร่ืองอันตรายของฝุ่นควันกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม

อาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความรู้เร่ืองอันตรายของฝุ่นควันไม่มีความสัมพันธ์กับ

อาการระบบทางเดินหายใจ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (p – value = 0.930 ) 

 

  

หมายเหตุ: *p – value < 0.05  
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหวา่งทัศนคตติอ่อันตรายของฝุ่นควันและอาการระบบทางเดินหายใจของกลุม่อาชพีขายขา้ว

หลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

ทัศนคติต่ออันตรายของฝุ่นควัน 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ) 𝒙𝒙 p-value 

มอีาการ ไม่มีอาการ รวม 

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับต่ า  

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับปาน

กลาง  

ทัศนคติต่ออันตรายจากฝุ่นควันระดับสูง  

- 

 

26(27.1) 

 

26(27.1) 

- 

 

19(19.8) 

 

25(26.0) 

- 

 

45(46.9) 

 

51(53.1) 

 

 

 

.445 

 

 

 

.505 

หมายเหตุ: *p – value < 0.05  
 

จากตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่ออันตรายของฝุ่นควันกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่ม

อาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ทัศนคติต่ออันตรายของฝุ่นควันไม่มีความสัมพันธ์กับ

อาการระบบทางเดินหายใจ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (p – value = 0.505 ) 
 

ตารางที ่9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤตกิรรมการป้องกันอันตรายของฝุ่นควันกับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุม่อาชีพ

ขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก (n = 96) 

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายของฝุ่นควัน 

อาการทางระบบทางเดินหายใจ 

(ร้อยละ) 𝒙𝒙 p-value 

มอีาการ ไม่มีอาการ รวม 

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันไม่

เหมาะสม  

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน

เหมาะสมปานกลาง  

พฤตกิรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นควัน

เหมาะสมด ี

1(1.0) 

 

28(29.2) 

 

23(24.0) 

4(4.2) 

 

59(61.5) 

 

 32(33.3) 

5(5.2) 

 

59(61.5) 

 

32(33.3) 

 

 

7.463 

 

 

.024* 

หมายเหตุ : *p – value < 0.05  
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จากตารางท่ี 4.9  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันอันตรายของฝุ่นควันกับอาการระบบทางเดินหายใจ

ของกลุ่มอาชีพขายข้าวหลาม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอันตรายของฝุ่นควันมี

ความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p – value = 0.024 ) 
 

อภิปรายผล 
เพศ และ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p-value = 0.220)ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ สาม่าน พบว่าระดับการศึกษา 

ไมม่คีวามสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05  

อายุ มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

(p-value = 0.015) ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาผลของการสัมผัสควันต่อสมรรถภาพปอดของประชาชนวัยผู้ใหญ่ของ ศริิอร 

สินธุและคณะ (2554) ท่ีพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดจะลดลง 

เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่องและเกิดการสะสมของมลพิษต่อระบบ

ทางเดินหายใจและอาจไมแ่สดงอาการ ซึ่งเมื่ออายุมากขึน้จึงอาจพบอัตราการเสื่อมทางกายมากขึ้นท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ

ทางเดินหายใจและระบบอื่น ๆ 

ปัจจัยการท างาน ได้แก่ แผนกการท างาน ระยะเวลาการท างานต่อสัปดาห์ ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบ

ทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p-value = 0.109) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของธมลวรรณ สาม่าน เร่ือง ปริมาณฝุ่น และอาการระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับการของคนงานในโรงงานแปรรูป

ไม้ยางพาราแห่งหนึ่ง พบว่าแผนกการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

p-value < 0.05 เนื่องจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างท าหลากหลายหน้าท่ีจึงท าให้ไม่ได้ท างานท่ีอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีรับ

สัมผัสกับฝุ่นควันเป็นเวลามากนัก 

ชั่วโมงการท างาน มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 (p-value = 0.009) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลพร พราหมณ์ชู (2552) ท่ีศึกษาผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินหายใจจากควันไม้ของคนงานเผาถ่าน พบว่า ชั่วโมงการท างานต่อวันมีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดิน

หายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.001 ในกลุ่มอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท างานเฉลี่ย 5-7 

ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากบริเวณท่ีท างานกับบริเวณท่ีพักนั้นอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกันจึงอาจท าให้ได้รับสัมผัสกับฝุ่นควันได้

มากกวา่ชั่วโมงการท างานจริง 

พฤติกรรมการป้องกันอันตรายของฝุ่นควัน มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p-value = 0.024) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มอาชีพขายข้าวหลามมีความรู้ 

และทัศนคติอยู่ในระดับท่ีสูงแต่ระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจสุขภาพปอด

ประจ าปี และป้องกันตนเองจากฝุ่นควันเป็นคร้ังคราว จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างอาจมีอาการระบบทางเดินหายใจได้  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิภา สืบสุขและคณะ(2557) ท่ีศึกษาปัจจัยท านายสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบ

อาชีพขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ในระดับน้อย ซึ่งพฤติกรรมการป้องกัน
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โรคปอดมีความแตกต่างของสมรรถภาพปอดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมใน

การป้องกันโรคอยู่ในระดับน้อย อาจไมเ่ห็นถึงความส าคัญของการป้องกันโดยคิดวา่ตนเองมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพขายข้าวหลามส่วนใหญ่มีอาการระบบทางเดินหายใจและมีพฤติกรรม  

การป้องกันอันตรายของฝุ่นควันเหมาะสมปานกลาง ดังนั้น ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มอาชีพขายข้าวหลามให้ได้

รับทราบขอ้มูลข่าวสารเร่ืองอันตรายจากฝุ่นควัน โดยให้ความรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นการลงพื้นท่ีมาให้ความรู้ หรือ 

การให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบจากการรับสัมผัสกับฝุ่นควันเป็นเวลานาน ควรมีการสนับสนุนให้

กลุ่มอาชพีขายขา้วหลามได้รับอุปกรณใ์นการป้องกันฝุ่นในขณะปฏบัิตงิานอย่าง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการเก็บตัวอย่างฝุ่น และตรวจวัดขนาดของฝุ่นเพื่อให้ทราบถึงปริมาณฝุ่นท่ีส่งผลกระทบต่อต่อสุขภาพท่ี

ก่อให้เกิดอาการระบบทางเดินหายใจ 

2. ควรมกีารตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อให้ทราบถึงสมรรถภาพปอดของพนักงาน 
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ผลของการฝึกยกกระดานต่อแรงบีบมือ ระยะเวลาในการยกกระดาน น  าหนกัมือและ

ความอ่อนตัวของร่างกาย 

Effects of Training Yok – Kra- Dan on Grip Strength, Period of Time, Hand Weight, 

and Flexibility of the Body 
 

ภัทรศศริ์ เหลา่จนีวงค์1*, กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิต1 และ สิรพิร จารุกิตติ์สกุล1 

Phatsasi Laojeenwong1*, Kochakorn Sukjan Inthanuchit1 and Siriporn Jarukitsakul1 
 

บทคัดย่อ 
 นิ้วเป็นอวัยวะท่ีส าคัญในการนวดไทย เพราะต้องใชใ้นการกดจุดต่าง ๆทางการนวดไทย ดังนัน้การยกกระดานจึง

เป็นหัวใจหลักในการศึกษาของการนวดไทย เพื่อให้นิ้วมอืมีก าลังแข็งแรง กดได้ตรงจุดในการรักษาและได้ผลรวดเร็ว แตย่ัง

ขาดงานวิจัยเชงิประจักษ ์การศึกษานี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการฝึกยกกระดานตอ่แรงบีบมอื ระยะเวลาในการยก

กระดาน น้ าหนักมือและความอ่อนตัวของร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการนวดไทย 1 จ านวน 99 ราย 

โดยศึกษากลุ่มเดียวเปรียบเทียบก่อน - หลัง โดยให้กลุ่มตัวอย่างฝึกยกกระดาน ทุกวัน วันละ 1 คร้ัง ติดต่อกันเป็น

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ (กุมภาพันธ์ – มนีาคม 2562) ตัวแปรท่ีใชว้ัดคอื แรงบีบมอื  ระยะเวลาในการยกกระดาน น้ าหนักมอื

และความออ่นตัวของร่างกาย  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) และเปรียบเทียบ

ผลก่อน – หลัง ภายในกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่าแรงบีบมือ ระยะเวลาในการยกกระดาน 

น้ าหนักมือและความอ่อนตัวของร่างกายหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นการฝึกยก

กระดานก็เป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนื้อนิ้วมอืและเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดรักษาได้อกีทางหน่ึง 
 

ค าส าคัญ:   ยกกระดาน, นวดไทย, แรงบีบมอื, ความออ่นตัว 
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Abstract  
 The finger is another important organ in Thai massage because it is necessary to press, the points Way of  

Thai massage. Therefore, Yok – Kra- Dan is the key to the study of Thai massage, namely hand weight or finger strength. 

To have a good hand weight and result in good healing performance Which finger training by Yok – Kra- Dan for the fingers 

to be strong Will have enough power, hands not shaking, not weak, can press the target in the treatment and quickly. 

However, the lack of empirical research. The purpose of this study was to investigate the Effects of Training Yok – Kra- Dan 

on grip strength, the period, Hand weight, and flexibility of the body. The samples consisted of 99 personnel students in the 

course of Thai massage I. The study single-group with pretest and post-test design, volunteering to practice Yok – Kra- Dan 

Every day for 5 weeks.  The variables used to measure the grip strength, period, Hand weight, and flexibility of the body. 

Statistics used for data analysis included median, mean ± SD, and compare before and after within the same group with 

Paired t-test. The results of the study found that grip strength, the period, Hand weight, and flexibility of the body after the 

experiment increased significantly (p <.05). Therefore, Yok – Kra- Dan also helps to strengthen the muscles of the fingers 

and increase the effectiveness of the massage. 
 

Keywords:   Yok – Kra- Dan, Thai massage, Grip strength, Flexibility 

 

บทน า 

 นิ้วเป็นอวัยวะท่ีส าคัญในการนวดไทย เพราะต้องใช้ในการกดจุดต่าง ๆทางการนวดไทย ถ้าสังเกตดูจะพบว่านิ้ว

จะมีข้อต่อมากกว่าอวัยวะอื่นเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้มากนั่นเอง ความแข็งแรงของนิ้วมือจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นใน  

การเรียนนวดไทยเพื่อป้องกันความเจ็บปวดท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น นิ้วซ้น เมื่อยนิ้ว เมื่อยแขน เป็นต้น การยกกระดานเป็น

วิธีการฝึกนิว้มอืให้มกี าลังในการนวด ให้สามารถบังคับแรงท่ีลงจุดนวดในแตล่ะจุดให้มีความสม่ าเสมอและนุ่มนวลได้ โดย

การนั่งขัดสมาธิเพชรและหย่งมือเป็นรูปถ้วยวางไว้ข้างล าตัว โดยผู้ฝึกจะต้องตั้งนิ้วให้สามารถยกตัวให้ลอยขึน้เหนือพืน้ได้ 

ประมาณ ๑ นาที อาจใช้การฝึกบีบเทียนขี้ผึ้งแท้โดยใช้เทียนหนัก 12 บาท บีบจนกว่าเทียนจะนุ่มลงและสามารถใช้

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วท้ังสี่บีบทะลุถึงกันได้(1) ดังนั้นการยกกระดานจึงเป็นหัวใจหลักในการศึกษาของการนวดไทย คือ 

น้ าหนักมือหรือก าลังนิ้วมือ เพื่อให้มีน้ าหนักมือท่ีดีและท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดี ซึ่งการฝึกก าลังนิ้วด้วยการยก

กระดาน เพื่อให้นิ้วมือมีก าลังแข็งแรง จะได้มีก าลังเพียงพอ มือไม่สั่น ไม่อ่อนแรง กดได้ตรงจุดในการรักษาและได้ผล

รวดเร็วสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านักในการรักษากลุ่ม อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง

ส่วนบนของผู้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา( 2,4) พบว่าใน 

การเตรียมผู้นวดก่อนการปฏบัิต ิจะต้องฝึกยกกระดานทุกวัน เพ่ือให้มกี าลังนิว้มอืมากขึ้น  

 การยกกระดานคือ วิธีการฝึกก าลังนิ้วมือ โดยขั้นตอนการปฏิบัติ ได้แก่ นั่งขัดสมาธิเพชรสองชั้น หย่งนิ้วมือท้ัง

สองข้าง วางไว้ ด้านข้างล าตัว และใช้ก าลังนิ้วยกตัวของผู้ปฏิบัตขิึ้นเหนือพื้น (3)  ซึ่งการวัดแรงบีบมอื( handgrip Strength 

test) เป็นการวัดสมรรถภาพความแข็งแรงของกลา้มเนื้อมอืและแขน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการท ากิจวัตรประจ าวันและ

การท างาน อกีทัง้ยังบ่งบอกถึงความแข็งแรงของกลา้มเนื้อโดยรวมและเป็นสิ่งท่ีช่วยพยากรณ์ถึงโอกาสท่ีจะเกดิ 
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การบาดเจ็บจากการท างานได้ด้วย ดังเช่นการฝึกยกกระดานเพื่อเพิ่มก าลังนิ้วมือ ในรายวิชาการนวดไทยแต่พบว่า

นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถปฏบัิติการยกกระดานได้ และไม่มีแรง

ในการนวดผู้ป่วย ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ีส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วพบว่า

นักศึกษายังไม่มคีวามแข็งแรงของกล้ามเนื้อมอืเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลไปถึงการรักษาผู้ป่วยท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ และยังขาด

งานวิจัยเชิงประจักษ์ ทางผู้วิจัยจึงสนใจผลของการฝึกยกกระดานต่อแรงบีบมือ ระยะเวลาในการยกกระดาน น้ าหนักมือ

และความออ่นตัวของร่างกาย  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวจิัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยวิธีการสุม ตัวอยา่งแบบเจาะจง ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 99 ราย โดยให้

อาสาสมัครนั่งขัดสมาธิเพชรสองชั้น หย่งนิ้วมือท้ังสองข้างตั้งมือเป็นรูปถ้วย วางไว้ ด้านข้างล าตัว และใช้ก าลังนิ้วยกตัว

ของผู้ปฏบัิตขิึน้เหนอืพืน้ เป็นเวลา 1 นาทีต่อวัน ในชว่งเดอืน กุมภาพันธ์ – มนีาคม เป็นเวลา 5 สัปดาห์  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. แรงบีบมอื 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือวัดความแข็งแรงของกลา้มเนื้อแขน 

  อุปกรณ:์ hand grip dynamometer 

   วธีิการ; จัดระดับท่ีจับของเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับมอืของผู้ถูกวัด ผู้เข้ารับการทดสอบ ปล่อยแขนตาม

สบายข้างล าตัว ใช้มือข้างท่ีถนัด ก าท่ีจับของ hand grip dynamometer ห้ามแนบล าตัว ออกแรงก ามอืให้แรงท่ีสุด  ท าการ

ทดสอบ 2 ครัง้ ใชค้่าท่ีมาก บันทึกผลการวัดเป็นกิโลกรัม  น าผลท่ีได้มาหารด้วยน้ าหนักตัวของผู้เข้ารับการทดสอบ 

2. ระยะเวลาในการยกกระดาน 

  อุปกรณ:์ นาฬกิาจับเวลา 

   วิธีการ: นั่งขัดสมาธิเพชรสองชั้น หย่งนิ้วมือท้ังสองข้างตั้งมือเป็นรูปถ้วย วางไว้ ด้านข้างล าตัว และใช้

ก าลังนิว้ยกตัวของผู้ปฏบัิตขิึน้เหนอืพืน้ จับเวลาตัง้แตย่กตัวของผู้ปฏบัิตขิึน้เหนอืพืน้ 

3. น้ าหนักมือ 

  อุปกรณ:์ ตาช่ังใหญ่ ขนาด 60 กิโลกรัม 

   วธีิการ: ยนืเท้าชิด แขนวางไวข้้างล าตัว กดน้ าหนักลงบนกิโลด้วยท่าหกสูง อ่านคา่น้ าหนักท่ีปรากฎ 

4. ความออ่นตัวของร่างกาย 

  วัตถุประสงค์ของการทดสอบ เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังและตน้ขาด้านหลัง 

  อุปกรณท่ี์ใช ้กล่องเครื่องมือวัดความอ่อนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร 

 วธีิการปฏบัิต ิ 

   1. ท่าเร่ิมตน้- ผู้รับการทดสอบนั่งเหยยีดขาตรงไปข้างหนา้- เท้าท้ังสองอยู่หา่งกันประมาณ 1 ฟุตโดยให้

ฝ่าเท้าวางราบชิดกลอ่ง- แขนท้ังสองเหยยีดตรงไปข้างหนา้ 
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  2. ผู้เข้ารับการทดสอบค่อย ๆ ก้มล าตัวลงและใช้ปลายนิว้จากมอืท้ังสองดันแกนวัดระยะทางไปข้างหน้า 

จนไมส่ามารถก้มล าตัวลงไปได้อีก ให้ผู้เข้ารับการทดสอบก้มตัวค้างไว้ 1 วนิาที  

 วธีิการทดสอบ  

   1. ขณะที่ก้มเพื่อให้ปลายนิว้แตะแกนที่วัดระยะทางไปขา้งหน้าน้ัน เขา่จะต้องไมง่อ   

   2. ห้ามผู้เข้ารับการทดสอบโยกตัวชว่ยขณะที่ก้มล าตัวลง  

   3. ให้ท าการทดสอบ 2 ครัง้ 

 การบันทึกผล  

   1. ให้บันทึกระยะทางเป็นเซนติเมตร 

   2. บันทึกค่าท่ีท าการทดสอบได้ดีท่ีสุด จากการทดสอบ 2 ครัง้ 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงวิธีการด าเนนิการวิจัย 

อาสาสมัคร 

 (n=99) 

แรงบบีมือ 

วัดคา่ก่อนการทดลอง 

ความอ่อนตวั 

วิเคราะห์ข้อมูล 

น  าหนักมอื ระยะเวลา 

ยกกระดาน 

วัดคา่หลังการทดลอง 

แรงบีบมอื ความออ่นตัว น้ าหนักมอื ระยะเวลา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าสมรรถทางกายก่อนและหลังยกกระดาน โดยใชส้ถิต ิPaired t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ p < 0.05 

 

ผลการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 99 คน แบ่งเป็นเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 82 คน มีช่วงอายุ  

20 ปี(เฉลี่ย 20.10±0.749 ปี) น้ าหนักอยูใ่นช่วง 55-60 กิโลกรัม(เฉลี่ย 56.67±11.811กิโลกรัม) ส่วนสูงระหว่าง 159-170 

เซนติเมตร(เฉลี่ย 161±6.775 เซนติเมตร)  ดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 20-22 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (kg/m2) (เฉลี่ย 

21.71±4.042 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร (kg/m2)) เส้นรอบเอวระหวา่ง 75-78 เซนติเมตร (เฉลี่ย 75.70±10.122 เซนติเมตร) 

ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย(BMI) เส้นรอบเอวเฉลี่ยของกลุ่มอาสาสมัคร  

(p < 0.05) รายละเอยีดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของลักษณะประชากร แสดงคา่เฉลี่ย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ข้อมูลพื นฐาน ค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อายุ (ปี) 20.10±0.749 

น  าหนัก (กโิลกรัม) 56.67±11.811 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 161±6.775 

ดัชนีมวลกาย (กโิลกรัมต่อตารางเมตร2) 21.71±4.042 

เส้นรอบเอว (เซนติเมตร) 75.70±10.122 

 

 การเปรียบเทียบค่าสมรรถทางกายก่อนและหลังยกกระดาน แบ่งตามรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายท้ัง  

4 รายการ ประกอบด้วยแรงบีบมือ น้ าหนักมือ ความอ่อนตัวของร่างกายและระยะเวลาในการยกกระดาน พบว่าหลังฝึก

ยกกระดานสมรรถภาพทางด้านแรงบีบมอื น้ าหนักมือ ความอ่อนตัวของร่างกายและระยะเวลาในการยกกระดาน เพิ่มขึ้น

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าสมรรถทางกายก่อนและหลังยกกระดาน แสดงคา่เฉลี่ย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

รายการทดสอบ 

(วิธีการทดสอบ:หนว่ยวัด) 

 

ก่อน 

 

หลัง 

ค่าความแตกต่าง 

(95% CI) 

 

P-value 

แรงบบีมอื 

 (Grip strength: kg/BW) 

    

     - RT 26.078±7.362 28.210±7.528 2.13 (2.728 ถึง 1.525) 0.01* 

     - LT 24.096±7.005 25.495±7.083 1.40 (2.058 ถึง 0.739) 0.01* 

น  าหนักมอื (Hand weight: kg) 20.929±6.509 23.383±6.202 2.45 (3.528 ถึง 1.380) 0.01* 

ความอ่อนตัวของร่างกาย  

(Flexibility: cm) 

4.192±10.637 5.714±10.610 1.52 (2.572 ถึง 0.471) 0.01* 

ระยะเวลาในการยกกระดาน 

(Period: sec) 

3.247±4.745 7.414±7.555 4.17 (5.644 ถึง 2.689) 0.01* 

*ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาพบว่าการฝึกยกกระดานชว่ยเพิ่มแรงบีบมอื น้ าหนักมอื ความออ่นตัวของร่างกายและระยะเวลาใน

การยกกระดานอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองในอาสาสมัคร (ตารางที่ 2) โดย

ปกติการนวดต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมือเป็นหลัก ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) 

เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญในการฝึกยกกระดาน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อท่ีจะ

ท าให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและออกแรงกระท าต่อแรงภายนอก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของ

กล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุด โดยเส้นใยกล้ามเนื้อภายในมัดกล้ามเนื้อจะตอบสนอง เมื่อมีการฝึกยกกระดาน ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุด โดยเส้นใยกล้ามเนื้อภายในมัดกล้ามเนื้ อจะ

ตอบสนอง เมื่อมีการฝึกแบบมแีรงต้าน (8) การฝึกความแข็งแรงด้วยน้ าหนักหรือการยกกระดาน ช่วยในการพัฒนาความ

แข็งแรงและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นให้ท างานหนักขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาระบบกลไกของเส้นใยกล้ามเนื้อและท าให้

พื้นท่ีหน้าตัดของกล้ามเนื้อเพิ่มขึน้กว่าปรกติซึ่งแสดงให้เห็นวา่การท างานของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพดีขึน้ (9) ซึ่งตรงกับ

ทฤษฎีหลักการฝึก โดยเจริญ กระบวนรัตน์. (5). ได้กล่าวว่า การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น จ าเป็นต้อง

กระตุน้เร้ากล้ามเนื้อให้ท างานหนักและมากขึน้กวา่เดิมจึงจะได้ผล การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของกลา้มเนื้อ

ระดับสูงสุดสามารถกระท าได้ด้วยการฝึกให้กลา้มเนื้อตอ้งออกแรงเต็มท่ีในแตล่ะชว่งของการฝึกหรอืการเคลื่อนไหวและยัง

สอดคล้องกับอนันต์ อัตชู (6) ท่ีกล่าวว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะขึ้นอยู่กับพื้นท่ีหน้าตัด (area of cross section) และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกวิทย์ แสวงผล (7) พบว่าความแข็งแรงดังกล่าวเป็นผลมาจากการฝึกท่ีกระตุ้นให้

กล้ามเนื้อท างานมากกว่าปกตพิื้นท่ีหน้าตัดของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น จากผลทางสรีรวิทยาของการฝึกด้วยน้ าหนักข้างตน้ 

สามารถสรุปได้ว่าหลังจากการฝึกยกกระดานแล้วร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาท าให้กล้ามเนื้อมีขนาด

ใหญ่ขึ้น มีการเพิ่มโปรตีนในการหดตัว เพิ่มจ านวนขนาดของไมโอไฟบริล เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อชนดิ
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หดตัวเร็ว จ านวนของเส้นใยกล้ามเนื้อแต่ละชนิดไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขนาดและความแข็งแรงของเอ็นยึดข้อและเอ็น

กล้ามเนื้อ เพิ่มอัตราความถี่ของกระแสประสาทการเคลื่อนไหว เพิ่มการระดมหน่วยยนต์  ลดการยับยั้งของประสาท เพิ่ม

การสร้าง ATP ในเส้นใยกล้ามเนื้อ จึงท าให้แรงบีบมือ น้ าหนักมือ ความอ่อนตัวของร่างกายและระยะเวลาในการยก

กระดานเพิ่มมากขึน้ 

โดยสรุปการศึกษานีพ้บ การฝึกยกกระดานมีผลเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนื้อแขนและนิว้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น

ส าหรับการนวดไทย ดังนัน้ จึงแนะน าใหฝึกยกกระดานเป็นทางเลือกส าหรับฝึกก าลังนิ้วมอืในการนวดรักษาผู้ปว่ยท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป 

อย่างไรก็ตามการศึกษานีม้ขี้อจ ากัดทีแ่บบแผนการวจิัยท่ีศึกษาเพยีง 1 กลุ่ม (single-group with pretest and 

post-test design) และปราศจากกลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกยกกระดาน ดังนัน้การวิจัยในอนาคต

ควรมกีลุ่มควบคุมเพื่อลดปัจจัยแทรกอื่น ๆ เพื่อให้ขอ้สรุปถึงผลของการฝึกยกกระดานท่ีชัดเจนขึน้  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่สบายทางตาในพนักงานสายสนับสนุนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 

Factors Associated with Visual Discomfort among Supporting Staffs of Naresuan 

University 
 

เยาวลักษณ์ อยู่นิ่ม1 และ ทัศน์พงษ์ ตันตปิัญจพร1* 

Yaowalak Yoonim1 and Tadpong Tantipanjaporn1* 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่สบายทางตาของพนักงานสาย

สนับสนุนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน โดยใช้

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา 

จากนั้นวเิคราะห์ความสัมพันธ์โดยใชส้ถิต ิMann-Whitney U test  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.30) อายุและประสบการณ์การท างานเฉลี่ย

เท่ากับ 38.50 ± 7.60 และ 12.00±6.70 ปี ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีความชุกของอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา  

ร้อยละ 75.40 และมีคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา เท่ากับ 11.29 ± 17.54  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าเพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อวัน ระยะเวลาในการเล่น

โทรศัพท์มือถือ และระยะเวลาในการเล่นเกมหรืออินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหรือความรู้สึกไม่

สบายทางตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าควรจัดรูปแบบระยะเวลาใน 

การท างานกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และเฝ้าระวังการเกิดอาการความรู้สึกไม่สบายทางตาโดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิงและ

กลุ่มผู้มปัีญหาทางสายตา  
 

ค าส าคัญ:   ความรู้สกึไมส่บายทางตา, พนักงานส านักงาน, การใช้คอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
The aim of this study was to determine factors associated with visual discomfort among supporting staffs of 

Naresuan University. Data were collected from the 260 staffs using questionnaire regarding personal characteristics, 

factors related visual discomfort and visual discomfort. Then, Mann Whitney U test was used to analyze the association 

between various variables. 

The results showed that most of volunteers were female (72.30%). Their average age and working experience 

were 38.50 ± 7.60 and 12.00±6.70 years, respectively.  This study found that prevalence of visual discomfort was 

75.40%. While, a average weighted scores of visual discomfort was 11.29 ± 17.54.  This study found 5 factors that 

were associated with visual discomfort at a 95% confidence interval level i. e. , gender, visual problems, duration of 

computer using, duration of phone using and duration of computer game playing. Therefore, pattern of using computer 

should provide appropriately. In addition, the staffs who were female and has visual problems should be taken health 

surveillance. 
 

Keywords:   Visual discomfort, Office staff, Computer using 
 

บทน า  
ข้อมูลสถิตอิัตราการใชค้อมพวิเตอร์ของประเทศไทยเพิ่มขึน้ในทุกๆ ปี โดยผลส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2555 พบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินกิจการร้อยละ 24.8 โดยมี

ประมาณ 2.4 ล้านเครื่อง หรือเฉลี่ยประมาณ 4.2 เครื่อง/กิจการ[1] เนื่องจากคอมพิวเตอร์มบีทบาทในชีวติประจ าวัน และ

ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภทโดยเฉพาะงานส านักงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานอยู่กับหน้าจออยู่

ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดระยะเวลาการท างาน การท างานกับคอมพวิเตอร์เป็นเวลานานติดตอ่กันสามารถส่งผลกระทบ

ต่อร่างกายแบ่งเป็น 2 กลุ่มอาการใหญ่ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มอาการทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ ได้แก่ อาการปวด

ต้นคอ ปวดไหล่ ปวดข้อมือ และปวดหลัง และ 2) อาการทางตา ได้แก่ ความล้าสายตา อาการปวดตา ระคายเคืองตา 

แสบตา ตาแห้ง น้ าตาไหล ตาสู้แสงไมไ้ด้ หนังตากระตุก มองภาพไมช่ัดเจน มองภาพซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการปวด

ศีรษะร่วมด้วย อาการทางตาต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (computer vision syndrome-

CVS)” ซึ่งเป็นอาการท่ีคนจ านวนมากก าลังประสบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใชค้อมพิวเตอร์[2,3] 

ผู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานมักมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาทางตามากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น โดยพบว่าร้อยละ 

75-90 ของผู้ท่ีท างานหน้าจอคอมพวิเตอร์เหล่านี้จะมีปัญหาทางตาและการมองเห็น[4] นอกจากนี้ยังมีการรายงานความ

ชุกของปัญหาความล้าของตาในกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์จากประเทศออสเตเลีย ร้อยละ 63.4 ประเทศอิตาลี ร้อยละ 31.9 

ประเทศอินเดีย ร้อยละ 46.3 และประเทศสเปน ร้อยละ 68.5 [5]  ขณะท่ีการศึกษาในประเทศไทย พบว่า บุคลากรท่ีม ี

การใช้คอมพิวเตอร์มีความชุกของความล้าของตา เท่ากับ ร้อยละ 75.75 และความชุกของการมองเห็นภาพซ้อน เท่ากับ 

ร้อยละ 60.5 [6] ท้ังนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่ออาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

ได้แก่ เพศ ระยะเวลาการท างาน ระยะเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ต่อวัน ปัญหาทางสายตา การไม่ใช้การกรองจอแสดงผล

ของคอมพวิเตอร์ การใชค้อนแทคเลนส ์ตลอดจนความรู้ทางด้านการยศาสตร์[5,6] 
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จากท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้นหลายการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพจากการท างานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของ

พนักงานส านักงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา 1) อาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาโดยพิจารณา

ความถี่ ความรุนแรง และระดับอุปสรรคท่ีมีผลต่อการท างาน และ 2) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการหรือความรู้สึกไม่

สบายทางตาในกลุ่มพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษา

ใชเ้ป็นแนวทางในการลดและป้องกันปัญหาสุขภาพจากการท างานตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) กลุ่มประชากร 

คือ พนักงานฝ่ายสนับสนุนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 236 คน ท่ีได้จาก 

การค านวณตามสมการท่ี 1 [7] และเพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างจึงเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10  

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 260 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้จ านวนท้ังสิ้น 9 หน่วยงาน จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากจากพนักงานในแต่ละหน่วยงาน โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีโรคทางตาท่ีรุนแรง เช่น โรคต้อหิน  

โรคตอ้กระจก  

 

n =           ------- (สมการท่ี 1) 
 

โดย n  = ขนาดกลุ่มตัวอยา่ง 

 P  = ค่าสัดสว่นของความชุกของอาการคอมพวิเตอร์วิช่ันซินโดรม เท่ากับ 0.67 [5] 

 Z = 1.96 (ค่าปกติมาตรฐานท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%) 

 d = 0.06 ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมรับให้เกิดขึ้นได้  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูล

อาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาในช่วง 3 เดือนท่ีผ่าน โดยพัฒนามาจากการศึกษาท่ีผ่านมา[8] ซึ่งพิจารณา 1) ข้อมูล

ความถี่จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย มีอาการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ มีอาการ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ มีอาการ 1 คร้ังในทุก ๆ 

วัน และมอีาการหลายคร้ังในทุก ๆ วัน 2) ข้อมูลความรุนแรงจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รู้สกึเล็กนอ้ย รู้สกึปานกลาง และ

รู้สึกมาก และ 3) ข้อมูลระดับอุปสรรคท่ีมีผลกับการท างานจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่รบกวน รบกวนเล็กน้อย และ

รบกวนมาก และน าข้อมูลมาคิดคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted score; WS) โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 0 คะแนน (ไม่เคย คือ 

คะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่เท่ากับ 0) ถึง 90 (10 คะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่ x 3 คะแนนถ่วงน้ าหนักความรุนแรง x 3 คะแนน

ถ่วงน้ าหนักอุปสรรคท่ีมีผลตอ่การท างาน) รายละเอยีดเกณฑ์คะแนนถ่วงน้ าหนักดังตารางท่ี 1 

P(1-P)Z2 

d2 
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2) เคร่ืองวัดความเข้มแสงสว่าง (lux meter) โดยด าเนินการตรวจวัดแบบเฉพาะจุด จ านวน 2 จุด ได้แก่ จุดบริเวณ

ท่ีวางเอกสารและจุดแป้นพมิพข์องกลุม่ตัวอย่างทุกคน 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

พรรณนาข้อมูลลักษณะทางประชากรโดยใชค้่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถี่ และร้อยละ รวมท้ังวิเคราะห์

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการหรือความรู้สกึไม่สบายทางตาโดยใชส้ถิต ิMann-Whitney U test ก าหนดระดับนัยส าคัญ

ท่ี 0.05 การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เอกสารรับรองหมายเลข CAO. No. 434/2017 IRB No .0338/60  
 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ถ่วงน้ าหนักความถี่ ความรุนแรง และอุปสรรคที่มผีลตอ่การท างาน 

ความถี ่ ความรุนแรง อุปสรรคที่มีผลต่อการท างาน 

ค าตอบ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
ค าตอบ 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
ค าตอบ 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

ไมเ่คย 0 เล็กน้อย 1 ไมเ่ลย 1 

1-2 ครัง้/สัปดาห ์ 1.5 ปานกลาง 2 เล็กน้อย 2 

3-4 ครัง้/สัปดาห ์ 3.5 มาก 3 มาก 3 

1 ครัง้ในทุก ๆ วัน 5     

หลายคร้ังในทุก ๆ วัน 10     

 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ72.30) มอีายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.50 ± 7.60 ปี ส่วนใหญ่มดีัชนมีวลกายอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 54.20 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.00 ± 4.50) ประสบการณ์ท างานเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 12.00 ± 6.70 

ปี ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทางสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เป็นต้น ร้อยละ 83.80 

นอกจากนี้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมลีักษณะงานมอง

จอคอมพิวเตอร์สลับกับเอกสาร ร้อยละ 86.20 มีระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้คอมพิวเตอร์ เท่ากับ 6.94 ± 2.29 ชั่วโมงต่อวัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการพักสายตาจากคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 0.82±0.99 ชั่วโมง ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชค้อมพิวเตอร์โดยไม่พัก

สายตา เท่ากับ 2.77±2.17 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 1.41±2.08 

ชั่วโมงตอ่วัน และระยะเวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ เท่ากับ 2.59 ± 1.77 ชั่วโมงตอ่วัน นอกจากนี้ผลการตรววจวัดความเข้ม

แสงสว่างแบบเฉพาะจุด พบว่า จุดบริเวณท่ีวางเอกสารและจุดแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 56.5 และ 63.1 

ตามล าดับ โดยอ้างอิงเกณฑ์ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (2561) 

ส าหรับงานประจ าในส านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ ซึ่งก าหนดค่าความเข้มของแสงสว่างอยู่ในช่วง 400-500 ลักซ์ [9] 

(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง (n=260) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล    

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

72 (27.7) 

188 (72.3) 

อายุ (Mean ± S.D.) 

 < 30 ป ี

 30 - 39 ป ี

 40 - 49 ป ี

 ≥ 50 ปี  

38.50 ± 7.60 

45 (17.3) 

96 (36.9) 

99 (38.1) 

20 (7.7) 

ดัชนีมวลกาย (Mean ± S.D.) 

 ผอม (< 18.5) 

 ปกติ (18.5 - 22.9) 

 อว้น (≥ 23.0 ) 

23.00 ± 4.50 

19 (7.3) 

141 (54.2) 

100 (38.5) 

ประสบการณ์ท างาน (Mean ± S.D.) 

 < 11 ป ี

 11 - 19 ป ี

 ≥ 20 ปี  

12.00 ± 6.70 

121 (46.5) 

105 (40.4) 

34 (13.1) 

ปัญหาทางสายตา  

 ไมม่ ี

 มี 

 

218 (83.8) 

42 (16.2) 

ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทีท่ าใหเ้กิดอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา  

ลักษณะงาน 

 มองจอภาพอยา่งเดียว 

 มองจอสลับกับเอกสาร 

 

36 (13.8) 

224 (86.2) 

ระยะเวลาในการพักสายตาจากคอมพิวเตอร์ (Mean ± S.D.) 

 > 0.25 ชม. (15 นาที) 

 ≤ 0.25 ชม. (15 นาที) 

0.82±0.99 

203 (78.1) 

57 (21.9) 

ระยะเวลาในการใช้คอมพวิเตอร์โดยไม่พักสายตา (Mean ± S.D.) 

 ≤ 2.5 ชม./วัน 

 > 2.5 ชม./วัน 

2.77±2.17 

149 (42.7) 

111 (57.3) 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาในการใช้คอมพวิเตอร์ (Mean ± S.D.) 

 ≤ 3 ชม./วัน 

 > 3 ชม./วัน 

6.94 ± 2.29 

6 (2.3) 

254 (97.7) 

ระยะเวลาเล่นอนิเตอร์เน็ตหรอืเกมส์ในคอมพิวเตอร์  (Mean ± S.D.) 

 > 6 ชม./วัน 

 ≤ 6 ชม./วัน 

1.41±2.08 

13 (5) 

247 (95) 

ระยะเวลาในการเลน่โทรศัพท์มอืถอื (Mean ± S.D.) 

 ≥ 4 ชม./วัน 

 < 4 ชม./วัน 

2.59 ± 1.77 

60 (23.1) 

200 (76.9) 

ความเข้มของแสงสวา่ง ณ จุดบริเวณที่วางเอกสาร (ลักซ์) (Mean ± S.D.) 

 เหมาะสม (≥400 ลักซ์) 

 ไมเ่หมาะสม 

400.08 ± 164.04 

113 (43.5) 

147 (56.5) 

ความเข้มของแสงสวา่ง ณ จุดแป้นพิมพ์ (ลักซ)์ (Mean ± S.D.) 

 เหมาะสม (≥400 ลักซ์) 

 ไมเ่หมาะสม 

351.05 ± 140.87 

96 (36.9) 

164 (63.1) 

 

ข้อมูลอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา 

กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ะ แ นนถ่ ว ง น้ า ห นั ก เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อ า ก า รห รื อค ว าม รู้ สึ ก ไ ม่ ส บ า ยท า ง ต า  เ ท่ า กั บ  

11.29 ± 17.54 หากพิจารณาระดับความถี่ ความรุนแรง และอุปสรรคที่มผีลตอ่การท างาน พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมีความชุก

ของอาการหรือความรู้สกึไมส่บายทางตา ร้อยละ 75.40 โดยในกลุ่มนี้สว่นใหญ่มคีวามถี่ของอาการ 1-2 ครัง้/สัปดาห์ ร้อย

ละ 42.30 มีความรุนแรงปานกลาง ร้อยละ 35.40 และมีระดับอุปสรรคต่อการท างานเล็กน้อย ร้อยละ 43.10 (ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 3 ความถี่ ความรุนแรง อุปสรรคท่ีมีผลต่อการท างาน และคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของอาการหรือความรู้สกึไม่

สบายทางตา (n=260) 

ความถี่ 

จ านวน (ร้อยละ) 

ความรุนแรง 

จ านวน (ร้อยละ) 

อุปสรรคต่อการท างาน  

จ านวน (ร้อยละ) Weighted 

scores* 

Mean (S.D.) 

ไม่

เคย 

1-2 

คร้ัง/

สัปดาห ์

3-4 

คร้ัง/

สัปดาห ์

1 คร้ัง

ในทุก

วัน 

หลาย

คร้ังใน

ทุกวัน 

เล็กน้อย ปาน

กลาง 

มาก ไม่เลย เล็กน้อย มาก 

64 

(24.6) 

110  

(42.3) 

32  

(12.3) 

34 

(13.1) 

20  

(7.7) 

76  

(29.2) 

92 

(35.4) 

28 

(10.8) 

40 

(15.4) 

112 

(43.1) 

43 

(16.5) 

11.29 (17.54) 

 หมายเหตุ  *Weighted scores = ความถี่ x ความรุนแรง x อุปสรรคในการท างาน 
 

ข้อมูลปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่และคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย 

(คะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่ x ความรุนแรง x อุปสรรคที่มผีลตอ่การท างาน) ของอาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตา 

ผลการศึกษา พบว่า เพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ ระยะเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือ

เกมส์ในคอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่ของอาการปวด

หรือความรู้สึกไม่สบายทางตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้เพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการใช้

คอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนัก เฉลี่ย

ของอาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับอาการหรือความรู้สกึไมส่บายทางตา (n=260) 

ปัจจัย 

คะแนนถ่วงน  าหนัก 

ความถี ่

Mean (S.D.) 
p-value 

เฉลี่ย 

Mean (S.D.) 
p-value 

เพศ 

ชาย 2.09 (2.70) 0.022* 8.90 (17.12) 0.008* 

หญิง 2.63 (2.68) 12.21 (17.65) 

อายุ (ปี) 

≤ 40  2.30 (2.47) 0.465 10.39 (16.37) 0.363 

> 40  2.74 (2.97) 12.57 (19.06) 

ประสบการณ์การท างาน (ป)ี 

≤ 10  2.34 (2.37) 0.934 9.57 (12.81) 0.562 

> 10  2.61 (2.94) 12.79 (20.74) 

ปัญหาทางสายตา      
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ปัจจัย 

คะแนนถ่วงน  าหนัก 

ความถี ่

Mean (S.D.) 
p-value 

เฉลี่ย 

Mean (S.D.) 
p-value 

ไม่มี 1.78 (2.03) < 0.001* 6.99 (10.91) < 0.001* 

มี 3.15 (3.06)  15.35 (21.29)  

ลักษณะงาน 

มองจอภาพอย่างเดียว 2.20 (2.63) 0.341 11.25 (17.30) 0.484 

มองจอสลับกับเอกสาร 2.53 (2.71) 11.57 (19.18) 

ระยะห่างระหว่างตากับจอคอมพิวเตอร์ 

เหมาะสม (50–70 cm) 2.35 (2.47) 0.721 11.05 (16.78) 0.504 

ไม่เหมาะสม 2.62 (2.91) 11.55 (18.35) 

ระยะเวลาในการพักสายตาจากคอมพิวเตอร์ (นาที) 

≤ 15  2.39 (2.60) 0.433 10.61 (17.27) 0.301 

> 15  2.82 (2.99) 13.74 (18.42) 

ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่พักสายตา (ชม./วัน) 

≤ 2.5  2.33 (2.63) 0.231 10.16 (15.76) 0.355 

> 2.5  2.71(2.78) 12.83 (19.65) 

ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ (ชม./วัน) 

≤ 3  0.50 (0.77) 0.017* 0.50 (0.77) 0.006* 

> 3  2.54 (2.71) 11.55 (17.67) 

ระยะเวลาในการเล่นอนิเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์ (ชั่วโมงต่อวัน) 

≤ 6  2.54 (2.68) 0.011* 11.55 (17.72) 0.024* 

> 6  1.38 (2.79) 6.54 (13.32) 

ระยะเวลาในการเล่นโทรศัพท์มอืถือ (ชั่วโมงต่อวัน) 

< 4  2.29 (2.60) 0.019* 11.17 (18.78) 0.111 

≥ 4 3.14 (2.95) 11.74 (12.67) 

ความเข้มของแสงสว่าง ณ จุดบริเวณที่วางเอกสาร  

เหมาะสม (≥400 ลักซ)์ 2.38 (2.81) 0.207 10.63 (18.11) 0.277 

ไม่เหมาะสม  2.57 (2.60) 11.80 (17.14) 

ความเข้มของแสงสว่าง ณ จุดแป้นพิมพ์  

เหมาะสม (≥400 ลักซ)์ 2.49 (2.86) 0.485 10.66 (17.54) 0.479 

ไม่เหมาะสม  2.50 (2.59) 11.67 (17.58) 

หมายเหตุ : *p-value < 0.05 
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วิจารณ์และสรุปผล 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาเท่ากับ 11.29 ± 

17.54 ซึ่งอาการขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความถี่ ความรุนแรง และระดับอุปสรรคท่ีมีผลต่อการท างาน ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะ

ความถี่หรือความชุกของอาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมอีาการร้อยละ 75.4 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาในกลุ่มบุคลากรท่ีใช้คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีความชุกของอาการทางตา ร้อยละ 75.75 [6] ขณะท่ีผล

การศกึษาในคร้ังนี้สูงกวา่บางการศกึษาในตา่งประเทศ เชน่ พนักงานส านักงานของประเทศสหรัฐอเมริกามีอาการรู้สกึไม่สบาย

ทางตา ร้อยละ 31 [10] ซึ่งใกล้เคียงกับอาการปวดตาของผู้ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ของไนจีเรียและเอธิโอเปียท่ีพบว่ามีอาการ ร้อยละ 

42.7 [11] และร้อยละ 47.63 [12] ตามล าดับ อาจเนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความเหมาะสมของสถานี

งาน ระยะเวลาการใชง้าน หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกัน   

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่และคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของอาการปวดหรือ

ความรู้สึกไม่สบายทางตา ผลการศึกษา พบว่า เพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ ระยะเวลาในการ

เล่นอินเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่

ของอาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตาอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ินอกจากนี้เพศ ปัญหาทางสายตา ระยะเวลาในการใช้

คอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของ

อาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตาอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ  

เพศหญิงมีแนวโน้มของอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของหนึ่งในประเทศตุรกีพบว่า เพศหญิงมคีะแนนคะแนนถ่วงน้ าหนักความถี่และคะแนนถ่วงน้ าหนัก

เฉลี่ยของอาการหรือความรู้สึกไม่สบายทางตาสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ[8]  เนื่องจากลักษณะการท างานกับ

คอมพวิเตอร์ท่ีตอ้งใชก้ล้ามเนื้อตาเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งเพศหญิงมีกล้ามเนื้อตาท่ีขนาดเล็กกว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

น้อยกว่าเพศชาย จึงอาจท าให้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้าได้มากกว่าเพศชาย นอกจากนี้กลุ่มท่ีปัญหาทางสายตา (สายตาสั่นหรือ

สายตายาว) พบวา่จะมอีาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตาสูงกวา่กลุ่มท่ีไมม่ปัีญหาอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิสอดคล้อง

กับการศกึษาของบุคลากรท่ีใชค้อมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งท่ีมีปัญหาทางสายตามโีอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์เป็น 4.13 เท่าของกลุ่มท่ีไม่มีปัญหาทางสายตา เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้สึกไม่สบาย

ทางตาได้งา่ยกวา่คนปกต ินอกจากนี้พนักงานท่ีมีสายตาผิดปกตจิะมีอาการเมื่อยล้าทางสายตาชัดเจนกว่าพนักงานท่ีมีสายตา

ปกติ[6] การศึกษาในคร้ังนี้ยังพบว่าระยะเวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือมีความสัมพันธ์กับอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบาย

ทางตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของจิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย และคณะซึ่งพบว่าการใช้สมาร์ท 

โฟน มีความสัมพันธ์กับความล้าของตาของกลุ่มบุคลากรส านักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ[13] อาจเนื่องจากมีการใช้

สมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลานานและมีความสว่างของหน้าจอมากเกินไปซึ่งส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการทางตาได้ [14] นอกจากนี้

การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า ระยะเวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเกมส์ในคอมพิวเตอร์และระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มี

ความสัมพันธ์กับอาการปวดหรือความรู้สึกไม่สบายทางตา สอดคล้องกับการศึกษาหนึ่ง พบว่า กลุ่มท่ีใช้งานคอมพิวเตอร์

มากกวา่หรือเท่ากับ 4 ชั่วโมงตอ่วัน มีแนวโนม้ของการเกิดความรู้สกึไมส่บายทางตาสูงกวา่กลุ่มใช้งานน้อยกวา่ 4 ชั่วโมงตอ่วัน 

[8] เชน่เดียวกับหลายการศกึษาซึ่งพบวา่ผู้ท่ีใชค้อมพวิเตอร์มากกวา่ 2 ชั่วโมงขึน้ไป จะเกิดอาการจอภาพคอมพวเิตอร์มากกว่า

กลุ่มท่ีใช้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง [3,15] ซึ่งปัญหาหลักๆ ของงานคอมพิวเตอร์ คือการท างานอยู่กับท่ีติดต่อกันเป็นเวลานานด้วย
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ท่าทางท่ีจ ากัด ระยะโฟกัสของสายตาคงท่ี และความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิด

ภาวะปวดตา เมื่อยล้าตาและกลุ่มอาการผิดปกติต่าง ๆ โดยความรุนแรงของอาการจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาของการท างาน

[16] ขณะท่ีอายุ ประสบการณ์การท างาน  ลักษณะงาน ระยะห่างระหว่างตากับจอคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการพักสายตา

จากคอมพิวเตอร์  ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่พักสายตา และความเข้มของแสงสว่าง ณ จุดบริเวณท่ีวางเอกสาร

และจุดแป้นพมิพ ์ไมม่คีวามสัมพันธ์กับอาการปวดหรือความรู้สกึไมส่บายทางตาอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ 

การศกึษาในคร้ังนี้ช้ีให้เห็นว่าควรมีการจัดรูปแบบระยะเวลาในการท างานกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ควร

เฝ้าระวังการเกิดอาการความรู้สกึไม่สบายทางตาโดยเฉพาะกลุ่มเพศหญิงและกลุ่มผู้มีปัญหาทางสายตา และการศกึษาในคร้ัง

ถัดไปอาจศกึษารูปแบบการท างานกับคอมพวิเตอร์ท้ังในแง่ของระยะเวลาในการท างานและระยะเวลาพักให้มีความเหมาะสม  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนิกชนที่อาศัยในชุมชนราชบรูณะ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Fators Affecting the Perception of Health Awareness of Incense Smoke of Buddhists 

in Ratchaburana Community, Nai mueang Sub-District, Mueang District, Phitsanulok 

Province 
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บทคัดย่อ 
 

 การวจิัยแบบภาคตัดขวางคร้ังนี้ มจีุดมุง่หมายเพื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคต ิและการรับรู้

ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชนในชุมชนราชบูรณะ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชน 

ในชุมชนราชบูรณะ กลุ่มตัวอยา่งได้แก่ พุทธศาสนกิชนท้ังสิน้ 89 คน ที่อยูอ่าศัยในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพษิณุโลก เก็บข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ (60.7%) ทัศนคติ 

(68.5%) และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป (59.6%) อยู่ในระดับดี ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  

(r = 0.296, p = 0.005) ความถี่ในการจุดธูปท่ีวัด (F = 5.040, p = 0.028) การได้รับข้องมูลข่าวสารทางสุขภาพ (F = 4.278, 

p = 0.042) และทัศนคติ (r = 0.474, p <0.001) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคเอกชนในการศึกษาและให้ความรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการรับสัมผัสควันธูป  

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจตอ่ความเสี่ยงทางสุขภาพของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย  
 

ค าส าคัญ:   ควันธูป, ความรู้, ทัศนคติ, การรับรู้  

 

  

                                                           
1 สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Division of Environmental Health, Faculty of Public Health, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
1 Corresponding author-email: pantiph@nu.ac.th 



1504 

-Proceeding- 

Abstract  
The purposes of this cross- sectional research were:  1)  to study personal factors, knowledge, and attitude 

toward a perception of health awareness of incense smoke of Buddhists in Ratchaburana community 2)  to study the 

correlation between personal factor, knowledge, and attitude and perception of health awareness of incense smoke of 

Buddhists in Ratchaburana community.  Eighty- nine Buddhists living in Ratchaburana community, Nai Mueang sub-

district, Mueang district, Phitsanulok was recruited. The data was collected using a questionnaire. The results indicated 

that most of Buddihists’s knowledge (60.7%) attitudes (68.5%) and perception of health awareness (59.6%) from 

incense smoke were at a high level.  The results indicated that age (r = 0.296 , p = 0.005) , frequency of incense 

burning at the temple (F = 5.040, p = 0.028), health-related incense smoke information (F = 4.278, p = 0.042), 

attitude of health awareness (r = 0.474 , p < 0.001) relate to perception of health awareness from incense smoke. 

This research will benefit the community and the private sectors to educate and to provide health- related incense 

smoke information that can strengthen the health risk perception for the Buddhists in Thailand.  
 

Keywords:   Incense Smoke, Knowledge, Attitude, Perception  
 

บทน า 

ธูป เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นเคร่ืองสักการบูชามาตั้งแต่สมัยอียิปตโ์บราณ วัฒนธรรมนี้ได้แพร่ขยาย เข้ามาในศาสนาฮินดูและ

ศาสนาพุทธ ต่อจากนั้นเข้ามาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ในอดีตวัตถุดิบในการผลิตธูปมาจาก

ธรรมชาติ โดยส่วนผสมหลักมาจากไม้เนื้อหอม ปัจจุบันไม้เนื้อหอมต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นมากและหายาก ผู้ผลิตส่วนใหญ่ 

จึงเปลี่ยนมาใช้ขี้เลื่อย กาว น้ ามันหอมสกัดจากพืช ไม้หอม ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิ่น และสารเคมีท่ีใช้ใน

อุตสาหกรรมน้ าหอม พอกอยู่บนก้านไม้ มาทดแทนการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ควันท่ีเกิดจากธูปในปัจจุบันจึงมีคุณสมบัติ 

ท่ีต่างไปจากในอดีต เมื่อจุดธูปจะเกิดการเผาไหมข้องขี้เลื่อย กาว และน้ าหอม จะได้ควันท่ีสง่กลิ่นหอมและสารตา่ง ๆ หลายตัว

จะถูกปล่อยออกมาด้วยคล้ายกับสารท่ีพบในควันบุหร่ีและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งมีสารบางชนิดท่ีอาจเป็นสารก่อ

มะเร็ง ควันธูปยังเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และมีเทน (Chen 

and Ho., 2016, p.1) ซึ่งหากเปรียบเทียบธูป 1 ดอก พบว่า ปริมาณสารก่อมะเร็งไม่ต่างจากบุหร่ี 1 มวน (Navasumrit, et al., 

2008, p.19) นอกจากนี้ยังมสีารเคมหีลายชนดิท่ีถูกปลดปล่อยมากับควันธูป เชน่ Toluene, Xylenes and Aldehydes (Zhang, et 

al., 2015, p.121) ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธ์ิท าให้เกิดอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ เช่น ตาแห้ง แสบตา น้ าตาไหล 

ระคายเคืองจมูก จาม ไอ ระคายคอ หายใจล าบาก และยังท าให้ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ง่วงนอน และหมดสติได้หากสูดดม

ระยะเวลายาวนาน เป็นตน้ (วมิลจันทร์ วุฒคิงสมบัติ, 2558) 

การนับถือศาสนาของประชากรโลกแตกต่างกัน ประเทศในแถบเอเชียส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ พราหมณ์และ 

ลัทธิเต๋าเป็นศาสนาหลัก ประเพณีนิยมการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจึงเป็นกิจวัตรประจ าวัน ในประเทศไต้หวันประชากร

ประมาณครึ่งหนึ่ง (23 ล้านคน) เป็นชาวพุทธหรือลัทธิเต๋า ส่วนใหญ่จุดธูปหอมเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิภายในบ้านและตามวัด

ต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวัน ในปี พ.ศ.2546 ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในไต้หวันรายงานว่า มีการเผาไหม้ธูปหอมภายในวัด 

92 แห่ง ในเมือง Kao-Hsiong  คิดเป็น 0.86 กิโลกรัมต่อวัดต่อวัน ปัจจุบันมีวัดท่ีลงทะเบียนในไต้หวันแล้วท้ังสิ้น 11,503 แห่ง  
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มีการคาดคะเนว่าจะมีการเผาไหม้ธูปหอมปริมาณท้ังสิน้ 3,580 ตันเป็นประจ าทุกปี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันส าคัญทาง

ศาสนามีการจุดธูปหอมภายในวัดเป็นจ านวนมาก เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนในไต้หวัน (Lin, Krishnaswamy and Chi, 2008, p.1) สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับประเทศไทยท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมการจุดธูปเพื่อแสดงความเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

ท้ังในวันพระและวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา การศึกษาก่อนหน้านี้ในประเทศไทยได้ท าการตรวจหาปริมาณสารก่อมะเร็งใน

อากาศซึ่งมีการจุดธูปปริมาณมากจากวัด 3 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ พร้อมท้ังท า

การตรวจเลือดและปัสสาวะของคนงานท่ีปฏบัิติงานในวัดจ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบสารก่อมะเร็งในควันธูป 3 ชนิด ได้แก่ 

Benzene, 1,3-Butadiene และ Benzo(a) pyrene และพบว่าปริมาณสารท่ีตรวจพบมีความเข้มข้นสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานความ

ปลอดภัยท่ีก าหนดไว ้ในส่วนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วยการตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลง

ของสารพันธุกรรมของคนงานพบว่า คนงานในหน่วยงานท่ีไม่มีการจุดธูปจ านวนสารพันธุกรรมในร่างกายมีการแตกหัก  

แต่สามารถซ่อมแซมได้ แต่ในคนงานท่ีได้รับควันธูปเป็นประจ าพบมีการแตกหักของสารพันธุกรรมเพิ่มขึ้นและมีการซ่อมแซม

ลดลง (Navasumrit, et al., 2008, p.19) กล่าวได้ว่าควันธูปเป็นมลพิษทางอากาศท่ีส าคัญในบ้าน อาคาร สถานท่ีท างาน  

วัด และศาลเจ้าท่ีมีการจุดธูป  

มลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพประชาชนโดยตรง สถาบันมะเร็งแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มี 

การค านวณสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย โดยข้อมูลสถิติโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2548 มีจ านวนผู้ป่วยใหม่ 98,852 คน ข้อมูล

ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน  

ซึ่งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ โรคมะเร็งท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 5 อันดับแรกของประเทศ คือ 

มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ คิดเป็น 56.38% ของมะเร็งท้ังหมด (สถาบันมะเร็ง

แห่งชาต ิกรมการแพทย,์ 2556) ประเทศไทยเป็นเมืองวถิีพุทธ มพีุทธศาสนกิชนเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้แมใ้นทางการแพทย์จะไม่

สามารถยืนยันได้ว่า ควันธูป คือ ต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แต่การค้นพบสารก่อมะเร็งในควันธูปและศักยภาพใน  

การซ่อมแซมความผิดปกตขิองสารพันธุกรรมท่ีลดลงของผู้ท่ีได้รับควันธูปเป็นประจ า นับเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการเหนี่ยวน าให้

เกิดโรงมะเร็งได ้

จังหวัดพิษณุโลกมีวัดเป็นจ านวนมาก พบอยู่ใน 1 ใน 3 จังหวัดแรกของภาคเหนือตอนล่าง โดยคิดเป็นจ านวน 0.05 

วัดต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560) และยังพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอยู่ใน 1 ใน 3 

จังหวัดแรกของภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 26.16 จากจ านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจท้ังหมดใน

ภาคเหนือตอนล่าง (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพื้นท่ีในจังหวัดพิษณุโลกจากทั้งหมด 9 อ าเภอ 

พบว่าในอ าเภอเมืองพิษณุโลกมีวัดมากเป็นอันดับ 1 (0.14 ต่อตารางกิโลเมตร) (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, 

2559) มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.02, 

27.12, 26.31 จากจ านวนผู้ป่วยโรคนัน้ ๆ ท้ังหมดในจังหวัดพษิณุโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เมื่อพจิารณาเปรียบเทียบ

พื้นท่ีในอ าเภอเมืองพิษณุโลกจากท้ังหมด 20 ต าบล พบว่าต าบลในเมืองมีวัดมากเป็นอันดับ 1 โดยคิดเป็นจ านวน 0.77 วัดต่อ

ตารางกิโลเมตร (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, 2559) และมผีู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดิน

หายใจ และโรคมะเร็งปอดมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.19, 18.76, 17.64 จากจ านวนผู้ป่วยโรคนั้น ๆ ท้ังหมดในอ าเภอ

เมือง (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยังคงไม่มี
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การศึกษาระดับการรับรู้ต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชน ซึ่งประชาชนจ านวนมากอาจ

ไมท่ราบถึงอันตรายจากการรับสัมผัสควันธูปและการจุดธูป ดังนัน้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคต ิและ

การรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชนในชุมชนราชบูรณะ และศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนิกชนในชุมชนราชบูรณะ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากควันธูปของ

ประชาชนตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study) ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของประชาชน

ในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือพุทธศาสนิกชนในช่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่อาศัยในชุมชนราชบูรณะ ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 99 ครัวเรือน โดยเลอืกตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน เป็นจ านวน 99 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับงานวิจัย ค านวณจากจ านวน 99 คน 

โดยใชว้ธีิของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ดังนี้ 

 

n  =  𝜒2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝜒2𝑝(1−𝑝)
 

 
 เมื่อ    n   แทนขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

N  แทนขนาดของประชากร  

e   แทนความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอยา่ง (ก าหนด  e = 0.05) 

𝑥 2แทนค่าไคสแควรท่ี์ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  (𝑥2 = 3.841) 

p   แทนคา่สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถ้าไมท่ราบ 

  ก าหนด  p = 0.5) 
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แทนค่าในสูตร 

  n  =  3.814×99×0.5×(1−0.5)

[(0.05)2×(99−1)]+[3.841×0.5×(1−0.5)]
 

 

  n  =  3.814×99×0.5×0.5

(0.0025×98)+(3.841×0.5×0.5)
    

  

   n  =  78.31  ≈  79 

 

ดังนัน้  ขนาดกลุ่มตัวอยา่งเท่ากับ  79  คน  และเนื่องจากข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการเก็บตัวอยา่ง จึง

ท าการเพิ่มกลุ่มตัวอยา่งอีก  10%  เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจะได้กลุม่ตัวอย่างท้ังสิ้น  89  คน 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) มีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอยา่งให้เข้าร่วมการวจิัย ดังนี้ 

1.  เป็นตัวแทนครัวเรือนท่ีอายุระหว่าง 20-59 ปี และนับถือศาสนาพุทธ 

2.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้อยา่งดี 

3.  มีสตสิัมปชัญญะสมบูรณ์ 

เกณฑ์การคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งให้ออกจากการวิจัย 

1.  ย้ายออกจากพื้นท่ี 

2.  มีความเจ็บป่วยกะทันหัน 

3.  เสยีชีวิตระหว่างการด าเนนิการ 
 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

และได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

COA No.121/2018, IRB No.0476/61 รับรองเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อตอบค าถามการวจิัย 

ลักษณะของค าถามมีท้ังค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 จ านวน 14 ข้อ ปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพ ระดับการศกึษา การประกอบอาชพี รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

โรคประจ าตัว ความถี่ในการไปวัดต่อสัปดาห์ การจุดธูปเมื่อไปวัด การจุดธูปท่ีบ้าน การจุดธูปในห้องไม่มีการระบาย

อากาศ ความถี่ในการจุดธูปท่ีวัดและที่บ้านต่อสัปดาห์ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากท้ังกลุ่มท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เกี่ยวกับผลกระทบตอ่สุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 
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ส่วนท่ี 2 จ านวน 12 ข้อ ความรู้เร่ืองผลกระทบตอ่สุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป ซึ่งมลีักษณะเป็นค าถามปลายปิด

มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก มีท้ังข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ในการจัดกลุ่มคะแนนความรู้เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพจาก  

การรับสัมผัสควันธูป ผู้วิจัยน าค่าคะแนนท่ีได้มาจัดระดับความรู้เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป  

แปลผลโดยใชเ้กณฑ์การจัดกลุ่มของบลูม (Bloom, 1968)  

ส่วนท่ี 3 จ านวน 12 ข้อ ทัศนคติเร่ืองผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด

และปลายเปิดแบบประเมินค่า 3 ตัวเลือก ในการจัดกลุ่มคะแนนทัศนคติเร่ืองผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

ผู้วิจัยน าค่าคะแนนท่ีได้มาจัดระดับความรู้เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป แปลผลโดยใช้เกณฑ์การจัด

กลุ่มของเบสท์ (John W. Best, 1997 อา้งองิใน วมิล สังข์เงิน, 2560)  

ส่วนท่ี 4 จ านวน 18 ข้อ การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและ

ปลายเปิดแบบประเมินค่า 3 ตัวเลอืก ในการจัดกลุ่มคะแนนการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป ผู้วิจัยน า

ค่าคะแนนท่ีได้มาจัดระดับความรู้เร่ืองผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป แปลผลโดยใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มของ

เบสท์  (John W. Best, 1997 อ้างองิใน วมิล สังข์เงิน, 2560)  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1.  ความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษา (Content Validity) ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ จากการตรวจสอบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of item Objective Congruence: 

IOC) ของข้อค าถามในแบบสอบถามทุกข้อ มคี่าอยูร่ะหวา่ง 0.5 -1.0  

2. ทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่ม Try out โดยการคัดเลือก

สุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในชุมชนอื่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 30 คน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัส

ควันธูป โดยใช้การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาคงานวจิัยท้ังฉบับเท่ากับ 0.75  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล    

น าไปประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical package for social 

science) โดยใชส้ถิตใินการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

1.  สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจ าตัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้ ทัศนคติ  และ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป ด้วยการบรรยายลักษณะท่ัวไปของข้อมูล 

โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ความถี่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Eta และสถิติ Pearson Correlation ใช้วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปกับแรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้ ทัศนคติและ

ปัจจัยส่วนบุคคล ของพุทธศาสนกิชนท่ีอาศัยในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกท้ังหมด 89 คน โดยใช้แบบสอบถาม 

ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่งเป็นพุทธศาสนกิชนจ านวน 89 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.80 อายุเฉลี่ย 42.89 ปี (S.D. = 

12.70) ผู้อายุน้อยสุด 20 ปี และมากสุด 59 ปี จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน (S.D. = 1.50) จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวน้อยสุด 1 คน และมากสุด 9 คน สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 47.20 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 32.60 

ประกอบอาชีพ ร้อยละ 84.30 มีรายได้จากการประกอบอาชีพเฉลี่ยต่อเดือน (n = 75) เท่ากับ 14,348 บาท (S.D. = 

12,969.99) เคยเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 20.20 กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ไปวัดเฉพาะวันส าคัญทาง

ศาสนาเท่านัน้ ร้อยละ 51.10 เมื่อไปวัดจะจุดธูปร้อยละ 87.30 ( n = 79 ) จุดธูปท่ีบ้านร้อยละ 64.00 เคยจุดธูปภายในห้องท่ีไม่

มีการระบายอากาศ ร้อยละ 21.30  และจุดธูปเฉพาะวันส าคัญทางศาสนาเท่านั้น ร้อยละ 61.80 ด้านการสนับสนุนทางด้าน

ข่าวสารจากกลุ่มท่ีเป็นทางการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควัน

ธูปจากสื่อต่างๆ ร้อยละ 69.70 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 15.7 และจากผู้น าชุมชน ร้อยละ 4.50 ด้านการ

สนับสนุนทางด้านข่าวสารจากกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ

จากการรับสัมผัสควันธูปจากสมาชกิภายในครอบครัว ร้อยละ 87.60 และจากเพื่อน รอ้ยละ 91.00  

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านความรู้เรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

ภาพรวมของระดับความรู้พบว่าพุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในชุมชนราชบูรณะ ร้อยละ 60.70 มีความรู้เกี่ยวกับ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับดี และรองลงมาร้อยละ 21.30 มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทาง

สุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจาก

การรับสัมผัสควันธูปสูงสุดเท่ากับ 12.00 คะแนน ต่ าสุดเท่ากับ 4.00 คะแนน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.46 คะแนน  

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านทัศนคตเิรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

ภาพรวมของระดับทัศนคติพบว่าพุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในชุมชนราชบูรณะ ร้อยละ 68.50 มีทัศนคติเกี่ยวกับ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับดี และรองลงมาร้อยละ 31.50 มีทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบทาง

สุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจาก

การรับสัมผัสควันธูปสูงสุดเท่ากับ 36.00 คะแนน ต่ าสุดเท่ากับ 21.00 คะแนน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.34 คะแนน  

ส่วนที ่4 ข้อมูลด้านการรับรู้เรื่องผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป 

ภาพรวมของระดับการรับรู้พบว่าพุทธศาสนิกชนท่ีอาศัยในชุมชนราชบูรณะ ร้อยละ 59.60 มีการรับรู้เกี่ยวกับ

ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับดี และรองลงมาร้อยละ 40.40 มีการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบทาง

สุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจาก

การรับสัมผัสควันธูปสูงสุดเท่ากับ 52.00 คะแนน ต่ าสุดเท่ากับ 35.00 คะแนน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.30 คะแนน  
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ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระดับการรับรู้ต่อผลกระทบทางสุขภาพจาก

การรับสัมผัสควันธูปของพุทธศาสนิกชน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับ

สัมผัสควันธูปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ Eta และสถิติ  Pearson correlation  พบว่า การจุดธูปเมื่อไปวัดของ

พุทธศาสนิกชนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  (F = 

5.040, p = 0.028) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.248 และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้น าชุมชน

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 4.278, p = 

0.042) โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 0.216 ดังตาราง 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสัมพันธ์ ระหว่าง รายได้จากการประกอบอาชีพ การจุดธูปเมื่อไปวัด และการได้รับ

ข้อมูลขา่วสารจากผู้น าชุมชน กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของกลุ่มตัวอยา่ง โดยใชส้ถิต ิEta 

(n = 89) 

 

ปัจจัย 

การรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจาก

การรับสัมผัสควนัธูป 

F P 

Eta 

การจุดธูปเมื่อไปวัด 

การได้รับข้อมูลขา่วสารจากผู้น าชุมชน 

0.248 

0.216 

5.040 

4.278  

0.028 

0.042 

 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงปริมาณและการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควัน

ธูปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับน้อยกับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับ

สัมผัสควันธูปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.296, p = 0.005) และทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับน้อยกับ

การรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ( r = 0.474, p < 0.001) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสัมพันธ์ ระหว่าง อายุ และทัศนคติ กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับ

สัมผัสควันธูปของกลุม่ตัวอย่าง โดยใชส้ถิต ิPearson Correlation (n = 89) 

ปัจจัย การรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัส

ควันธูป 

r p – Value 

อายุ 

ทัศนคต ิ

0.296 

0.474 

0.005 

< 0.001 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนกิชนในชุมชนราชบูรณะ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก พบวา่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุเป็นปัจจัย

เดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน (r = 0.296, p = 0.005) อธิบายได้ว่าบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน คนท่ีมี

อายุมากจะมปีระสบการณ์ความรู้มากส่งผลตอ่การรับรู้สิ่งตา่ง ๆ ท่ีมากตามไปด้วย พุทธศาสนกิชนในชุมชนราชบูรณะมีความ

แตกต่างทางอายุ ส่วนใหญ่มีอายุมากจึงมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากจึงส่งผลให้มีระดับการรับรู้มากตามไปด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ สุกัญญา เฉียงเอก (2550) พบว่าอายุ มีผลต่อการรับรู้เนื่องจากอายุมีความสัมพันธ์กับ

ระดับพัฒนาการและประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลในอดีต บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความสามารถในการเรียนรู้

แตกตา่งกัน ผู้ท่ีมีอายุมากจะมีวุฒิภาวะมากกวา่และมีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มากกวา่ผู้ท่ีมีอายุน้อย นอกจากนี้อายุมีผล

ต่อความแตกต่างในด้านการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการรับรู้การเข้าใจปัญหา การใช้เหตุผล การตัดสินใจในการ

แสดงออกของแต่ละบุคคล จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจุดธูปเมื่อไปวัด (F = 5.040, p = 0.028) และการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากผู้น าชุมชน (F = 4.278, p = 0.042) มคีวามสัมพันธ์กับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควัน

ธูป ซึ่งการจุดธูปในสังคมไทยถือเป็นความเชื่อทางศาสนาท่ีว่าการจุดธูปขอพรจะท าให้ค าอธิษฐานส าเร็จผล การมสี่วนร่วมใน

เร่ืองของความเชื่อและพิธีกรรม ย่อมแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพุทธศาสนิกชนต่อสิ่งเคารพสักการะ คุณค่าทาง

ศีลธรรมหรือจริยธรรมท่ีได้รับการส่งเสริมจากสิ่งท่ีมองไม่เห็น ท าให้เกิดบทบัญญัติท่ีศักดิ์สิทธ์ิแก่มนุษย์ขึ้น (ชนิดา กลัวผิด, 

2558) นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปมคีวามสัมพันธ์เชงิ

บวกกับการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปโดยมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ( r = 0.474, p < 0.001)  

นั่นก็คือทัศนคติท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการรับรู้ให้เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ทัศนคติคือความเชื่อ ความคิดเห็นท่ีได้จาก

การประเมินสิ่งต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากมีความรู้หรือเชื่อว่าสิ่งใดดีมักจะมี

ทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งนั้นในทางตรงข้ามหากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะมีทัศนคติไปในทิศทางตรงกันข้าม หากมีทัศนคติท่ีดี

ต่อสิ่งใดจะท าให้มีการรับรู้ท่ีดีต่อสิ่งนั้นสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2549) จาก

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปของ

พุทธศาสนิกชน พบว่า เพศ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ โรค

ประจ าตัว ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ต่อผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูป อภิปรายได้ว่าปัจจัยส่วน

บุคคลอื่น ๆ และความรู้ของพุทธศาสนิชนแตกต่างกันไปตามสภาพบริบทของชุมชน ซึ่งถึงแม้ว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มี

ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสควันธูปอยู่ในระดับดี และไปวัดเฉพาะวันส าคัญทางศาสนา แต่เมื่อไป

วัดจะจุดธูปมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนท่ีเคยจุดธูปภายในห้องท่ีไม่มีการระบายอากาศ ซึ่ง

พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพได้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงควรส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนให้

ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและลดปริมาณการจุดธูปให้น้อยลง มีการป้องกันตัวเองในขณะท่ีรับสัมผัสควันธูป  

การวางแผนการสื่อสารในด้านการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้น าชุมชนในแต่ละชุมชนให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งท่ี

ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด รวมท้ังหารูปแบบท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับ

สัมผัสควันธูปเพื่อเสริมสร้างระดับการรับรู้ท่ีต่อเนื่องและเหมาะสมแก่ประชาชนตอ่ไป 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยติดเชื อวัณโรครายใหม่ ในโรงพยาบาล

โชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

Factors Associated with Treatment Delay among New Smear Positive Pulmonary 

Tuberculosis in Choke Chai Hospital, Nakhon Ratchasima Province, Thailand 
 

พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*, วิยดา กวานเหยีน2, มนัส โคตรพุ้ย2 และ เกรียงศักดิ์ ครุฑกูล3 

Phiman Thirarattanasunthon1*, Wiyada Kwanhian2, Manas Kotepui2 and Kraingsak Kruthkool3  
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความชุก ลักษณะทาง

ประชากร และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา เก็บข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายในคลินิกผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 224 รายในปี 2554-2558 โดยใช้แบบสอบถาม

และแบบคัดลอกเวชระเบียนบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผลการศึกษาพบว่าอัตราอุบัติการณ์ 54.9 ต่อแสน

ประชากร พบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 95 เป็นซ้ าร้อยละ 1 กลับมารักษาอีกร้อยละ 1.3  รักษาใหม่ขาดยาร้อยละ 1.3  

การส่งตอ่ร้อยละ1.3 เพศชายร้อยละ 67.4 เพศหญิงร้อยละ 32.6 อายุเฉลี่ย 51.7 ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 59.4 ส่วนใหญ่

มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 47.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 56.7 มีรายได้เฉลี่ย 5,419.64 บาท/เดือน มีพฤติกรรม 

การสูบบุหร่ีร้อยละ 32 ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 33.5 มีประวัตกิารเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ร้อยละ 26 ได้แก่ หอบหืด, 

ปอดบวม, ถุงลมโป่งพอง, กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21 มีการสัมผัสกับผู้ป่วย อาการเร่ิมแรกของผู้ป่วย ไอเรื้อรังร้อยละ 84.4  

มีการรักษาและดูแลตนเองเมื่อป่วยคือไปโรงพยาบาลของรัฐร้อยละ 54 การเดินทางไปรักษาท่ีสถานบริการใช้มอเตอร์ไซด์ 

ร้อยละ 48 ส่วนใหญ่เดินทางไปเองคนเดียวร้อยละ ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการโดยเฉลี่ย 11.06 กิโลเมตร  52.7  

กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ถูกวนิจิฉัยเมื่อมารับการรักษาเป้นคร้ังท่ี 3 ขึน้ไปเหตุผลท่ีไมเ่ข้ารับการรักษาตัง้แต่เร่ิมตน้เพราะไม่ทราบ

วา่ตนเองเป็นวัณโรค ร้อยละ 71.4 ปัจจัยทางประชากร ระยะทาง ค่าใชจ้่าย มคีวามสัมพันธ์กับการรักษาล่าชา้ การวนิจิฉัยและ

รักษาได้รวดเร็ว การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยตลอดจนการเฝ้าระวังโรคมีความจ าเป็นท่ีหน่วยงาน

ท่ีเกีย่วข้องตอ้งให้ความร่วมมอื 
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Abstract 
This study is a descriptive analytical investigation with the aim to assess the incidence, demographic 

characteristics, and factors associated with treatment delay among new pulmonary tuberculosis patients in Choke Chai 

district, Nakhon Ratchasima Province. The data of all 224 new patients in a tuberculosis clinic during 2011-2015 were 

collected using a questionnaire and the medical records of tuberculosis treatment history. The tuberculosis incidence 

was 54.9 per 100,000 Population. Of these patients, 95% were new cases, 1% were recurrent cases, 1.3% returned 

to receive treatment, 1.3% were new cases with discontinuation of treatment, and 1.3% were referred cases. Males 

comprised 67.4% and females 32.6%. The average age was 51.7 years and 59.4% were married. Most of the 

patients were self-employed (47.3%) and had graduated from primary school (56.7). The average income was 

5,419.64 baht/month. Of the sample, 32% were smokers, and 33.5% drank alcoholic beverages. Twenty-six percent 

had a history of chronic diseases including asthma, pneumonia, and emphysema. Twenty-one percent was exposed 

to a tuberculosis patient. The initial symptom was chronic cough (84.4%). Regarding self-care, 54% of patients were 

being treated at a public hospital. Regarding the distance which patients had to travel to the health center, 48% by a 

motorcycle, with the average distance from a house to the health center 11.06 kilometers and 52.7% went alone. 

Most of the patients were diagnosed in the 3 visit or later. The major risk factor for treatment delay was the patient 

themselves not being aware they had tuberculosis (71.4%). Other factors included occupations, education, income, 

shelter area, community accommodation, health behavior, traveling, self-treatment, treatment discontinuation, rapidly 

changing health center for diagnosis and treatment, and the physician’s delay in diagnosis.  
 

Keywords:   Factors, Treatment’s Delay, Pulmonary Tuberculosis 
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Introduction 
Tuberculosis is an infectious disease constituting a significant public health problem. It is a cause of illnesses 

and deaths in many countries around the world. Important factors behind the increasingly serious resurgence of 

tuberculosis worldwide are the spread of AIDS, poverty, migration, and labor transfer. The World Health Organization 

declared tuberculosis a global emergency requiring an urgent solution in 19931 Tuberculosis, MTB or TB (short 

for tubercle bacillus) is a common infectious disease resulting in deaths in many cases caused by several species  

of mycobacteria. A typical species is Mycobacterium tuberculosis. Generally, tuberculosis causes lung symptoms,  

but it can affect other body parts. It is transmitted through the air when a person with an active MTB infection coughs, 

sneezes, or propels MTB in saliva into the air. Most human infections are asymptomatic and latent infections. 

Approximately 1 in 10 of latent infections develop into active disease. If infected patients do not receive treatment, 

more than 50% of them will die. According to a current tuberculosis report, one third of the world population has been 

already infected. The prevalence rate is 14.4 million people (219 per 100,000 Population). About half is highly infectious 

and the number of new cases (incidence) is around 9.15 million people (139 per 100,000 Population) 2,3. Ninety-five 

percent are in developing countries2,4. Approximately 1.65 million patients (25 per 100,000 Population) die each year. 

Ninety-eight percent are in poor countries1. The World Health Organization ranked Thailand 18th among 22 countries 

with the largest number of tuberculosis patients. The world’s most prevalent country was China with 1,347, 

565 patients. Ranked second and third were India (1,241,492 patients) and Indonesia (242,326 patients), r 

espectively (World Health Organization, 2012). Regarding ASEAN countries, Indonesia was ranked 9th, Myanmar 15th, 

and Vietnam 21st.  

A more detailed analysis of Thailand’s tuberculosis situation in 2012 reveals that all cases of tuberculosis 

accounted for 56,941 patients, with new smear positive pulmonary tuberculosis patients accounting for 29,823 patients 

(Bureau of Tuberculosis, 2012)5,6 The Department of Disease Control, Ministry of Public Health reported on tuberculosis 

patients by collecting data from hospitals through the Provincial Public Health Offices and the Offices of Disease 

Prevention and Control 1-12. It was found that, in fiscal year 2006, the incidence of sputum smear-positive TB cases 

stood at 28,349 patients (46/100,000) and the incidence of all TB cases was 54,756 patients (88/100,0007. Thus, 

the case detection rate in sputum smear-positive TB was 70%, achieving the goal of at least 70% established by the 

World Health Organization. Regarding the treatment outcomes of new sputum smear-positive TB patients in 2006, 

the cure rate and the completion rate – also referred to as the treatment success rate – was 78%. Major causes 

contributing to Thailand’s inability to attain the goal (85%) are the high mortality rate of 8% and the rate of patients 

not receiving treatment of 6%2 . Currently in Thailand, there are 60,000 registered patients and the treatment success 

rate is 85%. However, the tuberculosis situation in Thailand is still worrisome due to the problem of tuberculosis in the 

immigrant population (aliens) and that of drug resistance from patients not completing full courses of treatment8. 

Therefore, the situation requires close surveillance. The National Health Security Office (NHSO) realizes the considerable 
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importance of tuberculosis patient care in its report. In 2014, the AIDS and Tuberculosis Program under the Office of 

Network Support for Secondary and Tertiary Care increased the tuberculosis target group in the Universal Coverage 

Scheme to 51,180 patients and increased the budget to 278.94 million baht, from the target group of 45,000 patients 

in 2013.  

 As concerns the tuberculosis situation in Nakhon Ratchasima province during 2007-2011, all tuberculosis 

morbidity rates per 100,000 population were 57.75, 87.63, 88.56, 88.25, and 78.21, respectively 8,9. The trend 

increased in 2008 and remained constant during 2009-2010, with a slight decrease in 2011, but still at a high level 

of morbidity rate. In 2009, the prevalence of new smear positive pulmonary tuberculosis patients was 39 per 100,000 

Population (Office of Disease Prevention and Control 5, 2010). In Nakhon Ratchasima Province in 2011, there were 

1,006 new smear positive pulmonary tuberculosis patients, which accounted for 63%of the target number of new 

smear positive pulmonary tuberculosis patients (1,587 patients). Most of the patients (233 patients) were aged above 

65, which accounted for the morbidity rate of 9.07 per 100,000 population9. Regarding the tuberculosis situation in 

Choke Chai district, Nakhon Ratchasima Province, the prevalence of tuberculosis patients during 2011-2015 were 

73.74, 53.12, 57.71, 72.73, and 97.14 per 100,000 population, respectively, and the incidence of tuberculosis per 

100,000 population were 45.77, 44.47, 42.98, 67.87, and 73.16, respectively10. This showed that there were infected 

people and patients in the community who did not enroll in the government’s treatment system and were able to 

spread tuberculosis to others. Although the health care system and various continuous tuberculosis control guidelines 

have been developed, the problem of delayed treatment still exists. This treatment delay can affect a patient’s health, 

family, community, society, and country. The delay may result from various factors including the patient, service 

system, socioeconomic status, education, and tuberculosis diagnosis and treatment delay. In Choke Chai Hospital, 

Nakhon Ratchasima Province, the delay remains a hugely challenging problem waiting to be solved because of the 

large number of population and workers from more than 40 workplaces. Fast case finding in the community to reduce 

the delayed treatment time and reduce the spread of tuberculosis is a major factor in successful tuberculosis control. 

Treatment for tuberculosis patients can cause several problems for the patient and the people in the community. 

Inappropriate treatment seeking leads to the increasing treatment expenses of the patient and family, and serious 

complications may occur. Therefore, the researcher and team members were interested in studying the incidence rate, 

prevalence rate, and factors associated with treatment delay to be used as part of the guidelines for surveillance and 

effective patient monitoring plans for the area and related organizations.  
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Materials and Methods 
Population and sample group 

 The study population of this research study were presumably all new smear positive TB case whom admitted 

to the Choke Chai Hospital during 4 years period (2011-15). A total of   224 new patients were collected during this 

period Treatment history was acquired from the hospital medical records with the permission from the official authority, 

physical examination data from acid fast bacilli (AFB) sputum smear results and chest X-ray (CXR) results. 

Instruments for data collection 

 The research tools using in this study were questionnaire (developed by  research team by applying an 

interview questionnaire9  and the copies of medical records and treatment history with the permission from the official 

authority). The modified questionnaire was  checked by five experts and tested for the validity and reliability of the 

contents. The questionnaires for testing a tuberculosis patient’s knowledge using a scoring system of 0 and 1 points 

were analyzed to determine the difficulty index, and the index was 0.2-0.8. Discrimination power was set at more 

than 0.2 and alpha coefficient was calculated by using Kuder-Richardson Formula 20 (KR-20). The overall reliability 

of all items was 0.85.  

Data collection procedure 

 Nurses and research staff selected the patients whom diagnosed and confirmed by physicians according to 

the standards in treatment and follow- up as new tuberculosis patients.  The patients and their relatives were 

interviewed to collect the patient’ s basic information, medical history, treatment, drug use, and record data about 

diagnosis and follow-up. Treatment history was acquired from the hospital medical records, physical examination data 

from acid fast bacilli (AFB) sputum smear results and chest X-ray (CXR) results. This research study was approved by 

the Human Research Ethics Committee, Walailak University (Code No.16/004). All participants were asked to provide 

written in the consent form prior to participate at the beginning of this study. 

 Data analysis 

Data were analyzed using software, with the statistical significance set at 0.05.  Descriptive statistics were 

used to analyze the following patient factors:  the demographic characteristics of the sample group, personal factors, 

knowledge, health behavior, exposure to risk factors, treatment seeking, traveling, and social environment 

characteristics.  Health care service factors, including medical history, physician’ s diagnosis, and health care for 

tuberculosis patients, were also analyzed.  Frequency distribution and percentage statistics were used to present 

categorical data.  Continuous data were presented by mean, standard deviation, minimum, and maximum.  Non-

normally distributed data were presented by median.  Data analysis for identifying factors related to tuberculosis 

treatment delay was done factor by factor using Chi-square test or Fisher’s exact test.   
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Results 
From a target group of 224 tuberculosis patients, the incidence rate was 54.9 per 100,000 population.  of 

these patients, new cases comprised 95%, recurrent cases 0.9%, cases returning to treatment 1.3%, new cases with 

discontinuation of treatment 1.3% , and referred cases 1.3%. Ninety- five percent survived.  Males comprised 67.4% 

and females 32.6%. The average age was 51.7, the youngest was 17 and the oldest 94 (Med=50(17 to 94)). The 

patients came from all age groups, but most fell into the age group of 31-45, at 29.5%. Married patients accounted 

for 59. 4%.  Most patients were self- employed (47.3%) .  Patients with primary school education stood at 56. 7%.  

The average income was 5,419.64 baht per month(Med=5000(500 to 30000)). Regarding residence, 50% of patients 

lived in the Sub-district Administrative Organization area and 48.8% lived in the Sub-district Municipality. Regarding 

the community characteristics, a typical community accounted for 95%. In terms of health behavior, 32% of the target 

group smoked.  8% used to smoke, and 60% did not smoke.  For the smokers, the average number of cigarettes 

smoked per day was 12. Patients drinking alcoholic beverages stood at 33.5%. Twenty-six percent had a history of a 

chronic disease, with the history of asthma, pneumonia, emphysema, diabetes mellitus, heart disease and other 

diseases accounting for 1.3%, 0.4%, 1.8%, 10.7%, 0.4%, and 15.2%, respectively. Of the target group, 21% were 

exposed to a tuberculosis patient. Initial symptoms included chronic cough (84.4%), fever (57.6%), fatigue (43.8%), 

weight loss (38%) , dyspnea (30%) and other symptoms such as sweating (27.7%). Regarding self-care, patients 

being treated at a public hospital constituted 54%. In terms of receiving news about the disease and self-care, 44% 

received information from a newspaper, television and public health volunteers.  As concerns traveling to the health 

center, 48.2% rode a motorcycle, 52.7% went alone, and the average distance from the house to the health center 

was 11.06 kilometers.  The total expenses for each hospital visit were 185 baht.  Most of these were for food costs, 

travel costs, drug costs, and treatment fees. Regarding the reasons why the patients did not receive treatment when 

they had experienced the initial symptoms, 71.4% did not know they had tuberculosis, 64.3% thought that they did 

not have a serious condition, and 6.7% did not have the time to go to hospital. (Table 1) 
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Table 1 Socio-economic characteristics of the Pulmonary Tuberculosis (TB) 

Characteristics Total (N = 224) % 

 

Type 

  

        New cases 214 95.5 

        Relapsed 2 0.9 

        Re-treatment 3 1.3 

        New treatment discount 5 2.2 

Current   

        Death 11 4.9 

        Living 213 95.1 

Sex   

         Male 151 67.4 

         Female 73 32.6 

Age group   

      17-45 90 40.2 

         46-75 61 27.2 

         76+ 73 32.5 

Mean = 51.70, S.D = 17.64, Min = 17, Max = 94 , Med = 50(17 to 94) 

Marital status   

         Single 34 15.2 

         Married 133 59.4 

         Divorced/widowed 57 25.4 

Education   

         Uneducated 4 1.8 

         Primary school 127 56.7 

         Secondary school 88 39.2 

         Under graduated 5 2.2 
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Table 1 Socio-economic characteristics of the Pulmonary Tuberculosis (TB) (Con) 

Characteristics Total (N = 224) % 

Occupation   

         Government 3 1.3 

         Hire 106 47.3 

         Merchant 13 5.8 

         House wife 10 4.5 

         other 50 22.3 

Income (Baht /month) (*USD was approximately = 30 THB)  

         < 5,000 150 67.0 

         5,001-10,000 60 26.8 

         >10,001+  14 6.2 

Mean = 5,419.64, S.D = 4,341.67, Min = 500, Max = 2,000, Med = 5000(500 to 30000) 

Area of Resident   

         Sub-district administration 112 50.0 

         Municipality 112 50.0 

Community area   

         Slum 11 4.9 

         General community 213 95.1 

Smoking       

         Smoke 205 92.0 

         Non-smoke 19 8.0 

Alcohol Drinking   

         No Drink 149 66.5 

         Drinking 75 33.5 

            Every day 25 11.2 

            Drink 5-6 time a week 21 9.4 

            Drink 3-4 time a week 21 9.4 

            Drink 1-2 time a week 8 3.8 
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Data on sputum and lung examination 
 From the three consecutive days’ sputum testing records, 1st day positive was 53.6%, 2nd day positive was 

54.9%, and 3rd day positive was 53.1%. Smear-positive sputum specimens were 54.9% and smear-negative sputum 

specimens were 45.1%. For the lung examination using chest X-ray, 95.5% of the patients had chest X-ray results. 

Infiltration (70.5%), cavity (31.3%), and normal chest X-ray (3.1%) were seen. Physician diagnosis of tuberculosis at 

first visit was 13.0%, at second visit 41.9%, and at third visit and after that 45.1%. The hospital provided tuberculosis 

screening every day. The average waiting time at the hospital’s outpatient department was 150 minutes. The average 

number of people receiving care at the hospital was 425 people/day. Service provision at the tuberculosis clinic was 

a comprehensive, one-stop service.  

Risk factors associated with treatment delay 

              Examination of the relationship between demographic factors and treatment delay reveals that the factors 

of age, traveling/distance, expense, and take to treat (a person taking a patient to a hospital) were associated with 

treatment delay with statistical significance at 0.035, 0.048, 0.005, and 0.011, respectively (p-value <0.05), and 

this affected health, treatment seeking, the lack of awareness of being sick, and the delayed diagnosis by a physician. 

(Table 2) 
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Table 2 Association between demographic factors and delayed treatment  

Variables  2 df p-value 

 

Type 

  

6.393 

 

4 

 

0.472 

   New cases     

   Relapse/re-treat/refer   

Sex  0.698 1 0.404 

    Male     

    Female     

Age groups  9.045 4 0.029* 

    Less than 50 years    

    More than 50 years    

Marital status  2.538 2 0.281 

     Single     

     Married     

Education  4.269 4 0.371 

    Under primary school  

    Higher primary school  

Income  1.000 1 0.317 

    < 3,000 Bath     

    > 3,001 Bath     

Community area  1.152 1 0.216 

   Slum     

   General community     

Smoking  0.863 2 0.649 

Alcohol drinking  1.900 1 0.168 

Self care  9.045 3 0.029* 

Information  access  20.217 1 0.001* 

Travel/distance  19.645 11 0.0480* 

Expenses  18.620 6 0.005* 

Take to treat  28.758 14 0.011* 

          * p-value <0.05 
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Discussion 
From the results of incidence and risk factors associated with treatment delay, almost all tuberculosis patients were 

new cases at 96%. This indicates that tuberculosis incidence is likely to increase, and it is still a public health problem equally 

affecting males and females. The patients were in the low to moderate income group, so it is possible that economic status 

and way of life meant the working group hurries and does not to pay due attention to their health. It was found that cigarette 

smokers and people who used to smoke were 10.8 times more at risk of tuberculosis than people who did not smoke.  So, 

this was considered a major factor leading to an illness. Tuberculosis patients who had a history of contact with a tuberculosis 

patient or living in the same house with the patient accounted for 21%. Living in the same house posed the risk of illness of 

up to 1 in 4.  Self-prevention is important.  It is possible that people living in the same house may not know that there is a 

patient or an infected person.  As there were some patients who had initial symptoms such as fever and cough and they 

bought drugs for symptomatic treatment before receiving treatment at the hospital, it was possible that this caused treatment 

delay due to the patient himself and physician diagnosis.  

According to the diagnosis data, 45% of the patients were diagnosed with tuberculosis upon the 3rd hospital visit 

or after that. Patients who sought treatment without receiving treatment from a physician at a district hospital from the first 

onset of symptoms were associated with the delay. This is in accordance with Chaychoowong and Suggaravetsiri (2009)[11] 

who found that not receiving treatment at a hospital from the first onset of symptoms was associated with a delay of 3.40 

times (95% CI=1.83-6.53). The results are also similar to the finding of Makwakwal et al. (2014)12 that receiving treatment 

outside the public health service system caused the disease to become more complex and serious, resulting in treatment 

delay.  The study by Makwakwal et al.  (2014)  12 found that patients who received treatment at a private clinic before the 

government’s public health service were associated with a delay. It was found that most of the patients were diagnosed in 

the 3rd visit or later.  This may cause diagnosis and treatment delay.  As a result, people who live in the same house with a 

patient and people who have contact with a patient are likely to be infected and sick due to the delay. The greater number 

of treatments results in a longer spreading time. This leads to more infected individuals within a community13,14. The average 

walking distance was 11 kilometers. The shortest distance was 1 kilometer and the longest distance was 30 kilometers.   

For patients whose distance between house and hospital was more than 10 kilometers the delay was 2.06 times 

greater than patients with a distance of less than 10 kilometers. This is in agreement with the findings of Makwakwal et al. 

(2014)9,10,11,12which found that people whose house was more than 10 kilometers from the hospital had a longer delay than 

those less (OR=3.81; 95% CI=2.21-6.57) .  For some patients who gave the reason that they did not wait for treatment 

when there were many patients, the delay was 1.95 times more than those who waited9,15. This shows that a hospital with 

more patients results in people receiving treatment outside the public health service system changed diagnosis16 and in 

treatment delay. Moreover, in bivariate analysis, treatment delay was significantly associated with age, traveling to a hospital, 

a person taking a patient to a hospital, and expenses (p-value <0.05) .  This may result from the working age group and 

economic conditions.  Consequently, the patients did not receive treatment from the beginning or the patients receiving 
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treatment discontinued treatment, missed a visit, or sought other treatments and returned to treatment after the symptoms 

worsened16. Other causes may be the unclear screening system and history taking, delayed sending of sputum and X-rays, 

delayed diagnosis results, a patient having difficulty in traveling to a hospital alone, the food costs of a patient and the person 

taking the patient to the hospital. In Choke Chai Hospital, although patients sought treatment outside the public health service 

system such as through self-care, alternative medicine, private clinics, or public hospitals, there was no association with the 

mentioned delay.  

This may be due to the policy of the Nakhon Ratchasima Provincial Chief Medical Officer to have an accelerated 

project for developing a screening and seeking system for tuberculosis patients in private hospitals and hospitals not affiliated 

with the Ministry of Public Health. Thus, a relationship between these factors was not found. A screening system, continuous 

surveillance, and fast, precise, accurate diagnostic methods may improve disease control and prevention. Related 

organizations should have a network system and collaborate continuously and promptly. Moreover, new guidelines and 

innovation should be developed.  

Suggestions & Recommendation         

From this study health services should build concern and develop network partnerships in all responsibility of 

organizations for finding new patients in community so that they can be screen diagnosis refer to treatment as soon as 

possible in public health facilities and should be proactive in terms of health promotion and health education. Faster and more 

accurate diagnostic methods should be developed, and active case finding should be available.  Awareness of tuberculosis 

should be raised by educating people who have chronic coughs and ordinary people through media.  When people have 

suspected symptoms of tuberculosis, they should see a doctor in a hospital promptly.  This is of great importance and can 

reduce any delay. There should be the development of a standard, fast, quality service system for tuberculosis patients. A 

screening for tuberculosis patients outside the public health service system such as private hospitals, clinics, and drugstores 

should also be supported.  Tuberculosis surveillance should be carried out together with a systematic reporting network.  All 

patients with suspected tuberculosis in a community should be screened by volunteers. A tuberculosis case finding network 

should be developed in a community to reduce the delay time and prevent the spread of tuberculosis within the community.  
 

Conclusion           
 The major risk factors for treatment delay was the patient themselves not being aware they had tuberculosis. 

Other factors included occupations, education, income, shelter area, community accommodation, health behavior, 

traveling, health service access, relative or caretaker, alternative and self-treatment, treatment discontinuation, rapidly 

changing health center for diagnosis and treatment, and the physician’s delay in diagnosis. 
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การพัฒนาสูตรต ารับน  ายาบ้วนปากไมโครอิมลัชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

Formulation Development of Clotrimazole-Loaded Microemulsion Mouthwash 
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Prapaporn Boonme1*, Araya Wongmek1, Sunisa Khongmuang1 and Saratsanan Promjan1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลจากการเกิดไมโครอิมัลชันของระบบซึ่งมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันไปใช้ใน

การพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก โดยศึกษาพื้นท่ีไมโครอิมัลชัน

ในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของ 13 ระบบ วัฏภาคน้ ามันท่ีศึกษา ได้แก่ กรดโอเลอิกและน้ ามันมะนาว สารลดแรงตึงผิวท่ี

ศึกษา ได้แก่ ทวีน-80 สารลดแรงตึงผิวร่วมท่ีศึกษา ได้แก่ โพรพิลีนไกลคอลและเอทานอล วัฏภาคน้ าท่ีศึกษา ได้แก่ น้ ากลั่น 

ผลการศึกษาพบว่าท้ังชนิดและอัตราส่วนของส่วนประกอบในระบบมีอิทธิพลต่อการเกิดไมโครอิมัลชันและความสามารถใน

การละลายยา จากนั้นพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 2 สูตร คือ ME11-CTZ และ 

ME12-CTZ ด้วยการเติมสารแต่งรสและสารกันเสียในไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ าที่เลือก พบว่าทั้ง 2 ต ารับมีสมบัติ 

ต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ME11-CTZ มีสมบัติด้านพีเอชและความคงตัวในสภาวะเร่งท่ีดีกว่า ME12-CTZ ดังนั้น  

ME11-CTZ ซึ่งประกอบด้วยยาโคลไตรมาโซล, กรดโอเลอกิ, น้ ามันมะนาว, ทวนี-80, โพรพลิีนไกลคอล, เอทานอล, กรดซิตริก

, แซคคารินโซเดียม, โซเดียมเบนโซเอท และน้ า ร้อยละ 1, 3.55, 2.36, 31.95, 10.65, 10.65, 0.20, 0.10, 0.10 และ 39.44 

โดยน้ าหนัก ตามล าดับ จึงนา่สนใจในการน าไปประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพขั้นถัดไปเพื่อใช้ในการรักษาโรคเชื้อรา

ในชอ่งปาก 
 

ค าส าคัญ:   ยาตา้นเชื้อรา, โคลไตรมาโซล, ไมโครอิมัลชัน, น้ ายาบว้นปาก, โรคเช้ือราในช่องปาก 
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Abstract  
This study aimed to use the data obtained from microemulsion formation in the systems composed of different 

components for formulation development of microemulsion mouthwash containing 1% w/w clotrimazole. Microemulsion 

regions in pseudoternary phase diagrams of 13 systems were investigated. The studied oil phases were oleic acid and 

lemon oil.  The studied surfactant was Tween-80.  The studied cosurfactants were propylene glycol and ethanol.  

The studied aqueous phase was water.  The results showed that both types and ratios of components in the systems 

influenced on microemulsion formation and drug solubilization ability.  Subsequently, 2 clotrimazole- loaded 

microemulsion mouthwash formulations, designated as ME11-CTZ and ME12-CTZ, were developed by adding flavor 

and preservative agents in the selected oil- in-water microemulsions.  It was found that both formulations had similar 

properties.  However, ME1 1 -CTZ was better than ME1 2-CTZ in terms of pH and stability in accelerated condition. 

Therefore, ME1 1 -CTZ, composed of clotrimazole, oleic acid, lemon oil, Tween-80 , propylene glycol, ethanol, citric 

acid, saccharin sodium, sodium benzoate and water at 1%, 3.55%, 2.36%, 31.95%, 10.65%, 10.65%, 0.20%, 

0.10%, 0.10% and 39.44% w/w, respectively, was interesting for further safety and efficacy assessment in order  

to be used in treatment of oral candidiasis. 
 

Keywords: Antifungal drug, Clotrimazole, Microemulsion, Mouthwash, Oral candidiasis 

บทน า 

โรคเชื้อราในช่องปาก (oral candidiasis) เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อราในกลุ่มแคนดิดา (Candida) ได้แก่ C. albicans, 

C. glabrata, C. guillermondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. pseudotropicalis, C. stellatoidea และ C. tropicalis โดยเชื้อท่ีเป็น

สาเหตุของโรคเชื้อราในช่องปากท่ีพบมากท่ีสุด คือ C. albicans ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาสท่ีเจริญเติบโตมากผิดปกตใินชอ่งปากแล้ว

ท าให้มีเชื้อราสะสมในช่องปากจนเห็นเป็นฝ้าสีขาวข้น (white thrush) ท่ีลิ้น กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก นอกจากนี้อาจพบ

อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เชน่ มีจุดแดงในบริเวณชอ่งปาก เจ็บหรือแสบท่ีรอยฝ้า กลนืล าบากหรือเจ็บเวลากลืน สูญเสียการรับรส 

เป็นต้น โรคเชื้อราในช่องปากมักพบในผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่องหรือต่ า เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วย

เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบได้ในประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาสเตียรอยด์

ตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานาน ผู้ท่ีใส่ฟันปลอม ผู้ท่ีสูบบุหร่ี เป็นตน้ [1-4] 

ยาโคลไตรมาโซล (clotrimazole, CTZ) เป็นยาต้านเชื้อราท่ีมีฤทธ์ิครอบคลุมเชื้อได้กว้าง (broad spectrum antifungal 

drug) ชนิดหนึ่งท่ีนิยมใช้ในการรักษาโรคเชื้อราในช่องปาก [1-4] ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มอิมดิาโซล (imidazole) มีกลไกการออกฤทธ์ิ

โดยยับยั้งเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอล (ergosterol) ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของเยื่อหุ้มเซลล์

ของเชื้อรา [5] ส าหรับรูปแบบยาเตรียม (dosage form) ท่ีใชใ้นการรักษาโรคเชื้อราในชอ่งปาก ได้แก่ ยาอม (troche) ซึ่งมียาโคล

ไตรมาโซล 10 มลิลิกรัมตอ่เม็ด อม 15-30 นาที วันละ 5 คร้ัง นาน 2 สัปดาห์ ยาน้ าใส (solution) ซึ่งมยีาโคลไตรมาโซลร้อยละ 

1 กลั้วปากคร้ังละ 1 ชอ้นชา (teaspoon) วันละ 3-4 คร้ัง นาน 2-3 สัปดาห์ และยาครีม (cream) ซึ่งมยีาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 

ทาวันละ 2-3 ครั้ง นาน 3-4 สัปดาห์ [4] อย่างไรก็ตาม ยาโคลไตรมาโซลในรูปแบบยาเตรียมดั้งเดิม (conventional dosage 

form) เหล่านี้อาจไม่เหมาะส าหรับการใช้ในบางกรณี เช่น ยาอมมีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก จึงอาจเป็นสาเหตุ
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ของฟันผุ และไม่เหมาะกับผู้ป่วยเหวาน เป็นต้น [1,3] นอกจากนี้ไบโอฟิล์ม (biofilm) ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกันของเชื้อราแล้ว

ผลิตพอลิเมอร์ท่ีมีลักษณะเป็นเมทริกซ์ ส่งผลให้เชื้อราสามารถทนตอ่ยาตา้นเชื้อราได้สูงกวา่ปกต ิ[6,7] ดังนัน้การพัฒนาต ารับ

ยาโคลไตรมาโซลในรูปแบบใหมท่ี่มีประสิทธิภาพสูงในการน าส่งยาจึงจ าเป็นตอ่การรักษาโรคเชื้อราในชอ่งปาก 

ไมโครอิมัลชัน (microemulsion, ME) เป็นรูปแบบตัวพาท่ีมีขนาดนาโนเมตร (nanocarriers) รูปแบบหนึ่งท่ีนิยมใช้ใน 

การผลิตเภสัชภัณฑ์อยา่งกวา้งขวาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการน าส่งยาทางเส้นทาง (route) ตา่งๆ เชน่ ปาก ผิวหนัง จมูก ตา 

เยื่อบุช่องคลอด เยื่อบุช่องปาก เป็นต้น ไมโครอิมัลชันมีลักษณะเป็นของเหลวใส มีขนาดอนุภาคของหยดวัฏภาคภายในอยู่ใน

ระดับนาโนเมตร (nano-sized droplets) มีความคงตัวทางอุณหพลวัต (thermodynamic stability) มีความหนืดต่ าและไหลแบบ

นิวโตเนียน (Newtonian) เกิดจากการกระจายตัวระหว่างวัฏภาคน้ า (water phase) และวัฏภาคน้ ามัน (oil phase) ซึ่งท าให้เกิด

ความคงตัวโดยการท าให้วัฏภาคน้ ากับวัฏภาคน้ ามันซึ่งเป็นของเหลวท่ีไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้  (immiscible liquids) 

สามารถกระจายตัวในกันและกันได้ด้วยฟิล์มท่ีผิวประจัน (interfacial film) ของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) นอกจากนี้ ใน

ระบบไมโครอิมัลชันส่วนใหญ่จะมสีารลดแรงตึงผิวร่วม (cosurfactant) ผสมอยู่ด้วย เพื่อท าให้ฟิล์มท่ีผิวประจันมีความแข็งแรง

และโค้งตัวได้ดีขึ้น ส่งผลเพิ่มการเกิดไมโครอิมัลชัน (microemulsion formation) ซึ่งสังเกตผลได้จากขนาดของพื้นท่ีไมโคร

อิมัลชัน (microemulsion region) ในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม (pseudoternary phase diagram) ท่ีใหญ่ขึ้น ไมโครอิมัลชัน

เป็นระบบท่ีสามารถเกิดขึ้นได้เอง (spontaneous formation) เมื่อผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใน

พื้นท่ีไมโครอิมัลชันของแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมเข้าด้วยกันโดยการคนผสมธรรมดา จึงสะดวกในการผลิต เพราะ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรือเทคนิคท่ีซับซ้อน ไมโครอมิัลชันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ น้ าในน้ ามัน (water-in-oil) ตอ่เนื่องแบบ

คู่ (bicontinuous) และน้ ามันในน้ า (oil-in-water) [8-10] 

ในรายงานการวิจัยก่อนหน้านี้ ต ารับไมโครอิมัลชันและไมโครอิมัลชันเจล (microemulsion-based gel) บรรจุยาโคล

ไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก ได้รับการพัฒนาและประเมินสมบัติต่างๆ ซึ่งพบว่าต ารับดังกล่าวเป็นประเภทน้ าในน้ ามัน มี

ความสามารถในการน าส่งยาผ่านเยื่อคอริโออลันตอยส์จากไข่ไก่ (chick chorioallantoic membrane, CAM) ซึ่งเป็นใชต้ัวแทนของ

เยื่อบุช่องปากและยับยั้งการเติบโตของเชื้อ C. albicans ได้ รวมถึงมีความปลอดภัยเมื่อทดสอบโดยเทคนิคท่ีใช้เยื่อคอริโออลัน

ตอยส์ในไข่ไก่ฟัก (hen's egg test chorioallantoic membrane, HET-CAM) จึงเหมาะส าหรับการใช้ทาบริเวณช่องปาก [11] 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาต ารับยาโคลไตรมาโซลให้อยู่ในรูปแบบน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน (microemulsion mouthwash) 

โดยเตรียมจากไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ า เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากต ารับรูปแบบนี้สามารถผลิตได้งา่ย 

ละลายยาท่ีละลายน้ าต่ าได้ มลีักษณะท่ีน่าใช ้และท าให้ตัวยาเข้าถึงพื้นท่ีบริเวณตา่ง ๆ ภายในชอ่งปากได้ดี [12-14] 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลจากการเกิดไมโครอิมัลชันของระบบซึ่งมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันไปใช้ใน

การพัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก จากนั้นศึกษาสมบัติต่าง ๆ 

และความคงตัวของต ารับท่ีเตรียมได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สารเคมี 

ยาโคลไตรมาโซล (clotrimazole, CTZ) กรดโอเลอิก (oleic acid, OA) น้ ามันมะนาว (lemon oil, LO) ทวีน-80 

(Tween-80, polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate, T80) และโพรพลิีนไกลคอล (propylene glycol, PG) ซื้อจากบริษัท 

พีซี ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด กรุงเทพฯ เอทานอล (ethanol, EtOH) และเมทานอล (methanol) ซื้อจากบริษัท อาร์ซีไอ  

แล็บสแกน จ ากัด กรุงเทพฯ สารเคมีทุกชนิดอยูใ่นเกรดยาหรอืเกรดวิเคราะห์ (pharmaceutical or analytical grade) น้ าที่ใช้

ตลอดการศกึษา คือ น้ ากลั่น (distilled water, W) ซึ่งผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

การสร้างแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมเพื่อหาพื นที่ไมโครอมิัลชัน 

การสร้างแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมด้วยวธีิไทเทรต (titration method) ที่อุณหภูมหิ้อง (282 เซลเซียส) โดย

ผสมน้ ามันกับสารลดแรงตึงผิวหรือกับของผสมระหว่างสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม ในอัตราส่วน 1:9 , 2:8, 

3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 และ 9:1 โดยน้ าหนัก จากนั้นไทเทรตแต่ละของผสมด้วยน้ า หลังการเติมน้ าทุกคร้ัง เขย่า

แรงๆ เพื่อให้ของผสมท้ังหมดเข้ากันดแีละรอจนกระทั่งระบบเข้าสูส่มดุล (equilibrium) ก่อนท่ีจะไทเทรตต่อจนถึงจุดท่ีระบบ

มีลักษณะขุ่นหรือเร่ิมเกิดการแยกชั้น ซึ่งจุดนี้คือจุดสิ้นสุดการเกิดไมโครอิมัลชัน จากนั้นจึงน าปริมาณร้อยละโดยน้ าหนัก

ของส่วนประกอบตา่ง ๆ ที่ผสมกันแล้วได้ของผสมท่ีมีลักษณะเป็นของเหลวใสหรือไมโครอิมัลชันไปเขียนกราฟสามเหลี่ยม  

ซึ่งจะท าให้ทราบพื้นท่ีไมโครอิมัลชันบนแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม [15] ในงานวิจัยนี้ ท าการศึกษาท้ังหมด 13 ระบบ 

ซึ่งมีชนิดและอัตราส่วนของส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน โดยวัฏภาคน้ ามันท่ีศึกษา ได้แก่ กรดโอเลอิกและน้ ามันมะนาว  

สารลดแรงตงึผิวท่ีศึกษา ได้แก่ ทวนี-80 สารลดแรงตงึผิวร่วมท่ีศกึษา ได้แก่ โพรพลิีนไกลคอลและเอทานอล วัฏภาคน้ าท่ี

ศกึษา ได้แก่ น้ ากลั่น 

การเลือกระบบไมโครอิมัลชันเพื่อตั งสูตรต ารับน  ายาบ้วนปากไมโครอมิัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

เลอืกระบบท่ีให้พื้นท่ีไมโครอิมัลชันขนาดใหญ่จ านวน 3 ระบบ จากนั้นเลอืก 1 จุดจากแต่ละพืน้ท่ีไมโครอิมัลชันท่ีมี

ชนิดและอัตราส่วนของส่วนประกอบซึ่งท าให้เกิดไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ าแล้วผสมยาโคลไตรมาโซลในความ

เข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก (2 เท่าของความเข้มข้นท่ีต้องการ) กับไมโครอิมัลชันท่ีเลอืก เพื่อประเมินความสามารถในการ

ละลายยาและความคงตัวเบื้องต้น โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อเก็บ ในขวดแก้วใสท่ีอุณหภูมิห้องเป็น

ระยะเวลา 28 วัน จากนัน้เลอืกไมโครอิมัลชันท่ีสามารถละลายยาโคลไตรมาโซลได้ดีและมีแนวโนม้ความคงตัวสูงเพื่อน าไป

พัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก โดยปรุงแต่งรส เปร้ียวและ 

รสหวานด้วยกรดซิตริก (citric acid) ร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก และแซคคารินโซเดียม (saccharin sodium) ร้อยละ 0.1  

โดยน้ าหนัก ตามล าดับ รวมถึงเตมิโซเดยีมเบนโซเอท (sodium benzoate) รอ้ยละ 0.1 โดยน้ าหนักเป็นสารกันเสีย 

การศึกษาสมบัติของน  ายาบ้วนปากไมโครอมิัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

ศึกษาสมบัติต่างๆ ของต ารับท่ีเตรียมได้โดยวัดค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) ด้วย Pen Electrical Conductivity 

Meter ST10C-A (Ohaus Corporation, USA)  วั ดความหนืด  (viscosity)  และศึกษา รูปแบบการไหล  ( rheological 

characteristics) ด้วย Brookfield DV-III Ultra Rheometer (Brookfield Engineering Laboratories Inc., USA) โดยใช้ SC4-31 

spindle ซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 25, 50, 75, 100 และ 125 รอบต่อนาที วัดขนาด (size) และดัชนีการกระจายขนาด 

(polydispersity index) ด้วย Zeta Potential Analyzer ZetaPALS (Brookhaven Instruments Corporation, USA) วัดความเป็น
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กรด-ด่างหรือพเีอช (pH) ด้วย pH Meter Model BP3001 (Trans Instruments, Singapore) โดยท าการศกึษาท่ีอุณหภูมิห้อง

และวัดทุกค่า 3 ซ้ า (replications) ยกเวน้ขนาดอนุภาควัด 10 ซ้ า [16] 

การศึกษาความคงตัวของน  ายาบ้วนปากไมโครอมิัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

ศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งโดยเก็บต ารับในขวดแก้วใสท่ีอุณหภูมิ 4 เซลเซียส และ 45 เซลเซียส อุณหภูมลิะ 

48 ชั่วโมง สลับกัน 6 รอบ (cycles) จากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 

ศึกษาความคงตัวภายใต้สภาวะปกติ โดยเก็บต ารับในขวดแก้วใสท่ีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 90 วัน จากนั้น

สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและวิเคราะห์ปริมาณยาที่เหลอือยู่หลังเก็บไว้ท่ีระยะเวลาตา่ง ๆ ทุก 30 วัน โดยสกัด

ตัวยาออกจากต ารับและเจือจางด้วยเมทานอลให้ได้ความเข้มข้นของยาในช่วงท่ีเหมาะสมแล้ววิเคราะห์หาปริมาณยาท่ี

คงเหลอื จากนั้นค านวณในรูปร้อยละเทียบกับปริมาณยาเร่ิมตน้ 

การวิเคราะห์ปริมาณตัวยาส าคัญ 

วเิคราะห์ปริมาณยาโคลไตรมาโซลด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสเิบิลสเปกโทรสโคปี (UV-Vis Spectroscopy) 

ซึ่งดัดแปลงจากรายงานการวิจัยกอ่นหนา้นี ้[17] โดยวัดค่าการดูดกลนืแสง (absorbance) ด้วย Spectronic Genesys 5 UV-

Vis spectrophotometer (Milton Roy, USA) ท่ีความยาวคลื่น 261 นาโนเมตร (nm) และใช้เมทานอลเป็นแบลงค์ (blank) 

จากนั้นเทียบกับกราฟระหวา่งความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของยาโคลไตรมาโซลในเมทานอลในช่วงความเข้มข้น 

70-420 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (µg/mL) และค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความถูกต้อง (validation) ว่ามี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (coefficient of determination, r2) = 0.9998 และ

อธิบายด้วยสมการ y = 0.002x – 0.0038 เมื่อ y คือ ค่าการดูดกลืนแสง และ x คือ ความเข้มข้นของยาโคลไตรมาโซล 

รวมถึงวิธีวิเคราะห์นี้มีความจ าเพาะ (specificity) ในการจ าแนกยาโคลไตรมาโซลออกจากสารอื่น ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบใน

ต ารับ ท าการวเิคราะห์ 3 ซ้ า 
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ผลการศึกษา 

แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมและพื นที่ไมโครอมิัลชัน 

จากการศกึษาการเกิดไมโครอิมัลชันของ 13 ระบบซึ่งมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกันดว้ยวิธีไทเทรต พบวา่ทุกระบบ

ท าให้เกิดพื้นท่ีไมโครอิมัลชันในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของระบบท่ีศึกษา โดยบริเวณท่ีแรเงาแสดงพื้นท่ีไมโครอิมัลชัน (OA = กรดโอเลอกิ

, LO = น้ ามันมะนาว, T80 = ทวนี-80, PG = โพรพลิีนไกลคอล, EtOH = เอทานอล และ W = น้ า) 
 

สูตรต ารับและสมบัติของน  ายาบ้วนปากไมโครอมิัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

จากผลในภาพท่ี 1 ระบบท่ีได้รับการเลือกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน

บรรจุยาโคลไตรมาโซล ได้แก่ ระบบท่ี 11, 12 และ 13 โดยต ารับไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ าท่ีเลือกจากระบบท่ี 11 

(ME11) ประกอบด้วย 3:1:1 ทวีน-80:โพรพิลีนไกลคอล:เอทานอล, 3:2 กรดโอเลอิก:น้ ามันมะนาว และน้ า ร้อยละ 54, 6 

และ 40 ตามล าดับ ต ารับไมโครอมิัลชันประเภทน้ ามันในน้ าท่ีเลอืกจากระบบท่ี 12 (ME12) ประกอบด้วย 2.5:1:1 ทวนี-80:

โพรพิลีนไกลคอล:เอทานอล, 3:2 กรดโอเลอิก:น้ ามันมะนาว และน้ า ร้อยละ 50, 6 และ 44 ตามล าดับ ต ารับไมโคร
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อิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ าที่เลือกจากระบบท่ี 13 (ME13) ประกอบด้วย 3:1:1 ทวีน-80:โพรพิลีนไกลคอล:เอทานอล, 1:4 

กรดโอเลอิก:น้ ามันมะนาว และน้ า ร้อยละ 45, 5 และ 50 ตามล าดับ โดยประเภทของไมโครอิมัลชันท้ัง 3 ต ารับดังกล่าว 

ยืนยันจากการทดสอบโดยเจือจางด้วยการหยด (drop dilution test) ในสารละลายปองโซ 4 อาร์ (Ponceau 4 R) ในน้ าแลว้

พบความเข้ากันได้ 

หลังผสมยาโคลไตรมาโซลในความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ าหนักกับไมโครอิมัลชัน 3 ต ารับนี้ พบว่า ME11 และ 

ME12 สามารถละลายยาได้ดีและมีแนวโน้มความคงตัวสูง โดยมีลักษณะเป็นของเหลวใสตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 28 วัน 

ในขณะท่ี ME13 มีลักษณะเป็นของเหลวขุ่นและพบตะกอน จึงเลือกต ารับ ME11 และ ME12 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้ง

สูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลร้อยละ 1 โดยการเติมสารแต่งรสและสารกันเสียในวัฏภาค

น้ า ซึ่งได้ต ารับ ME11-CTZ และ ME12-CTZ ตามล าดับ และพบสมบัตติา่ง ๆ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สมบัตขิองต ารับ ME11-CTZ และ ME12-CTZ 

ต ารับ 

ค่าการน า

ไฟฟ้า 

(µS/cm) 

ความหนดื 

(cps) 
รูปแบบการไหล ขนาด (nm) 

ดัชนีการกระจาย

ขนาด 
พีเอช 

ME11-CTZ 197.90.68 218.900.52 นวิโตเนยีน 62.35.0 0.7720.068 5.360.01 

ME12-CTZ 214.70.90 172.790.39 นวิโตเนยีน 117.55.5 0.5160.018 4.980.01 

 

ความคงตัวของน  ายาบ้วนปากไมโครอมิัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 

ผลการศึกษาความคงตัวทางกายภาพในสภาวะเร่งพบว่า ME11-CTZ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ แต่ ME12-

CTZ มีการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวใสเป็นของเหลวขุ่นและแยกชั้น ส่วนผลศึกษาความคงตัวทางกายภาพภายใต้สภาวะ

ปกติพบว่าท้ัง ME11-CTZ และ ME12-CTZ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ดังภาพท่ี 2 นอกจากนี้ผลศึกษาความคงตัวทาง

เคมภีายใตส้ภาวะปกติพบวา่ ME11-CTZ และ ME12-CTZ มปีริมาณยาท่ีคงเหลอื ดังตารางที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของต ารับ ME11-CTZ และ ME12-CTZ เมื่อเร่ิมต้น หลังผ่านการทดสอบความคงตัวในสภาวะเร่ง และ

หลังเก็บภายใต้สภาวะปกตเิป็นระยะเวลา 90 วัน 
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ตารางที่ 2 ความคงตัวทางเคมขีองต ารับ ME11-CTZ และ ME12-CTZ 

ต ารับ 

ร้อยละของปริมาณยาในต ารบัหลงัเก็บภายใตส้ภาวะปกติระยะเวลาตา่ง ๆ เทียบกับปรมิาณ

ยาเริ่มต้น 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 

ME11-CTZ 98.790.15 97.660.00 96.190.15 

ME12-CTZ 99.290.15 98.940.00 97.610.00 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษาการเกิดไมโครอิมัลชันของ 13 ระบบซึ่งมีส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน พบว่าท้ังชนิดและอัตราส่วนของ

ส่วนประกอบในระบบมีอิทธิพลต่อการเกิดไมโครอิมัลชันหรือขนาดของพื้นท่ีไมโครอิมัลชันในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม 

โดยอัตราส่วนระหว่างสารลดแรงตงึผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม รวมถึงชนดิของสารลดแรงตงึผิวร่วม มผีลตอ่การจัดเรียงตัว

เป็นฟิล์มท่ีผิวประจันระหว่างวัฏภาคน้ าและวัฏภาคน้ ามัน ขณะท่ีโครงสร้างโมเลกุลของน้ ามันมีผลต่อการแทรกอยู่ใน 

ส่วนไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon portion) ของฟิล์มสารลดแรงตึงผิวท่ีผิวประจัน ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับรายงานการวิจัย 

ก่อนหนา้นี้ [18-20] 

ระบบท่ีให้พื้นท่ีไมโครอิมัลชันขนาดใหญ่ 3 ระบบได้รับการเลือกเพื่อเตรียมไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ า  

3 ต ารับ คือ ME11, ME12 และ ME13 ซึ่งพบว่าหลังผสมกับยาโคลไตรมาโซลในความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก (2 เท่าของ

ความเข้มข้นท่ีต้องการ) ต ารับ ME11 และ ME12 ยังคงเป็นของเหลวใสตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา แต่ ME13 มีลักษณะเป็น

ของเหลวขุ่นและพบตะกอน เนื่องจาก ME13 มปีริมาณกรดโอเลอกิต่ ากวา่ ME11 และ ME12 ส่งผลให้ละลายยาได้ไม่ดี งานวจิัย

ก่อนหนา้นี้รายงานว่ายาโคลไตรมาโซลสามารถละลายในกรดโอเลอิกและน้ ามันมะนาวได้ 187 และ 64 มลิลิกรัม/กรัม (mg/g) 

ตามล าดับ [21] 

จากนั้นได้พัฒนาสูตรต ารับน้ ายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซล 2 สูตรจาก ME11 และ ME12 ซึ่งได้

ต ารับ ME11-CTZ และ ME12-CTZ ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่าท้ัง 2 ต ารับมีสมบัติต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน โดยท้ัง 2 ต ารับมี 

ค่าการน าไฟฟา้สูงซึ่งแสดงว่าเป็นไมโครอมิัลชันประเภทน้ ามันในน้ า [22] ดังนัน้การผสมยาและสารปรุงแต่งไมม่ผีลต่อประเภท

ของไมโครอิมัลชัน เหตุผลท่ีท าให้ต ารับท่ีได้เป็นไมโครอิมัลชันประเภทน้ ามันในน้ า เพราะทวีน-80 เป็นสารลดแรงตึงผิวท่ีมี

สัดส่วนระหว่างส่วนท่ีชอบน้ ากับส่วนท่ีชอบน้ ามัน (hydrophile-lipophile balance, HLB) เท่ากับ 15 ซึ่งเป็นค่าท่ีสูง ส่งผลให้

โมเลกุลของสารนี้เรียงตัวแบบโค้งเชิงบวก (positive curvature) ท่ีบริเวณผิวประจัน [23] ท้ัง 2 ต ารับมีความหนืดต่ าและไหล

แบบนิวโตเนียน จึงสะดวกในการใช้บ้วนปาก มีขนาดอนุภาคของหยดวัฏภาคภายในท่ีเล็กในระดับนาโนเมตร แต่มีค่าดัชนี 

การกระจายขนาดท่ีสูง ซึ่งแสดงถึงช่วงการกระจายขนาดท่ีกว้าง เนื่องจากสมบัติเชิงพลวัต (dynamic characteristics)  

ของไมโครอมิัลชัน [24] อยา่งไรก็ตาม พเีอชของ ME11-CTZ ใกล้เคียงกับพเีอชของน้ าลายในชอ่งปากมากกวา่ ME12-CTZ [25] 

ผลการศึกษาความคงตัวภายใต้สภาวะเร่งพบว่า ME11-CTZ มีความคงตัวทางกายภาพดีกว่า ME12-CTZ ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก ME12-CTZ มปีริมาณสารลดแรงตงึผิวต่ ากวา่ ส่งผลให้ฟิลม์ท่ีผิวประจันเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าเมื่ออยูใ่นสภาวะที่มี

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิยา่งรวดเร็ว แตก่ารเปลี่ยนแปลงนี้ไมพ่บเมื่อเก็บต ารับนี้ภายใตส้ภาวะปกต ิความคงตัวทางเคมีของ 

ME11-CTZ และ ME12-CTZ หลังเก็บภายใตส้ภาวะปกตเิป็นระยะเวลา 90 วัน พบวา่มปีริมาณยาเฉลี่ยเหลอืเกินกวา่ร้อยละ 90 
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เมื่อเทียบกับปริมาณเร่ิมต้นท่ีวิเคราะห์ได้ แสดงว่าท้ัง 2 ต ารับนี้มีความคงตัวทางกายภาพและเคมีเมื่อเก็บในขวดแก้วใส 

ท่ีอุณหภูมิหอ้งนานอยา่งนอ้ย 90 วัน [26] 

อย่างไรก็ตาม ME11-CTZ มีสมบัติด้านพีเอชและความคงตัวภายใต้สภาวะเร่งท่ีดีกว่า ME12-CTZ รวมถึงมีลักษณะ 

ท่ีน่าใช้ กล่าวคือ มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลือง มีรสหวานอมเปร้ียว และมีกลิ่นหอมของมะนาว ดังนั้นต ารับ ME11-CTZ 

ซึ่งประกอบด้วยยาโคลไตรมาโซล, กรดโอเลอกิ, น้ ามันมะนาว, ทวนี-80, โพรพลิีนไกลคอล, เอทานอล, กรดซิตริก, แซคคาริน

โซเดียม, โซเดียมเบนโซเอท และน้ า ในปริมาณร้อยละ 1, 3.55, 2.36, 31.95, 10.65, 10.65, 0.20, 0.10, 0.10 และ 39.44 โดย

น้ าหนัก ตามล าดับ จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อรักษาโรคเชื้อราในช่องปาก อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในด้านการก่อความระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปาก เนื่องจากต ารับนี้มีสารลดแรงตึงผิวในปริมาณสูงเมื่อเทียบ

กับต ารับท่ีมีการรายงานก่อนหน้านี้ [12-14] ท้ังนี้เพราะชนิดของวัฏภาคน้ ามันท่ีใช้ต่างกัน ระบบจึงต้องการสารลดแรงตึงผิว

เพื่อลดแรงตึงระหว่างผิวของน้ ามันและน้ า (oil-water interfacial tension) ในปริมาณท่ีต่างกัน [20] นอกจากนี้ ควรประเมิน

ประสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อ C. albicans เมื่อใชต้ ารับนี้โดยตรงและเมื่อเจือจางด้วยน้ าก่อนใช้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานีเ้ป็นการปรับปรุงวธีิการตรวจสอบคุณภาพพืชสมุนไพรเพื่อยนืยันฤทธ์ิทางยาของพชืสมุนไพรด้วย

กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย เนื่องจากแพทย์แผนไทยจะใช้การรับรู้จากประสาทสัมผัสได้แก่ การสังเกต การชิม 

และการดม ร่วมกับความรู้ความช านาญส่วนบุคคลในการตรวจสอบฤทธ์ิยาของพืชสมุนไพร ท าให้การตรวจสอบฤทธ์ิยาของ

พืชสมุนไพรของแพทย์แผนไทยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและการถ่ายทอดความรู้ท าได้ยาก ดังนั้น การศึกษานี้จึงน าเอา

เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง (Thin-layer Chromatography; TLC) ซึ่งสามารถบ่งบอกลายพมิพ์นิ้วมือ (Fingerprint) ของ

พืชสมุนไพรมาช่วยยืนยันฤทธ์ิยา โดยใช้ขมิ้นชันเป็นกรณีศึกษา ท้ังนี้ได้น าตัวอย่างแม่พันธ์ุของขมิ้นชันท่ีใช้ในการรักษาโรค

จ านวน 3 แหล่ง มาปลูกในพื้นท่ีใหม่ จากนั้นท าการเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือระหว่างขมิ้นชันแม่พันธ์ุและขมิ้นชันท่ีปลูก

ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบยืนยันขมิ้นชันท่ีเป็นแม่พันธ์ุและขมิ้นชันท่ีปลูกใหม่ท้ัง 3 แหล่ง มรูีปแบบของลายพมิพ์

นิ้วมือใกล้เคียงกัน  แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของขมิ้นชันท่ีน ามาปลูกใหม่มีฤทธ์ิยาใกล้เคียงกับขมิ้นชันแม่พันธ์ุท่ีใช้รักษาโรค 

ดังนั้นการน าเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชั้นบางจะช่วยลดข้อจ ากัดของกระบวนตรวจสอบยืนยันคุณภาพฤทธ์ิยาทางการแพทย์ 

แผนไทยและท าให้เกิดความมั่นใจในการน าพืชสมุนไพรไปใชใ้นการรักษาโรคได้ 
 

ค าส าคัญ:   การแพทยแ์ผนไทย, การตรวจสอบคุณภาพพชืสมุนไพร, เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง, ขมิ้นชัน 
 

  

                                                           
1 วิทยาลัยการแพทยพ์ืน้บ้านและการแพทยท์างเลือก มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
1 The School of Traditional and Alternative Medicine, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai Province 57100 
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Abstract  
 The quality examination of medicinal plants in Thai traditional medicine (TTM)  textbooks was recorded from 

experience and specific expertise by examining the appearance, color and flavor, resulting to the lacking of standardization 

and the limitation of knowledge Therefore, this study aimed to improve the quality of medicinal plant examination process 

by TTM and confirmation by applying Thin-Layer Chromatography (TLC) technique. In this study, three cultivations of turmeric 

(Curcuma longa L.) which used as medical was planted in the new area. Then, the comparison of TLC fingerprints between 

the parent turmeric and the newly planted turmeric was determined. The results found that the TLC fingerprints of the parent 

and the newly planted turmeric had similar pattern which reflected on the medical effect. Thus, the Applying TLC can reduce 

the limitation of Thai traditional medicine’s examination process of medicinal plant quality and increase the confidence  

in medicinal plant using for treatment. 
 

Keywords:   Thai traditional medicine, The quality examination of medicinal plants, TLC, Turmeric 
 

บทน า 

จากความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบพืชสมุนไพรของแพทย์แผนไทยในอดีตจะอาศัยประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ 

ร่วมกับการรับรู้โดยประสาทสัมผัสส่วนบุคคล ได้แก่ รูป รส กลิ่น สี ในการพจิารณาฤทธ์ิทางยาของพืชสมุนไพร เชน่ สีของพืช

สมุนไพรจะต้องมีสีเข้มถึงจะมีฤทธ์ิทางยา หากมีสีอ่อนจะไม่มีฤทธ์ิยา หรือการชิมรสพืชสมุนไพรให้ตรงตามท่ีระบุไว้ในต ารา

การแพทย์แผนไทย เป็นต้น ท าให้แพทย์แผนไทยขาดบรรทัดฐานในการตรวจสอบคุณภาพฤทธ์ิยาของพืชสมุนไพร ด้วยเหตุนี้ 

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้ท าการพัฒนาแนวทางในการ

ตรวจสอบพืชสมุนไพรได้ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจสอบชื่อพชืสมุนไพรโดยการเทียบจากต าราการแพทย์แผนไทย 2) การ

ตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology) ได้แก่ รูปพรรณสัณฐานภายนอกและคุณสมบัติเฉพาะทางโครงสร้างพืช 

3) การตรวจสอบความเข้มของสีโดยอาศัยเคร่ืองมือวัดแถบสี 4) การตรวจสอบกลิ่นเฉพาะของพืชสมุนไพรและผลการ

ตอบสนองของร่างกายหลังการสูดดม 5) การตรวจสอบรสท่ีปรากฏของพชืสมุนไพรและผลการตอบสนองของร่างกายหลังการ

ชิม 6) การตรวจสอบจากแหล่งท่ีอยู่ของพืชสมุนไพรเป็นการยืนยันคุณภาพทางฤทธ์ิยา โดยอาศัยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบ

ชัน้บาง (Thin Layer Chromatography : TLC) ในการบ่งบอกเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรจากลายพมิพน์ิ้วมอื (Fingerprint) มาเป็น

ตัวแทนของการบ่งบอกคุณภาพแหล่งยาดี (พรพรรณ ก้อใจ และคณะ, 2562 : 840-845) ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัย

โลกที่ได้เสนอแนวทางในการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองยาโดยจะต้องพิสูจน์และบ่งบอกถึงสารส าคัญท้ังเชิงคุณภาพและ 

เชงิปริมาณโดยเทคนิค TLC ซึ่งเป็นวธีิท่ีท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลท่ีถูกตอ้ง (นพมาศ สุนทรเจริญ และคณะ, 2551 : 

22) นอกจากนี้เทคนิค TLC ยังถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบสารส าคัญในสารสกัดใบ หัว และยาง

สบู่เลือด ซึ่งสามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างของคุณสมบัติทางยาของสารสกัดในแต่ละส่วนของสบู่เลือดได้   

(ญาดา พระนคร และคณะ, 2559 : 31) แสดงให้เห็นว่าเทคนิค TLC สามารถน ามาใช้ระบุเอกลักษณ์เฉพาะของพืชสมุนไพรได้ 

โดยอาศัยหลักการละลายในการแยกสาร  
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ผลทดสอบจากเทคนิค TLC จะช่วยยืนยันลักษณะเฉพาะตัวของพืชสมุนไพร เปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือของพืช

สมุนไพร (Fingerprint) จึงสามารถน ามาช่วยในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของพืชสมุนไพรได้ โดยท าการเปรียบเทียบกับ

พืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติเป็นยาท่ีดีได้ ซึ่งการศึกษานี้คณะผู้วิจัยมุ่งหมายปรับปรุงวิธีการตรวจสอบคุณภาพพืชสมุนไพรของ

แพทยแ์ผนไทยให้มีความร่วมสมัย มมีาตรฐานเดียวกันและมหีลักฐานเชงิประจักษ์ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของยาสมุนไพร  

อย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอาจจะมีแนวปฏิบัติการตรวจสอบชนิดและคุณภาพท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการ

น าไปปฏิบัติใช้จริงจะต้องมีการตรวจสอบหรือเก็บข้อมูลในการตรวจสอบพืชสมุนไพรแต่ละชนิดก่อนทุกคร้ัง การวิจัยนี้จึงได้

เร่ิมท าการทดลองการตรวจสอบคุณภาพพืชสมุนไพรจากตัวอย่างขมิ้นชัน โดยการน าขมิ้นชันจาก 3 แหล่งเพาะปลูก ท่ีใช้เป็น

ประจ าในการรักษาโรค น ามาปลูกในพื้นท่ีใหม่ท้ัง 3 แหล่งเพาะปลูก จากนั้นน าขมิ้นชันต้นพันธ์ุและขมิ้นชันท่ีปลูกใหม่ท้ัง 6 

ตัวอย่าง มาตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยเทคนิค TLC เพื่อเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือส าหรับบ่งบอกคุณภาพของขมิ้นชันท่ี

น ามาปลูกใหมก่ับขมิ้นชันตน้พันธ์ุในแตล่ะแหล่ง  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อน าเทคนิค TLC มาปรับใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและยนืยันคุณภาพของพชืสมุนไพร (ขมิ้นชัน) 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 ขมิ้นชันจากแหล่งเพาะปลูก 3 แหล่ง โดยก าหนดให้เป็น แหล่งท่ี 1 (A1) แหล่งท่ี 2 (A2) และแหล่งท่ี 3 (A3)  

เป็นขมิ้นชันท่ีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้ปรุงยาเพื่อใช้รักษาโรคใน

โรงพยาบาลสาธิตการแพทยแ์ผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) รวมท้ังเครือข่ายคลินกิแพทยแ์ผนไทยของวิทยาลัยการแพทยพ์ื้นบ้านฯ 

และเป็นแหล่งขมิ้นชันพันธ์ุดีท่ีได้รับการยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีสารคิวเคอร์มินอยด์ (Cucurminoid) ซึ่งเป็น

สารส าคัญท่ีมีฤทธ์ิแก้อักเสบในปริมาณท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับขมิ้นชันท่ัวไป  (MGRONLINE, 2552) จากนั้นน าต้นพันธ์ุจาก

แหล่งเพาะปลูกท้ัง 3 แหล่ง (A1 A2 และ A3) มาปลูกใหมใ่นพื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย โดยก าหนดให้แหล่งท่ี 1 2 และ 3 ท่ีปลูกใหม่

มรีหัส NA1 NA2 และ NA3 ตามล าดับ 

 ขั นตอนการด าเนินการ 

 1. การตรวจสอบขมิ้นชันท้ัง 6 ตัวอย่าง ตามภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้านและการแพทยท์างเลือก มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย โดยพจิารณาจาก  

  1) สีท่ีปรากฏโดยอาศัยเครื่องมือวัดแถบสี  

  2) การตรวจสอบกลิ่นของขมิ้นชัน 

  3) การตรวจสอบรสของขม้ินชันและผลต่อร่างกายหลังการทดสอบ 

 2. การวิเคราะห์คุณภาพของขมิ้นชันระหว่างขมิ้นชันต้นพันธ์ุจากแหล่งเพาะปลูกเดิมกับขมิ้นชันพันธ์ุเดิมท่ีน ามา

ปลูกในพืน้ท่ีใหม่ดว้ยเทคนิค TLC มขีั้นตอนดังน้ี 

  1) การเตรียมตัวอย่างโดยน าขมิ้นชันแห้งจากแต่ละแหล่ง ไปบดให้เป็นผง แล้วร่อนผ่านตะแกรงแร่ง

มาตรฐานขนาด 40 Mesh จากนัน้ผงขมิ้นชันจ านวน 1 กรัม น ามาสกัดด้วย 80% เอทานอล ปริมาตร 5 มลิลิลิตร จากนัน้เขย่า
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ประมาณ 10 นาที แล้วแช่ท้ิงไว ้24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง เมื่อครบเวลาท าการกรองผ่านกระดาษกรอง เพื่อแยกสารสกัด

ออกจากกากที่เหลอื 

  2) การทดสอบด้วยเทคนิค TLC ท าโดยการน าสารสกัดจ านวน 5 ไมโครลิตร หยดลงบนแผ่นอลูมเินยีมท่ี

เคลือบด้วย Siliga gel GF254 (Merck) ที่ใชเ้ป็นวัฏภาคคงท่ี แลว้น าไปวางในถังโครมาโทกราฟีท่ีเตรียมไว้โดยใช ้Chloroform: 

Methanol ในอัตราส่วน 95:5 เป็นวัฏภาคเคลื่อนท่ี 

   3) น าแผ่นโครมาโทแกรมชนิดบางออกจากถัง ท้ิงไว้ให้แห้ง แล้วน าไปตรวจสอบภายใต้แสงธรรมชาติ

และภายอัตราไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร  

   4) ท าการตรวจสอบต าแหนง่และสีของแถบสาร เพื่อวิเคราะห์ผลการทดลองและหาค่า Rf ซึ่งหาได้จาก

อัตราส่วนระหว่างระยะทางท่ีสารเคลื่อนท่ีกับระยะทางท่ีตัวท าละลายเคลื่อนท่ี 
 

ผลการศึกษา  

1. ผลการตรวจสอบขมิ นชันทั ง 6 ตัวอย่าง ตามภูมปิัญญาของแพทย์แผนไทย 

จากการน าขมิ้นชันต้นพันธ์ุจากแหล่งเพาะปลูก 3 แหล่ง (A1, A2 และ A3) มาปลูกใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

ท้ัง 3 แหล่ง  (NA1, NA2 และ NA3) ในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนปนทราย ระดับความสูงจากน้ าทะเลประมาณ 375 เมตร 

เป็นท่ีโล่งแจ้งและมีแสงแดดส่องถึงได้ดี ขมิ้นชันต้นพันธ์ุเดิมและขมิ้นชันพันธ์ุเดิมท่ีน ามาปลูกใหม่มีลักษณะทางกายภาพ

ใกล้เคียงกันท้ังรูปร่าง ขนาดและสี ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  แสดงตัวอยา่งขมิ้นชันท้ัง 3 แหล่ง เปรียบเทียบตน้พันธ์ุเดิมและปลูกใหม่ท้ังหมด 6 ตัวอยา่ง 

แหล่งที่ 
ขมิ นชัน 

ต้นพันธุ์เดิม 

ขมิ นชัน 

ปลูกใหม่ 
ผงขมิ นชัน 

ต้นพันธุ์เดิม 

ผงขมิ นชัน 

ปลูกใหม่ 
1 

    

2 

    
3 
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นอกจากนี้ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของขมิ้นชันจากตัวอย่างทั้ง 6 ตัวอย่าง ด้วยกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการ

พัฒนาจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย โดย อาศัย 

การพิจารณาจากคุณลักษณะ ได้แก่ สี กลิ่น รส ผลการทดสอบพบว่า ขมิ้นชันท้ัง 6 ตัวอย่าง มีความเข้มของสีอยู่ท่ีระดับ

เดียวกันคือแถบสีท่ี 7 เมื่อท าการทดสอบกลิ่นพบวา่ขมิ้นชันทุกแหล่งเพาะปลูกมีกลิ่นหอมฉุนขึน้จมูก ส าหรับการตรวจสอบรส 

ปรากฏว่าขมิ้นชันมีรสขมฝาดและรสมันปรากฏขึ้น ตามล าดับ รวมท้ังเกิดอาการลิ้นชาหลังรับรส ดังแสดงในตารางท่ี 2 

สามารถสรุปได้ว่า ขมิ้นชันตน้พันธ์ุ และขมิ้นชันปลูกใหม ่มคีุณภาพใกล้เคียงกันเมื่อใช้วธีิการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจ

ทางการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตาม การตรวจโดยอาศัยการพิจารณาจากคุณลักษณะอาจจะไม่เพียงพอต่อการยืนยัน

คุณภาพของพชืสมุนไพร ดังนัน้การศกึษานี้จึงได้น าเทคนคิ TLC เข้ามาชว่ยยนืยันคุณภาพของพืชสมุนไพรด้วย 
 

ตารางที่ 2  แสดงการตรวจสอบคุณภาพของขมิ้นชันโดยพิจารณาจากส ีกลิ่นและรส 

คุณลักษณะ 

ขมิ้นชันตน้พันธ์ุเดิม 

(แหลง่ท่ี) 

ขมิ้นชันปลูกใหม่ 

(แหลง่ท่ี) 

1 2 3 1 2 3 

1) สี 

   ลักษณะแถบส ี

 

แถบท่ี 

7 

แถบท่ี 

7 

แถบท่ี 

7 

แถบท่ี 

7 

แถบท่ี 

7 

แถบท่ี 

7 

2) กลิ่น 

   ลักษณะกลิ่นหอมฉุนขึ้นจมูก       

3) รส 

   3.1) รสฝาด       

   3.2) ล าดับการปรากฏของรส เมื่อชมิจะมีรสขมฝาด 

และรสมันตาม  

      

   3.3) ผลตอ่ร่างกาย เมื่อชมิรส จะท าให้เกิดอาการลิน้ชา

หลังรับรส 

      

 

 2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของขมิ นชันระหว่างขมิ นชันต้นพันธุ์จากแหล่งเพาะปลูกเดิมกับขมิ นชันพันธุ์เดิม

ที่น ามาปลูกในพื นที่ใหม่ด้วยเทคนิค TLC 

การวเิคราะห์คุณภาพของขมิ้นชันระหว่างขมิ้นชันต้นพันธ์ุจากแหล่งเพาะปลูกเดิมกับขมิ้นชันพันธ์ุเดิมท่ีน ามาปลูกใน

พื้นท่ีใหม่ท้ัง 6 แหล่ง ด้วยเทคนิค TLC จะถูกพิจารณาแถบสารท่ีปรากฏและหาค่า Rf ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงปริมาณของ

สารส าคัญในตัวอย่างขมิ้นชันแตล่ะแหล่งได้ ผลการทดลองพบวา่ การตรวจสอบแถบสารท่ีปรากฏของทีแอลซีโครมาโทแกรม

ภายใต้แสงธรรมชาติ สามารถพบแถบสีของสารจ านวน 3 ต าแหน่ง ของขมิ้นชันท้ัง 6 ตัวอย่าง (ดังแสดงในภาพท่ี 1)  

การตรวจสอบภายใต้แสงอัตราไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร พบแถบสีของสารจ านวน 5 ต าแหน่ง (ดังแสดงใน

ภาพท่ี 2)  และการตรวจสอบภายใต้แสงอัตราไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร พบแถบสีของสารของสารจ านวน  
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6 ต าแหน่ง (ดังแสดงในภาพท่ี 3) ส าหรับการค านวณค่า Rf ของแถบสีท่ีปรากฏ พบว่าขมิ้นชันแม่พันธ์ุจากแหล่งเดิมกับ 

ขมิ้นชันท่ีน ามาปลูกใหม่ท้ัง 6 ตัวอย่างมีค่า Rf ใกล้เคียงกัน หลังจากการตรวจสอบภายใต้แสงธรรมชาติแสงอัตราไวโอเลตท่ี

ความยาวคลื่น 254 และ 366 นาโนเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 3 4 และ 5 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงทีแอลซีโครมาโทแกรม จากตัวอยา่งขมิน้ชันท้ัง 6 ตัวอยา่ง ท่ีตรวจสอบภายใตแ้สงธรรมชาติ  

 

ตารางที่ 3  แสดงค่า Rf  จากการตรวจสอบขมิ้นชันท้ัง 6 แหล่งด้วยวธีิโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง ภายใตแ้สงธรรมชาติ 

ต าแหนง่ของ 

แถบสาร 

ค่า Rf ของแตล่ะแหล่งเพาะปลูก 

A1 NA1 A2 NA2 A3 NA3 

1 0.39 0.40 0.40 0.37 0.36 0.37 

2 0.53 0.56 0.56 0.53 0.52 0.55 

3 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73 
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ภาพที่ 2 แสดงทีแอลซีโครมาโทแกรม จากตัวอย่างขมิ้นชันท้ัง 6 ตัวอยา่ง  

ท่ีตรวจสอบภายใตแ้สงอัตราไวโอเลต ท่ีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่า Rf  จากการตรวจสอบขมิ้นชันท้ัง 6 แหล่งด้วยวธีิโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง ภายอัตราไวโอเลตท่ีความ

ยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 

ต าแหนง่ของ 

แถบสาร 

ค่า Rf ของแตล่ะแหล่งเพาะปลูก 

A1 NA1 A2 NA2 A3 NA3 

1 0.35 0.36 0.36 0.39 0.36 0.37 

2 0.39 0.40 0.40 0.41 0.40 0.43 

3 0.51 0.52 0.52 0.55 0.52 0.55 

4 0.69 0.71 0.71 0.72 0.71 0.72 

5 0.91 0.91 0.89 0.91 0.89 0.89 
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ภาพที่ 3 แสดงทีแอลซีโครมาโทแกรม จากตัวอย่างขมิ้นชันท้ัง 6 ตัวอยา่ง  

ท่ีตรวจสอบภายใตแ้สงอัตราไวโอเลต ท่ีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร 
 

ตารางที่ 5  แสดงค่า Rf  จากการตรวจสอบขมิ้นชันท้ัง 6 แหล่งด้วยวธีิโครมาโทกราฟีแบบชัน้บาง ภายอัตราไวโอเลตท่ีความ

ยาวคลื่น 366 นาโนเมตร 

ต าแหนง่ของ 

แถบสาร 

ค่า Rf ของแตล่ะแหล่งเพาะปลูก 

A1 NA1 A2 NA2 A3 NA3 

1 0.40 0.37 0.37 0.40 0.33 0.35 

2 0.49 0.47 0.47 0.48 0.43 0.44 

3 0.56 0.53 0.53 0.56 0.51 0.52 

4 0.68 0.67 0.65 0.68 0.63 0.64 

5 0.76 0.73 0.73 0.75 0.71 0.72 

6 0.89 0.88 0.89 0.91 0.88 0.88 
 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของขมิ้นชัน โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและ

หมอพื้นบ้าน โดยการใชป้ระสาทสัมผัสได้แก่ การสังเกต การชิมรส และดมกลิ่น ร่วมกับความรู้ความช านาญส่วนบุคคลใน

การตรวจสอบฤทธ์ิยาของพืชสมุนไพร ท าให้การตรวจสอบฤทธ์ิยาสมุนไพรของแพทย์แผนไทยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

และถ่ายทอดความรู้ได้ยาก นอกจากนี้ยังตรวจสอบจากแหล่งท่ีใชซ้ึ่งเป็นตัวยืนยันในแงคุ่ณภาพทางฤทธ์ิยา แตเ่นื่องจากใน

ปัจจุบันแหล่งป่าธรรมชาติถูกท าลายไปอย่างมาก จึงไม่สามารถยึดคุณภาพของฤทธ์ิยาสมุนไพรตามแหล่งปลูกได้

เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใช้ทดแทนข้อจ ากัดดังกล่าวคือ เทคนิคโครมาโทกราฟี

แบบชัน้บาง (Thin-layer Chromatography; TLC) ซึ่งสามารถบง่บอกลายพิมพน์ิ้วมอื (Fingerprint) ของพืชสมุนไพรเพื่อช่วย
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ยนืยันคุณภาพและฤทธ์ิยาของพชืสมุนไพร ในการศึกษานีไ้ด้สนใจทดสอบในตัวอยา่งขมิน้ชันโดยตรวจสอบเทียบขมิ้นชันท่ีมี

ฤทธ์ิยาตามแหล่งท่ีใช้ในการผลิตยากับขมิ้นชันจากแหล่งท่ีมีฤทธ์ิยามาปลูกใหม่ ซึ่งผลการตรวจสอบด้วยเทคนิค TLC 

แสดงให้เห็นว่าขมิ้นชันท่ีน ามาปลูกใหม่มีคุณภาพตรงตามแม่พันธ์ุในแง่คุณภาพทางฤทธ์ิยาท าให้เกิดความมั่นใจในการ

น าไปรักษาโรคมากขึ้น นอกจากนี้เทคนิค TLC ยังสามารถน าไปปรับประยุกตใ์นกับพชืสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ ได้  
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3. ญาดา พระนคร, ฌาฏิฎา วิเชียรข า, ดารณี ไชยเวช และ ราตรี พระนคร. การศึกษารูปแบบ TLC ของสารสกัดจากใบ 
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ประสิทธิผลของสารเคลอืบผิวแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งในการเก็บรักษามะม่วง 

น  าดอกไม ้

Effectiveness of use Astraxanthin Extracted from Shrimp Shell for Namdokmai  

Mango Preservation 
 

สรัสวดี สุมาลุ1, สุดาวดี ยะสะกะ1*และ บุษกร ชมเมอืง1 

Saratsavadee Sumalu1,  Sudawadee Yasaka1* and Budsakorn Chommueang1  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาประสิทธิผลของสารเคลือบผิวแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งในการเก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม้ในคร้ังนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเศษเปลือกกุ้งเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์และท าให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยน ามาสกัดสารแอสตาแซนทิน  

และน าไปประยุกต์ใช้เคลือบผิวมะม่วงน้ าดอกไม้ เพื่อยืดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยใช้การสกัดเปลือกกุ้งด้วยตัวท าละลาย 

อะซิโตน ซึ่งมีปริมาณแอสตาแซนทิน 22.28 ไมโครกรัมต่อกรัม จากนั้นน าสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งไปใช้ใน

การศกึษาประสิทธิผลการยืดระยะเวลาการเก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม ้ซึ่งแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สารสกัดแอสตา

แซนทินจากเปลือกกุ้ง สารแอสตาแซนทินสังเคราะห์ และกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)  กับชุดสารแอสตาแซนทินสังเคราะห์และชุดควบคุม โดยมะม่วงท่ีเคลือบ

ด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งนั้น มีระยะเวลาการเก็บรักษาได้สูงสุดถึง 6 วัน เช่นเดียวกับชุดเปรียบเทียบและ 

ชุดควบคุม ดังนั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารแอสตาแซนทินท่ีสกัดจากเปลือกกุ้ง ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยสามารถน ามาใช้

ประโยชนแ์ละเพิ่มคุณค่า เพื่อน าไปสู่การใชท้ดแทนสารเคลอืบผิวมะมว่งน้ าดอกไมท่ี้สังเคราะห์ขึ้นต่อไป 
 

ค าส าคัญ:   สารเคลือบผิวแอสตาแซนทิน, ประสิทธิผลของสารเคลือบผิวจากเปลอืกกุ้ง 

  

                                                           
1 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Division of Environmental Health, Faculty of Public Health, Narasuan University, Phitsanulok Province 65000 

*Corresponding author e-mail: budsakornc@nu.ac.th  
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Abstract 
The study effectiveness of using Astaxanthin extracts shrimp shell wastes coatings on qualities of mango 

(Namdokmai)  during storage.  The objective is induct shrimp shells waste make them more valuable.  The extracts of 

Astaxanthin and applied to extend the storage period of Namdokmai mango. Using solvent extraction is acetone. The 

extract contained an Astaxanthin content of 22.28 µg/g. Astaxanthin extracts from shrimp shells wastes were applied 

to study the effectiveness of extending shelf life of mango (Namdokmai) . The experiment was divided into 3  groups 

include experimental group, comparison group and control group. The result show that  percentage weight loss and 

storage time. The study indicated that shrimp shell wastes can extract Astaxanthin can be coated mango (Namdokmai) 

and percentage weight loss results is experimental group not weight loss difference between control group percentage 

be rotten is equal to control group more than the comparison group. The six-day shelf life was equal to the comparison 

group and control group.  Therefore, the result indicated that Astraxanthin extracted from shrimp shell.  It can waste 

reusable and valuable for instead of synthesis coatings. 

 

Keywords:   Astaxanthin Coating, Effectiveness of coatings shrimp shell wastes 
 

บทน า 

อุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคท่ีต้องการ

อาหารทะเลแปรรูปมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการรับประทานและความรวดเร็วในการประกอบอาหาร และ

คุณค่าทางอาหารท่ีครบถ้วน โดยในปี พ.ศ. 2568  จะมแีนวโนม้ความตอ้งการบริโภคอาหารทะเลของโลกจะอยู่ท่ีประมาณ 

21.8 กิโลกรัมต่อคน เพ่ิมขึน้ จาก 20.3 กิโลกรัมตอ่คนในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา [5] ดังนัน้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปของ

ไทยจึงมีกุ้งเข้าโรงงานถึงปีละ 180,000  ตัน ซึ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากกุ้งมักมีส่วนหัวและเปลอืกกุ้งเป็นส่วนท่ี

เหลือทิ้งเสมอ ส่วนท่ีเหลือท้ิงจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของกุ้งท้ังตัว จะเห็นว่าของเสียจากกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑจ์ากกุ้งมขีองเสียเป็นจ านวนมาก [2]  

 ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่ามี

ร้านอาหารทะเลจ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเหลือท้ิงจ าพวกเปลือกกุ้ง เปลือกหอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่ง

หากมีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเปลือกกุ้งถือได้ว่าเป็นเศษเหลือท้ิงท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง โดยเปลือกกุ้งมโีปรตีนอยูร้่อยละ 22.8 ไขมันร้อยละ 0.4 เถ้าร้อยละ 31.7 แคลเซียมร้อยละ 11.1 ไคตนิ

ร้อยละ 27.2 และฟอสเฟตร้อยละ 3.2  นอกจากนี้เปลอืกกุ้งยังมสีารแอสตาแซนทิน (Astaxanthin) เป็นแคโรทีนอยด์ กลุ่ม

แซนโธฟิลล์ท่ีให้สีชมพูถึงสีแดง พบมากท่ีสุดในเศษเหลือท้ิงจากการแปรรูปกุ้ง  [2]  นอกจากนี้ส านักงานเกษตรจังหวัด

พษิณุโลกได้รายงานวา่ มะม่วงเป็นผลไมส้่งออกอันดับ 5 ของประเทศไทย จากผลไม้ส่งออกที่มใีบรับรองสุขอนามัยพืชกว่า 

80 ชนิด สง่ออกไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ เนปาล มองโกเลีย เป็นต้น และในจังหวัดพิษณุโลกมีพืน้ท่ีปลูกมะม่วง

มากถึง 81,178 ไร่ ซึ่งมีความส าคัญมาก ดังนัน้ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะศกึษาการสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้ง เพื่อจัดการ

เศษเปลอืกกุ้งเหลอืท้ิงน ามาใชป้ระโยชน ์และยังเป็นการช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอ้มลงได้   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

       1. เพื่อศึกษาการสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้งใชเ้คลือบผิวมะม่วงน้ าดอกไม้ 

       2. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการยืดระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน้ าดอกไม ้
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มทดลอง มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้ง  

   กลุ่มเปรียบเทียบ มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินสังเคราะห์ 

   กลุ่มควบคุม มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไมท่ี้ไม่มกีารเคลือบสารใด ๆ 

เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่าง 

           กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; 

CDR) ดังนี ้

กลุ่มตัวอย่าง คือ มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้ผลแก่ สีเหลืองสม่ าเสมอ โดยมีขนาดและน้ าหนักใกล้เคียงกันไม่มี

บาดแผลหรือรอยต าหน ิ        
 

 

วิธีการด าเนินงานวจิัย  

1.  การสกดัแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้ง ขั้นตอนของการสกัดสารแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด์เปลอืกกุ้งใน

การศึกษานีม้ดีังตอ่ไปน้ี 

1.1 น าเปลอืกกุ้งสดโดยน าเปลอืกกุ้ง 500 กรัม มาปัน่ละเอยีดโดยใชเ้ครื่องป่ัน 

1.2 น าตัวท าละลายที่นยิมใชใ้นการสกัดมาใช้เป็นตัวท าละลายเปลอืกกุ้งสด ในการวจิัยนี้ได้เลอืกใชต้ัวท า

ละลายซึ่งได้แก่ อะซิโตน (Acetone) 1000 มลิลลิิตร 

1.3 แลว้น าไปกรองเอาเปลอืกกุง้ออกด้วยเครื่องกรองระบบสุญญากาศโดยใชก้ระดาษกรอง Whatman 

เบอร์ 1 

1.4 จากนั้นน าสารละลายท่ีกรองได้ใสใ่นกรวยแยกคร้ังละ 100 มลิลลิิตร แล้วเตมิ petroleum ether 40 

มลิลลิิตร เขย่าแลว้ตัง้ท้ิงไวป้ระมาณ 5 นาที เพื่อให้แยกชัน้ จนกว่าสารสกัดจะหมด น าสารสกดัท่ีอยูใ่นช้ันล่างของกรวย

แยกลงไปในบีกเกอร์  

1.5 น าสารแคโรทีนอยด์ท่ีสกัดได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปค

โตรโฟโตมิเตอร์ (Cecil:1010) ปริมาณของแอสตาแซนธิน (แคโรทีนอยด์ท้ังหมด) หน่วย µg/g ค านวณจาก 
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 แอสตาแซนทิน (แคโรทีนอยดท้ั์งหมด) =                    A×104 

                                                                         A1%× น้ าหนักตัวอยา่ง 

โดย     A     =   คา่การดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 480  นาโนเมตร 

          A 1% =   2500 (ค่า Extinction Coefficient ของเบตา้แคโรทินในปิโตรเลียมอีเทอร์) 
                                    

      
2.  ศึกษาประสทิธิผลการยดืระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน  าดอกไม้ 

 การวจิัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ และกลุ่มควบคุม  

ชุดทดลอง เคลือบมะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไมด้้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้งโดยใช้ความเข้มข้นสารสกัด

จากเปลอืกกุ้งท่ีละลายน้ ากลั่นให้มคีวามเข้มข้น 0.0001 % (w/v) ผสมเจลาติน            

ชุดเปรียบเทียบ เคลือบมะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้ด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินสังเคราะห์ท่ีละลายน้ ากลั่นให้มี

ความเข้มข้น 0.0001 % (w/v) และผสมเจลาติน                          

ชุดควบคุม  ไมม่กีารเคลือบสารใด ๆ ใหก้ับมะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม ้ 

      3.  การบันทึกผลการทดลอง 

              ร้อยละการสูญเสียน  าหนัก วัดต้ังแต่เร่ิมการทดลองจนกระท่ังหมดอายุการเก็บรักษา 
 

      ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก =    (น้ าหนักเร่ิมตน้ – น้ าหนัก ณ วันตรวจผล) x 100 

                                                                     หนักเร่ิมตน้ 
   

      ร้อยละการเน่าเสีย 

      ร้อยละการเนา่เสีย          =           จ านวนผลท่ีเนา่เสีย x 100 

                                                        จ านวนผลท้ังหมด 

 

 อายุการเก็บรักษา:ประเมินจากการเกิดการเนา่เสียมากกวา่รอ้ยละ 50  คือ หมดอายุในการเก็บรักษา 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

จดบันทึกผลการเสื่อมสภาพของมะม่วงน้ าดอกไมทุ้ก ๆ 3 วัน บันทึกระยะเวลาการเก็บรักษา ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบผลโดยใชส้ถิต ิOne-Way ANOVA 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลการเก็บรักษามะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ระหว่างการใช้สารเคลือบผิว

แอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งกับแอสตาแซนทินสังเคราะห์ ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ คือ 

การสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้ง และการศกึษาประสิทธิผลการยดืระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน้ าดอกไม้ 

  



1551 

-Proceeding- 

การสกดัแอสตาแซนทนิจากเปลือกกุ้ง 

 น าเปลือกกุ้ง 300 กรัม มาสกัดด้วยตัวท าละลาย ได้แก่ อะซิโตน (Acetone) เมื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณแอสตา

แซนทิน (ไมโครกรัม/กรัม) โดยน ามาวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 480 นาโนเมตร พบว่ามีปริมาณแอสตาแซนทิน 

22.28 ไมโครกรัม/กรัม และมีน้ าหนักสารสกัดจากเปลือกกุ้ง (น้ าหนักแห้ง) รวม 0.05 กรัม และเมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ

โครมาโตกราฟีแบบเยื่อบาง (Thin layer chromatography, TLC) โดยใช้ตัวท าละลาย Acetone : Petroleum ether (2:5) 

พบวา่ค่า Rf ของแอสตาแซนทินเข้มขน้ และสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้ง คือ 0.35 และ 0.37 ดังภาพ 1.1 จัดเป็น

Astaxanthin Free ตามตารางค่ามาตรฐาน Rf  ตามตารางที่ 1 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 1 จุด A คือ ระยะทางท่ีแอสตาแซนทินเข้มข้น Rf = 0.35   และ  

จุด B คือ ระยะทางที่สารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้ง Rf = 0.37 
 

 ตารางที่ 1 แสดงคา่ Rf มาตรฐานของแอสตาแซนทิน (Astaxanthin) 

ที่มา : Lorenz, Todd, 1998  [8] 
 

  

Carotenoid Type RF value 

B- carotene 0.99 

Echinenone 0.87 

Astaxanthin Di-ester 0.75 

Astaxanthin Monoester 0.50 

Cantaxanthin 0.40 

Astaxanthin Free 0.33 

Lutein 0.25 
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การศึกษาประสิทธิผลการยดืระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน  าดอกไม้ 

 จากการเคลือบผิวด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้ง (ความเข้มข้น 0.0001 %) ผสม   เจลาติน 

เปรียบเทียบกับแอสตาแซนทินสังเคราะห์  (ความเข้มข้น 0.0001 %) ผสมเจลาติน พบว่าร้อยละการสูญเสียน้ าหนักมี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยของร้อยละการสูญเสีย

น้ าหนักไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)  ดังตารางที่ 2 

 การเคลือบสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้ง มีร้อยละการเนา่เสียนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 16.66และ 66.67 ใน 3 

วันและ 6 วัน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลือบสารสกัดแอสตาแซนทินสังเคราะห์ และชุดควบคุม ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักของมะมว่งน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินในแต่ละชุดการทดลอง 

 

ตารางที่ 3 ร้อยละการเนา่เสียของมะม่วงน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินในแต่ละชุดการทดลอง 

 

 จากการทดลองเคลือบผิวมะมะม่วงน้ าดอกไม้ด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งผสมเจลาตินกับ 

การเคลือบสารสกัดแอสตาแซนทินสังเคราะห์ท่ีผสมเจลาติน และชุดควบคุม ท าให้ผิวมะมว่งหลังเคลือบมลีักษณะมันวาว

เล็กน้อย โดยมะม่วงชุดทดลองมรีะยะเวลาการเก็บรักษาสูงสุด 6 วัน ดังตารางที่ 1.4 

 

 

 

 

วันที ่

ของการทดลอง 

สารสกัด    แอสตา

แซนทิน 

ร้อยละการสูญเสียน  าหนัก 
F p 

x̄  SD 

วันที่ 3 

 

ชุดทดลอง 4.65 3.12 

1.841 0.193 ชุดเปรียบเทียบ 7.82 2.58 

ชุดควบคุม 7.39 3.52 

วันที่ 6 

 

ชุดทดลอง 11.73 4.18 

2.263 0.138 ชุดเปรียบเทียบ 15.41 3.37 

ชุดควบคุม 15.56 2.91 

ชุดการทดลอง 
ร้อยละการเนา่เสีย 

วันที่ 3 ของการทดลอง วันที่ 6 ของการทดลอง 

ชุดทดลอง 16.66 66.67 

ชุดเปรียบเทียบ 33.33 83.33 

ชุดควบคุม 33.33 83.33 
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินในแตล่ะชุดการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

  

ระยะเวลาการเก็บรักษา ลักษณะมะมว่ง 

หลังเคลือบ 

ชุดทดลอง 

 

ชุดเปรียบเทียบ 

 

ชุดควบคุม 

 

 

 

วันที่ 3 ของ

การทดลอง 

ชุดทดลอง 

 

ชุดเปรียบเทียบ 

 

ชุดควบคุม 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ระยะเวลาการเก็บรักษามะมว่งน้ าดอกไมท่ี้เคลือบด้วยสารสกัดแอสตาแซนทินในแต่ละชุดการทดลอง 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้ง พบว่าปริมาณแอสตาแซนทินจะสกัดได้ 22.28 ไมโครกรัมต่อกรัม 

เช่นเดียวกับการศึกษาของธรรมรัตน์ แสงหิรัญ ท่ีพบว่าส่วนของหัวกุ้งจะมีปริมาณแอสตาแซนทินมากท่ีสุดเท่ากับ 153.1 

ไมโครกรัมต่อกรัม ขณะท่ีส่วนเปลือกและเนื้อกุ้งจะมีปริมาณแอสตาแซนทินเท่ากับ 104.7 และ 17.4 ไมโครกรัมต่อกรัม 

ตามล าดับ [3] และ การศึกษาของ Gimeno ท่ีพบว่าอะซิโตนให้ผลการสกัดสารแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งสูงสุด 115 

ไมโครกรัมต่อกรัมเช่นกัน [7] ซึ่งแอสตาแซนทินเป็นสารให้สีท่ีพบมากท่ีสุดในเศษเหลือท้ิง จากการแปรรูปกุ้ง ร้านอาหาร

ทะเล  ดังนั้นจึงได้เลือกส่วนเปลอืกกุ้ง มาสกัดแอสตาแซนทินโดยใช้อะซิโตน พบว่าสารแอสตาแซนทินท่ีสกัดได้มีปริมาณ

เพียงพอและสามารถใช้เคลือบผิวมะม่วงน้ าดอกไม้ได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชเวง สารคล่อง และคณะ  ท่ีพบว่าสาร

สกัดแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด์จากไรน้ านางฟ้าอบแห้ง ท่ีใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ ท่ีเมื่อสกัดด้วยอะซิโตน

ให้ปริมาณสารแอสตาแซนทินและแคโรทีนอยด์สูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับเอทานอลและเมทานอล [1] และเมื่อวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบเยื่อบาง (Thin layer chromatography, TLC) พบว่า ค่า Rf สารสกัดแอสตาแซนทินจาก

เปลือกกุ้ง คือ 0.37 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับงานวจิัยของ Jikasmita Dalei [6] โดยสกัดแอสตาแซนทินจากเปลือกกุ้งท่ีมีการ

วิเคราะห์ลักษณะสีแอสตาแซนทินโดยวิธี TLC เปรียบเทียบ ผลคือ Rf = 0.36 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Rf ของสารแอสตา

แซนทินมาตรฐาน จัดเป็นประเภท Astaxanthin Free ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยของร้อยละการสูญเสียน้ าหนักไมแ่ตกต่างกันอยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่า สารสกัดแอสตาแซนทินท่ีสกัดได้จากเปลือกกุ้ง มีประสิทธิภาพใกล้เคียง

กับสารแอสตาแซนทินมาตรฐาน ในการคงสภาพน้ าหนักมะม่วงเอาไว้ นอกจากนี้สารเคลือบท่ีสกัดได้ยังสามารถยืดอายุ

การเก็บรักษามะมว่งได้นานถึง 6 วัน อีกท้ังการเนา่เสียนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุมท่ีใชน้้ ากลั่นเคลือบผิวมะม่วงอกีด้วย เนื่องจาก

ระยะเวลาการเก็บรักษา ลักษณะมะมว่ง 

วันที่ 6 ของ

การทดลอง 

ชุดทดลอง 

 

ชุดเปรียบเทียบ 

 

ชุดควบคุม 
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คุณสมบัติของแอสตาแซนทินท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีสูงมากนั้น สามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและการ

ท าลายของเซลล์เมมเบรน เพราะมะมว่งน้ าดอกไม้เป็นหน่ึงในผลไมท่ี้มเีปลือกบาง   จึงเกิดปัญหาการสูญเสียคุณภาพของ

ผลิตผลสดทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว  ดังนั้นระยะเวลาท่ีมะม่วงจากสวนของเกษตรกรจนถึงผู้บริโภคจึงเป็นปัญหาท่ี

ส าคัญมาก ท าให้สามารถประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวท่ีสกัดได้ มาเคลือบมะม่วงท่ีเป็นผลไม้ท่ีมีเปลือกบาง จึงสามารถยืด

อายุการเก็บรักษาไว้ได้ นอกจากนี้การสูญเสียน้ าท าให้ผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ าหนัก เหี่ยว และผิดรูปทรง ดังนั้นการใช้

สารสกัดแอสตาแซนทินจากเปลอืกกุ้งนี้ เป็นการลดการสูญเสียน้ าออกจากผลิตผลได้อีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับ วิลา

วัลย์ ค าปวน และคณะ พบว่าการเพิ่มความชื้นในบรรยากาศรอบผลิตผล การเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิว เป็นวิธีท่ี

สามารถลดการสูญเสียน้ าออกจากผลิตผลได้ [4] 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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เกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการตดิเชื อในกระเลอืดในผู้ป่วยโรคเนื อเน่าตาย 

Clinical Risk Scoring to Predict Septic Shock in Patient with Necrotizing Fasciitis 
 

พัชรนิทร์ ค านวล1*, นิภาภรณ์ เชื้อยูนาน1, ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์2 และ ศิริพร เดชอุปการะกุล3 

Patcharin Khamnuan1*, Nipapron Chuayunan1, Pamornsri Srivongphun2 and Sririporn Dekupakarakul3 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระเลือด(septic shock)ในผู้ป่วยโรค

เนื้อเน่าตาย ศึกษาในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้อเน่าตายและรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพะเยา  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2562 โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีและไม่มีภาวะ septic shock วิเคราะห์ลักษณะต่าง ๆ ท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อ 

การเกิดภาวะ septic shock ด้วย multivariable logistic regression น าไปหาค่าคะแนนเสี่ยงและรวมเป็นเกณฑ์ท านาย  

  ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเนื้อเน่าตาย จ านวน 594 รายมีผู้ป่วย septic shock 163 ราย (ร้อยละ 27.4) เกณฑ์ท านาย

ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระเลือด ได้แก่ เพศหญิง (OR=2.13, 95% CI=1.40-3.24) อายุมากกว่า 60 ปี (OR=1.66, 95% 

CI=1.09-2.53) มีประวัติโรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน (OR=1.95, 95% CI=1.21-3.14) พบลักษณะอาการแรกรับ hemorrhagic 

bleb (OR=1.97, 95% CI=1.31–2.98) skin necrosis (OR=1.98, 95% CI=1.18–3.00) ระดับ serum protein < 6.4 g/dL (OR=6.17, 

95% CI=3.84 –9.92) โดยมีค่าคะแนนเสี่ยงตั้งแต่ 0-10 แบ่งระดับความเสี่ยงเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีคะแนนเสี่ยงต่ า 

(score<3.5, n=13,8.1%, LHR+ 0.18 95% CI 0.10-0.30) ปานกลาง (score3.5- 6, n=69,42.9% LHR+ 1.03 95% CI 0.84–1.28) 

และสูง (score6.5-10, n=79,49.1% LHR+ 4.00 95 %CI 2.97–5.40)  

บทสรุป: NF septic shock score ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการท านายการเกิดภาวะ Septic shock ในผู้ป่วย เนื้อเน่าตาย 

โรค เพื่อช่วยให้แพทย์หรือผู้ดูแลได้ตัดสินใจให้การรักษาอย่างรวดเร็ว และให้การพยาบาลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน septic shock อยา่งไรก็ตาม ควรน าค่าคะแนนท านายไปตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้งก่อนน าไปใชใ้นแตล่ะพื้นท่ี 
 

ค าส าคัญ:   คะแนนเสี่ยง, ค่าคะแนนท านาย, ภาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระเลือด, โรคเน้ือเน่าตาย 
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Abstract  
Purpose:  To develop a simple risk- scoring system to predict septic shock in patient with necrotizing fasciitis 

Nine years’  retrospective data of patients diagnosed with Necrotizing fasciitis in Phayao hospitals from 2011-2019 

were analyzed. Patients were categorized into two groups: septic shock and without septic shock. Predictors for septic 

shock were analyzed under multivariable logistic regression.  Significant coefficients were transformed into item score 

and summed to total scores. Results: a total of 594 patients were diagnosed with NF, either with septic shock (n=163 

[27.4%]). From the multivariable analysis, female sex (Odd Ratio [OR] =2.13; 95% confidence interval [CI]=1.40-

3.24), age > 60 (OR=1.66; 95% CI=1.09-2.53), diabetes mellitus (OR =1.95; 95% CI =1.21-3.14), hemorrhagic 

bleb (OR =1.97; 95% CI =1.31-2.98), skin necrosis (OR =1.98; 95% CI =1.18-3.00), and serum protein < 6.4 g/dL  

(OR =6.17; 95% CI =3.84-9.92) were all predictive factors for septic shock. The scores which ranged from 0 to 10, 

classified patients into three risk levels:  low risk (score<3.5, n=13,8.1% , LHR+ 0.18 95%CI 0.10-0.30)  moderate 

(score3.5-6, n=69,42.9% LHR+ 1.03 95% CI 0.84 –1.28) and high risk (score 6.5-10,n=79,49.1% LHR+ 4.00 

95%CI 2.97 – 5.40).  

Conclusion:  The NF septic shock score reliably predicts disease progression with shock in patient with NF, it may be 

use assist clinicians in patient prognostication, investigation, and management. However, the scoring algorithm should 

be validated by independent data before adoption into routine clinical practice. 
 

Keywords:   Clinical risk – scoring, Septic shock, Necrotizing fasciitis 

บทน า 

โรคเนื้อเน่าตาย (necrotizing fasciitis, N F) เป็นโรคติดเชื้อท่ีรุนแรง มีรายงานอัตราการเสียชีวิต 15%-64.7%[1, 

2, 3, 4] ส่วนใหญ่พบในประเทศท่ีก าลังพัฒนาถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือของ

ประเทศไทย มรีายงานการเกิดโรคนี้ 7.45 คน : 100,000 จ านวนประชากร[5] มากกวา่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (0.40 – 1.30 

คน : 100,000 จ านวนประชากร)[6, 7] พบอุบัติการณ์ในจังหวัดเชียงราย พะเยาและก าแพงเพชร 15.5: 100,000 จ านวน

ประชากร [8] และอัตราการเสียชวีติ 19.3-22.1% [5, 9] 

Necrotizing fasciitis เป็นโรคของการติดเชื้อท่ีเนื้อเยื่อพังผืดลุกลามอยา่งรวดเร็วและรุนแรงท าให้เกิดการเนา่ตาย

ของเนื้อเยื่อ ผิวหนัง หรืออาจลุกลามถึงกล้ามเนื้อ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดร่วมกัน [10, 11, 

12, 13] ระยะแรกอาการของผู้ป่วย NF คล้ายกับ cellulitis หรือแผลอักเสบธรรมดา ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการผิวหนังบวมแดง 

หรือมตีุม่น้ าใส เม็ดพุพองและมีไข้ ถ้าไมส่งสัยไวก้่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา เหมอืน cellulitis จนท าให้เกิดการลุกลามจน

เนื้อเน่าตาย เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีตามมาคือ การติดเชื้อในกระแสเลือด มีการศึกษา พบผู้ป่วยพังผืดอักเสบตายเน่าเกิด

ภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในกระแสเลือด 23.7%-30% [3, 14, 15] และเกิดภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด 

16.3% [9] ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ [16, 17, 18] การประเมินลักษณะอาการแสดงทางคลินิก และการวินจิฉัยตัง้แต่

ระยะเร่ิมตน้ เพื่อให้การรักษาท่ีเหมาะสม เป็นสิ่งส าคัญในการลดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกดิกับผู้ป่วย [4, 19]  
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จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดseptic shock และการเสียชีวิต ได้แก่ เพศ [20, 21] อายุ [1, 6, 

15, 20, 21] ประวัติโรคเบาหวาน [21] ประวัติโรคหัวใจ [21] พบลักษณะอาการแรกรับ hemorrhagic bleb skin necrosis  

[1, 15, 20, 21, 22] serum protein < 6 g/dL [21] เชื้อท่ีเป็นสาเหตุในการก่อโรคทัง้การเพาะเช้ือจากเลอืด และจากบาดแผล 

[15] ในเขตภาคเหนือประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรมีผู้ป่วยดว้ยโรค NF จ านวนมาก ดังนัน้การสร้างเครื่องมือ

ท่ีช่วยในการท านายภาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระแสเลอืดจะชว่ยในการพยากรณ์ โรคได้รวดเร็วและแมน่ย า  

การศึกษานีม้จีุดประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระเลือดในผู้ป่วยโรค NF ท่ีสามารถ

ตรวจพบได้ในการปฏบัิตติามปกติ ท่ีเฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ี ท่ีจะท านายความรุนแรงของโรค เพื่อช่วยให้แพทยห์รือผู้ดูแลได้

ตัดสนิใจให้การรักษาอยา่งรวดเร็ว และให้การพยาบาลท่ีเหมาะสม 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็น Prognosis Clinical prediction rule ศึกษาในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค 

NF และมีผลผ่าตัดยืนยันการวนิจิฉัยจากศัลยแพทย์ทุกราย ในโรงพยาบาลพะเยา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554-2562 โดยคัดเลอืก

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะ septic shock ตอนแรกรับออกจากการศึกษา มผีู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ศึกษาจ านวน 594 ราย 

 ค าจ ากัดความ Septic shock คือภาวะท่ีมีการอักเสบแพร่กระจายท่ัวไปในรา่งกาย (sepsis) โดยมีสาเหตุ จากการ

ตดิเชื้อ หรือตัวกระตุ้น  ในการประเมินผู้ป่วยมีอาการตอ่ไปน้ีอย่างน้อย 2 ข้อคือ ระดับความรู้สกึตวั (Glasgow coma scale 

< 15) Respiratory rate≥ 22 คร้ัง/นาที Systolic blood pressure≤ 90 mmHg หรือลดลง > 40 mmHg จากค่าพื้นฐาน 

ร่วมกับม ีorgan dysfunction อย่างนอ้ย 1 ระบบ [23, 24] 

ลักษณะที่ต้องการศึกษา เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย การศึกษา อาชีพ ประวัติโรคประจ าตัว ต าแหน่งบาดแผล 

สัญญาณชีพ (Vital signs) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (laboratory) ตอนแรกรับ การรักษาและผลการรักษา 

(treatment and outcome) แบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มท่ีมีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและกลุ่มท่ีไม่มี

ภาวะช็อค วิเคราะห์อธิบายข้อมูลท่ีเป็น categorical data แสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละ และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

โดยใช ้fisher exact probability test ข้อมูลท่ีเป็นค่าตอ่เนื่องแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ student t-test หรือ rank sum test ขึน้อยูก่ับการกระจายของข้อมูล วเิคราะห์ลักษณะ

ท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด septic shock โดยใช้ multivariable logistic regression พิจารณา p-value 0.05 พิจารณา 

statistic significant น าไปหาค่า coefficients น าค่า coefficients แปลงเป็นค่าคะแนนเสี่ยงและรวมเป็นเกณฑ์ท านายโดยแบ่ง

ค่าคะแนนตามความรุนแรง 
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ผลการศึกษา 
ในผู้ป่วย NF 594 รายมผีู้ป่วย septic shock 163 ราย(27.4%) และไมม่ภีาวะช็อคจ านวน 431 ราย (72.6%) 

ตามล าดับ ลักษณะท่ัวไปและลกัษณะอาการตอนแรกรับ เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยท่ีมีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแส

เลอืดและกลุ่มท่ีไม่มภีาวะช็อค พบตัวแปรท่ีมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตริะหวา่งกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ ประวัตโิรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน โรคหัวใจเรือ้รัง โรคความดันโลหิตสูง ลกัษณะบาดแผลม ีErythema 

hemorrhagic bleb และ severe pain ตัวแปรท่ีไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติระหว่างกลุ่ม ได้แก่ BMI, underlying disease 

เป็น โรคไตเรือ้รัง l iver cirrhosis และมีประวัตดิื่มสุราเร้ืองรัง ลักษณะบวม, necrosis และ gangrene (ตารางท่ี 1)  

ตารางที ่1 ลักษณะท่ัวไปของผูป่้วย โรคประจ าตัว ลักษณะการอักเสบ และต าแหน่งแผลของผู้ป่วย Necrotizing fasciitis 

ระหว่างท้ังสองกลุ่ม (n=594) 

 

ลักษณะทัว่ไป 

Septic shock Without Septic shock  

P-value (n= 163) (n= 431) 

เพศ   <0.001 

 ชาย 86 (52.8) 314 (73.0)  

 หญิง 77 (47.2) 116 (27.0)  

อายุ (ปี)   0.001 

 <60 52 (32.3) 206 (48.4)  

 ≥60 109 (67.7) 220 (51.6)  

ค่าดัชนมีวลกาย   0.829 

 ≤18.50 20 (13.7) 63 (16.1)  

 18.51-29.99 115 (78.8)  298 (76.2)  

 ≥30.00 11 (7.53) 03 (7.7)  

การศึกษา   <0.001 

 ไมไ่ด้รับการศึกษา 97 (59.5) 167 (38.8)  

 ประถม 63 (38.7) 234 (54.3)  

 มัธยม 3 (1.8) 18 (4.2)  

 ปริญญาตรีและสูงกว่า 0 (0) 12 (2.8)  

อาชีพ   0.006 

 ผู้สูงอายุอยูท่ี่บ้าน 93 (57.1) 196 (45.5)  

 ชาวนา/กรรมกร 68 (41.7) 211 (49.0)  

 ข้าราชการ/เจ้าพนักงาน 2 (1.2) 24 (5.6)  

ประวัตโิรคประจ าตัว    

 เบาหวาน 47 (28.8) 116 (71.2) 0.038 
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ลักษณะทัว่ไป 

Septic shock Without Septic shock  

P-value (n= 163) (n= 431) 

 โรคหัวใจเรือ้รัง 22 (13.6) 140 (86.4) 0.023 

 โรคไตเรือ้รัง 10 (6.2) 152 (93.83) 0.158 

 โรคตับแข็ง 12 (7.4) 151 (92.6) 0.710 

 โรคความดันโลหติสูง 69 (42.3) 94 (57.7) 0.011 

 โรค เก๊า 26 (16.0) 137 (84.0) 0.126 

พษิสุราเรือรัง 30 (18.4) 133 (81.6) 0.313 

ลักษณะบาดแผล    

 Swell 137 (84.1) 26 (16.0) 0.700 

 Erythema 101 (62.0) 62 (38.0) 0.034 

 Bleb 102 (62.6) 61 (37.4) <0.001 

 Skin necrosis 51 (31.3) 112 (68.7) 0.094 

 Gangrene 4 (2.5) 159 (97.6) 1.000 

Severe pain 157 (96.3) 6 (3.7) 0.003 

ต าแหนง่บาดแผล   0.639 

 หัวและคอ 1 (0.6) 4 (0.9)  

 ล าตัว 2 (1.2) 5 (1.2)  

 มอืและแขน 36 (22.1) 70 (16.2)  

 เท้าและขา 120 (73.6) 340 (78.9)  

 อวัยวะเพศ 0 (0) 2 (0.5)  

 หลายอวัยวะ 4 (2.5) 10 (2.3)  

Note: Values are n (%) 

Abbreviation: n, number;  

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อแรกรับตัวแปรท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม 

ได้แก่ creatinine, bicarbonate, total protein ตัวแปรท่ี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มได้แก่ WBC PMNs 

สัญญาณชีพเมื่อแรกรับ ตัวแปรท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม ได้แก่ Pulse Systolic Blood 

pressure, Diastolic Blood pressure  ตัวแปรท่ี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มได้แก่ Body Temp ส่วนของ 

การรักษาและผลการรักษา I&D, Debridement, fasciotomy และ discharge status ท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จ านวนวัน

นอนกลุ่มท่ีมีภาวะช็อคมีจ านวนวันนอนนานกว่า กลุ่มท่ีมีไม่มีภาวะช็อคจะมีสัดส่วนการ Amputation น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี

ภาวะช็อค (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที ่2 ผลการตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร สัญญาณชีพ ชนดิการผ่าตัด ผลการรักษา ระยะเวลาท่ีนอนโรงพยาบาล

ระหว่างท้ังสองกลุ่ม (n=594) 

ลักษณะทัว่ไป Septic shock Without Septic P-value 

 (n= 163)  shock(n= 431) 

Laboratory on admission (mean±SD)    

 WBC (/mm3) 17,307.9± 10,667.1 17307.9±8,718.6 0.817 

 PMN (%) 85.2± 11.7 83.3± 11.2 0.076 

 Creatinine (mg/dL) 2.9±1.6 1.8 ±1.5 <0.001 

 Bicarbonate (mmol/L) 17.2 ±5.4 22.6 ±4.6 <0.001 

 Total protein (g/dL) 5.7 ±1.0 6.6 ±1.0 <0.001 

 Albumin (g/dL) 2.3±0.6 2.7±1.5 <0.001 

Vital signs on admission    

 Body Temp (°C) 37.2±0.9 37.4 ±0.9 0.212 

 Pulse (/min) 98.0±18.0 91.1±15.0 <0.001 

 Respiratory (/min) 19.9±7.4 20.4±2.2 0.256 

 Systolic Blood pressure (mmHg) 102.0±25.4 117.8±22.0 <0.001 

 Diastolic Blood pressure (mmHg) 61.1±15.4 70.8±13.5 <0.001 

Treatment and outcome    

 I&D 2 (1.2) 13 (3.0) 0.378 

 Debridement 95 (58.3) 264 (61.3) 0.512 

 Fasciotomy 75 (46.0) 200 (46.4) 1.000 

 Amputation 24 (14.7) 30 (7.0) 0.006 

Length of hospitals stay (Day) 14.3 (17.5) 10.9 (9.7) 0.003 

Note: Values are mean ± standard deviation or n (%) 

Abbreviations: n, number; WBC, with blood cell count; PMN, Polymorphonuclear cell or Neutrophil; I&D, Incision and 

Drainage; SD, standard deviation 
 

ลักษณะท่ีเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด septic shock ของผู้ป่วยโรค NF เมื่อวิเคราะห์ด้วย multivariable logistic 

regression ได้แก่ เพศหญิง (OR=2.13, 95%CI=1.40-3.24) อายุมากกว่า 60 ปี(OR=1.66, 95%CI=1.09-2.53) มีประวัติ

โรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน (OR=1.95, 95%CI=1.21-3.14) พบลักษณะอาการแรกรับมี hemorrhagic bleb (OR=1.97, 

95%CI=1.31–2.98)  skin necrosis (OR=1.98, 95%CI=1.18 – 3.00)  ระดับ serum protein < 6.4 g/dL (OR=6.17, 

95%CI=3.84 –9.92) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 Significant predictors and assigned item score 

Predictors Category OR 95%CI P-value Coefficient Score 

Female Female 2.13 1.40 - 3.24 < 0.001 0.76  1.5 

 male Ref     

age ≥60 1.66 1.09 - 2.53 0.018 0.51 1 

 <60 Ref     

Diabetes yes 1.95 1.21 - 3.14 0.006 0.67 1.5 

 no Ref     

Bleb yes 1.97 1.31 - 2.98 0.001 0.68 1.5 

 no Ref     

Necrosis yes 1.89 1.18 - 3.00 0.008 0.63 1 

 no Ref     

Total protein  < 6.4 g/dL 6.17 3.84 - 9.92 < 0.001 1.82 3.5 

 ≥ 6.4 g/dL Ref     

 

เกณฑ์ท านายได้มาจากค่า Coefficient ตัวแปรท่ี significant หารด้วยคา่ Coefficient ของตัวแปรท่ีมีคา่น้อยท่ีสุด ได้

ช่วงคะแนนต่ าสุด 0 และสูงสุด 3.5 โดยมีค่าคะแนนเสี่ยงรวมตั้งแต่ 0-10 แบ่งเป็นสามกลุ่มท่ีมีคะแนนเสี่ยงต่ า 

(score<3.5,n=13,8.1%, LHR+ 0.18 95%CI 0.10-0.30) คะแนนเสี่ยงปานกลาง (score3.5-6,n=69,42.9% LHR+ 1.03 

95%CI 0.84 – 1.28) และคะแนนเสี่ยงสูง (score6.5-10,n=79,49.1% LHR+ 4.00 95%CI 2.97 – 5.40) ค่าคะแนนเสี่ยง

เฉลี่ยของกลุ่มท่ีมีภาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระแสเลอืดเท่ากับ 6.0± 1.9 ส่วนกลุ่มท่ีไมม่ีภาวะช็อคค่าคะแนนเสี่ยงเฉลี่ย

เท่ากับ 3.7 ± 2.1 (ตารางท่ี 4 ภาพท่ี 1) 

ตารางที่ 4 Score-classified severity level 

Probability 

categories 

Score case controls LHR+ 95%CI P-value 

  n% n%    

Low <3.5 13 (8.1) 196 (46.2) 0.18 0.10 - 0.30 <0.001 

Moderate 3.5-6 69 (42.9) 176 (41.5) 1.03 0.84 - 1.28 0.779 

High 6.5-10 79 (49.1) 52 (12.3) 4.00 2.97 - 5.40 <0.001 

Mean ±SD - 6.0 (±1.9) 3.7 (±2.1)    

 



1563 

-Proceeding- 

 

ภาพที่ 1แสดงการกระจายของคะแนนระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรค NF ท่ีมีภาวะ septic shock และไมม่ภีาวะ septic shock 

 

ความสามารถในการท านายของ clinical risk scoring 

เมอืน ามา Plot predicted function และ observe risk บนแกน risk score ความสอดคล้องระหว่าง observe risk กับ 

predicted risk ท่ีแทนด้วยจุดวงกลม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ป่วยท่ีมีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีท านาย

ด้วยคะแนนเสี่ยง ด้วย logistic function คะแนนเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น (ตั้งแต่3.5 แต้มขึ้นไป) โอกาสเกิดภาวะช็อคเพิ่มขึ้น และ

สอดคล้องไปด้วยกันกับสัดสว่นการเกิดภาวะช็อคในผู้ท่ีมีคะแนนเสี่ยงตา่งกันจากน้อยไปมาก (ภาพท่ี 2) 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาวะ septic shock ท่ีท านายดว้ยคะแนนเสี่ยง (เส้นทึบ) และสัดส่วนการเกิดภาวะ septic shock  

ตามความเป็นจริง (วงกลม) ขนาดวงกลมแทนจ านวยผู้ป่วยท้ังหมดท่ีแต่ละคะแนน 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 Septic shock เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญของผู้ป่วยโรค NF เป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีอวัยวะต่าง ๆ ท างาน

ผิดปกติ มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ลดลง เป็นภาวะวิกฤติของการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและมีอัตราการตายสูง [25] ผล

การศึกษานี้ได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อหาเกณฑ์ท านายภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรค NF ซึ่งได้จากการ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรท่ีมีลักษณะท านายท่ีสามารถตรวจพบได้ในการปฏิบัติงานตามปกติเช่นลักษณะท่ัวไปของผู้ป่วย 

ลักษณะทางคลินิก ผลการตรวจในห้องปฏิบัตกิาร และน ามาประมวลรวมกันเพื่อท านาย ภาวะช็อค ในปัจจุบันการสร้างเกณฑ์

ท านายทางคลินิกยังเป็นเร่ืองใหมส่ าหรับนักวิจัยทางคลินิก ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความยากของกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

แตไ่ด้มีหลายการศึกษาท่ีใช้ประโยชนจ์ากการสร้างเกณฑ์ท านายเช่น APGAR score [26] น ามาใชป้ระเมินสภาวะเด็กทารกแรก

เกิด การวินิจฉัยไส้ติ่งโดยใช้ Alvarado score [27] ลักษณะเสี่ยงท่ีใช้เป็นเกณฑ์ท านายในการศึกษานี้ได้แก่ เพศหญิง ได้ 1 

คะแนน อายุมากกว่า 60 ปี ให้ 1คะแนน มีประวัติโรคประจ าตัวเบาหวานให้ 1.5 คะแนนอาการแรกรับ hemorrhagic bleb ได้ 

1.5 คะแนนSkin necrosis ได้ 1.5 คะแนนserum total protein≤6.4 ได้ 3.5 คะแนน มีการศึกษาท่ีพบลักษณะคล้ายกัน เช่น เพศ

หญิงเสี่ยงท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่าเพศชาย[1, 20] อายุ ≥ 60 ปี เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต [1, 15] ผู้ท่ีมีปัญหาด้าน

สุขภาพ มีโรคประจ าตัว ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภาวะภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อท่ีรุนแรงกว่าผู้ป่วยท่ัวไป 

โดยเฉพาะโรคเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย จากผลการศกึษานี้ผู้ป่วย NF ท่ีมีประวัตเิป็นโรคประจ าตัวเป็นเบาหวาน

มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อน septic shock อาจเน่ืองมาจากการท่ีเนื้อเยื่อส่วนปลายขาดเลือดไปเลี้ยง มีการลดลงของ 

phagocytosis และภาวะน้ าตาลในเลือดสูงจะท าให้แบคทีเรียเติบโตได้ดี [28] มีการศึกษาท่ีพบลักษณะคล้ายกัน [1, 28, 29] 

ลักษณะทางคลินิกแรกรับพบ hemorrhagic bleb และ skin necrosis เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ septic shock [9]ผู้ป่วย

ส่วนมากมักมปีระวัตกิารได้รับบาดเจ็บ เชื้อจะฝังตัวในเนื้อเยื่อชั้นลึก ในตอนแรกยังไมพ่บความผิดปกติท่ีผิวหนังต่อมาเชื้อจะมี

การกระจายไปตามช้ันเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เชื้อจะสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการติดเชื้อเข้าในระบบน้ าเหลืองและ

หลอดเลอืดด าท าให้มีอาการบวมของเนื้อเยื่อ เชื้อลุกลามเข้าไปในช่องใตพ้ังผืดของกล้ามเนื้อ เกิดกล้ามเนื้ออักเสบหรือตายได้ 

เกิดการอุดตันของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท มีการท าลายของชั้นหนังแท้และหนังก าพร้า พบผิวหนังบวม เกิด hemorrhagic 

bleb [3, 10] skin necrosis เป็นอาการแสดงท่ีผิวหนังเมื่อการด าเนนิของโรคลุกลามมากขึน้แล้ว ผู้ป่วยจะมีการด าเนินโรคอยา่ง

รวดเร็ว ร่วมกับมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและ multiple organ failure ในเวลาต่อมา [30, 31,32] มีการศึกษาท่ีพบลักษณะ

เดียวกัน [33]  

Total protein โปรตีนน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายและเป็นโปรตีนขนส่ง ฮอร์โมน สารภูมิคุ้มกันหากมีการ

ลดลงของระดับ serum total protein (total protein< 5.5 g/dl) แสดงถึงภาวะล้มเหลวของระบบขนส่งฮอร์โมนสารภูมิคุ้มกัน ใน

การศกึษานี้พบวา่ผู้ป่วยท่ีมีระดับ Total protein < 6.4 g/dl เสี่ยงตอ่การเกิด septic shock ผู้ป่วยท่ีมีระดับ serum total protein < 

6.4 g/dL แสดงถึงการมีระดับโปรตีนในเลือดต่ า ร่างกายอาจมีภาวะขาดสารอาหาร โรคไตวายเรื้อรังและโรคตับรุนแรง ท าให้

เกิดภาวะ septic shock ได้งา่ยการศกึษาท่ีพบลักษณะเดียวกัน [34, 35]  

ในการศึกษานี้ ตัวแปรท านายความเสี่ยง มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-3.5 คะแนน โดยมีค่าคะแนนเสี่ยงรวมตั้งแต่ 1-10 

คะแนน โดยมคี่าคะแนนเสี่ยงเฉลี่ยของกลุ่มท่ีมภีาวะช็อคจากการตดิเชื้อในกระแสเลอืด 6.0± 1.9 ส่วนกลุ่มท่ีไมม่ภีาวะช็อคค่า

คะแนนเฉลี่ย 3.7 ± 2.1 ท าการแบ่งคะแนนความเสี่ยงเป็นสามระดับตามความรุนแรงคือ  กลุ่มท่ีมีคะแนนเสี่ยงต่ า score<3.5 

คะแนนเสี่ยงปานกลาง score 3.5-6 และคะแนนเสี่ยงสูง score 6.5-10 ในผู้ป่วยท่ีประเมินคะแนนเมื่อแรกรับอยู่ในระดับเสี่ยง
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ต่ า แพทย์สามารถให้การรักษาตามมาตรฐานการรักษาแบบท่ัวไปได้ ส่วนผู้ป่วยท่ีมีคะแนนเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ควรรับ

ไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะช็อค ส่วนผู้ป่วยท่ีมีคะแนนเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ควรรับไว้นอนโรงพยาบาลและเฝ้า

ระวังอยา่งใกล้ชิดและควรพจิารณาให้การรักษาเพื่อป้องกันภาวะช็อคด้วย  

ข้อจ ากัดของการศกึษานี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง จากการ Review chart ข้อมูลอาจมกีารขาดหายเชน่ผลการเพาะเชื้อ  

NF septic shock score สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีช่วยท านายภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วย 

NF เพื่อช่วยให้แพทย์หรือผู้ดูแลได้ตัดสินใจให้การรักษาอย่างรวดเร็ว และให้การพยาบาลท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน อยา่งไรก็ตามควรน า score ไปvalidเพื่อความถูกตอ้งก่อนน าไปใชต้อ่ไป 
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การพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

Development of Active Aging Program in Middle Adulthood 

 

วิไลพร กาเชยีงราย1* และ ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร1 

Wilaiporn Kachiangrai1* and Chanita Praditsataporn1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางและพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การส ารวจสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง จ านวน 

474 คน ใช้แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ท่ีผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามปัจจัยท านายพฤฒ

พลังของประชากรไทยของวิไลพร วงค์คีนี (2556) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 มีคะแนนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านสุขภาพ เฉลี่ย 38.04 คะแนน (S.D. = 5.13) ด้านการมีส่วนร่วม เฉลี่ย 

22.20 คะแนน (S.D. = 3.85) ด้านความมั่นคง เฉลี่ย 20.95 (S.D. = 2.94) พัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่

ตอนกลาง ประกอบด้วยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกัน ผลการ

ทดสอบโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตไดเอสโตลิก ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า และ

ระดับน้ าตาลในเลอืด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมของกลุม่ทดลองมคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย ควรมกีารสง่เสริมให้มกีารเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุต้ังแต่วัยผู้ใหญ่เพื่อให้ประชาชนเป็น

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชวีติท่ีด ี
 

ค าส าคัญ:   การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ, พฤฒพลัง, วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง  
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Abstract  
 This study is a research and development model.  To study the problems of preparing to enter the elderly of 

middle- aged adults and develop a active aging program in middle- aged adults.  Consists of 3  steps which are a 

survey of the problems of preparing the elderly to the middle age of 474 adults. Use a preparing to enter the elderly 

questionnaire that the researcher has adapted from the questionnaire to predict the active aging of the Thai population 

of Wilaiporn Wongkeenee (2012). It was found that 90.3% of the sample group had an average score of preparation 

for the elderly at a high level of health component at an average of 38 . 0 4  points (SD =  5 . 1 3 )  with an average 

participation component of 22.20 points (SD = 3.85). Security component average 20.95 (SD = 2.94). Develop a 

active aging program in middle- aged adults, consists of preparation activities in health, participation and security 

component.  The program test results showed that the average systolic blood pressure, diastolic blood pressure, low 

density fat and blood sugar levels before and after joining the program of the experimental group, there were 

statistically significant differences at the .05 level.  Suggestions from research there should be promotion to prepare 

for entering the elderly since adulthood in order to make the elderly become good quality of life. 
 

Keywords:   Preparing to enter the elderly, Active aging, Middle-aged adults 
 

บทน า 

วิวัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ประชากรไทยมีอัตราการตายท่ีลดลงและ 

มีอายุยืนยาวขึ้น การประสบความส าเร็จทางด้านนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวมีผลท าให้อัตราการเจรญิ

พันธ์ลดลงและมสีัดสว่นของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยสัดสว่นของประชากรผู้สูงอายุมกีารเปลี่ยนแปลง จากรอ้ยละ 

6.3 ในปี พ.ศ.2523 เป็นร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ. 2543 และในปี พ.ศ.2553 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.9 

และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ.2573 หรือเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัว ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แลว้ ตั้งแตปี่ พ.ศ.2553 (มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) ส าหรับจังหวัด

พะเยาพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุ ของประชากรในจังหวัดพะเยา เพิ่มจากร้อยละ 7.4 ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 12.42 ในปี พ.ศ. 

2553 และ13.31 ในปี พ.ศ.2554 การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีอยูใ่นวัยพึ่งพงิ ท้ังใน

เชงิเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  

เป้าหมายของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ คือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาวะหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 ซึ่งแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่ แนวคิดพฤฒพลัง (active aging) ขององค์การ

อนามัยโลก ท่ีประกอบด้วย การเตรียมการเร่ืองสุขภาพ การมีส่วนร่วม และหลักประกัน โดยพฤฒพลัง (active aging)  

เป็นกระบวนการท่ีเหมาะสม ที่น าไปสู่การมีสุขภาพดี (healthy) การมีส่วนร่วม (participation) และการมีหลักประกันท่ี

มั่นคง (security) ในการท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย (WHO, 2002) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

อย่างมีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งท่ีต้องเตรียมการมาตั้งแต่วัยเยาว์อย่างต่อเนื่อง (Life-long Preparation) เพื่อเป็นการสร้างเสริม

หลักประกันในเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะประชากรวัยผู้ใหญ่ท่ีเป็นช่วงวัยท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ  

ท้ังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี การรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ การออกก าลังกายน้อย รวมถึงการมี
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เพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม (วชิัย เอกพลากร, 2553) ท้ังน้ีมปีระชาชนร้อยละ 87.1 เห็นวา่ ควรเตรียมการเพื่อเข้าสูว่ัยสูงอายุ 

โดยเห็นว่าควรเตรียมการในเร่ืองการเงิน ร้อยละ 98.4 สุขภาพ ร้อยละ 97.3 ท่ีอยูอ่าศัย ร้อยละ 97.1 จิตใจ ร้อยละ 93.5 

การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุหรือหลังวัยท างาน ร้อยละ 91.7 ผู้ท่ีจะมาดูแลในอนาคต ร้อยละ 89.2 และการจัดสรรแบ่งมรดก

หรือทรัพย์สนิ ร้อยละ 85.5 ส าหรับชว่งอายุท่ีควรเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุ ร้อยละ 40.2 เห็นวา่ควรเร่ิมเตรียมการระหว่าง

อายุ 50-59 ปี และรอ้ยละ 34.5 เห็นว่าควรเร่ิมเตรียมการระหว่างอายุ 40-49 ปี ส่วนใหญ่ประชาชนจะเตรียมตัวเมื่อตอน

อายุระหว่าง 50 – 59 ปี โดยเพิ่มขึ้นจาก 30.9% ในปี 2550 เป็น 40.5% ในปี 2554 (ส านักงานสถิติแหง่ชาต,ิ 2554)  

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาพบว่า มีการเตรียมความพร้อมในด้านการมีสุขภาพดี 

คือ การป้องกันโรคติดต่อด้วยวัคซีน จากการท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้เร่งรัดการให้บริการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค โดยการใหัวัคซีนป้องกันในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท าให้อัตราการครอบคลุมการให้บริการวัคซีนส่วนใหญ่ได้

เกินร้อยละ 90 ท าให้อัตราการป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีนบางโรคไม่พบว่ามีรายงานการป่วยในจังหวัดพะเยา 

โดยเฉพาะโรคตับอักเสบจากไวรัสบี นอกจากนี้จังหวัดพะเยาได้จัดแผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ภายใต้

วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเท่ียวยั่งยืน โดยการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดพะเยา ท้ังกระบวนการผลิต 

การบ ารุงรักษา การลดใช้สารเคมีการน าผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ภาคการค้า โดย เน้นความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน

ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีสร้างรายได้และอยูใ่นสังคมอย่างผาสุกและท าให้เกิดศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคม พบว่า จังหวัดพะเยา มีผู้สูงอายุ จ านวน 66 ,276 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.6 ของประชากร เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและมีกิจกรรมต่อเนืองเป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 49,174 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของจ านวนผู้สูงอายุมีชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 886 ชมรม เป็นชมรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้าน จ านวน 

796 ชมรม ระดับต าบล 67 ชมรม ระดับอ าเภอ 9 ชมรม ระดับจังหวัด 1 ชมรม และชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

พะเยา จ านวน 13 ชมรม (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2553) ส่วนการเตรียมความพร้อมดา้นการมหีลักประกันท่ี

มั่นคง พบว่า โครงสร้างครอบครัวของประชาชนในจังหวัดพะเยา มีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็น

ครอบครัวเดี่ยว ตั้งแต่ปี 2549 จนถึง ปี 2554 จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อหนึ่งครอบครัวอยู่ท่ี 2.8-2.9 คน ต่อครัวเรือน

นอกจากนี้พบว่า ในปี 2552 มีครอบครัวถึงร้อยละ 6.5 ท่ีมีผู้สูงอายุอยู่โดดเดี่ยว ซึ่งมากกว่าการส ารวจเมื่อปี 2549 ท่ีมี

ครอบครัวท่ีผู้สูงอายุอยู่โดดเดี่ยว ร้อยละ 5.7 ส าหรับความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนจังหวัด

พะเยา จากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 

พบว่า ประชาชนจังหวัดพะเยาเป็นผู้มีหลักประกันสุขภาพร้อยละ 99.82 (516,738 คน) ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.05 

ซึ่งเป็นผลมาจากสิทธิว่าง หรือผู้ท่ียังไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.05 โดยเพิ่มจาก 683 คน 

เป็น 941 เป็นผลมาจากกลุ่มผู้ใชแ้รงงานในจังหวัดพะเยา จะเป็นแรงงานช่ัวคราวท่ีหมดสิทธิจากสิทธิประกันสังคมแล้วอยู่

ระหว่างการเปลี่ยนสทิธิมาเป็นสทิธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่ากิจกรรมในการเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่เกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นเฉพาะกลุ่มคนท่ีใกล้เกษียณอายุ มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไม่เป็นระบบ 

และส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้ โดยเนื้อหาของภาครัฐจะเน้นด้านสุขภาพ ส่วนรัฐวิสาหกิจเน้นการวางแผนการออมและ

สุขภาพ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าระดับความพร้อมของประชากรไทยในการก้าวสู่วัยสูงอายุและการเตรียม

ตัวเข้าสู่วัยสูงอายุยังมีอยู่น้อย ขาดทิศทางท่ีเป็นระบบ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน และประชาชนยังมีความตระหนักน้อย 
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ส่วนใหญ่รอให้ถึงวัยใกล้เกษียณแล้วค่อยเตรียมการ (กมล สุกิน, 2554) ดังนั้นจึงควรมีการปรับเปลี่ยนเร่ืองทัศนคติ และ

สร้างระบบการการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเป็นระบบโดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัย

ผู้ใหญ่ตอนกลางท่ีเป็นช่วงวัยท่ีก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในอีก 10-20 ปี ข้างหน้า นอกจากนั้นเมื่อมองภาพในระดับ

จังหวัดยังพบวา่งานวจิัยเกี่ยวกับพฤฒพลังหรือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของจังหวัดพะเยายังมีอยู่นอ้ยและยัง

ขาดข้อมูลของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในภาพรวม โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในวัย

ผู้ใหญ่ตอนกลาง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประเด็น การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชากรวัย

ผู้ใหญ่ตอนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในจังหวัดพะเยา  

อันจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุอยา่งมีศักยภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา R & D (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางและเพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรม

พฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางตัง้แต ่เดอืน พฤษภาคม 2558.ถึง เมษายน 2559.ซึ่งประกอบด้วย 3ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั นตอนที่ 1 การส ารวจสภาพปัญหาการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

ประชากร คือ ผู้ท่ีมีอายุ 40-59 ปี ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา ค านวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ 395 คน  

ท าการเพิ่มกลุ่มตัวอยา่งอีกร้อยละ 20 จึงมจี านวนกลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 474 คน เลอืกกลุ่มตัวอยา่งท าโดยการสุม่ตัวอย่าง

หลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา  

เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ี

อยู่อาศัย รายได้ การออมเงิน สิทธิในการรักษาพยาบาล โรคประจ าตัว และการท ากิจกรรมเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ ท่ีผู้วจิัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามปัจจัยท านาย

พฤฒพลังของประชากรไทยของวิไลพร วงค์คีนี (2556) ท่ีสร้างขึ้นตามกรอบนโยบายพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก

(WHO, 2002) ประกอบด้วยค าถาม 25 ข้อ ประเมินการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ จ านวน 

12 ข้อ ด้านการมสี่วนร่วมในสังคม จ านวน 7 ข้อ และด้านการมีหลักประกันที่มั่นคง จ านวน 6 ข้อ  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลภายหลัง

โครงการวิจัยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุญาตรวบรวมข้อมูล

ของประชากรในพื้นท่ี ขอรายชื่อกลุ่มตัวอย่างในชุมชนและนัดหมายผู้น าชุมชน และผู้น าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

ชุมชนเพื่อน าเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในชุมชนเป็นรายคน ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิทักษ์สิทธ์ิ  และอธิบาย

วิธีการตอบแบบสอบถาม  แล้วแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม

คนละประมาณ  20  นาท ี
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วิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลสว่นบุคคล โดยน ามาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง น ามาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขั นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

 น าข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมมาพัฒนา

โปรแกรมพฤฒพลังของวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในจังหวัดพะเยาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย

กิจกรรม 3 ส่วนหลัก คือ  

1. การเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพ ประกอบด้วย การให้ความรู้ในเร่ืองสถิตแิละผลกระทบของการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ โรคและปัญหาที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมท้ังด้านอาหาร 

การออกก าลังกาย และจิตใจการป้องกันโรคสมองเสื่อม  

2. การเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการท ากิจกรรมในวัยสูงอายุ การ

ใชช้วีติหลังเกษยีณ  

3. การเตรียมความพร้อมดา้นหลักประกัน ประกอบด้วย การให้ความรู้เร่ือง การวางแผนทางการเงินโดยอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงิน ความรู้เร่ืองกฎหมายและสิทธิผู้สูงอายโุดยอาจารย์ดา้นการพยาบาลผู้สูงอายุ และความรูเ้ร่ืองการ

จัดบา้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุโดยผู้เช่ียวชาญด้านสถาปนิก 

ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน ท าการปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ขั นตอนที่ 3 การทดสอบโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 

น าโปรแกรมพฤฒพลังท่ีพัฒนาขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชากรท่ีมีอายุ 40-59 ปี ท่ีอาศัยอยู่ใน

จังหวัดพะเยา โดยท าการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 1 มาจ านวน 60 คน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นเตรียมการ  

 1.1 เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน 

กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน โดยการจับคู่ (Matching) คุณลักษณะท่ีเหมือนกันของกลุ่มตัวอยา่งทีละคู่ ได้แก่ เพศ สถานะภาพ 

การศกึษา รายได้ และการมโีรคประจ าตัว ท าการเร่ิมด าเนนิการวจิัยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไปพร้อมกัน 

 1.2 ผู้วิจัยด าเนินการกับกลุม่ตัวอยา่งท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยนัดกลุ่มตัวอย่างมาท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ใส ท าการซักประวัติ สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการเตรียม

ความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ ท าการตรวจรา่งกาย วัดดัชนมีวลกาย ความดันโลหิต เส้นรอบเอว และเจาะเลือดเพื่อตรวจหา

ระดับไขมันในเลอืด ได้แก่ คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) ไขมันท่ีมคีวามหนาแนน่ต่ า (Low-density lipoprotein: 
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LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) และระดับน้ าตาล

ในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS) 

2. ขั้นด าเนินการ (ใชเ้วลา 8 สัปดาห์) ผู้วิจัยด าเนินการกับกลุม่ทดลอง ดังนี ้

 2.1 กิจกรรมคร้ังท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 1  

ให้ความรู้กับกลุ่มทดลองเกี่ยวกับสถิติและผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงใน

วัยสูงอายุ โรคและปัญหาท่ีพบบ่อยในวัยสูงอายุ โมเดลพฤฒพลัง (active aging model) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

วัยสูงอายุ กิจกรรมกลุ่มยอ่ย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

วัยสูงอายุด้านร่างกาย เร่ือง การออกก าลังกายส าหรับวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง โดยอาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาล

ผู้สูงอายุ 

 2.2 กิจกรรมคร้ังท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3  

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้านร่างกาย เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการในวัย

สูงอายุ กิจกรรม “กินดี มีสุข” โดยอาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้าน

หลักประกัน เร่ือง การวางแผนทางการเงินในวัยสูงอายุ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดา้นการเงิน 

 2.3 กิจกรรมคร้ังท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 5 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุดา้นร่างกาย เร่ือง การฝึกสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม โดย

อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้านหลักประกัน เร่ือง การจัดบ้านเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปนิก การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุด้านหลักประกัน 

เร่ือง กฏหมายและสิทธิของผู้สูงอายุ โดยอาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 

 2.4 กิจกรรมคร้ังท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 7  

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุดา้นการมสี่วนร่วม เร่ือง การท ากิจกรรมในวัยสูงอายุ และการใช้

ชวีติหลังเกษยีณอาย ุโดยอาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  

 2.5 ส าหรับกลุ่มควบคุม ให้ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ ในเร่ืองพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ขั้นตดิตามผลการวจิัย 

 3.1 หลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยนัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มาท าประเมินผลการวิจัย โดยให้ตอบแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ท าการตรวจร่างกาย วัดดัชนี

มวลกาย ความดันโลหิต เส้นรอบเอว และเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับไขมันในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอลรวม  (Total 

cholesterol: TC) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density 

lipoprotein: HDL) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) และระดับน้ าตาลในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS) อกีครัง้ 

 3.2 น าข้อมูลท่ีได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งของข้อมูลสว่นบุคคลระหวา่งกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม  

2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ความดันโลหติ เส้นรอบเอว คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) 

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) ระดับน้ าตาลในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS) และคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้า

สู่วัยสูงอายุ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบ

ค่าทีชนดิ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (independent t-test)  

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนมีวลกาย ความดันโลหิต เสน้รอบเอว คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) 

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) ระดับน้ าตาลในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS)และคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้า

สู่วัยสูงอายุ หลังเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบ

ค่าทีชนดิ 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (independent t-test)  

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต เสน้รอบเอว คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) 

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) ระดับน้ าตาลในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS) และคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้า

สู่วัยสูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุม่ทดลอง โดยใชส้ถิตทิดสอบค่าทีชนดิ 2 

กลุ่มสัมพันธ์กัน (paired t-test)  
 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในจังหวัดพะเยา ของกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 474 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมอีายุเฉลี่ย 50.92 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.6 เพศหญิง ร้อยละ 61.4 นับ

ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.6 รองลงมาคือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลามร้อยละ 0.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสีถานภาพ

สมรส ร้อยละ 78.1 รองลงมาคือสถานภาพหม้าย ร้อยละ 8.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 64.8 ระดับ

มัธยมศกึษาหรือปวช. ร้อยละ 25.1 ส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 39.9 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป รอ้ย

ละ 30.4 และค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 46.0 รองลงมาคือมี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนต่ ากว่า5,000บาท ร้อยละ35.4  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง จังหวัดพะเยา

โดยรวม เท่ากับ 80.18 คะแนน (S.D. = 11.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีะแนนการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุด้านสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย 38.04คะแนน (S.D. = 5.13) คะแนนด้านการมีส่วนร่วม มีคะแนนเฉลี่ย 22.20

คะแนน (S.D. = 3.85) ส่วนคะแนนดา้นความมั่นคง มีคะแนนเฉลี่ย 20.95 (S.D. = 2.94) ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  ค่าคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคะแนนรวมของ

การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ (n = 474) 

การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุ คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย (S.D) 

คะแนนรวม 

ด้านสุขภาพ                                   

ด้านการมสี่วนร่วม             

ด้านความมั่นคง               

35.00 

15.00 

  7.00 

  6.00 

99.00 

48.00 

28.00 

24.00 

80.18(11.40) 

38.04(5.13) 

22.20(3.85) 

20.95 (2.94) 
 

เมื่อพิจารณาตามระดับคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งรอ้ยละ 90.3 มคีะแนน

การเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับสูง และกลุ่มตัวอยา่งรอ้ยละ9.7 มรีะดับคะแนนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสูว่ัยสูงอายุโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

การศึกษาผลของโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ต่อระดับคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย

สูงอายุ และน้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนมีวลกาย ความดันโลหิต เส้นรอบเอว คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) ไขมันท่ี

มีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) และไตร

กลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) โดยท าการศกึษาในกลุ่มประชากรท่ีอายุระหว่าง 40-59 ปี ที่อาศัยอยูใ่นต าบลแมใ่ส อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา จ านวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย พบวา่ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิต

ซิสโตลกิ ความดันโลหิตไดเอสโตลกิ ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) และระดับน้ าตาลในเลือด 

(Fasting blood sugar:FBS)  ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุ่มทดลองมีความ

แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต เส้นรอบเอว คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol: TC) 

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG) ระดับน้ าตาลในเลือด (Fasting blood sugar:FBS)  และคะแนนการเตรียมความพร้อม

เข้าสูว่ัยสูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุม่ทดลอง  

ข้อมูล ค่าเฉลี่ยก่อน

ทดลอง 

ค่าเฉลี่ยหลัง

ทดลอง 

p-value 

ดัชนมีวลกาย 

ความดันโลหิตซิสโตลกิ 

ความดันโลหิตไดเอสโตลกิ 

เส้นรอบเอว 

คอเลสเตอรอลรวม(Total cholesterol: TC) 

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL)  

ไขมันท่ีมีความหนาแน่นสูง (High-density lipoprotein: HDL) 

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides: TG)  

23.37 

115.47 

72.00 

82.30 

199.00 

115.03 

50.83 

165.70 

24.08 

121.67 

77.00 

82.70 

207.00 

128.37 

49.57 

145.10 

.167 

.030 

.040 

.809 

.278 

.032 

.533 

.165 
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ข้อมูล ค่าเฉลี่ยก่อน

ทดลอง 

ค่าเฉลี่ยหลัง

ทดลอง 

p-value 

ระดับน้ าตาลในเลอืด (Fasting blood sugar:FBS) 

คะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ัยสูงอาย ุ

97.50 

83.57 

85.17 

85.83 

.003 

.401 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 80.18 

คะแนน (S.D. = 11.40) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 มีคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุโดยรวมอยูใ่น

ระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 82.48คะแนน (S.D. = 7.99) และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 9.7 มีคะแนนการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 55.88 คะแนน (S.D. = 7.87) (ตารางท่ี 1) แสดงว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติพฤติกรรมในการเตรียมการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุท้ังด้านสุขภาพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในสังคม และด้านการมหีลักประกันท่ีม่ันคงในระดับสูง  

ส าหรับระดับของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุรายด้าน พบวา่กลุ่มตัวอยา่งมีคะแนนการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยสูงอายุด้านสุขภาพเฉลี่ยเท่ากับ 38.04 คะแนน (S.D. =5.13)  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี

เหมาะสมกับวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ โดยพบวา่ ร้อยละ 73.8ของกลุ่มตัวอยา่งไมม่โีรคประจ าตัว และ

ร้อยละ 26.2 ของกลุ่มตัวอยา่งท่ีมีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเส้นเลอืด การดูแล

สุขภาพท่ีดีจะท าให้กลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพดี มีโรคประจ าตัวน้อย และมีสุขภาพท่ีพร้อมจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมี

คุณภาพ สอดคล้องกับการศกึษาของปริณดา บุญชัยและศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ (2555) ท่ีกลุ่มตัวอยา่งมกีารวางแผน ศกึษา

หาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การตรวจสุขภาพเป็นประจ าความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง  

อาทิโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและโรคภัยไข้เจ็บ วิธีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโรคตามวัย 

การควบคุมน้ าหนักได้อยา่งเหมาะสมกิจกรรมด้านการกีฬาและอนามัย กายภาพบ าบัดตนเอง การนอนหลับพักผ่อนท่ีถูกต้อง 

การจัดท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท้ังในบ้านและนอกบ้าน การพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ

เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  

การเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย

สูงอายุด้านการมีส่วนร่วมเฉลี่ยเท่ากับ 22.02 คะแนน (S.D. = 3.84) โดยกลุ่มตัวอย่าง มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ รวมถึงงานยามว่างและกิจกรรมในองค์กรท่ีตนเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม ร้อยละ 

70.9 เชน่เป็น ผู้น าชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือเข้าร่วมเป็นสมาชกิกลุ่มตา่ง ๆ ในชุมชน เชน่ กลุ่มกองทุน

หมูบ้่าน กลุ่มออมทรัพย ์ท้ังนี้การมีลักษณะสภาพแวดล้อมคือท่ีอยู่อาศัยท่ีอยูใ่กล้กัน และมงีานประเพณีต่าง ๆ เป็นประจ าท า

ให้ชาวบ้านได้มีการพบปะคุยกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเช่นมีการเข้าวัดท าบุญปฏิบัติธรรม สอดคล้องกับปริณดา 

บุญชัยและศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ (2555) ท่ีศึกษาการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนวัยแรงงาน พบว่า

กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางจิตใจในรูปแบบ

ตา่ง ๆ เชน่ การปฏบัิตธิรรม การท าจิตภาวนา การจัดตัง้ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการอยูร่่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรผู้สูงอายุ และการส่งเสริมการอยูร่่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  
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การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง พบวา่กลุ่มตัวอยา่งมคีะแนนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุดา้นความ

มั่นคงเฉลี่ยเท่ากับ 17.59 คะแนน (S.D. = 7.44) ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งมกีารเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงได้เป็นอยา่งดี ซึ่งเห็น

ได้จากการมีบ้านท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเองมีการจัดเตรียมท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย  ร้อยละ 71.3  

โดยพักอาศัยอยูก่ับคู่สมรส ร้อยละ75.7มกีารรายได้เป็นของตนเองจาการท างานเดอืนละ5,001-10,000บาท ร้อยละ46.0 ท้ังนี้

แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะการประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ39.9 แต่ก็มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายถึงร้อยละ 56.5 

และยังมีการออมเงินร้อยละ 81.2 ซึ่งสอดคล้องกับปริณดา บุญชัยและศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (2555) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมด้านการออม การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ยังท าให้มีท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย

เป็นของตัวเอง 

ส าหรับผลของโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง พบว่า ไม่มีความแตกต่างของคะแนนการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ส่วนค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิต

ไดเอสโตลิก ไขมันท่ีมีความหนาแน่นต่ า (Low-density lipoprotein: LDL) และระดับน้ าตาลในเลือด (Fasting blood sugar:FBS)  

ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพฤฒพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 แสดงว่าโปรแกรมนี้ไม่พบความแตกต่างของระดับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุท้ัง 3 ด้าน แต่อาจมีผลตอ่

การปฏบัิตติัวในการดูแลสุขภาพเนื่องจากมกีารให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในระหวา่งเข้าร่วมโปรแกรมด้วย 
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การศกึษาความเป็นไปได้ของการตรวจแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียด้วยวธิี droplet digital PCR 

The feasibility of 0-thalassemia detection by droplet digital PCR 

 

ธนพัฒน์ แพ่งเกษร1, ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ1 และ เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ์2* 

Tanapat Pangeson1, Teerapat Seeratanachot1 and Narutchala Suwannakhon2* 
 

บทคัดย่อ 

 แอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งท่ีพบมากในประเทศไทย ชนิดท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดคือ  

โฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียซึ่งท าให้เกิดโรคทารกบวมน้ าชนิดบาร์ธ โดยปกติทารกจะเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์หรือหลัง

คลอดไม่นาน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการการตรวจหาแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียด้วยวิธี 

droplet digital PCR โดยวิธีการท่ีพัฒนาขึ้นจะถูกใช้การทดสอบหาสัดส่วนอัลลีล HBA1 บนโครโมโซมท่ี 16 ต่ออัลลีล DSCAM 

บนโครโมโซมท่ี 21 ผลการทดสอบกับตัวอย่างดีเอ็นเออ้างอิงชนิดปกติและชนิดพาหะแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย ให้ค่าเฉลี่ยของ

สัดส่วนเท่ากับ 0.96 ± 0.16 และ 0.48 ± 0.03 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่า P<0.0001, Student’s  

t-test) ขณะท่ีตัวอย่างท่ีเป็นโฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย พบเฉพาะอัลลีล DSCAM นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้

เห็นว่าการทดสอบหาสัดส่วนอัลลีลโดย droplet digital PCR มีความเป็นไปได้ท่ีจะประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบโรคพันธุกรรมท่ี

มกีารขาดหายไปหรือเกินมาของอัลลีลได้ 
 

ค าส าคัญ:   แอลฟาศูนยธ์าลัสซีเมยี, ดรอปเล็ตดจิิตอลพซีีอาร์, เรียลไทมแ์ก็พพซีีอาร์ 
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Abstract  

0- thalassemia is a common genetic disorder in Thailand.  The most severe type of the 0- thalassemia is 

Hb Bart’ s hydrops fetalis syndrome.  Typically, these newborns die in utero or shortly after birth.  This study aims to 

evaluate the feasibility of droplet digital PCR method for testing the 0- thalassemia.  The droplet digital PCR was 

applied for quantitating the ratio of HBA1 allele on chromosome16 and DSCAM on chromosome21. The result showed 

that the ratio of normal and 0- thalassemia carrier reference samples were 0 . 96  ±  0 . 1 6  and 0 . 48  ±  0 . 0 3 , 

respectively. The means are statically difference in Student’s t-test at P<0.0001. In addition, In case of the reference 

samples of homozygous 0- thalassemia, the DSCAM allele cannot be detected.  This study demonstrates that the 

ratio quantification by the droplet digital PCR is feasible to apply for investigating the gene dosage defects. 
 

Keywords:   0-thalassemia, droplet digital PCR, real-time gap PCR  
 

บทน า 

แอลฟาธาลัสซีเมยีเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านทางยนีดอ้ย ท าให้เกิดความผิดปกติใน

การสังเคราะห์ฮีโมโกลบนิ ชนิดท่ีพบได้บ่อยในประเทศไทยคือ Southeast Asia (SEA) deletion และยังอาจพบชนิด Thailand 

(THAI) deletion ได้ด้วย ซึ่งการกลายพันธ์ุท้ังสองชนดิเกิดจากการขาดหายไปของยีนในกลุ่มแอลฟาโกลบิน ท าให้ไม่มียนีท่ี

ท าหน้าท่ีสร้างโพลีเพบไทด์สายแอลฟาโกลบินเลย เรียกว่าแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย การมียีนแบบโฮโมไซกัสแอลฟา 

ศูนย์ธาลัสซีเมียจะท าให้เกิดโรคทารกบวมน้ าชนิดบาร์ธ (Hb Bart’s Hydrops fetalis) ท าให้ทารกเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์

หรือภายหลังคลอดไม่นาน [1] ดังนั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดธาลัสซีเมีย จึงมีการคัดกรองคู่สามี-ภรรยาท่ีเป็น

พาหะ การให้ค าปรึกษา และการวนิจิฉัยก่อนคลอดด้วยความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ ซึ่งชว่ยให้การวนิจิฉัยก่อนคลอดท าได้

อย่างถูกต้องแมน่ย า [2] 

การตรวจวินิจฉัยท่ีเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียคือวิธี real-time gap PCR ซึ่งอาศัยการ

สร้าง primer ให้คร่อมบริเวณท่ีมีการขาดหายไปของ DNA และตดิตามผลผลิตจาก PCR โดยการตรวจวัดสารเรืองแสงท่ีมี

คุณสมบัติการเรืองแสงท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อตัวมันเข้าไปแทรกใน DNA สายคู่ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ melt peak ซึ่งมีความ

แตกตา่งกันตามชนดิของผลผลิตจาก PCR ท าให้แยก DNA ปกติออกจากพาหะและโรคได้ [3] 

เนื่องจากบางคร้ังตัวอยา่งน้ าคร่ าที่ส่งตรวจมีปริมาณน้อย ท าให้อาจเกิดความคลุมเครอืในการแปลผลจากวิธีการ

มาตรฐาน คณะผู้วิจัยได้สนใจวิธี droplet digital PCR (ddPCR) [4]  ซึ่งเป็นวิ ธี ท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ 

สารพันธุกรรมท่ีมีปริมาณน้อยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นวิธีท่ีแบ่งน้ ายาส าหรับปฏิกิริยา PCR พร้อม DNA แม่แบบลงใน

หยดน้ ามันขนาดนาโน (droplet) จ านวนมาก แล้วจึงน าไปท า PCR ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดปฏิกิริยา PCR ได้ดีกว่าการท า 

PCR ในหลอดปฏิกิริยาปกติ จากนั้นจึงน าผลไปวิเคราะห์สัดส่วนของอัลลีลเป้าหมายต่ออัลลีลอ้างอิง ในการศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อความเป็นไปได้ในการประยุกตใ์ช้วธีิ ddPCR ในการตรวจแอลฟาศูนยธ์าลัสซีเมยี 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศกึษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ใช้ตัวอย่างดีเอ็นเออ้างอิงท่ีได้รับการตรวจวินิจฉัยจากหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัย

พะเยา ที่มจีีโนไทป์ชนดิปกติ ชนดิพาหะ และชนดิทารกบวมน้ า จ านวนชนดิละ 10 ตัวอยา่ง   

ในการท า ddPCR ใช้ชุดไพรเมอร์และโพรบดังตารางท่ี 1 น้ ายาท่ีใช้ปริมาตรสุดท้าย 20 ไมโครลิตร ประกอบด้วย 

ddPCR Buffer ท่ีความเข้มข้น 1X (Bio-Rad, USA) คู่ไพรเมอร์ HBA1 และ DSCAM คู่ละ 0.25 ไมโครโมลลาร์ (Macrogen, 

South Korea) โพรบ HBA1 และ DSCAM [5] ชนิดละ 0.20 ไมโครโมลลาร์ (Applied Biosystems, USA) และ DNA ตัวอย่าง

ปริมาตร 5 ไมโครลิลิตร จากนั้นน าไปสร้าง droplet ในเคร่ือง QX100™ Droplet Generator (Bio-Rad, USA) และย้าย 

droplet ท่ีสร้างขึ้นใส่ใน 96-well plate และปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์โดยนเคร่ือง PX1™ PCR Plate Sealer (Bio-Rad, USA) 

จากนั้นน าไปท า PCR ในเคร่ือง T100™ Thermal Cycler (Bio-Rad, USA) โดยสภาวะท่ีใช้ในการท า PCR เร่ิมจากการท า 

initial denaturation ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 10 นาที ตามด้วยการ denaturation ท่ีอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส  

30 วินาที annealing ท่ีอุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ extension ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 30 วินาที 

จ านวน 45 รอบ ตามดว้ยอุณหภูม ิ98 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาท ีเพื่อหยุดการท างานของเอนไซม์ จากนั้นน าไปอา่นผล

ในเคร่ือง QX100™ Droplet Reader (Bio-Rad, USA) โดยเคร่ืองจะท าการนับ droplet ท่ีเกิดสัญญาณการเรืองแสงจาก 

โพรบท้ัง 2 ชนิดซึ่งให้สีของการเรืองแสงแตกตา่งกัน และแปลผลออกมาเป็นจ านวนชุดของอัลลีลเป้าหมายจากตัวอยา่งที่

น ามาทดสอบ  

หากเป็นตัวอย่าง DNA ปกติจะมีอัลลีล HBA1 เท่ากับอัลลีล DSCAM ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงควรพบว่ามีสัดส่วน

ของอีลลีล HBA1 ต่อ DSCAM เท่ากับ 1 หากตัวอย่างเป็นพาหะแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียจะมีอัลลีล HBA1 เป็นคร่ึงหนึ่ง

ของอัลลีล DSCAM ในทางทฤษฎีจึงควรมีสัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่อ DSCAM เท่ากับ 0.5 และตัวอย่างท่ีเป็นโฮโมไซกัส

แอลฟาศูนยธ์าลัสซีเมยีจะพบเฉพาะอัลลีล DSCAM แตจ่ะไมพ่บอัลลีล HBA1 

 

ตารางที่ 1 ไพรเมอร์และโพรบท่ีใชใ้นการศึกษา 

Primer/Probe Sequence Reporter dye 

DSCAM-Forward 5′-CCGGGCAGTCTAATTCCAGAAC-3′ - 

DSCAM-Reverse 5′-AGTATGTGCACTCAGAAACCAGCTG-3′ - 

DSCAM-Probe 5′-TGCACTTGACTTCCAGG-3′ FAM-MGB 

HBA1-Forward 5′-TGCACGCCTCCCTGGACAAG-3′ - 

HBA1-Reverse 5′-GTACGGGTGCAGGAAGG-3′ - 

HBA1-Probe 5′-CCATGCTTCTTGCCCCT-3′ VIC-MGB 
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ผลการศึกษา 
 จ านวน droplet ท่ีตรวจวัดได้จากอัลลีล HBA1 และ DSCAM จากตัวอย่าง DNA จากคนปกติ พาหะแอลฟาศูนย์

ธาลัสซีเมีย และโฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย ถูกแสดงรูปของกราฟแท่ง ดังภาพท่ี 1-3 ตามล าดับ โดยสีน้ าเงินเป็น

จ านวน droplet ท่ีให้ผลบวกส าหรับอัลลีล DSCAM สีเขียวเป็นจ านวน droplet ท่ีให้ผลบวกส าหรับอัลลีล HBA1 

 
ภาพที่ 1 ผล ddPCR จากตัวอยา่ง DNA ปกต ิ

 

 
ภาพที่ 2 ผล ddPCR จากตัวอยา่ง DNA ท่ีเป็นพาหะแอลฟาศูนยธ์าลัสซีเมยี 
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ภาพที่ 3 ผล ddPCR จากตัวอยา่ง DNA ท่ีเป็นโฮโมไซกสัแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมยี 

 

 ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนระหว่างอัลลีล HBA1 และ DSCAM จากตัวอย่าง DNA ท่ีมียีนปกติและพาหะแอลฟาศูนย์

ธาลัสซีเมยี มคี่าเท่ากับ 0.96 ± 0.16 และ 0.48 ± 0.03 ตามล าดับ ซึ่งแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิท่ีคา่ P<0.0001 

ท่ีทดสอบด้วย Student’s t-test และพบเฉพาะอัลลีล DSCAM แตจ่ะไมพ่บอัลลีล HBA1 ในตัวอยา่งที่เป็นโฮโมไซกัสแอลฟา

ศูนยธ์าลัสซีเมยี  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
เทคนิค ddPCR อาศัยหลักการของการเพิ่มปริมาณ DNA โดยการประยุกต์เอากระบวนการ PCR มาท าในหยดน้ ามัน

ขนาดนาโนที่เรียกว่า droplet โมเลกุลของ DNA แม่แบบจะถูกแบ่งบรรจุอยู่ใน droplet ร่วมกับองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับ

ปฏิกิริยา PCR รวมท้ังโพรบท่ีติดสารเรืองแสงท่ีท าให้สามารถติดตามการเพิ่มขึ้นของ DNA จากกระบวนการ PCR ใน droplet 

เปรียบเสมือนว่าเราได้กระจายโมเลกุลของ DNA แม่แบบเพื่อท าปฏิกิริยาออกเป็นจ านวนมากถึง 20,000 ปฏิกิริยา  

ในการศกึษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยใชโ้อลิโกนิวคลีโอไทด์โพรบชนดิ TaqMan® สองสายท่ีให้สัญญาณการเรืองแสงแตกต่างกัน โดยสาย

หนึ่งจ าเพาะกับอัลลีลเป้าหมาย HBA1 บนโครโมโซมที่ 16 ซึ่งเป็นบริเวณท่ีจะเกิดการขาดหายไปในแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมีย  

และอีกสายหนึ่งจ าเพาะกับอัลลีล DSCAM บนโครโมโซมท่ี 21 ซึ่งถูกใช้เป็นต าแหน่งอ้างอิงในการเปรียบเทียบสัดส่วนอัลลีล

เป้าหมาย  

ปฏิกิริยา PCR จะท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ DNA เป้าหมายท่ีเราต้องการตรวจสอบอย่างทวีคูณ ท าให้มีสัญญาณ 

การเรืองแสงจากโพรบเพิ่มขึ้นตามด้วย หลังจากเสร็จสิ้นปฏิกิริยา droplet ท้ังหมดจะถูกน าไปเข้าเคร่ืองอ่านสัญญาณ 

การเรืองแสงโดย droplet ท่ีมี DNA เป้าหมายจะเกิดสัญญาณการเรืองแสงเกิดขึ้น เครื่องจะอ่านให้ผลเป็นบวก และ droplet  

ท่ีไมม่สีัญญาณการเรืองแสง เคร่ืองจะอ่านให้ผลเป็นลบ แสดงวา่ไมม่ ีDNA เป้าหมาย ซอฟแวร์ของเคร่ืองจะประมวลผลให้ค่า

ออกมาเป็นจ านวนชุด (copy number) ของ DNA เป้าหมายแบบปริมาณแบบสัมบูรณ์ (absolute quantification) ในทางทฤษฎี 

ตัวอยา่ง DNA ปกตจิะมอีัลลีล HBA1 เท่ากับอัลลีล DSCAM ดังนัน้จึงควรพบวา่มีสัดส่วนของอีลลีล HBA1 ตอ่ DSCAM เท่ากับ 

1 ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.96 ± 0.16 หากตัวอย่างเป็นพาหะแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียจะมีอัลลีล HBA1 เป็น

คร่ึงหนึ่งของอัลลีล DSCAM จึงควรมีสัดส่วนของอัลลีล HBA1 ต่อ DSCAM เท่ากับ 0.5 จากการทดลองพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
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0.48 ± 0.03 ซึ่งค่าเฉลี่ยท้ังสองมีค่าใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎี และตัวอย่างที่เป็นโฮโมไซกัสแอลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียจะพบ

เฉพาะอัลลีล DSCAM แตจ่ะไมพ่บอัลลีล HBA1  

เทคนิค ddPCR ท่ีพัฒนาขึ้นนี้เหมาะกับการน ามาใช้ตรวจตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีมีความไว 

(sensitivity) และความแม่นย า (precision) สูงกว่าเทคนิค real-time PCR [6] นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าการ

ทดสอบหาสัดส่วนอัลลีลโดย droplet digital PCR สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบโรคพันธุกรรมท่ีมีการขาดหายไป

หรือเกินมาของอัลลีลได้อีกด้วย แตท้ั่งนี้ยังคงมคีวามจ าเป็นท่ีต้องท าการศกึษาความไวและความจ าเพาะของวธีิการตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบ Interventional study เปรียบเทียบ Pre and Post treatment มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของการฝังเข็มในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการปวด ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกการแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลัยพะเยา ในระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 จ านวน 36 คน โดยวัดผลก่อนและหลังการรักษาด้วยแบบประเมินวัดระดับความเจ็บปวด 10 

ระดับ โดย 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย  1- 2 คือ ยอมรับได้ พอร าคาญ  3-4 คือ มีอาการปวดเล็กน้อยพอทนได้ 5 คือ ปวดปาน

กลาง 6-7 คือ ปวดมากพอสมควร 8-9 คือ ปวดจนไมอ่ยากท าอะไรและมีผลรบกวนการใชช้วีิตประจ าวัน 10 คือ ปวดมากท่ีสุด 

ซึ่งการฝังเข็มแต่ละคร้ัง ใช้เวลาคร้ังละ 25 นาที ความถี่จ านวน 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ รวมท้ังสิ้น  5 คร้ังถือเป็น 1 ชุดการรักษา 

โดยเข็มท่ีใชม้ขีนาด 0.25*25 mm และ 0.25*40 mm 

            ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิงท่ีมอีายุต่ ากว่า 20 ปี ต าแหน่งท่ีปวดส่วนใหญ่เป็นอาการ

ปวดต้นคอและบ่า คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาปวดหลัง คิดเป็นร้อยละ 19.4 และปวดเอว คิดเป็นร้อยละ 13.9 ระยะเวลาท่ี

ปวดส่วนใหญ่ ปวดนอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ ปวดภายในระยะเวลา 1 – 6 เดอืน และ ปวดตัง้แต ่1 ปีขึน้

ไป คิดเป็นอย่างละ ร้อยละ 11.1 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนความรุนแรงของอาการปวดก่อนเข้ารับการรักษาจะอยู่ท่ี  7.14 + 1.69  และ

คะแนนหลังเข้ารับการรักษาด้วยการฝังเข็มจนครบ 1 คอร์ส อยู่ท่ี 2.58 + 1.42 พบว่าค่าคะแนนความรุนแรงของอาการปวด

ลดลง 4.55 + 2.19 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนช่วงก่อนท่ีจะได้รับการฝังเข็ม และพบว่าการฝังเข็มรักษาอาการปวดมี

ประสิทธิภาพตอ่การลดความรุนแรงการอาการปวดอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ (P< 0.001) 
 

ค าส าคัญ:   ฝังเข็ม อาการปวด แพทยแ์ผนจีน   

                                                           
1 สาขาวิชาการแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
2 สาขาวิชาสง่เสรมิสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000 
1 Traditional Chinese medicine, School of Medicine University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Health Promotion, Faculty of Medicine University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract  
 This research is Interventional study comparing pre and post treatment with the objective of studying the 

effects of acupuncture in patients with pain. Who came to receive treatment at the Chinese medicine clinic of Phayao 

University During July - August 2019, 36 case, By measuring the results before and after treatment With a rating of 

10 pain levels, In which 0 means no pain , 1-2 is Uncomfortable but easy to forget or ignore over time  3-4 is a small 

amount of pain that can be tolerated 5 is moderate pain 6- 7 is a lot of pain 8-9 is pain that does not want to do 

anything and it difficult to manage your activities of daily living.  10 is the most pain it so intense that you are unable 

to tolerate the level of pain. 

           The study indicated that The general information of the sample group is mostly students.  Females under the 

age of 20 years. Most pain positions are neck and shoulder pain. 33.3 %, followed by back pain 19.4% and lumbar 

pain 13.9%.The duration of most pain is less than 1 week, accounting for 25%. Followed by pain within 1 - 6 months 

and pain from 1 year or more, accounting for 11. 1% , The mean of pain scores before treatment is 7. 14 +  1.69.  And 

points after completing 1 treatment course at 2.58 +  1. 42.  Found that the pain severity score decreased to 4.55 + 

2.19 points. Compared to the period before acupuncture From treatment, it was found that acupuncture treatment for 

pain was effective in reducing pain severity with statistically significant at (P <0.001). 
 

Keywords:   Acupuncture, Pain, Chinese Medicine  
 

บทน า 
สมาคมนานาชาติเพื่อการศกึษาความปวด (International Association for the Study of Pain- IASP, 1979) ได้ให้นิยาม

ของความปวดว่า"ความปวดเป็นประสบการณ์ท่ีไมพ่ึงประสงค์ ท้ังทางด้านประสาทสัมผัส (ร่างกาย) และอารมณ์ (ความรู้สึก) 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือเมื่อเนื้อเยื่อมโีอกาสบาดเจ็บ หรือ เสมอืนวา่มกีารบาดเจ็บ" ชนดิของอาการ

ปวดจ าแนกได้เป็นหลายชนิด แบ่งตามระยะเวลา ต าแหน่งท่ีเกิด(Kozier,Erb,& Berman,2000) หรือแบ่งตามระยะเวลาท่ีเกิด

และพยาธิสรีระวิทยา (Black&Matassarin-Jacobs ,1997; Kean, McMenamin & Polomano,2002; Laskin,2002 )   

ความเจ็บปวดเป็นเหตุสามัญท่ีสุดให้คนไข้หาหมอ [1][2] และเป็นอาการสามัญท่ีสุดในโรคตา่ง ๆ และสามารถบ่ันทอนคุณภาพ

และความเป็นอยู่ในชีวิตของคนไข้ [3] ยาแก้ปวดท่ัวไปใช้ได้ในกรณี 20-70%[4] ปัจจัยทางจิตอื่น ๆ รวมท้ังการได้ความ

ชว่ยเหลอืจากสังคม การสะกดจิต ความตื่นเตน้ หรือเคร่ืองล่อความสนใจตา่ง ๆ มอีทิธิพลอยา่งส าคัญต่อความทุกข์เนื่องจาก

ความเจ็บปวด [5] ในปี 2559 มีการรายงานจากคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC service) ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ว่าในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน 

จ านวน 82,147 ราย (อัตราป่วย 124.94 ต่อแสนประชากร) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี จ านวน 73,012 ราย (อัตราป่วย 112.08 

ต่อแสนประชากร) และเมื่อพิจารณาถึงอาชีพ พบว่าผู้ผู้ป่วยโรคระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน ส่วนใหญ่เป็น

อาชีพเกษตรกรมากกว่า ร้อยละ 50 โดยในปี 2558 ร้อยละ 54.37 และในปี 2559 ร้อยละ 60.85 ซึ่งสังคมไทยก็ไม่ต่างกับ

สังคมอื่นท่ัวโลกท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วยของประชาชนด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
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เพียงระบบเดียวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาการของโรคและปัญหา จ าต้องแสวงหาวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกท่ีเหมาะสม 

การฝังเข็มเป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดท่ัวโลกระยะ 10 ปีหลังมานี้ มีงานวิจัย

คุณภาพสูงมากมายท่ีได้ท าการทดลองในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ตลอดจนเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานแผน

ปัจจุบัน ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือมากมาย จึงท าให้การรักษานี้ให้กลายเป็นการแพทยผ์สมผสาน (complementary medicine) 

[6] และการแพทย์ทางเลือกท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง [6,7] มีความปลอดภัย [6,8-10] และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

สนับสนุนมากขึ้นว่าสามารถลดอาการปวดได้ในหลาย ๆ โรคได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดคอ เหตุนี้ในปัจจุบันจึงมีแพทย์

มากมายท่ีใชก้ารฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาแบบบูรณาการ (integrative medicine)  ในทางแพทยแ์ผนจีนได้กล่าวถึงอาการปวดดัง

ปรากฎในต าราต่าง ๆ เช่นก่อนราชวงศ์หั่น ต าราหวงต้ีเน่ยจิง (Huangdineijing) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการปวดตามร่างกาย 

กลไกการปวด ตลอดจนต าแหน่งของการปวด ยุคราชวงศ์หั่นตะวันตกต าราซางหานลุ่น (Shanghanlun) และจินกุ้ยเย้าลุ่น

(Jinguiyaolue) ได้บันทึกต ารับยาจีนส าหรับใชรั้กษาอาการปวดป้ีเจิ้ง (Bizheng) ชว่งราชวงศจ์ินหยวน หลี่ตงหยวน (Lidongyuan) 

ได้กล่าวว่าอาการปวดจะหาย เมื่อเส้นลมปราณไร้สิ่งอุดตัน ดังนั้นหลักการรักษาอาการปวดคือการขจัดสิ่งอุดกั้นในเส้น

ลมปราณ จากประสบการณ์ของแพทย์แผนจีนท่ีสะสมมานานนับพันปี ได้สรุปเกี่ยวกับอาการปวดคือเกิดจากอาการแกร่งและ

อาการพร่อง โดยมสีาเหตุหลักดังนี้คือความเย็น เลอืดคั่ง ชี่และเลอืดพร่อง ชี่ตดิขัด ในทางการรักาอาการปวดของแพทย์แผน

จีนมท้ัีงกินยาตม้ ฝังเข็ม นวดทุยหนา (Tuina) รมยาให้ความร้อนเป็นตน้ การฝังเข็มเป็นศาสตร์การรักษาทางการแพทยแ์ผนจีน

ท่ีมีการสืบทอดมายาวนาน ทางทฤษฎีการแพทย์แผนจีนได้กล่าวถึงเส้นลมปรานท าหน้าท่ีเชื่ อมต่ออวัยวะต่างในร่างกาย 

ล าเลียง ช่ี เลือดและสารจ าเป็นเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย  แต่ละเส้นลมปราณจะมีจุดอยู่ในต าแหน่งท่ี

ต่างกัน การฝังเข็มคือการปักเข็มลงบนจุดของเส้นลมปราณท่ีท างานผิดปกติ เพื่อช่วยให้เลือดลมท างานได้ดีขึ้น  

จึงท าให้อาการปวดตา่ง ๆ บรรเทาลงหรือหายปวด ปี ค.ศ.1980 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ประกาศ

ยอมรับการรักษาโรคและบรรเทาอาการด้วยวธีิฝังเข็ม พร้อมกับยนืยันการรักษาท่ีได้ผลเด่นชัดเป็นพิเศษ ได้แก่ อาการปวดต้น

คอเรื้อรัง หัวไหล่ ข้อศอก สันหลัง ปวดเอว ปวดหัวเข่าเป็นต้น ปัจจุบันศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เป็นท่ียอมรับท้ังในเอเชีย

ยุโรปและอเมริกา ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชนข์องการแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะการฝังเข็ม การฝังเข็มช่วย

กระตุ้นระบบประสาทเพื่อปรับการท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายท่ีเสียสมดุลไปให้กลับสู่สภาพปกติ ในทาง

วิทยาศาสตร์กลไลจากของฝังเข็มระงับอาการปวดเกิดจากการปักเข็มลงบนจุด เมื่อจุดถูกกระตุ้นด้วยเข็มผ่านเซลล์ประสาท

ส่วนปลาย(afferentnociceptive neuron) และเกิดสัญญาณประสาทส่งไปท่ีไขสันหลัง (spinal cord)จากนั้นสัญญาณประสาทจะ

ถูกส่งตอ่ไปยังสมองส่วนกลาง (midbrain) และ hypothalamus เกิดการหลั่ง สารจ าพวก opioids ท่ีมีคุณสมบัตลิดอาการปวดได้

[11] สุธาสินี สายวดี  ปีตชิา อะมริตง[12] ได้ศึกษาการรักษาอาการปวดหลังด้วยการฝังเข็มโดยฝัง 10 คร้ัง พบวา่ผลการฝังเข็ม

รักษาอาการปวดหลังมีประสิทธิผลต่อการลดความรุนแรงอาการปวดหลังอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ี  P<0.001 และ 

การฝังเข็มรักษาอาการปวดหลังสามารถลดความถี่ของอาการปวดหลังได้อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี P<0.001 สมภพ โชษิตา

ได้ศึกษาประสิทธิผลของกการฝังเข็มต่อการรักษาโรคไมเกรน ผลปรากฎวา่ชว่ยลดจ านวนคร้ังของอาการปวด ลดความรุนแรง

ของอาการปวด และลดจ านวนการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไมเกรนได้ในช่วงหลังฝังเข็มสัปดาห์ท่ี 1-4 จนถึงสัปดาห์ท่ี 5-8 อย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) [13]  
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อย่างไรก็ตามถึงแม้ในต่างประเทศและในประเทศจะมีงานวิจัยท่ีบ่งชี้ว่าการฝังเข็มสามารถรักษาอาการปวดต่าง ๆ  

ได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีงานวิจัยการฝังเข็มรักษาอาการปวดต่าง ๆ ของคลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะผู้วิจัยจึงสนใจท าการศกึษาผลของการฝังเข็มตอ่การรักษาอาการปวดปวดตา่ง ๆ ของร่างกายตอ่ผู้ป่วยท่ีมาใช้ปริการ

ของคลินิกการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบ าบัดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม ณ คลินิกแพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิจัยแบบ Interventional study เปรียบเทียบ Pre and Post treatment โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วัดผลก่อนและหลังการบ าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็มและครอบแก้ว 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อท่ีเข้ามารับการรักษาท่ีคลินิก

แพทยแ์ผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในระหว่างเดอืน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 จ านวน 36 คน 

เกณฑ์การคัดเลอืกผู้เข้าร่วมการวจิัย (Inclusion criteria) 

1. ผู้เข้ารับการบ าบัดท่ีได้รับการวนิจิฉัยว่าเป็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ 

2. ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถลงช่ือยนิยอมเข้าร่วมในการท าการศกึษาวจิัย 

เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวจิัยออก (Exclusion criteria) 

1. มีโรคทางระบบประสาทหรืออื่น ๆ ท่ีมีผลต่ออาการปวด 

2. มีขอ้หา้มหรือข้อควรระวังในการฝังเข็ม ได้แก่ โรคติดเชื้อรุนแรง โรคภูมคิุ้มกันบกพร่อง โรคลมชักที่ 

ควบคุมไมไ่ด้ โรคประจ าตัวท่ีรุนแรง และผู้ท่ีต้ังครรภ์ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แผนการฝังเข็มบ าบัดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และแล้วท าการเปรียบเทียบ Pre-test 

และ Post-test โดยใชแ้บบสอบถาม รายละเอยีดดังนี้ 

  1.แบบแผนการฝังเข็ม ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการความปวดท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวันโดยใช้แนวคิดจากหลักการ โดยเร่ิมด้วย ท าความสะอาดบริเวณท่ีต้องการฝังเข็มด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ 

75% จากนั้นเร่ิมท าการฝังเข็มโดยเลือกใช้จุดกดเจ็บเป็นหลัก หลังฝังเข็มแล้ว คาเข็มไว้ 25 นาที จากนั้นถอนเข็มโดยใช้

ส าลีแหง้กดท่ีบริเวณท่ีฝังเข็มพร้อมท้ังดงึเข็มออกมา เป็นอันจบกระบวนการการรักษา 1 คร้ัง ด้วยความถี่จ านวน 2-3 คร้ัง

ตอ่สัปดาห์ รวมท้ังสิ้น 5 คร้ังถอืเป็น 1 ชุดการรักษา ซึ่งแบบแผนนีโ้ปรแกรมเป็นโปรแกรมมาตรฐานของศาสตร์การแพทย์

แผนจีนท่ีมีมายาวนานตัง้แต่โบราณมีความครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยเข็มท่ีใช้มขีนาด 0.25*25 

mm 0.25*40 mm    

 2.แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลและแบบบันทึกการรักษา ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี  

ส่วนท่ี 2 แบบบันทึการรักษา คลินิกแพทยแ์ผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีแบบประเมินความเจ็บปวดโดยประยุก

ใช้แบบประเมินความเจ็บปวดของ The Wong-Baker FACES pain rating scale (WBS) ของ Donna Wong และ Connie 

Baker. และแบบประเมินความเจ็บปวดด้วยสายตา (Visual Analogue Scale: VAS) ของ Turk and Melzack [14] ประเมิน

โดยให้ผู้ป่วยบอกระดับความรู้สึกเจ็บปวดด้วยการท าเคร่ืองหมายขีดทับแถบบนเส้นตรงแนวตั้งท่ีแบ่งออกเป็น  10 ช่วง 
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โดยมีคะแนนเป็นตัวเลขก ากับไว้ ตั้งแต่ เลข 0-10  และมี 6 ใบหน้า โดย 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย  1- 2 คือ ยอมรับได้  

พอร าคาญ  3-4 คือ มีอาการปวดเล็กน้อยพอทนได้ 5 คือ ปวดปานกลาง 6-7 คือ ปวดมากพอสมควร 8-9 คือ ปวดจน

ไม่อยากท าอะไร รบกวนการใช้ชีวิตประจ าวัน 10 คือ ปวดมากท่ีสุด ซึ่งความเจ็บปวดระดับ 6 ขึ้นไป ผู้ป่วยจ าเป็นต้อง

พึ่งพาการรักษาทางคลินกิ[15] 

 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคลล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ประสิทธิผล 

การบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการฝังเข็มด้วยสถติ ิpaired t-test 
 

ผลการศึกษา 

  1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง พบวา่กลุ่มตัวอยา่งที่เข้ามาใชบ้ริการ คลินิกการแพทยแ์ผนจีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาใช้

บริการมตีัง้แตอ่ายุ 18 – 80 ปี อายุเฉลี่ย คือ 31.5 ปี ส่วนใหญ่มอีายุ นอ้ยกว่าหรอืเท่ากับ 20 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.9 รองลงมาคืออายุ 21 – 30 ปี  จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 25  ถัดมาคืออายุ 31-40 ปี และ 14 – 50 ปี จ านวนอย่างละ 

4 คนคิดเป็นอย่างละร้อยละ 11.1 อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอายุ 51-60 ปี มีจ านวน 2 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ กลุ่มตัวอยา่งที่เข้ามาใชบ้ริการ คลินิกการแพทยแ์ผนจีนส่วนใหญ่เป็นนิสติจ านวน 22 คนคิดเป็น

ร้อยละ 61.1 รองลงมาคือ บุคคนภายนอก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ถัดมาเป็นอาจารย์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.4 และเจ้าหนา้ที่จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามเพศ อายุ อาชพี 

 

ข้อมูลสว่นบุคคล  จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.เพศ ชาย 13 36.1 

 หญิง 23 63.9 

2 อายุ(ปี) ≤20 14 38.9 

 21-30 9 25 

 31-40 4 11.1 

 41-50 4 11.1 

 51-60 2 5.6 

 >60 3 8.3 

Mean + SD = 31.50 + 17.29   

3. อาชพี นสิิต 22 61.1 

 อาจารย์ 2 5.6 

 เจ้าหนา้ที ่ 1 2.8 

 บุคคลภายนอก 11 30.6 
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  2. ข้อมูลอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาใช้บริการ คลินิกการแพทย์แผนจีน ส่วนใหญ่ 

มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวรคอ บ่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนหลัง 

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ถัดมาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวรเอว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อบริเวณแขน ขา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณเข่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.8 และอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณสว่นอ่ืน ๆ จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาท่ี

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอ้ยกว่า 7 วัน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา 1 ถึง 6 เดอืนและมากกว่า 12 เดอืน จ านวน

อย่างละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา 7-12 เดือน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ 2-4 สัปดาห์ จ านวน  

4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดก่อนเข้ารับการรักษาจะอยูท่ี่  7.14 + 1.69  (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละของต าแหน่งการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระยะเวลาท่ีปวด 

 

3. ระดับความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอยา่ง พบวา่ ก่อนการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม กลุ่ม

ตัวอยา่งส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อยู่ในระดับปวดมากพอสมควร (ระดับ 6-7) ร้อยละ 

44.4 รองลงมา อยู่ในระดับ ปวดจนไม่อยากท าอะไร (ระดับ 8-9) ร้อยละ 33.3 หลังจากการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม พบวา่ 

ระดับความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยู่ในระดับยอมรับได้ พอร าคาญ (ระดับ 1-2) ร้อยละ 58.3 รองลงมา  

มอีาการปวดเล็กน้อยพอทนได้  (ระดับ 3-4) ร้อยละ 33.3 ส่วนความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อระดับ 6 ขึ้นไป 

ผู้ป่วยจ าเป็นต้องพึ่งพาการรักษาทางคลินิก พบว่า ก่อนการฝังเข็ม กลุ่มตัวอย่างมีอาการปาวดเมื่อยกล้ามเนื้อระดับ 6  

ขึน้ไปสูงถงึร้อยละ 88.8 และมีท าการฝังเข็ม กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความรุนแรงลดลงเหลอืเพยีง ร้อยละ 5.6 (ตารางที่ 3) 
 

  

ข้อมูลอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.ต าแหนง่ท่ีปวด ปวดคอ ปวดบ่า 12 33.3 

 ปวดหลัง 7 19.4 

 ปวดเอว 5 13.9 

 ปวดแขน ปวดขา  4 11.1 

 ปวดเข่า 1 2.8 

 ปวดต าแหนง่อื่น ๆ 7 19.4 

2 ระยะเวลาท่ีปวด ≤ 1 สัปดาห์ 9 25 

 1-4 สัปดาห ์ 4 11.1 

 1-6 เดอืน 8 22.2 

 7-12 เดอืน 7 194 

 >12 เดอืน 8 22.2 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งที่มรีะดับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จ าแนกตามระดับความรุนแรง 

ระดับความรู้สกึปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ก่อนการฝังเข็ม หลังการฝังเข็ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไมป่วดเลย  (ระดับ 0) 0 0.0 0 0.0 

ยอมรับได้ พอร าคาญ  (ระดับ 1-2)  0 0.0 21 58.3 

มอีาการปวดเล็กน้อยพอทนได้  (ระดับ 3-4) 2 5.6 12 33.3 

คือ ปวดปานกลาง  (ระดับ 5) 2 5.6 1 2.8 

ปวดมากพอสมควร  (ระดับ 6-7) 16 44.4 2 5.6 

ปวดจนไม่อยากท าอะไร  (ระดับ 8-9) 12 33.3 0 0.0 

ปวดมากท่ีสุด  (ระดับ 10) 4 11.1 0 0.0 

                       รวม 36 100.0 36 100.0 

 

 4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง  

การบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม 

 ความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอยา่ง ก่อนการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม มีคะแนนเฉลี่ย 7.14 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.69 หลังการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม มีคะแนนเฉลี่ย 2.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม พบว่า หลังการบ าบัดด้วยการฝังเข็ม 

มีคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 (P-value  

< 0.001) (ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่างก่อน

และหลังการบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม 

ความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ n x S.D t-value df p-value 

     ก่อนการฝังเข็ม 36 7.14 1.69    

    12.44 35 <0.001 

     หลังการฝังเข็ม 36 2.58 1.42    
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5. ความคาดหวัง ผลลัพธ์และความพึงพอใจ  

  ความคาดหวังของผู้รับบริการฝังเข็ม พบว่า อาการต้องดีขึ้นภายในคร้ังแรกมากที่สุด ถึงร้อยละ 41.6 รองลงมา

คือ คาดหวังวา่อาการตอ้งดีขึ้นแมว้า่ต้องฝังเข็มหลายคร้ังคดิเป็น ร้อยละ 18.8 โดยท่ีผลลัพธ์ของการรักษาพบวา่ หลังจาก

เข้ารับการฝังเข็มผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงมาก ร้อยละ 32 อาการปวดลดลงปานกลางร้อยละ 46 อาการปวดลดลงน้อย 

ร้อยละ 16  แสดงให้เห็นว่าหลังเข้ารับบริการผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงถึงร้อยละ 94  จากอาการปวดท่ีลดลงสะท้อนให้เห็น

ถึงความพงึพอใจในวธีิการและประสิทธิภาพของการรักษา (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผลของการรักษาหลังได้รับการฝังเข็ม 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

  การศึกษาประสิทธิผลการบ าบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยการฝังเข็ม ณ คลินิกแพทย์แผนจีน คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบว่าการฝังเข็มแบบจีนสามารถลดระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของ

ผู้ป่วยได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Albrecht F. และคณะ{16} ท่ีพบวา่ การฝังเข็มแบบจีนเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถลด

อาการปวดไหล่เรื้อรังและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ได้ และงานวิจัยของ Eftekharsadat B. และคณะ {17}  

ท่ีศึกษาการฝังเข็มร่วมกับการออกกาลังกาย สามารถลดอาการปวดบริเวณคอ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้  

เมื่อพิจารณาระดับความปวดท่ีดขีึน้ พบวา่กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความปวดหลังการฝังเข็มท่ีดขีึน้  

โดยสรุปการบ าบัดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยการฝังเข็ม 1 ชุดการรักษา คร้ังละ 25 นาที 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

รวมท้ังสิ้น 5 คร้ัง ตามโปรแกรมมาตรฐานของศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยเข็มท่ีใช้มีขนาด 0.25*25 mm 0.25*40 mm 

สามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการศึกษาคร้ังต่อไปส าหรับผู้วิจัยท่ีจะน าแนวคิดและวิธีการศึกษาตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา

ค้นควา้วิจัยนีไ้ปท าการศกึษาเพิ่มเตมิมขี้อเสนอแนะดังนี ้ 

1 ติดตามผลการรักษาในระยะยาว เช่นหลังการรักษาด้วยการฝังเข็มแล้วกลับมามีอาการปวดซ้ าอีกหรือไม่  

หากมีอาการตอ้งใชเ้วลาเท่าไร เป็นต้น  

2 หากมีการเก็บกลุม่ตัวอย่างผู้ที่เข้ารับบริการการฝังเข็มมากขึน้จะสามารถเพิ่มความนา่เช่ือถือในการท าวิจัยคร้ัง

ตอ่ไปได้  

ผลการรักษา    จ านวน (คน) ร้อยละ(%) 

1.อาการปวดลดลงมาก                                                                                                            

2.อาการปวดลดลงปานกลาง 

3.อาการปวดลดลงนอ้ย 

4. อาการปวดไม่ลดลง 

 12 

17 

5 

2 

32 

46 

16 

6 

      รวม 36 100 
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3 วิธีการรักษาอาการปวดสารมารถใช้หลายวิธีผสมผสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลท่ีสูงสุดเช่นการฝังเข็มร่วมกับ

การครอบแก้ว การฝังเข็มร่วมกับการรมยาเป็นต้น 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพธิภัณฑ์สัตว์น ้าเชิงโต้ตอบส้าหรับ

เด็กเรียนรูช้้า 

The Applying to Use AR-Code Technology for Development of Interactive 

Aquarium for Slow Learner   
 

พาสนา เอกอุดมพงษ์1* และ สิรริักษ์ ขันฒานุรักษ์1  

Passana Ekudompong1* and Sirirak Khanthanurak1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ

ส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบกับการใช้ตู้แสดงโครง

กระดูกสัตว์น้ า 3) ศึกษาความคงทนทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ช้าจากการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบกับการใช้ตู้ 

แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า ผู้เข้าทดลองท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนเรียนรู้ช้า จ านวน 20 คน  

ซึ่งได้มาโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลการทดลองใช้พิพธิภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ กับการใช้ตู้แสดงโครงกระดูก

สัตวน์้ า ระหวา่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – มถิุนายน 2562 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวจิัยพบวา่ พพิธิภัณฑ์สัตวน์้ าเชิงโตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า ผ่านการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญในระดับดี จากการเปรียบเทียบการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบกับตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า มีความ

แตกตา่งกัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพพิิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชงิโตต้อบสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครง

กระดูกสัตว์น้ า ท้ังยังพบว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบมีความคงทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วย 

ตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 
 

ค้าส้าคัญ:   เอ – อาร์โค้ด, เด็กเรียนรู้ช้า, พพิธิภัณฑส์ัตว์น้ า  
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Abstract     
The objectives of this research were to 1) develop AR- code interactive aquarium for user’s slow learners, 

and 2) study students’  learning achievement using interactive aquarium and fish skeleton display, and 3) study 

retention of slow learners regarding the use of interactive aquarium for learning. The sampling population consisted 

of twenty students. Purposive sampling was used for this purpose.  The data needed for the study was collected 

during the trial use of the interactive aquarium between February 2019 and June 2019.  The analyzing statistic 

was frequency, average, standard deviation.  Results from the research revealed that, the interactive aquarium 

was effective as the expert in good level, based on the comparison of data collected from the two groups of 

students, there was a difference of learning achievement gained by these students.  Learning achievement of 

student learning with interactive aquarium was higher than those who utilizing fish skeleton display.   The study 

also found that retention of slow learners regarding the use of interactive aquarium was higher than those who 

utilizing fish skeleton display. 
 

Keywords:   Ar- code, Slow learners, Aquarium 
 

บทน้า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 25 ก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ี ส่งเสริมการด าเนินงาน

การจัดตัง้แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวติให้ท่ัวถึง และพอเพยีง โดยต้องการให้สังคมไทยมโีครงสร้างพื้นฐานท่ีเกื้อหนุนต่อ

การเรียนรู้ ของบุคคล ในรูปของแหล่งการเรียนรู้ท่ีบุคคลสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายกว้าง ขวาง และมมีาก

พอเพียงท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น เช่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง  ๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 

พพิธิภัณฑห์อศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและ

นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อย่างอื่น [1] นอกจากจะต้องจัดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศกึษาตอ้งจัดให้บุคคลมีสทิธิและโอกาส

เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

คา่ใชจ้า่ยการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางรา่งกายจิตใจ สตปัิญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร 

และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย

โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษการศึกษาส าหรับคนพิการใน

วรรคสอง ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ท่ีผู้วิจัยสังกัดได้

ตระหนักถึงแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภายในมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน ที่ให้บริการเป็นแหล่งความคือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลศรีวิชัยตรัง ซึ่งเป็นแหล่ง

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม และจากการส ารวจเบ้ืองต้นของนักวิจัยพบวา่ ผู้มาใชบ้ริการพพิธิภัณฑส์ัตว์

น้ าราชมงคลศรีวิชัยตรัง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งมีนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ กลุ่มเรียนรู้ช้า อยู่ดว้ย ท าให้เมื่อมาใชบ้ริการแล้ว นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มเรียนรู้

ช้า มักจะตามเนื้อหาไม่ทัน ไม่เข้าใจในข้อมูลท่ีน าเสนอ คณะผู้วิจัยจึงได้น าเทคโนโลยี  AR- code มาพัฒนาเป็น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ เพื่อสร้างสื่อเสริมให้กับผู้ใช้บริการท่ีเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่ม

เรียนรู้ช้า ให้สามารถเข้าใจข้อมูลท่ีทางพิพิธภัณฑไ์ด้น าเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
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2542 มาตรา 10 ท่ีมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และด้วยลักษณะพิเศษของ

เทคโนโลยี AR- code ท่ีท าให้ผู้เรียนจับตอ้งสัมผัสได้ และมีคุณสมบัติการดึงดูดความสนใจในการเรียนได้ดีเพราะเป็น

สื่อท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ ดังนั้นหากน าความสามารถของเทคโนโลยี AR- code มาพัฒนาแล้ว คณะผู้วิจัยคาดว่าจะ

ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมตรงกับการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้กลุ่มเรียนรู้ช้า เพราะ

สื่อท่ีเหมาะสมส าหรับ กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้านั้นควรเป็นสื่อท่ีผู้เรียนจะต้องจับต้องสัมผัสได้ [2] และต้องมีการปฏสิัมพันธ์ 

สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้นัน้เอง 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
อุปกรณท่ี์ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

- เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 

- เครื่องคอมพวิเตอร์ PC พร้อม Web Camera 

- โทรศัพท์ Smart phone หรือ Tablet 

- ระบบอนิเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) (EDGE) (4G)  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ 

- เทคโนโลยี AR- code พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ำเชิงโต้ตอบ ส้ำหรับเด็กเรียนรู้ 
- ตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 

ตัวแปรตน้                                        ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการประยุกต์เทคโนโลยี AR- code มาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็ก

เรียนรู้ช้าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมท้ังท าแบบทดสอบ และแบบสอบถามเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และ

ความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ส าหรับเด็กเรียนรู้ช้าท่ีตรงกับความต้องการ และ

ความเหมาะสมของผู้เรียนกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า ในส่วนของสถานท่ีท าการทดลอง และเก็บข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยใช้ 

พพิธิภัณฑ์สัตวน์้ าราชมงคลตรัง โดยการด าเนนิการวจิัยนัน้มขีั้นตอนดังนี้ 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเด็กเรียนรู้ช้า และสื่อเชงิโตต้อบ 

1.1 การศึกษาข้อมูลถึงความเป็นไปได้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการถงึความเป็นไปได้ของการประยุกต์เทคโนโลยี 

AR- code มาพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า ด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับเด็กเรียนรู้ช้า 

1.2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสื่อ ความเป็นไปได้ตามก าหนดตารางพิจารณาระยะเวลาท่ีใช้ในการ

พัฒนาระบบแตล่ะขั้นตอน 

- เทคโนโลย ีAR- code

พพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิ

โตต้อบส าหรับเด็ก

เรียนรู้ช้า 

 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความคงทนทางการเรียน 
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1.3 ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และจัดท า Flow chart  

1.4 ท าการวเิคราะห์ปัญหา วเิคราะห์ความต้องการ 

2. การออกแบบระบบ มีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 ศกึษาวธีิพัฒนาระบบ ท าการก าหนดปัญหา วเิคราะห์ และออกแบบระบบ 

2.2 ศกึษาความเป็นไปได้ในการออกแบบพพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า 

2.3 ท าการออกแบบ Flow chart ของพพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า 

3. การสร้างสือ่ 

3.1 ก าหนดขั้นตอนในการสร้างตัวละครและฉากท่ีได้ออกแบบไว้แล้วในขั้นตอนของการออกแบบตัว

ละครและฉาก และขั้นตอนการวาดบทด าเนินเร่ือง (Storyboard) ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างตัวละคร (Model) ได้อย่าง

รวดเร็วเพราะได้ออกแบบไวล้่วงหนา้แล้ว  

3.2 จากนัน้สร้างพื้นผิว UVWs โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6   

3.3 การใช้งานโปรแกรม Unity 5.5.2 โปรแกรม Unity คือโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับสร้าง Engine ของเกมหรือ

สร้าง แอปพลิเคชัน จุดเด่นคือการใช้งานท่ีง่าย สามารถเข้ากันได้กับทุกแพลทฟอร์ม และรองรับระบบปฏิบัติการพื้นฐาน 

ท้ังมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการสร้าง แอปพลิเคชัน บนมือในระบบ Android 

เมื่อเสร็จสิน้การ Save แล้ว จึงน าไฟล์ apk ไปตดิตัง้บนอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต  

3.4 การตัดตอ่ใส่เสียงพากยแ์ละเสียงประกอบ เป็นการน าไฟล์เสียงท่ีเลือกจากส่วนท่ีส าคัญมาตัดต่อสร้าง

เนื้อหาให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีวางไว้ ในการวิจัยคร้ังนี้ทีมผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนื่องจากเป็น

โปรแกรมท่ีเสถียร และสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายชนิด การน าไฟล์งานท่ีสร้างจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

เข้าสู่โปรแกรม Unity 5.5 เพื่อใช้ประกอบ แอปพลิเคชัน นั้นจะต้องใช้เป็นนามสกุล วิดีโอ.mp4 และเสียง .mp3 

นอกเหนอืจากท่ีกล่าวมานัน้ไมส่ามารถรองรับการใชง้านบนอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ตได้  

3.5 การคัดกรองและสร้างเนื้อหา เนื้อหาได้มาจากการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวน์้ าท่ีแสดง

ในพิพิธภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AR-code และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลกลุ่มผู้เรียนรู้ช้า โดยจากการ

ทดลอง ทีมวิจัยไม่สามารถใช้เนื้อหาเหมือนสื่อท่ัวไปท่ีใช้สอนกับผู้เรียนปกติได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ทดลองสอนโดยใช้สื่อ

ท่ัวไป กับผู้เรียนกลุ่มผู้เรียนรู้ช้า พบวา่ไมไ่ด้รับความสนใจจากผู้เรียนกลุ่มผู้เรียนรู้ช้า และยังพบปัญหาจากการใชส้ื่อท่ัวไป 

โดยพบว่าผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเรียนรู้ช้าไม่สามารถเข้าใจหรือตามเนื้อหาได้ทัน จึงได้ประชุมทีมวิจัยเพื่อหาสาเหตุ จึงพบว่า 

ปลาบางชนดิออกเสียงยากเกินไป และไมเ่คยพบเจอในชวีิตจริง อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลกลุ่มผู้เรียนรู้ชา้จึงให้

ค าแนะน าให้ปลาท่ีออกเสียงง่าย มีลักษณะกายภาพท่ีเห็นเด่นชัด ขนาดใหญ่ ส่วนด้านความสนใจอื่น ๆ พบว่าเด็กเรียนรู้

ช้าจะให้ความสนใจต่อเสียง และภาพเคลื่อนไหวมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ท่ัวไป สามารถเรียนได้ต่อเนื่องนานกว่าสื่อชนิดอื่น 

เพราะเด็กเรียนรู้ช้าสามารถควบคุมสื่อได้ด้วยตนเอง และในขั้นตอนการสร้างสื่อจากการท่ีคณะผู้วิจัยได้ท า

สื่อคอมพิวเตอร์ท่ีมีความละเอียดสูง (High-definition) พบว่าเกิดความล่าช้าในการแสดงผล ท าให้กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้าขาด

ความอดทน/ไม่พึงพอใจในการรอการแสดงผล กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้าจึงไม่ประสงค์จะเรียนรู้ต่อ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

เบื้องต้นของทีมผู้วิจัย ท่ีพบว่าเด็กเรียนรู้ช้ามักมีความยากล าบากในเร่ืองคงความสนใจ มีความสนใจสั้น ท างานอะไรไม่

ค่อยได้นาน จึงมักไม่ชอบการรออะไรนาน ๆ หรืออยู่กับอะไรนาน ๆ [3] จากนั้นทีมวิจัยจึงน าผลจากการทดลองใช้ของ

กลุ่มผู้เรียนรู้ช้ามาปรับปรุงสื่อ จนได้สื่อท่ีสามารถน าไปทดลองใชก้ับผู้เข้าทดลองเพื่อเก็บผลในขั้นตอนต่อไป  
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการใชง้าน แอปพลเิคชัน 

 

4. การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

4.1 ศกึษาการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรู้ช้า โดยข้อสอบเป็นแบบอัตนัย จ านวน 

10 ข้อ และจับคู่ 5 ข้อ โดยข้อสอบท้ัง 2 ส่วนได้ผ่านการหาความยากง่ายของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีความยากง่ายอยู่ท่ี 0.30 – 0.66 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจะมีระดับความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่งจะ

ท าให้เกิดค่าอ านาจการจ าแนกสูงสุดและมีความเชื่อม่ันสูง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรู้ผลการเรียนโดยท่ัวไป  

มักนิยมให้มีข้อสอบท่ีมีระดับความยากง่ายในระดับต่าง ๆ ปะปนกันไป โดยจัดให้มีข้อสอบมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ  

( p มคี่าใกล้เคียง 0.5 ) [4] 

4.2 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยค านึงความยากง่าย ขอบเขตของเนื้อหา และ

วัตถุประสงค์ในการเรียน รวมถึงระยะเวลาในการท าแบบทดสอบของผู้เรียน 

4.3 ตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบ แล้วจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแล

กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า รวมท้ังอาจารยผ์ู้สอนกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า ตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

4.4 เมื่อแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแล้ว จึงน าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไป

ใชใ้นกระบวนการวจิัยในล าดับตอ่ไป 

5. ด าเนนิการทดลอง และเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.1 คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงผู้เรียนกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้าเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลคร้ังนี้ ซึ่งการทดลองอยู่ภายใต้ 

การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็กเรียนรู้ช้า หากการทดลองส่งผลกระทบต่อความพร้อมและอารมณ์ของ

กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า การทดลองจะถูกยุติทันทีจนกวา่จะเกิดความพร้อมอกีคร้ัง 

5.2 สาธิตการใช้เทคโนโลยี AR- code พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ ให้แก่กลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า จากนั้นให้

ผู้เรียนทดลองใชเ้ทคโนโลย ีAR- code พพิธิภัณฑ์สัตวน์้ าเชงิโตต้อบ  

5.3 จัดการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้ผู้เรียนได้ทดลองใชเ้ทคโนโลย ีAR- code พพิธิภัณฑ์

สัตวน์้ าเชงิโตต้อบ ในการเรียนการสอนจริง เมื่อเรียนจบ จัดการสอบโดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีผ่านการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยทีมวจิัยจะสอบถามกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้าเป็นรายบุคคล และอธิบายด้วยภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้มาก

ท่ีสุด ซึ่งส าหรับกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า บางรายอาจใช้เวลามากนอ้ยแตกตา่งกัน  

5.4 การทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในการทดลองครั้งนี้ แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น  

2 กลุ่ม ซึ่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งคัดจากอายุและระดับความสามารถที่มีความใกล้เคียงกัน ในการทดลองครั้งนี้ 
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คัดจากผู้เรียนท่ีมีอายุ 4 ปี และคละให้มีเด็กท้ัง 2 กลุ่มมเีด็กท่ีมีระดับการเรียนสูง และต่ าเท่า ๆ กันท้ัง 2 กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี 

1 เป็นกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า จ านวน 10 คน ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วยเทคโนโลยี AR- code พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 

เชิงโต้ตอบ และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า จ านวน 10 คน โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์

น้ า จากนัน้จึงน าผลไปวเิคราะห์ทางสถิตติอ่ไป 

5.5 ทดสอบผลความคงทนในการเรียนรู้ ระยะเวลาท่ีควรใช้วัดความคงทนในการเรียนรู้น้ัน ควรให้ห่างจาก

การทดสอบคร้ังแรกอย่างน้อย 2 – 4 สัปดาห์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเกิดจากความเคยชินในการท า

แบบทดสอบหรือการจ าข้อสอบ [5] ในการทดลองคร้ังนี้จึงจัดการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกคร้ัง เพื่อวัดผล

ความคงทนในการเรียนหลังจากการสอบคร้ังแรก 30 วัน จากนัน้น าผลไปวเิคราะห์ทางสถิตติอ่ไป 

6. สถิตท่ีิใชใ้นการงานวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็ก

เรียนรู้ช้า” คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บได้จากภาคสนาม และรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยแสดงให้เห็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 

1. เทคโนโลย ีAR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า  

เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้าท่ีผ่านการประเมินจาก

ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์น้ าท่ีแสดงในพิพิธภัณฑ์  1 ท่าน ผู้ เชี่ยวชาญทาง 

ด้านเทคโนโลย ีAR-code 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลกลุ่มผู้เรียนรู้ช้า 1 ท่าน ในส่วนของพพิธิภัณฑ์สัตวน์้ าเชิง

โตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ชา้ จะประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 สว่นคือ  

1.1 ทริกเกอร์ ใชใ้นการก าหนดต าแหนง่ของวัตถุ  

 

 
ภาพที่ 2 ทริกเกอร์ 

 

1.2 กล้อง เช่น กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการส่องทริกเกอร์แล้วส่ง

ข้อมูลเข้า AR Engine 
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ภาพที่ 3 จอแสดงผล 

 

1.3 AR Engine เป็นตัวส่งข้อมูลท่ีอ่านเข้าสู่โปรแกรมประมวลเพื่อแสดงออกทางหนา้จอ ในการทดลอง

ครัง้นี้ใชโ้ปรแกรม Unity  

1.4 จอแสดงผล เพื่อแสดงผลการโต้ตอบของสื่อท่ีผ่านการประมวลจาก AR Engine  

2. ผลการประเมินสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 1 การประเมินสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

x̄  S.D. ระดับ 

1. ด้านเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 

2. ด้านการออกแบบ 4.00 0.00 ด ี

3. ด้านการใชง้าน 4.00 0.60 ด ี

      ผลการประเมนิ 4.33 0.20 ด ี

   

จากตารางท่ี 1 พบว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า นี้มีผลการประเมินเชิงคุณภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่านในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 แสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบนี้ มีความ

เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กเรียนรู้ช้าได้ 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่าน

ตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า รายบุคคล 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ี

เรียนผ่านตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 

กลุ่มที่เรียนดว้ยพพิิธภัณฑส์ตัว์น ้าเชิงโต้ตอบ กลุ่มที่เรียนดว้ยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น า้ 

คนที ่ คะแนนเต็ม  คะแนน คนที ่ คะแนนเต็ม  คะแนน 

1 10 8 1 10 3 

2 10 6 2 10 5 

3 10 7 3 10 6 

4 10 5 4 10 5 

5 10 5 5 10 5 
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กลุ่มที่เรียนดว้ยพพิิธภัณฑส์ตัว์น ้าเชิงโต้ตอบ กลุ่มที่เรียนดว้ยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น า้ 

6 10 6 6 10 6 

7 10 6 7 10 5 

8 10 7 8 10 4 

9 10 7 9 10 4 

10 10 6 10 10 4 

คะแนนเฉลี่ย 10 6.3 คะแนนเฉลี่ย 10 4.7 

 

จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพพิธิภัณฑส์ัตว์น้ า

เชิงโต้ตอบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วย

พพิธิภัณฑส์ัตวน์้ าเชิงโต้ตอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 6.3 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนดว้ยตูแ้สดงโครงกระดูก

สัตว์น้ า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.7 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าเชงิโตต้อบ สูงกว่า

กลุ่มท่ีเรียนดว้ยตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 

 4. ผลความคงทนทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ี

เรียนผ่านตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า ท าการสอบหลังจากการสอบครัง้แรก 30 วัน  
 

ตารางที่ 3 แสดงความคงทนทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ี

เรียนผ่านตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า ท าการสอบหลังจากการสอบครัง้แรก 30 วัน  

กลุ่มที่เรียนดว้ยพพิิธภัณฑส์ตัว์น ้าเชิงโต้ตอบ กลุ่มที่เรียนดว้ยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น า้ 

คนที ่ คะแนนเต็ม  คะแนน คนที ่ คะแนนเต็ม  คะแนน 

1 10 7 1 10 3 

2 10 6 2 10 4 

3 10 8 3 10 4 

4 10 6 4 10 3 

5 10 5 5 10 5 

6 10 4 6 10 5 

7 10 5 7 10 3 

8 10 7 8 10 1 

9 10 7 9 10 5 

10 10 6 10 10 3 

คะแนนเฉลี่ย 10 6.1 คะแนนเฉลี่ย 10 3.6 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่าความคงทนทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ  

มีคะแนนสูงกว่า ผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า กลุ่มท่ีเรียนด้วยสิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบได้คะแนนเฉลี่ยคือ 

6.1 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า ได้คะแนนเฉลี่ยคือ 3.6 แสดงว่าความ

คงทนทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า 

5. ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนของผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ และผู้เรียนรู้ช้าท่ี

เรียนผ่านตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า ระหวา่งสอบคร้ังแรกและสอบคร้ังท่ี 2 หลังจากการสอบคร้ังแรก 30 วัน 
 

ตารางที่ 4 แสดงการวัดความคงทนทางการเรียนของผู้เรียนรู้ชา้ที่เรียนผ่านพพิิธภัณฑ์สัตวน์้ าเชิงโตต้อบ และผู้เรียนรู้

ชา้ที่เรียนผ่านตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า ระหว่างสอบครัง้แรกและสอบครัง้ท่ี 2 หลังจากการสอบครัง้แรก 30 วัน 

รูปแบบสื่อ 
สอบครั งแรก  

สอบหลังจาก 

การสอบครั งแรก 30 วัน 

คะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย คะแนนเต็ม  คะแนนเฉลี่ย 

1. พิพธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบ 10 6.3 30 6.1 

2. ตู้แสดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 10 4.7 30 3.6 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าความคงทนทางการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ 

และผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า ผลความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์

สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 6.1 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า  

ได้คะแนนเฉลี่ย 3.6 ซึ่งผลท่ีออกมานี้แสดงเห็นได้วา่คะแนนของท้ัง 2 กลุ่มลดลง แตค่วามคงทนทางการเรียนของกลุ่ม

ท่ีเรียนรู้ดว้ยพพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบ ยังสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนดว้ยตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR- code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบส าหรับเด็ก

เรียนรู้ช้า” ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับผู้เรียนรู้ช้า จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ทดลองใชส้ื่อท้ัง 2 ประเภท ซึ่งสรุปผลการทดลองได้ดังนี้  

  1. จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน พบวา่พิพิธภัณฑส์ัตว์น้ าเชิงโตต้อบส าหรับเด็กเรียนรู้ชา้ที่ได้รับ

การพัฒนาขึ้นมานี้มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.33 แสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ

ส าหรับเด็กเรียนรู้ช้า ท่ีได้พัฒนาส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ สามารถน ามาใช้ใน

การทดลองของการวจิัยในครัง้นี้ 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโตต้อบ และ

ผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิง

โต้ตอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 6.3 จากคะแนนเต็ม 10 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูก

สัตว์น้ า 4.7 แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพพิิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชงิโต้ตอบ สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วย

ตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพธิภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ ได้คะแนน

เฉลี่ยคือ 6.1 จากเต็ม 10 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ าได้คะแนนเฉลี่ย
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คือ 3.6 จากเต็ม 10 ซึ่งผลจะเห็นได้ว่าคะแนนของท้ัง 2 กลุ่มลดลง แต่ความคงทนทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วย

พพิธิภัณฑส์ัตว์น้ าเชงิโตต้อบ ยังสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนดว้ยตูแ้สดงโครงกระดูกสัตวน์้ า 

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างผู้ เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ

และผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียน

ด้วยสิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบได้คะแนนเฉลี่ย 6.3 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยบัตรค าได้คะแนนเฉลี่ย 

4.7 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดง

โครงกระดูกสัตว์น้ าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ บุญสมธป [6] ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การสร้างความ

สนใจในช้ันเรียนดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสรมิ โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เมื่อใช้เทคโนโลยี

ความจริงเสริม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.88 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยน 16.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เป็นไป

ตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูลศรี เวศย์อุฬาร [7] ซึ่งได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง หนังสือ Augmented 

Reality วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน จากแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนังสอื Augmented Reality ท่ีสร้างขึน้ มี่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.54 ค่าเฉลี่ยส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.05 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 21.95 

ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.21, ค่า t เท่ากับ -22.73 ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) มคี่าเป็นบวกเท่ากับ 

0.099 ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียนนั้นมีความสัมพันธ์กัน Sig มีค่า 0.559 จึงสรุปได้ว่า

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  

5. ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนระหว่างผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านพพิิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชงิโตต้อบ และ

ผู้เรียนรู้ช้าท่ีเรียนผ่านตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ า จากการศกึษาพบว่า ผลความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่มท่ีเรียนด้วย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 6.1 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูก

สัตวน์้ าได้คะแนนเฉลี่ย 3.6 ซึ่งผลท่ีออกมานี้แสดงให้เห็นว่าคะแนนของท้ัง 2 กลุ่มลดลง แตค่วามคงทนทางการเรียนรู้ของ

กลุ่มท่ีเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเชิงโต้ตอบ ยังสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนด้วยตู้แสดงโครงกระดูกสัตว์น้ าซึ่ง มนต์ชัย เทียนทอง 

[8] ได้ก าหนดเกณฑ์ไวว้า่หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ไม่เกิน 30 วัน ความคงทนทางการเรียนจะลดลงได้ไมเ่กินร้อยละ 

30 และหากมคีวามคงทนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะถือวา่เป็นบทเรียนท่ีมีคุณภาพดี แสดงให้เห็นวา่ความคงทนในการเรียนรู้

ของพิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าเชิงโตต้อบ ท่ีเป็นเคร่ืองมือวิจัยในคร้ังนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสอดคล้องกับงานวจิัยของ 

พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ [9] ซึ่งได้ท าวิจัยเร่ือง เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริมความคงทนในการจ าค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ โดยพบว่า เมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทันทีด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมพบว่าคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน และเมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนทันทีและคะแนน

ทดสอบหลังการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน มีผลไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปได้ว่าการออกแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม

สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีประกอบด้วยบัตรค าศัพท์แสดงภาพตรงตามความหมายของค าศัพท์ เมื่อใช้งานผ่าน

แอพพลิเคชั่น AR Word มกีารแสดงผลค าศัพท์ด้วยโมเดล 3 มติ ิท่ีเคลื่อนไหวโต้ตอบกับผู้เรียนและมีเสียงอา่นค าศัพท์นั้น

สามารถท าให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เสาวลักษณ์ ชนะพาล [10] ซึ่งได้ท าวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ความคงทน

ในการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแรงและความดัน โดยใชโ้ปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกันจากผลงานวิจัยพบว่า หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรียนสามารถ 

คงความรู้ได้คดิเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 89.00 และ 86.00 ตามล าดับ 
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ระบบเพื่อการบริหารจดัการในการโปรโมตและสั่งซื อสนิค้า : กรณีศกึษาร้าน  

Coffee Mugs 

System for Management of Promotion and Purchase of Products : Case Study of 

Coffee Mugs shop 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, กรกฏ เนียนไธสง1 และ ทัศนยี์ วงศ์ถา1  

Yeunyong Kantanet1*, Korakot Nianthaisong1 and Tussnee Wongtha1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบท่ีจะช่วยเพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าให้กับทางร้าน Coffee 

Mugs 2) พัฒนาระบบท่ีจะช่วยโปรโมตข่าวสารของทางร้าน Coffee Mugs ให้กับลูกค้าได้รับทราบ กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ นิสติคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 30 คน เครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการวิจัย 1) ระบบเพื่อการบริหารการจัดการและสั่งซื้อสินค้า 2) แบบสอบถาม-ความพึงพอใจของผู้ใช ้3) แบบ

ประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซื้อสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้ามีส่วนของระบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ของผู้ใชง้านระบบ และส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อ 

สินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3 )ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้า

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  
 

ค้าสา้คัญ:   ระบบ, การบริหารจัดการ, โปรโมต, สั่งซือ้สนิค้า 
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Abstract 
This research aims to 1 )  develop a system that will increase the way of ordering products to Coffee Mugs.  

2) Develop a system to help promote Coffee Mugs news to customers. The sample was 30 students of the 4th year 

Information Technology program, University of Phayao.  The research tools used were a system for management of 

promotion and purchase of products, A Qualitative Evaluation form, and A Satisfaction Questionnaire. The data analysis 

uses basic statistics which are mean and standard deviation. 

The results of the research are as follows:  1 )  The management system for promoting and ordering products 

has 2  parts of the system which are users and administrator, 2)  The users’  satisfaction towards The management 

system for promoting and ordering products was at the high level, and 3 )  the quality of The management system for 

promoting and ordering products identified by experts was at a high level. 
 

Keywords:   System, Management, Promote, Order 
 

บทน้า 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอาจเรียกได้ว่า เป็นยุค

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมี  

การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงท าให้คนท่ัวไปได้ให้ความส าคัญในด้านของข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น โดยแหลง

ข้อมูลต่าง ๆ ก็ได้มาจากหลาย ๆ แหลง่ ในปัจจุบันได้เข้ามามบีทบาทอยา่งมากในทุกหน่วยงาน หรือองคก์รธุรกิจ เพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานการด าเนินธุรกิจในการจัดซื้อสินค้า และการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของทางร้าน อีกท้ังสินค้ายังไมแ่พร่หลาย ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักกับทางร้านมากนัก จึงมองเห็น

ความส าคัญในการจัดท าเว็บไซต์  ซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce)  

จึงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีเป็นช่องทางในการขายสินค้า เพราะอินเตอร์เน็ตนับวา่ยิ่งมอีัตราการเติบโตมาก ผู้ใชง้านก็เพ่ิมสูงขึน้ 

และไม่มีใครปฏเิสธได้ว่า เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) กลายเป็นบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ต ท่ีน้อยคนนัก

จะไมรู้่จัก และรูปแบบการน าเสนอของเว็บไซต์ตา่งต้องการเข้าถึงการตอบสนองตอ่ผู้ใช้งานมากขึ้น ไมเ่ป็นแคเ่พยีงการ

แสดงข้อความเอกสารท่ีไม่ซับซ้อนดูนา่เบ่ือเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท าให้มีการซื้อขายสั่งจองผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเลอืกซือ้เปรียบเทียบราคาสินค้า มีการสั่งซือ้สนิค้าได้และมเีงื่อนไขการช าระเงิน 

การน าระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการด าเนินธุรกิจ มีอยู่ 2 สาเหตุคือ เพื่อใช้เป็นคนกลางใน 

การจัดหาหรือการจัดจ าหน่ายบนอินเทอร์เน็ต และ เพื่อสนับสนุนสินค้าจากธุรกิจของตัวเอง จากกรณีศึกษาทาง  

คณะผู้จัดท าวิจัยได้ใช้ร้าน Coffee Mugs เป็นกรณีศึกษา โดยพบวา่ประเด็นปัญหาหลักของทางร้านมีอยู ่3 ประเด็นคือ  

1) ทางร้านมีช่องทางในการสั่งซื้อของทางร้านลูกค้าจะต้องไปสั่งซื้อได้แค่ท่ีหน้าร้าน หรือโทรสั่งกับทางร้าน แต่ลูกค้า

ส่วนใหญ่ไม่ทราบเบอร์ติดต่อกับทางร้าน 2) ทางร้านไม่มีช่องทางในการติดต่อ หรือ ใช้โปรโมตร้าน ในสื่อสังคม

ออนไลน์ จึงท าให้ไม่เป็นท่ีลูกของลูกค้า จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาท าให้ทราบถึงความส าคัญของการน าระบบ

พานชิย์อิเล็กทรอนิกสม์าประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจว่ามผีลกระทบอย่างไรตอ่ธุรกิจ   

  



1607 

 
 

-Proceeding- 

 

เนื่องจากทางร้านมีเฉพาะกลุ่มลูกค้าเพียงแค่บางส่วน ผู้ประกอบการจึงต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น  

โดยจะตอ้งท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ให้มากขึน้กวา่เดิมหรือการขยายสาขาของธุรกิจแต่ในการขยายสาขาของธุรกิจ 

ต้องอาศัยเงินลงทุนท่ีสูงและขาดท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ประกอบกับทางร้านขาดพนักงานในการท่ีจะดูแลระบบ การจัด 

การสินค้าก็ไมเ่อื้ออ านวยต่อการขยายกิจการซึ่งจะยากต่อการด าเนินธุรกิจภายในอนาคต จึงได้มีการพัฒนาระบบส าหรับ

การซื้อ-ขาย สินค้าขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า และเพิ่มความรวดเร็วในการท าการซื้อสินค้า 

คณะผู้จัดท าวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบท่ีจะชว่ยสนับสนุนทางร้าน Coffee Mugs ซึ่งระบบนี้จะช่วย

เพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าประเภท เคร่ืองดื่ม และเค้กให้กับทางร้านพร้อมสามารถช าระเงินผ่านทางระบบนี้  

ซึ่งยังใชร้ะบบนี้ในการโปรโมตข่าวสารตา่ง ๆ จากทางร้าน ให้ลูกค้าที่สมัครสมาชิกกับระบบนี้ได้ทราบอกีด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบท่ีจะชว่ยเพิ่มช่องทางในการส่ังซื้อสินค้าให้กับทางรา้น Coffee Mugs 

2. เพื่อพัฒนาระบบท่ีจะชว่ยโปรโมตข่าวสารของทางรา้น Coffee Mugs ให้กับลูกค้าได้รับทราบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. อ านวยความสะดวกในการสั่งซือ้สนิค้าของร้าน Coffee Mugs ให้กับลูกค้า 

2. เพิ่มช่องทางในการโปรโมตข่าวสารจากทางร้านให้ลูกค้าได้ทราบ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกลักษณ์  รังสีกรรพุม (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ร้านขายรองเท้าออนไลน์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ใช้การ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเข้ามาเป็นทรัพยากรในการประมวลผล และใชร้ะบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์เข้ามาชว่ยในการสร้าง

เว็บไซต์โดยมีภาษาพีเอชพีใช้ในการพัฒนา เมื่อใช้ระบบท่ีพัฒนาแล้วสามารถช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของร้านมีความสะดวกใน

การบริหารจัดการเว็บไซต์ร้านค้า อีกท้ังยังสามารถเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ และผู้ท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าสามารถ

เข้าถึงข้อมูลสินค้าและท าการเลอืกซื้อได้ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตไมว่า่อยู่ท่ีใด 

นักขัตภาส เร่ืองเพิ่มพูน (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์  การศึกษาโครงการเฉพาะ

เร่ืองนี้ได้จัดท าระบบร้านขายรองเท้าออนไลนข์ึน้มาช่วยในการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

ตนเองรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดสินค้ายอดค่าช าระการสั่งซื้อสินค้า และเก็บข้อมูลประวัติข้อมูลของ

ลูกค้าท่ีได้ใชบ้ริการในระบบร้านขายรองเท้าออนไลน ์ การพัฒนานี้ใชภ้าษาพเีอชพใีนการพัฒนาโปรแกรมใช้มายเอสคิวแอ

ลบริหารการจัดการระบบฐานข้อมูล และใช้พีเอชพีคลาวด์เป็นตัวบริหารการจัดการระบบ ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซเพื่อท่ีจะ

ลดค่าใชจ้่ายในการน าเสนอตัวสินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึน้ และเป็นข้อมูลการซื้อขายท่ีถูกตอ้งแมน่ย า 

บุณฑริกา นันทิพงศ ์(2555) วจิัยเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคกบัการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตในเขตกรงุเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจัยท่ีได้ไปใช้ในการ วางแผนปรับปรุงการด าเนินธรุกิจบนอินเตอร์เน็ต

ส าหรับผู้ประกอบการและใช้เป็นข้อมลูในการ ตัดสินใจส าหรับผู้บริโภคท่ีซื้อหรือก าลงจะซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีท่ีเคยซื้อหรือก าลังจะซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ท้ังสิน้ 400 ราย การก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วจิัยค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ก าหนดความเชื่อมัน ท่ี 95% ความ

ผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นมี การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
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ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในชว่งเวลา

จ ากัด เพื่อน าไปชว่ยให้ผู้ประกอบการสามารถน าสื่อเครือข่ายสังคมออนไลนไ์ปปรับใช้เป็นกลยุทธ์สนับสนุนการเจริญเติม

โตของธุรกิจตอ่ไป กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิัยเป็นกลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีเข้ามาใช้บริการในตกึชนิวัตร 1 อาหารพหลโยธิน

เพลสพลาซ่า ที่เคยซือ้สินค้าและสั่งซื้อผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน ์จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี อาชพีธุรกิจส่วนตัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลนท้ั์ง 4 ด้านคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และส่งเสริม

การขายมคีวามส าคัญในระดับมาก ส่วนของพฤตกิรรมการซื้อ พบวา่ ส่วนใหญ่เหตุผลท่ีซือ้เพราะความสะดวกโดยใช ้Line 

ในการสั่งซื้อ และในชว่งเวลา 12.01 – 13.00 น. 

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีร (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า 

ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม  โดยประชากรท่ีใช้ท าการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้า

ประเภทเสื้อผ้าผ่านร้านค้าในสังคมออนไลน์ โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์และได้รับข้อมูล

แบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความสมบูรณท้ังสิ้นจ านวน 409 ชุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ม ี3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการน าเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อและ 

ช าระเงิน 
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ขั นตอนการด้าเนินการศกึษาการพัฒนาระบบด้าเนินการตามกระบวนการ SDLC 7 ขั นตอน ดังนี  

1. ท าการศกึษารวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหาและศกึษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหามาวิเคราะห์ระบบ ประกอบการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเจ้าของ

ร้าน ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความตอ้งการ 

3. น าข้อมูลท่ีได้จาการศกึษาและการวเิคราะห์ระบบในขั้นตอนนท่ี 2 มาประกอบในการออกแบบ 

4. น าข้อมูลท่ีได้จาการออกแบบ มาพัฒนาระบบ ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนั้นน าเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อประเมนิคุณภาพระบบ 

5. น าระบบท่ีออกแบบไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอยา่ง เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชท่ี้มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึน้ 

6. น าผลท่ีได้จากการทดลองมาใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล

การศกึษาพร้อมจัดท ารายงานผลการศกึษา จัดท าคู่มอืประกอบการใชง้าน เพื่อให้ระบบสามารถใชง้านได้จริง 

7. ท าการติดตั้งระบบเสร็จและมีการเร่ิมใช้งานระบบ ผู้ศึกษาต้องดูแลระบบและบ ารุงรักษาระบบ ศึกษา

ข้อผิดพลาดและท าการแก้ไข ตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน 

เครื่องมอืการวิจัย 

1.  ระบบเพื่อการบริหารการจัดการและสั่งซือ้สนิคา้ 

2. แบบสอบถาม - ความพงึพอใจระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซือ้สนิค้า 

3. แบบประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซือ้สนิคา้  
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กลุ่มเปา้หมาย 

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นสิิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ช้ันปีท่ี 4 

จ านวน 30 คน 

สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารี ราษฎร์. 

2551 : 176) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา่ ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับนอ้ย 

คา่เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
งานวจิัยนี้ได้ท าการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสนิค้า ซึ่งพัฒนาโดยใชภ้าษา 

PHP และฐานข้อมูล MySQL โดยมีผลการพัฒนาดังตอ่ไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื อสินค้า 

 

 
 

                ภาพที่ 1 หนา้สมคัรสมาชิก 

 

ภาพที่ 2 หนา้รายการสนิคา้(สว่นผู้ซือ้) 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงหน้าสมัครสมาชิกระบบเพื่อการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้า ภาพท่ี 2 

แสดงหน้ารายการสนิค้าในส่วนของผู้ซือ้ ซึ่งผู้ซือ้สามารถค้นหาสนิค้า เลอืกสั่งสนิค้าได้ 
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                 ภาพที่ 4 หนา้ตะกรา้สินคา้ 
 

ภาพที่ 5 หนา้ประวัตคิ าสั่งซื้อ 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงหน้าตะกร้าสินค้าเก็บข้อมูลของสินค้าลงในตะกร้าสินค้าโดยใช ้Session และ Array ภาพท่ี 5 

จะแสดงหนา้ประวัตคิ าสั่งซื้อของผู้ซื้อ สามารถยนืยันค าสั่งซื้อ ดูรายละเอยีดค าสั่งซื้อ ดูข้อมูลส่วนตัว และ แตม้สะสมได ้

 

  
 

   ภาพที่ 6 หนา้รายการค าสั่งซื้อ(ส่วนผู้ดูแลระบบ) 
 

ภาพที่ 7 รายละเอยีดค าสั่งซือ้(ส่วนผู้ดูแลระบบ) 
 

 จากภาพท่ี 6 แสดงหนา้รายการค าสั่งซื้อพร้อมแสดงสถานะค าสั่งซื้อ ภาพท่ี 7 แสดงรายละเอยีดค าสั่งซื้อ ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วย วันและเวลาท่ีสั่งและรับสินค้า ชื่อผู้สั่ง ช่องทางการช าระเงิน รายละเอียดสินค้า แต้มสะสมท่ีได้รับ  

ภาพหลักฐานการช าระเงิน และผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับสถานะค าสั่งซื้อนัน้ได้ด้วยตนเอง 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้ระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการ

สั่งซื อสินค้า  

หลังจากด าเนินการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซื้อสินค้า ท่ีพัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งด้วยแบบประเมินความพงึพอใจผลการประเมิน ดังตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

รายการ x̄  SD. ระดับความพึงพอใจ 

ก. ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 4.35 0.63 มาก 

1.ความงา่ย (User Friendly) ของการสั่งซือ้สนิค้า การช าระเงิน และ

การยืนยันค าสั่งซือ้ 

4.07 0.45 มาก 

2.ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 4.23 0.63 มาก 

3. ความเหมาะสมของขัน้ตอนการสั่งซื้อสินค้า 4.20 0.61 มาก 

4. ความพึงพอใจในขัน้ตอนการช าระเงนิ 3.97 0.72 มาก 

5. การค้นหาข้อมูลสนิค้า 4.37 0.61 มาก 

6. การเพิ่ม ลบ แก้ไขและการบันทึกข้อมูล 4.30 0.60 มาก 

ข. ด้านการออกแบบ 4.35 0.63 มาก 

7. ความสะดวกในการใชง้านระบบ 4.20 0.76 มาก 

8. ความสวยงาม ความทันสมัย และนา่สนใจของหนา้โฮมเพจ 4.20 0.55 มาก 

9. การจัดวางรูปแบบในเว็บไซตง์่ายตอ่การใชง้าน 4.43 0.63 มาก 

10. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้งา่ยและสวยงาม 4.47 0.63 มาก 

11. การใชภ้าษา และ สัญลักษณ์สื่อความหมายเข้าใจง่าย 4.30 0.47 มาก 

รวม  4.25 0.61 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซื้อ

สินค้า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, SD. = 0.61 ) พบว่า ส่วนท่ี 1 ด้านประสิทธิภาพการท างานของ

ระบบ x̄ = 4.35, SD. = 0.63 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.97 – 4.37 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.45 – 0.72 และในส่วนท่ี 2 ด้านการออกแบบ x̄ = 4.35, SD. = 0.63  เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่อยู่ใน

ระดับมากโดยค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 4.20 – 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.47 – 0.76 

 

  



1612 

 
 

-Proceeding- 

 

3. ผลการประเมนิคุณภาพระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซื อสินค้า  

ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความช านาญด้านการพัฒนาระบบ จ านวน 3 คนดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและการสั่งซือ้สนิค้า 

รายการ x̄  SD. ระดับความพึงพอใจ 

ก. ด้านความเหมาะสมในการท้างานของระบบ 4.5 0.39 มากทีสุ่ด 

1.ความเหมาะสมของการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสนิคา้ 4.33 0.58 มาก 

2.ความเหมาะสมของการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสโิปรโมช่ัน 4.00 0.00 มาก 

3.ความเหมาะสมของการตรวจสอบค าสั่งซือ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.ความเหมาะสมของการแกไ้ขสถานะค าสัง่ซื้อ 4.67 0.58 มากที่สุด 

5.ความเหมาะสมของการเรียกดูข้อมูลสมาชกิ 4.67 0.58 มากที่สุด 

6.ความเหมาะสมของการช าระเงิน 4.33 0.58 มาก 

ข.ดา้นความสะดวกและง่ายตอ่การใช้งาน 4.25 0.29 มาก 

7.ความสะดวกและงา่ยตอ่การจดัการขอ้มูล (เพิ่ม , ลบ, แก้ไข) 4.33 0.58 มาก 

8. ความสะดวกและง่ายต่อการเรียกดูค าสั่งซือ้ 4.00 0.00 มาก 

9.ความสะดวกและงา่ยตอ่การจัดการสถานะค าสั่งซื้อ 4.67 0.58 มากที่สุด 

10.ความสะดวกและงา่ยตอ่การจัดการด้านการช าระเงิน 4.00 0.00 มาก 

ค.ด้านการออกแบบ 4.17 0.29 มาก 

11.ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหนา้โฮมเพจ 4.33 0.58 มาก 

12.การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์งา่ยตอ่การใชง้าน 4.33 0.58 มาก 

13.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้งา่ยและสวยงาม 4.00 0.00 มาก 

14. การใชภ้าษา และ สัญลักษณ์สื่อความหมายเข้าใจง่าย 4.00 0.00 มาก 

ง. ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.22 0.19 มากทีสุ่ด 

15.การก าหนดรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใชง้าน 4.67 0.58 มากที่สุด 

16. การตรวจสอบสิทธ์ิของผู้ใชเ้พื่อเข้าถึงขอ้มูล 4.00 0.00 มาก 

17.การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดยผู้ใช้งาน 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.29 0.29 มาก 

 

จากตารงท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เชี่ยวชาญ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก   

(x̄  = 4.29, SD. = 0.29) พบว่า ส่วนท่ี 1 ด้านความเหมาะสมในการท างานของระบบ x̄  = 4.5, SD. = 0.39 เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33 – 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  

0.00 – 0.58 ส่วนท่ี 2 ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน x̄ = 4.25, SD. = 0.29 เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยูใ่นระดับมาก

ถึงมากท่ีสุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.58 ส่วนท่ี 3  

ด้านการออกแบบ x̄ = 4.17, SD. = 0.29 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.33 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.58 ส่วนท่ี 4 ด้านการรักษาความปลอดภัย x̄  = 4.67, SD. = 0.58  
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เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  

0.00 – 0.58 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อสินค้า : กรณีศึกษาร้าน Coffee Mugs โดยได้พัฒนาขึ้นมี

ส่วนประกอบในการใช้งานอยู่ 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนของผู้ซื้อและส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น าระบบท่ี

พัฒนาขึ้นไปให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ แล้วท าการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ และได้ผลการสอบถามความพึงพอใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการในการโปรโมตและสั่งซื้อ

สินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งท่ีเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะ คณะผู้วิจัยได้ท าตามกระบวนการ SDLC 7 โดยท า 

การรวบรวมข้อมูล และ ท าการสอบถามความต้องการของเจ้าของร้าน Coffee Mugs แล้วน ามาวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบตามความต้องการของเจ้าของร้าน ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในการสั่งซื้อสินค้ารวมไปถึงดึงดูดลูกค้าให้

เข้ามาใช้บริการกับทางร้าน โดยระบบยังมีการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลสมาชิก ทุกการสั่งซื้อของสมาชิก

สามารถเก็บเป็นแต้มสะสมเพื่อน าไปใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของทางร้านได้ ซึ่งโปรโมชั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านทางระบบของลูกค้า ท้ังในเร่ือง การได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษ เพื่อท าให้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกวา่

ร้านอื่น ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ าเสมอ เช่น ให้ส่วนลดตามเทศกาลต่าง ๆ โดยเป็นการคืนก าไรให้

ลูกค้าท่ีใช้บริการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ท้ังนั้นตัวระบบจะช่วยเพิ่มช่องทางในสั่งซื้อให้กับทางร้าน และยังมี

โปรโมชั่นท่ีจะชว่ยกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านอกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ นักขัตภาส เรืองเพิ่มพูน (2556) 

ได้ท าการวิจัย เร่ือง ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ ได้จัดท าระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ขึ้นมา เพื่อช่วยในการอ านวย

ความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยตนเองมีการจัดเก็บข้อมูลของรายละเอียดสินค้า ยอดค่าช าระ 

การสั่งซื้อสินค้า และเก็บข้อมูลประวัติข้อมูลของลูกค้าท่ีได้ใช้บริการในระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ ภัทรานษิฐ์ ฉายสุวรรณคีร (2559) ได้ท าการศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า

ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม โดยประชากรท่ีใช้ท าการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้า

ประเภทเสื้อผ้าผ่านร้านค้าในสังคมออนไลน์ โดยการส ารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์และได้รับข้อมูล

แบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความสมบูรณท้ังสิ้นจ านวน 409 ชุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ม ี3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการน าเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกในการสั่งซื้อและ 

ช าระเงิน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยต่อยอดงานวจิัยนี้ควรมกีารพัฒนาระบบให้มีหนา้รายงานผลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น มแีถบแสดงล าดับคิว

ของค าสั่งซือ้ท่ีก าลังด าเนนิการอยู ่เพื่อให้ผู้ซือ้สามารถทราบล าดับคิวค าสั่งซือ้ได้ และควรพัฒนาระบบให้สามารถเพิ่ม

รูปภาพสนิค้าได้หลายรูปภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเห็นสนิค้าได้หลายมุมมอง  
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สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัด

เชียงราย ในรูปแบบแอปพลเิคชัน บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai : 

Application Platform On the Android operating system.  

ชลิดา จันทจิรโกวิท1* 

Chalida Janthajirakowit1*  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ

ศึกษาความพึงพอใจของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใน

รูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูล น ามาสร้างสื่อ

การเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัตการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยพัฒนาพื้นฐาน

และทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยส่วนของเนื้อหาความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ และส่วนของแบบฝึกหัดด้านภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sample) คือ 

นักศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้มี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.62) และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (x̄ = 

4.75) 
 

ค้าสา้คัญ:   สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, แอปพลิเคชั่น 
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Abstract  
 The objectives of this study were to develop Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat University, 

Chiangrai, Application Platform On the Android operating system and to examine the satisfaction of system users. 

The researcher collected data, content and analyzed data.  Used to create develop Learning English For Student 

in Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai, Application Platform On the Android operating system form.  To help 

improve the fundamentals and skills of English language teaching of students Which consists of the content section 

of English language knowledge and parts of the English language exercise The efficiency of Learning English For 

Student in Chiangrai Rajabhat University.  The efficiency of Learning English For Student in Chiangrai Rajabhat 

University,Chiangrai province is done by evaluating from 3  experts and have tested with 30  users to study the 

satisfaction of users.  From the results, the effectiveness of Learning English For Student and the satisfaction of 

users were 4.62 and 4.75 as highest level.  
 

Keywords:   Learning English, English Language, Application 

บทน้า 

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษานานาชาติ (International Language) และประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ

ซึ่งน าเอาภาษาอังกฤษมาใชใ้นการติดตอ่สื่อสาร ท้ังภาคการเมอืง เศรษฐกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ การเรียนการสอน รวม

ไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดังนั้นการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและข้อมูลเหล่านี้ก็ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเชน่นี้การศกึษาของไทยจึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาของคนไทยให้อยู่ใน

ระดับท่ีจะรับรู้สื่อสารเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี (ทวีชัย มลคลเคหา , 2555) ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงบรรจุวิชา

ภาษาอังกฤษลงในหลักสูตรการศกึษาทุกระดับตัง้แตป่ฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศกึษาไมว่่าในฐานะภาษาท่ีสอง (English as 

Second Language: ESL) หรือในฐานะภาษาตา่งประเทศ (English as Foreign Language: EFL) ก็ตาม ดังกฎบัตรอาเซียนข้อ 

34 บัญญัติไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be English” หมายความว่าภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน

ควรเป็นภาษาอังกฤษ และด้วยเหตุท่ีประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชกิของประชาคมอาเซียน เราจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และใช้

ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกตอ้ง เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและนานาอารยะประเทศ 

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ค าท่ีถูกต้อง หมายรวมถึงการใช้ค าให้ถูกต้องตามชนิดของค า (parts of 

speech) และต าแหน่งของค าในแต่ละประโยค การใช้ค าที่ถูกต้องตามความหมายท่ีแท้จริงของค า และการสะกดค าให้

ถูกต้อง จากการศึกษาของนักวิจัยทางภาษาหลายท่าน ปัญหาท่ีพบส่วนมากคือการใช้ค าไม่ถูกต้องตามชนิดของค า เช่น 

ใช้ค าคุณศัพท์แทนค ากิริยาในประโยค และการผันค ากิริยาไม่ตรงตามกาลเวลา (Tense) แต่เนื่องจากผู้เร่ิมเรียน

ภาษาอังกฤษส่วนมากมักประสบปัญหาในการท าความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพราะคุ้นชินกับโครงสร้างทาง

ประโยคและหลักภาษาไทย ซึ่งมคีวามแตกตา่งจากภาษาอังกฤษเป็นอยา่งมาก 

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มีการพัฒนาขึ้นมาจากแต่ก่อนมาก การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ของ

โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีความสามารถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์อย่างมาก ซึ่งข้อดีของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันคือ 

สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์มือถือ อีกท้ังยังสามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ  

ท่ีให้ความสนุกสนานเพลินเพลินแก่ผู้ใช้ พร้อมท้ังช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะความรู้ให้แก่ผู้ใช้ได้อีกด้วย และ  

ยังสามารถพกพาได้สะดวกสบาย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวท่ีผู้คนส่วนใหญ่ใชก้ันจนเป็นสิ่งหนึ่งในชวีติประจ าวันไปแล้ว 
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 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเรียนรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนัน้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

จะช่วยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท่ีเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ 

เกมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยเร่ืองสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ นัน้ได้ใชก้ลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

จังหวัดเชยีงราย โดยการสุ่มตัวอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อความสะดวกในการเก็บรวมรวมความรู้และ

ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชง้าน 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัยมท้ัีงหมด 3 ชุด ได้แก่ 

1) เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด

เชียงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ใน

การพัฒนา คือ เลอืกใชภ้าษา C# ในการพัฒนา และสร้างฐานข้อมูลใน SQLite เป็นฐานข้อมูล 

2) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับ 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

วธีิการด าเนนิการวจิัยและรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาบริบทและส ารวจความต้องการด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ-

เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาบริบทและส ารวจความต้องการมาก าหนดวัตถุประสงค์และ

ออกแบบเนื้อหา 

ขั้นท่ี 2 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชยีงราย ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏบัิติการ

แอนดรอยด์ จะตอ้งวเิคราะห์ว่าสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอ้งมกีระบวนการอะไรบ้าง และสามารถท าอะไรได้บ้าง ใครจะ

เป็นผู้ใช้ ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของเนื้อหา แล้วน าผลการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ ดังภาพท่ี 1 - 3 
 

 

ภาพที่ 1 Use case Diagram เลอืกเมน ู



1618 

 
 

-Proceeding- 

 

 

ภาพที่ 2 ผังงาน แบบทดสอบเรียงค าศัพท์ 

 

 

ภาพที่ 3 Class Diagram 

ขั้นท่ี 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ในสว่นขัน้ตอนนี้ จะสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามท่ีได้

ออกแบบไว้ในขั้นตอนออกแบบ และเลือกใช้ภาษา C# ในการพัฒนา และสร้างฐานข้อมูลใน SQLite เป็นฐานข้อมูล  

ใช ้Unity3D เป็นเครื่องมือในการสร้างและตกแตง่สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

ขั้นท่ี 4 ประเมินผลและสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยการส่งมอบผลงานวิจัย และน าแบบสอบถามไป

ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ใช้สถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
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ผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเร่ือง สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ในรูปแบบแอปพลิเคชัน บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ มรีายละเอยีดดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ  

แอปพลิเคชัน บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ โดยหนา้จอของระบบแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 4 หนา้เมนูหลักของเกม 

 

ภาพที่ 5 หนา้เมนูเลอืกโหมดเรียนรู้ค าศัพท์ 

 

ภาพที่ 6 หนา้จอเนื้อหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย ในภาพรวม  

ท่ี รายการทดสอบผลการใช้งาน x̄  S.D. การแปลผล 

1 มรีะบบแสดงรายการเมนูท่ีหน้าจออย่างเหมาะสม 4.80 0.45 ดีมาก 

2 ผู้เล่นสามารถเลอืกเมนูเข้าสูบ่ทเรียนได้ 4.80 0.45 ดีมาก 

3 ระบบสามารถแสดงบทเรียนได้อย่างถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

4 ผู้เล่นสามารถดูและอา่นประเภทค าในภาษาอังกฤษได ้ 4.60 0.55 ดีมาก 

5 ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นเกมในแตล่ะด่านได ้ 4.60 0.55 ดีมาก 

6 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ชนดิของค าในภาษาอังกฤษ 4.60 0.55 ดีมาก 

7 ระบบสามารถเลอืกดา่นในการเล่นเกมได้ 4.40 0.55 ด ี

8 ระบบสามารถสรุปแตม้คะแนนได้อยา่งถูกต้อง 4.60 0.55 ดีมาก 

9 ระบบสามารถเก็บคะแนนในรูปแบบของดาวได ้ 4.20 0.45 ด ี

10 ระบบการน าเสนอภาพท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 4.62 0.46 ดีมาก 

 

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย มีประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.62) ท้ังนี้เนื่องจากระบบท่ีได้รับจากการวิจัยนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือ

สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ สามารถแสดงบทเรียนได้อย่างถูกต้อง สามารถดูและอ่านประเภทค าในภาษาอังกฤษ และ

เล่นเกมค าศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การน าเสนอภาพท่ีเหมาะสม ผ่านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User 

Interface) ที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อได้อยา่งง่ายดาย  
 

ตารางที่ 2  ความพงึพอใจของผู้ใช ้ที่มตีอ่สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

ที ่ รายการ x  S.D. การแปลผล 

1 มรีะบบแสดงรายการเมนูท่ีหน้าจออย่างเหมาะสม 4.87 0.35 ดีมาก 

2 ผู้เล่นสามารถเลอืกเมนูเข้าสูบ่ทเรียนได้ 4.87 0.35 ดีมาก 

3 ระบบสามารถแสดงบทเรียนได้อย่างถูกต้อง 4.93 0.26 ดีมาก 

4 ผู้เล่นสามารถดูและอ่านประเภทค าในภาษาอังกฤษได ้ 4.80 0.41 ดีมาก 

5 ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นเกมในแตล่ะด่านได ้ 4.53 0.58 ดีมาก 

6 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ชนดิของค าในภาษาอังกฤษ 4.80 0.41 ดีมาก 

7 ระบบสามารถเลอืกดา่นในการเล่นเกมได้ 4.80 0.41 ดีมาก 

8 ระบบสามารถสรุปแตม้คะแนนได้อยา่งถูกตอ้ง 4.73 0.59 ดีมาก 

9 ระบบสามารถเก็บคะแนนในรูปแบบของดาวได ้ 4.40 0.51 ด ี

10 ระบบการน าเสนอภาพท่ีเหมาะสม 4.80 0.41 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 4.75 0.43 ดีมาก 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด

เชียงราย อยู่ในระดับดีมาก (x̄  = 4.75) ท้ังนี้เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ และ 

ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความรู้ท่ีสะดวกในการเข้าถึง  เป็นการเพิ่มความสามารถใน 

การฝึกฝนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาและผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

มคีวามสนุกสนานในการฝึกฝนทางด้านภาษาอังกฤษ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึน้ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย จากการศกึษาสามารถอภปิรายผลดังนี้ 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 จากการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย คร้ังนี้ ผลการตรวจสอบหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับนักศกึษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชยีงราย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบวา่สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยูใ่น

ระดับดมีาก ทัง้นีส้ื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีพัฒนาขึน้มอีงค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ผู้ใช ้นั่นคือ สื่อการเรียนรู้ มรีะบบแสดงรายการเมนูท่ีหน้าจออย่างเหมาะสม ระบบสามารถแสดงบทเรียนได้อย่างถูกต้อง 

มเีมนูเข้าสู่บทเรียน สามารถแสดงเสียงค าในภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง  

ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยรวมพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับดีมาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่า สื่อ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ใช้สามารถฝึกภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกเมนูเข้าสู่

บทเรียนได้ เลือกหมวดหมู่ค าศัพท์ได้  ฝึกทักษะการฟังเสียงค าภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ท าให้การพัฒนาด้านภาษาได้

เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การบริหารจัดการหมูบ่้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภอเวียง

ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Travel Village Management in Pongtewee Village, Banpong Sub- district, 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต าบล 

บ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ 

เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (2) เครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบ (3) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบ  

(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วน าไปวัดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  

3 คน แล้วน าไปวัดความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน โดยจัดท าเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบท่ีมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการท างานของระบบ อยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.00) ด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับมาก (x̄=4.05) และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.11) (2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการท างานของระบบ 

อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.30) ด้านการออกแบบ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.39) และด้านการน าไปใช้ประโยชน ์อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุด (x̄=4.33) 
  

ค้าส้าคัญ:   หมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว, บ้านโปง่เทว ีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop travel village management in Pongtewee village, Banpong 

sub-district, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province for promote sustainable tourism on the philosophy of 

sufficiency economy through the Internet, and analysis to find the user’s satisfaction of the system. The tools used 

in the research include (1) The interview form for system analysis and design (2) Tools for develop the system. (3) 

The expert’s measure performance of the system. (4) The user’s satisfaction questionnaire of the system. 

 The results of the research were as follow (1) Development results of the system had average 

performance as follows: the functional of the system was at high level (x ̄=4.00), the design of the system was at 

high level (x̄=4.05), and the security of the system was at high level (x̄=4.11). (2) Analysis of user satisfaction 

with the system were divide as follows: the functional of the system was at highest level (x̄=4.30), the design of 

the system was at highest level (x ̄=4.39), and the utilization was at the highest level (x̄=4.33). 
 

Keywords: Travel village, Pongtewee village, Promote tourism 
 

บทน้า 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 ท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้

ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ

วสิัยทัศนร์ะยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื” ของประเทศ ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเท่ียวเป็นจุดขาย ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวหลาย

รูปแบบในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ (Home stay) ก็เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจมาก เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวพักร่วมกับเจ้าของบ้าน ใช้บ้านเป็นศูนย์กลาง โดยใช้บ้านเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ

แหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน ท้ังนักท่องเท่ียวและเจ้าของบ้านมี

วัตถุประสงค์ร่วมกันท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยความเต็มใจ พร้อมท้ังจัดท่ีพักและอาหาร น าเท่ียว

ในแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 

เนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียวและเชื่อมโยงการพัฒนา 

การค้า การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน 

ตามแนวคิดท่ีต้องการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน เน้นการน าวิถีชีวติชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แหล่งท่องเท่ียว

ของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ทางจังหวัดจึงได้เลือก บ้านโป่งเทวี  

เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียวและเชื่อมโยงการค้า การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน ซึ่งบ้านโป่งเทวี เป็นหมู่บ้านท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  

มอีากาศท่ีด ีมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และมวีถิีชีวิตชุมชนอยา่งพอเพียง รวมไปถึงศลิปวัฒนธรรมของชุมชน ท่ีสามารถเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี โดยทางชุมชนหมู่บ้านโป่งเทวีมคีวามพร้อม และได้รับ

ความร่วมมือของประชาชน องค์กรในหมู่บ้าน ท่ีจะให้บริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างเต็มความสามารถและดีท่ีสุด ซึ่งมี



1625 

 
 

-Proceeding- 

 

โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีจะจัดให้บริการนักท่องเท่ียว เช่น น้ าพุร้อนทุ่งเทวี การสักการะพระเจ้าแสนแส่ เยี่ยมชมการท า

เครื่องป้ันดินเผา การท ากาละแมโบราณ และมีท่ีพักโฮมสเตย์ท่ีรองรับนักท่องเท่ียวได้กว่า 50 ท่าน ท่ีจะมาเท่ียวศึกษา

ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นวถิีชุมชน เศรษฐกิจชุมชนอยา่งพอเพยีงได้อยา่งต่อเนื่อง 

(สมาคมชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2559) บ้านโป่งเทวี เร่ิมก่อตั้งขึ้นมาประมาณปี พศ. 2430 โดยราษฎรกลุ่มแรกท่ี

อพยพมาจากหมู่บ้านเฟือยไฮ หมู่ท่ี 1 ในปัจจุบัน ช่วงแรกมาอาศัยอยู่แบบชั่วคราว ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา และเลี้ยง

สัตว์ เพราะบ้านเฟือยไฮมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ่มติดกับแม่น้ าลาว ท าให้ในฤดูฝนมักจะมีน้ าท่วมขังการสัญจรไปมาล าบาก 

ต่อมามีผู้ ท่ีมองการณ์ไกลว่าพื้นท่ีของบ้านโป่งเทวีแห่งนี้มีสภาพป่าหนาแน่น ดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่  

การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ์จึงได้ชักชวนกันมาแผ้วถางป่าเพื่อจับจองพื้นท่ีและปลูกสร้างบ้านเรือนขึน้แบบถาวร จึงท าให้

เกิดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้นมา ต่อมาได้มีราษฎรอีกกลุ่มหน่ึงอพยพมาจากอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก

จังหวัดเชยีงใหมเ่กิดสภาวะข้าวยากหมากแพง ฝนไมต่กตอ้งตามฤดูกาลท าให้เกิดความแห้งแล้ง 

บ้านโป่งเทวีจากเดิมปกครองหมู่บ้านเดี่ยว คือ บ้านโป่งเทว ีหมูท่ี่ 2 ตอ่มาเมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้แยกการปกครอง

เป็นอกีหนึ่งหมูบ้่าน คือ บ้านโป่งเทว ีหมูท่ี่ 5 ชื่อของหมูบ้่านมท่ีีมาจากการท่ีในหมูบ้่านม ี“โป่ง” คือดินเค็ม และมนี้ าพุร้อน

ธรรมชาติ ฤดูแล้งจะมีฝูงสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงมากินโป่งเป็นประจ า จึงได้ตั้งชื่อของตามแหล่งธรรมชาตินี้ว่า “บ้านโป่ง” 

ตอ่มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านโป่งเทวี”  

โดยในวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีงานพิธีเปิดโครงการ “บ้านโป่งเทวี หมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว” ซึ่งมี

ชาวบ้านจ านวน 30 หลังคาเรือนเข้าร่วมโครงการ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังขาดเคร่ืองมือท่ีจะ

ชว่ยสนับสนุนโครงการให้เป็นท่ีรู้จักอยา่งกวา้งขวาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในการตดิตอ่ ค้นหาข้อมูล

ท่ีส าคัญด้านการท่องเท่ียว ดังนั้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต าบลบ้าน

โป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการกับนักท่องเท่ียวท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน  

การท่องเท่ียวอยา่งสะดวกรวดเร็ว สามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 4 ชุด ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ (2) เครื่องมือส าหรับพัฒนาระบบ (3) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ เครื่องมือท้ัง 4 ชุด มีขัน้ตอนการสร้างดังนี้ 

 เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน

เพื่อการท่องเท่ียว มขีั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศกึษาเร่ืองการบริหารจัดการโฮมสเตย์  

2. ส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ของบ้านโปง่เทวี 

3. สร้างแบบสัมภาษณ ์แล้วน าไปสัมภาษณก์ับผู้ให้ข้อมูล 

4. น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 เครื่องมอืชุดที่ 2 เครื่องมือส าหรับสร้างระบบการบริหารจัดการหมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว ได้แก่ ภาษา PHP 

และ HTML5 ท างานผ่าน Appserv โดยใช ้MySQL เป็นฐานข้อมูล 
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 เครื่องมือชุดที่ 3 แบบวัดประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว เป็นแบบวัด

ประสิทธิภาพของระบบท่ีสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพในการใช้

งานระบบ โดยจัดท าเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งในแตล่ะระดับมคีวามหมายดังนี้  

คะแนน 5  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

คะแนน 4  หมายถึง  ระบบมปีระสิทธิภาพมาก 

คะแนน 3  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  ระบบมปีระสิทธิภาพนอ้ย 

คะแนน 1  หมายถึง  ระบบมปีระสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนท่ีได้รับจากแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ สามารถแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ค่า

คะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถงึ  ระบบมปีระสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

ท้ังนี้การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต ่3.41 ขึน้ไป จึงถือวา่ระบบ มีประสิทธิภาพ 

 เครื่องมอืชุดที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชง้านระบบการบริหารจัดการหมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว 

มขีั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพงึพอใจ เพื่อเป็นแนวทางก าหนด

ท้ังขอ้หลักและรายละเอียดของแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้

คะแนนในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

คะแนน 5  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมาก 

คะแนน 3  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อย 

คะแนน 1  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

คะแนนท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ น ามาเปรียบเทียบโดยใช้

เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแตล่ะข้อ ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถงึ  มคีวามพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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การด าเนนิการและเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 1 

ขั้นท่ี 1  

ท้าความเข้าใจและวางแผนการวิจัย 

ร่วมกับชุมชน 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการส้ารวจ 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศกึษาเร่ืองการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 

3. ลงพื้นท่ีท าความเข้าใจกับแกนน าและ

ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 

4. ส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวและผลติภัณฑ์ของ

บ้านโปง่เทวี 

5. จัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อส ารวจความต้องการ

ของระบบ 

 1. แบบสัมภาษณ ์

2. ประเด็นสนทนากลุ่ม 

    

ขั้นท่ี 2  

สร้างระบบการบรหิารจัดการ 

หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการส้ารวจ 

1. ศกึษาและท าความเขา้ใจกับปัญหา 

2. วเิคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบและเขียนโปรแกรม 

4. ทดสอบระบบ 

 1. Context Diagram 

2. Data Flow Diagram 

3. Entity Relationship 

Diagram 

4. Data Dictionary 

5. แบบวัดประสิทธิภาพของ

ระบบ 

 
 

ขั้นท่ี 3  ประเมนิและสรปุผลการใช้งานโปรแกรม  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการส้ารวจ 

1. ก าหนดกลุ่มตัวอยา่งที่จะศกึษา 

2. น าแบบสอบถามไปส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใชร้ะบบ 

 1. ระบบการบริหารจัดการ

หมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว 

2. แบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้ใชร้ะบบ 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและวธีิการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
 จากการวจิัยได้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ส่วนของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ได้ผลการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี ้

1. ศึกษาระบบงานเดิม ปัจจุบันโฮมสเตย์หมู่บ้านโป่งเทวี ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

จึงไม่ได้ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ัวไป ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการจึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน หากใน
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อนาคตถ้าได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะมกีารรองรับนักท่องเท่ียวท่ัวไปด้วย โดยผู้ท่ีต้องการใชบ้ริการจะท าการแจ้งชว่ง

วันท่ีท่ีต้องการเข้าพักและจ านวนผู้เข้าพักกับประธานกลุ่มโฮมสเตยบ้์านโป่งเทว ีถ้ามบ้ีานพักวา่งก็สามารถเลือกโปรแกรม

การท่องเท่ียวและรายการอาหารได้ หลังจากนั้นประธานกลุ่มฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ท่ีต้องการใช้บริการ เมื่อผู้ท่ี

ต้องการใช้บริการยืนยันการจอง ประธานกลุ่มฯ จะท าการจัดการบ้านพักตามจ านวนท่ีผู้ต้องการใช้บริการท าการจอง 

โดยผู้ใชบ้ริการจะช าระค่าใชจ้่ายท้ังหมดในวันท่ีเข้าพัก 

2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ จากผลการศึกษาระบบงานเดิม ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบระบบงานใหม่ 

ดังภาพท่ี 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) และ ภาพท่ี 3 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 

 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว จากผลของการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และ HTML5 ท างานผ่าน Appserv และใช้ MySQL เป็น

ฐานขอ้มูล ได้ผลดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้จอหลักของระบบบริหารจัดการหมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว 
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ภาพที่ 5 หนา้จอของการจองบ้านพัก 

 

4. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว   

ด้านการท างานของระบบ ด้านการออกแบบระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ ดังภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 6 แผนภูมแิสดงคา่เฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการหมูบ้านเพื่อการท่องเท่ียว 
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ส่วนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ด้านการท างาน

ของระบบ ด้านการออกแบบระบบ และด้านการน าไปใชป้ระโยชน์ ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 แผนภูมแิสดงผลการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

หมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว แล้วได้ท าการหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และได้ท าการทดสอบ

กับผู้ใชเ้พื่อหาความพงึพอใจของผู้ใชง้านจ านวน 30 คน สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์คอื การหาค่าเฉลี่ย (x̄) 

 ส่วนที่ 1 ผลของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ได้ระบบท่ีมคีุณลักษณะ

ดังตอ่ไปนี ้

1. ส่วนของผู้ใชง้านระบบ 

1.1. สามารถสมัครสมาชิกเพื่อท าการล็อกอินเข้าสูร่ะบบได้ 

1.2. สามารถค้นหาจ านวนห้องวา่งในช่วงเวลาท่ีก าหนดได้ 

1.3. สามารถจองหอ้งพักและเลอืกรูปแบบการเข้าพักได้ 

1.4. สามารถแจ้งการโอนเงินค่าห้องพักได้ 

1.5. สามารถตรวจสอบสถานะการจองห้องพักได้ 

1.6. สามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงินได้ 

1.7. สามารถให้คะแนน (5 ระดับ) และให้ขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการได้ 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

2.1. สามารถจัดการข้อมูลสมาชกิได้ 

2.2. สามารถจัดการข้อมูลบ้านพักได้ 

2.3. สามารถตรวจสอบการจองหอ้งพักได้ 

2.4. สามารถตรวจสอบข้อมูลการแจง้โอนเงินได้ 
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2.5. สามารถจัดคนเข้าพักในบา้นพักได้  

2.6. สามารถพมิพต์ารางการเข้าพักตามช่วงเวลาให้กับเจ้าของบ้านได้ 

2.7. สามารถตรวจสอบรายรับตามช่วงเวลาได้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการ สามารถช่วยในการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพื่อ

การท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้แก่ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาข้อมูลแหล่ง

ท่องเท่ียวในหมู่บ้าน เลือกโปรแกรมการท่องเท่ียว จองบ้านพัก รวมท้ังสามารถให้คะแนนและข้อเสนอแนะได้ ในส่วนของ

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการโปรแกรมการท่องเท่ียว และการจองบ้านพัก ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหาร

จัดการ และสามารถน ารายงานท่ีได้จากระบบไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ สอดคล้องกับ วิริยาภรณ์ ศิวิไล (บทคัดย่อ, 

2551) งานวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่

ในระดับสูง โดยสนใจข้อมูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียงและภาพเหมอืนจรงิประกอบในการน าเสนอมากที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี 

ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต แบ่งเป็นด้านตา่ง ๆ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี 

ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ด้านการท างานของระบบ อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุด (x̄=4.00) 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี 

ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการออกแบบระบบ อยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.05) 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี 

ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบ อยูใ่นระดับมาก (x̄=4.11) 

4. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว บ้านโป่งเทวี 

ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต ในภาพรวม อยูใ่นระดับมาก (x̄=4.04) 

ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้วางแผนการพัฒนาระบบอย่างรอบคอบ ท าให้ได้ระบบท่ีตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ และสามารถท างานได้ตามท่ีคาดหวัง (พึงพิศ พิชญ์พิบุล, 2558) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใชว้งจรการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาและให้ค าจ ากัดความอย่างละเอียด  

ท าให้ได้ระบบท่ีสามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ อรวรรณ พรเจริญ (บทคัดยอ่, 2547) งานวจิัยเร่ือง

การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย 

ผลการวจิัยพบวา่ ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยจ์ากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี ( x̄=4.08) และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 

การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ได้ โดยผู้เข้าชมจะสามารถศกึษาหาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 

ส่วนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใชท่ี้มีต่อระบบการบริหารจัดการหมูบ้่านเพื่อการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็นดา้นตา่ง ๆ ดังนี้ 
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1. ผลการวเิคราะห์คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการหมูบ้่านเพื่อการ ด้านการท างานของ

ระบบ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.30) 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว ด้านการ

ออกแบบ อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.39) 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว ด้านการ

น าไปใชป้ระโยชน ์อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.33) 

4. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเท่ียว ใน

ภาพรวม อยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x̄=4.33) 

ท้ังนี้เร่ืองจากผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนระบบเสร็จสมบูรณ์ รวมท้ังเป็นผู้ทดลองใช้

ระบบ ท าให้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ตามความคาดหวังของผู้ใช ้มคีวามง่ายในการใชง้านและการเรียนรู้ ดัง

ข้อความท่ีกล่าวว่า ผู้ใช้ระบบควรอยู่ร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของระบบ 

เพื่อให้ได้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพและผู้ใชม้คีวามพงึพอใจ (พงึพศิ พชิญพ์บุิล, 2558)  
 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีหลายภาษา เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ และควรเพิ่มช่องทาง 

การช าระเงินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการฐานขอ้มูลการวินิจฉัยโรคเบื องต้น 

Database Management of Common Health Screening Test 
 

ยืนยง กันทะเนตร1*, พุทธชาด สัตยาศัย2 และ เชาวน์ ปอแก้ว3  

Yeunyong Kantanet1*, Puttachad Sattayasai2 and Chaow Porkaew3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา วิธีการใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ เร่ิมจาก

การศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพื่อน าไป

ออกแบบและพัฒนาระบบ หลังจากนัน้ได้ทดสอบประสิทธิภาพการท างาน ปรับปรุงแก้ไข น าระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นไป

ตดิตัง้ให้ผู้ใชไ้ด้ทดลองใช้งานระบบ และประเมนิความพงึพอใจ ผลการวจิัย ส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการแยกแยะโรค และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาลต่อไป ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยภาพรวม

ของผลการประเมินความพึงพอใจส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี และ

ผู้ใช้ท่ัวไปได้ค่าเฉลี่ย อยู่ ท่ี 3.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี แสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีสามารถน าไปประยุกต์เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือสามารถน าฐานข้อมูลไป

ประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นต่อไปได้ 
 

ค้าส้าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ฐานขอ้มูล, การคัดกรองด้วยตนเอง, วนิจิฉัย 
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Abstract  
The purpose of this research is to study and develop the information system for managing common health 

screening test database.  By using SDLC as a guideline, the studies started with common health data collection, user 

requirement analysis, and database design and development.  Lastly, the system was tested and evaluated by users. 

According to our 4 user satisfaction tests, including functional requirement test, functional test, usability test and security 

test, the overall satisfaction score given by medical personnel was 4.35 out of 5 while the average score of other users 

was 3.86. The results indicate that the system is accurate, practical and user-friendly. 
 

Keywords: Information System, Database, Self-screening, Diagnose 
 

บทน้า 
ปัจจุบันฐานข้อมูลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในยุคนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ดังจะพบเห็นได้จากงาน

ใด ๆ ก็ตามท่ีมีการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ย่อมเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแทบท้ังสิ้นและด้วยอัตราการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการมีอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ อย่างสมาร์ทโฟนหรือ  

แท็บเล็ต ท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น จึงเป็นท่ีมาของ

ฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีฐานข้อมูล ท่ีต้องได้รับการพัฒนา  

เพื่อรองรับกับขอ้มูลอันหลากหลายเหลา่นั้น ไมว่า่จะเป็น ฐานข้อมูลภายในองค์กร และฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ [1] 

 แม้ว่าจะมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญแบบฟัซซีเพื่อการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  [2] ระบบ

ผู้เชี่ยวชาญส าหรับวินิจฉัยโรคในมนุษย์ [3] หรือระบบสารสนเทศท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในรูปแบบของ

เว็บไซต์อย่างแพร่หลาย แต่การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลผ่านระบบ ปัญหาการไมส่ามารถเชื่อมโยงไปยัง

ฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันได้ [4] โดยลักษณะของเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค เป็นเพียงการให้ข้อมูล

ท่ัวไป เช่น ชื่อโรค ข้อมูลยา ค าแนะน าในการรักษา เป็นต้น แตอ่าจจะไมไ่ด้ช่วยในการคัดกรองโรคจากอาการหรือกลุม่

อาการท่ีพบร่วมกับอาการส าคัญอย่างละเอยีดครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถวนิจิฉัยโรคได้ถูกต้อง แมน่ย า และอีกปัญหา

ท่ีมักพบได้บ่อยในการตรวจสุขภาพ คือ ความยุ่งยากในการเดินทางไปพบแพทย์ เนื่องจากสถานพยาบาลอาจตั้งอยู่

ไกลบ้าน ในบางคร้ังอาการท่ีคนไข้กังวลอาจจะเป็นอาการท่ีสามารถรักษาหรือดูแลตนเองได้ด้วยการศึกษาจาก

หนังสือ เอกสาร หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยท่ีไม่ต้องเดินทางไปรักษาทีส่ถานพยาบาลหรือพบแพทย ์[5] 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ฐานขอ้มูลการวนิจิฉัยโรคเบือ้งต้น เป็นเสมอืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโรค กลุ่มอาการท่ีพบ ค าวินิจฉัยและค าสั่งการอย่าง

เป็นระบบ ควบคุมความถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของฐานขอ้มูล ผู้ใช้

สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ได้งา่ยและมปีระสิทธิภาพ ระบบยังสามารถให้ผู้ใชท้ าการวนิจิฉัยโรคเบือ้งต้นดว้ยตนเอง 

ความเสี่ยงตอ่การเกิดโรค [6] และชว่ยในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 

โดยใชว้งจรการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชัน (System Development Life Cycle : SDLC) ดังนี ้

 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลแผนภูมิอาการ การใช้ยา โรคตาม

ระบบ ค าถามเกี่ยวกับอาการหรือกลุ่มอาการท่ีพบร่วมกับอาการส าคัญ ค าวินิจฉัยและค าสั่งการ [7][8] เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคตอ่ไป 

2. วเิคราะห์และก าหนดขอบเขตของระบบด้วยเคร่ืองมือยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language) เป็นโมเดล

มาตรฐานท่ีใช้หลักการออกแบบเชิงวัตถุหรือ OOP (Object Oriented Programming) และแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ 

(Computer Language) ดังนี้ 

- ผู้ดูแลระบบสามารถล็อคอนิเข้าสูร่ะบบบริหารจัดการฐานขอ้มูลกลุ่มอาการ โรค และค าวินจิฉัย 

- ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มฐานข้อมูลกลุ่มอาการ โรค และค าวินจิฉัย 

- ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขฐานข้อมูลกลุม่อาการ โรค และค าวินจิฉัย 

- ผู้ดูแลระบบสามารถลบฐานขอ้มูลกลุ่มอาการ โรค และค าวินจิฉัย 

- ผู้ดูแลระบบและผู้ใชท่ั้วไปสามารถวินิจฉัยโรคจากอาการท่ีพบได้ 

 จากการก าหนดขอบเขตและวางแผนโครงการ ท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

พร้อมท้ังรวบรวมขอ้มูล น ามาสร้างเป็นยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ได้ดังแสดงดังภาพ 1 

 

 
ภาพที ่1 แสดงยูสเคสไดอะแกรม 
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3. การออกแบบระบบ ได้ออกแบบตามแนวคิดและทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  

(HCI : Human - Computer Interaction) และแนวคิดและทฤษฎกีารออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เพื่อให้ระบบท่ีพัฒนา

มานัน้ใชง้านได้งา่ย ตอบสนองตามความตอ้งการของผู้ใชง้านได้อยา่งเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบ ได้จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เป็นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์  

โดยตดิตัง้โปรแกรม WampServer ใชม้ายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มหีนา้ท่ีเก็บข้อมูล

อยา่งเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมอืส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใชร่้วมกับเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอื่นอยา่งบูรณา

การ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ

ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝั่งเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) โดยใช้ Laravel framework เป็น php framework 

ในการพัฒนาระบบ 

5. การทดสอบระบบ หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาระบบ คณะวิจัยต้องท าการทดสอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้

สามารถใชง้านได้อยา่งสมบูรณ์ ตรงตามขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว ้หากเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการแสดงผลในส่วนใด

ตอ้งท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พร้อมและสามารถท างานได้ 

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยมีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน  

12 คน และผู้ใช้ท่ัวไป จ านวน 23 คน ในการประเมินมีหัวข้อในการประเมินหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปของความ 

พงึพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละด้าน โดยใชเ้กณฑ์ประเมนิ 5 ระดับ มกีารแปลผล ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจระดับดมีาก 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจระดับด ี

2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจระดับน้อยมาก 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานขอ้มูลการวนิจิฉัยโรคเบือ้งต้น 

 

ภาพที ่2 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้หลกัของระบบ 
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จากภาพท่ี 2 แสดงส่วนต่อประสานผู้ใช้หน้าหลักของระบบ ผู้ใช้สามารถเลือกรายการสมัครสมาชิก (SIGN 

UP) ส าหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถกรอกข้อมูลท่ีใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) 

อเีมล (E-Mail address) รหัสผ่าน(Password) ยนืยันรหัสผ่าน (Confirm Password)  

 

ภาพ 3 แสดงสว่นต่อประสานกบัผู้ใชใ้นการเข้าสูร่ะบบ 

จากภาพท่ี 3 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้งานระบบ ลงทะเบียนเรียบร้อย 

สามารถใช้อีเมล (E-Mail address) และรหัสผ่าน (Password) ยนืยันตัวตนเพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 
ภาพที ่4 แสดงสว่นต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเรียกดูข้อมูลโรค 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้หลักของผูดู้แลระบบหรือบุคลากรทางการแพทย ์โดยท่ี

สามารถบริหารจัดการข้อมูลสว่นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวนิจิฉัยและคัดกรองโรค ดังตอ่ไปน้ี 

1. ระบบสามารถเรียกดู แก้ไข ขอ้มูลผู้ใชง้านระบบ  

2. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลแผนภูมกิารวนิจิฉัยและรักษาโรค 

3. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขประเภทของยา 

4. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลยา 

5. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลประเภทของโรคตามระบบ 
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6. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลโรค 

7. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขค าถามระดับท่ี 1 ค าถามระดับท่ี 2 และค าถามระดับท่ี 3 

8. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลค าวินิจฉัย 

9. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขข้อมูลค าสั่งการ 

10. ระบบสามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไขกฎการวนิจิฉัย ดังภาพ 5 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้เรียกดูข้อมูลกฎการวินิจฉัย 

 

 
ภาพที ่6 แสดงสว่นต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเพิ่มขอ้มูลกฎการวินิจฉัย 

 

จากภาพท่ี 6 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้เพ่ิมข้อมูลกฎการวินิจฉัยขัน้ท่ี 1 โดยผู้ใชง้านตอ้งท าการเลอืก

แผนภูมท่ีิต้องการ ในขัน้ตอนแรก หลังจากนั้นเพิ่มขอ้มูลกฎการวนิจิฉัยขัน้ท่ี 2 โดยผู้ใชง้านตอ้งท าการเลอืกล าดับข้อ 

และเลอืกค าถามหรือกลุ่มอาการท่ีต้องการ ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 ตามล าดับจนครบทุกขั้น 
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ภาพที ่7 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้เพ่ิมข้อมูลกฎการวินิจฉัยขัน้ท่ี 5 

 

จากภาพท่ี 7 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเพิ่มข้อมูลกฎการวินิจฉัยขั้นท่ี 5 หลังจากท่ีผู้ใช้เลือกค าถาม

หรือกลุ่มอาการท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแสดงรายการท่ีได้เลือกมาทั้งหมด จากนั้นผู้ใชง้านระบบต้อง

ท าการเลือกค าวินิจฉัย ค าสั่งการ และกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มข้อมูล เมื่อตรวจสอบว่ากฎการวินิจฉัยถูกต้องเรียบร้อยแลว้ 

ให้ท าการกดปุม่ยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในระบบ ซึ่งระบบสามารถเรียกดู แก้ไข กฎการวนิจิฉัยได้ในภายหลัง 

 

 
ภาพที ่8 แสดงสว่นต่อประสานกับผู้ใช้หน้าเลอืกค าถามเพ่ือวนิจิฉัย 

 

จากภาพท่ี 8 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้หน้าเลือกค าถามเพื่อวินิจฉัย ผู้ ใช้งานระบบสามารถท า 

การวินิจฉัยโรคท่ัวไปเบื้องต้น โดยเลือกแผนภูมิ เลือกค าถามขั้นท่ี 1 เลือกค าถามขั้นท่ี 2 เลือกค าถามขั้นท่ี 3 และกดปุ่ม

เพื่อท าการวนิจิฉัย 
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ภาพที ่9 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าค าวินิจฉัยและค าสั่งการ 

 

จากภาพท่ี 9 แสดงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าค าวินิจฉัยและค าสั่งการ หลังจากท่ีท าการวินิจฉัยเสร็จ

เรียบร้อย ระบบจะท าการแสดงผลค าวินจิฉัย และค าสั่งการ ตามกฎการวนิจิฉัยท่ีได้ท าการบันทึกเก็บไวใ้นระบบ เพื่อ

ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการคัดกรองโรคเบือ้งต้นได้ 

2. ผลการวจิัย ด้านการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล

การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยมีผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม จ านวน 35 คน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 12 คน และผู้ใช้

ท่ัวไป จ านวน 23 คน ในการประเมินมีหัวข้อในการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

ด้านการท างานได้ตามฟังกช์ันงาน ด้านความงา่ยตอ่การใชง้าน และด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล  

ตารางที ่1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบ 

รายการประเมิน บุคลากรทางการแพทย ์ ผูใ้ช้ทั่วไป 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบน

มาตรฐาน 

การแปล

ผล 

1. ด้านการตรงตามความ

ตอ้งการของผู้ใช ้

4.15 0.66 ด ี 3.66 0.71 ด ี

2. ด้านการท างานได้ตาม

ฟังก์ชันงาน 

4.53 0.54 ดีมาก 3.72 0.67 ด ี

3. ด้านความง่ายต่อการ

ใชง้าน 

4.24 0.70 ด ี 4.01 0.71 ด ี

4. ด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของขอ้มูล 

4.50 0.60 ดีมาก 4.04 0.79 ด ี

สรุปผล 4.35 0.62 ด ี 3.86 0.72 ด ี
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จากตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมของผลการความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยบุคลากรทางการแพทย์ท้ัง 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 การแปลผล อยู่ในระดับ ดี 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 การแปลผล อยูใ่นระดับ ดีมาก ด้านความ

ง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 การแปลผล อยู่ในระดับ ดี ด้านการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 การแปลผล อยูใ่นระดับ ดีมาก 

 ภาพรวมของผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยบุคคลท่ัวไปท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 การแปลผล อยู่ในระดับ ดี ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน

งาน ค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 การแปลผล อยู่ในระดับ ดี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.01 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 การแปลผล อยู่ในระดับ ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.04  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 การแปลผล อยูใ่นระดับ ดี 
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ระบบจ้าแนกบุคคลเพื่อการพัฒนาสมาร์ทโฮมโดยใช้วิธีการเรียนรูข้องเครื่อง 

The Person Classification for Smart Home Development Using Machine 

Learning Methods 
 

ธวัชชัย เรือนเฟย1, ภัทรชัย โพธิ์เจรญิ1 และ เสถียร หันตา1* 

Thawatchai Rueanfoei1, Pattarachai Phocharoen1 and Sathien Hunta1* 

 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันนีเ้ทคโนโลยมีคีวามส าคัญต่อการด ารงชวีติและได้เข้ามาเป็นสว่นหน่ึงในการใช้ชวีติของมนุษย ์รวมถึง

ระบบสมาร์ทโฮม ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่สมาชิกภายในบ้าน การพัฒนาระบบ

จ าแนกบุคคลท่ีอาศัยภายในบ้านมีความจ าเป็นส าหรับสมาร์ทโฮมเนื่องจากแต่ละบุคคลมีความต้องการแตกต่างกัน 

หากระบบสามารถแยกแยะบุคคลได้ก็จะท าให้ออกแบบการตอบสนองต่อบุคคลนั้น ๆ ได้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อท่ีจะพัฒนา ระบบจ าแนกบุคคล ซึ่งเป็นสว่นส าคัญในการสร้างระบบท่ีตอบสนองให้กับผู้ใชง้านได้ทันที และเพื่อใช้

เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมาร์ทโฮมท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค Data mining เพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีต้องการและสร้างตัวแบบพยากรณ์เพื่อจ าแนกบุคคลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

ประกอบด้วย Deep learning, k-Nearest Neighbors, Naïve Bayes และ Decision Tree โดยน าข้อมูลภาพท่ีได้มาแปลง

ให้อยู่ในรูปของข้อมูลดิจิทัล แล้วจึงน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ เพื่อท่ีแยกแยะบุคคลจากภาพท่ีได้จากการจับความ

เคลื่อนไหว จากนั้นท าการวัดประสิทธิภาพโดยวิธีการ five-fold cross validation ผลการทดลองพบว่า ตัวแบบ

พยากรณ์ท่ีใชก้ารจ าแนกแบบ Decision Tree มปีระสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยให้ผล Accuracy ท่ี 85.71% 
 

ค้าส้าคัญ:   สมาร์ทโฮม, ประมวลผลภาพ, การเรียนรู้ของเครื่อง  
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Abstract 
 Today, technology is vital to life and has become a part of human life.  Including smart home systems 

that was created for the comfort and safety of home members.  The development of a classification system for 

people living in a home is necessary for Smart Home because each person has different needs. If the system can 

identify people, it will be designed to respond to that person needed.  This research aims to develop personal 

classification system which is an important part in creating a system that responds to users instantly. Data mining 

techniques were used to prepare data into the desired format.  The predictive models were created to identify 

people using machine learning techniques, including Deep learning, k-Nearest Neighbors, Naïve Bayes and 

Decision Tree. In order to create the predictive model, the image data were captured from web camera by motion 

capture method and prepare the dataset for machine training.  Then, the performance of the prediction models 

was measured by five-fold cross validation method. The results showed that the predictive models using Decision 

Tree classification provide the best accuracy result at 85.71%. 
 

Keywords:   Smart Home, Image Processing, Machine leaning  
 

บทน้า 

 เทคโนโลยมีคีวามส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และได้เข้ามามบีทบาทในการใชช้วีติประจ าวันของมนุษย ์

ในปัจจุบันมคีิดค้นและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสบายตอ่การด ารงชวีติมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสื่อสาร

ผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมาร์ทโฮม (Smart home) ท่ีได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยท่ัวไปสมาร์ทโฮมใช้เพื่อก าหนดท่ีอยู่อาศัยโดยอาศัยการควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในบ้านหรือท่ีพัก

โดยนิยม เชื่อมตอ่กับพซีีจากนั้นโปรแกรมให้ตัวระบบท าหน้าที่ควบคุมบ้านเองโดยอัตโนมัติ เชน่ การควบคุมแสงสว่าง

ภายในบ้าน การความคุมเสียง ฯลฯ ให้เข้ากับสถานการณ์จ าลองหรือโหมดการท างาน เป็นต้น [1] 

ระบบสมาร์ทโฮมในเชิงโครงสร้างนั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เร่ิมจากอุปกรณ์ท่ีเป็น smart device และ

อุปกรณ์เหล่านั้นต้องสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายได้ (Smart home network) และสุดท้ายต้องมีส่วนในการช่วยการ

ควบคุมท่ีท าหน้าที่เป็นสมองโดยผ่านการโปรแกรมให้บ้านน้ันมคีวามฉลาดในแบบท่ีต้องการ จุดมุ่งหมายของงานวจิัย

เกี่ยวกับ สมาร์ทโฮม ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อความปลอดภัย เพื่อประหยัด

พลังงาน และเพื่อสุขภาพของผู้ท่ีอาศัยภายในบ้าน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมการใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน [2] 

ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ สามารถท่ีสื่อสาร

กันได้ผ่านเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตโดยมนุษยส์ามารถเป็นผู้สั่งการและควบคุมการใชง้านของอุปกรณ์ผ่านอนิเทอร์เน็ตได้ 

[3] ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ได้มีการวิจัยให้ท างานร่วมกับกับงานด้านความปลอดภัยให้กับสมาร์ทโฮมโดย

ผ่านเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและยังสามารถส่งข้อมูลหากเกิดกรณีฉุกเฉินไปยังผู้ใช้งานได้ทันที [4] ในด้าน

ของงานวิจัยท่ีมีการพัฒนาสมาร์ทโฮมมปีระสิทธิภาพให้สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของอาศัยภายใน

บ้านโดยใชเ้ทคนิค Data Mining เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ [5] 

Data Mining คือกระบวนการท่ีน าข้อมูลท่ีมีจ านวนมากมาค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุด

ข้อมูลนั้น และน ามาให้เพื่อประโยชน์ในเฉพาะด้าน ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลได้ถูกน าไปใช้ในงานหลายประเภท 

ท้ังด้านการสนับสนุนการตัดสินใจ หรือด้านการจ าแนกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของ
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เครื่อง (Machine Learning) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยอาศัยอัลกอริทึมของแต่ละ

ตัวแบบพยากรณ์ประกอบกับชุดข้อมูลท่ีน ามาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและท าการท านายหรือตัดสินใจแทนการ สั่ง

โดยการป้อนโปรแกรมให้คอมพวิเตอร์ท างาน [6] 

การศึกษาด้านการจ าแนกบุคคล โดยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) เพื่อเปรียบเทียบใน 

การจ าแนกใบหน้า พบว่าเทคนิค Multilayer Perceptron ให้ผลการจ าแนกกว่าเทคนิคในการจ าแนกอื่น [7] อีกท้ังยังมี

การประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร เช่น การหาความเข้มของสีวัตถุในการคัดแยกคุณภาพยางจากการใช้เทคนิคของ

เหมืองข้อมูลโดยให้ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ 96% [8] การจ าแนกพืชแต่ละชนิดโดยอาศัยเทคนิคเพื่อนบ้านท่ีใกล้สุดร่วม  

(k-Nearest Neighbors) และได้ให้ผลลัพธ์ความแม่นย า 84.06% [9] 

การท่ีจะน าภาพท่ีได้จากการจับภาพจากกล้องเว็บแคมมาวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ จ าเป็นต้องใช้

เทคนิคการประมวลผลของภาพมาใช้ โดยการน ารูปภาพมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลท าได้โดยการแทน

ข้อมูลรูปภาพด้วย (x,y) ด้วยแถวสองมิติ และ ค่าความสวา่งของพิกัดแตล่ะจุด (x,y) โดยในแต่ละจุดนั้นจะมีค่าตัวเลข

ก ากับ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มาจาก ค่าของแม่สีสามสี R (สีแดง) G (สีเขียว) B (สีฟ้า) หากน าพิกเซลในแต่ละพกิัดมาตอ่กัน

ก็จะได้ภาพท่ีมีขนาดเท่ากับจ านวนพิกเซล กว้าง x ยาว เช่น ภาพมีขนาด 360 x 240 ภาพนี้ก็จะมีขนาด 360 x 240 

พกิเซล เป็นต้น [10] 

การพัฒนาระบบจ าแนกบุคคลท่ีอาศัยภายในบ้านมีความจ าเป็นส าหรับสมาร์ทโฮมเนื่องจากแต่ละบุคคลมี

ความต้องการแตกต่างกัน หากระบบสามารถแยกแยะบุคคลได้ก็จะท าให้ออกแบบการตอบสนองต่อบุคคลนั้น ๆ ได้ 

เชน่ ผู้สูงอายุอาจจ าเป็นต้องมคีวามระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยเป็นพิเศษ ในการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะ

บุคคลโดยอาศัยการประมวลผลภาพ ( Image Processing) ท่ีได้จากกล้องท่ีตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยท่ีบุคคล

ภายในบ้านใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data mining) การประมวลผลภาพ 

(Image processing) มาประยุกตใ์ช ้โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง จากนั้นท าการหาประสิทธิภาพในการแยกแยะ

ของบุคคลของแต่ละตัวแบบพยากรณ์ 

ในการวัดประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หรือท านายผลของข้อมูลภาพท่ีได้จากการถ่ายของกล้องเว็บแคม

และประมวลผลจากเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยเครื่อง โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบจาก ความแมน่ย าโดยรวม 

(Accuracy) ความแมน่ย าในสว่นท่ีท านาย (Precision) และ ความแมน่ย าของระบบ (Recall) ของแบบจ าลองในแต่ละตัว

แบบพยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

ความแม่นย าโดยรวม (Accuracy) จะเป็นความแมน่ย าโดยรวมท่ีผ่านการค านวณจากการหาค่าความแมน่ย า

ของท้ังระบบสามารถค านวณได้จากสมการ [11] 

Accuracy = 𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝑃𝑁
 

 

 ความแมน่ย าในสว่นท่ีท านาย (Precision) จะเป็นความแมน่ย าที่เกี่ยวข้องในแคส่่วนของการท านาย 

Precision = 𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

 

 ความแมน่ย าของระบบ (Recall) เป็นสว่นท่ีแสดงค่าความแมน่ย าแค่ในสว่นของระบบ 

Recall = 𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 

โดยท่ี TP คือจ านวนของผลบวกจรงิ TN คือจ านวนลบจรงิ FP คอืจ านวนผลบวกปลอมและ FN คือจ านวนเชงิลบเท็จ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 เพื่อการพัฒนาระบบจ าแนกบุคคลโดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ใช้ ในการศึกษาคร้ังนี้จึงเป็น

การศึกษาเพื่อระบุว่าในแต่ละบุคคลท่ีมีอริยาบทท่ีแตกต่างกันเป็นใคร โดยข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมมานั้นได้จากการจับ

ภาพท่ีได้จากกล้องเว็บแคม และน าภาพท่ีได้ไปเข้าแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล แล้วน าข้อมูลภาพท่ีได้ไปประมวลผลโดยผ่าน

การเรียนรู้ของเคร่ือง เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ และน าตัวแบบท่ีได้ไปไปประยุกต์ใชก้ับกล้องในระบบสมาร์ทโฮม โดยใน

การวิจัยนี้ได้จ าลองส่วนประกอบของบ้าน ประกอบไปด้วยบุคคลตัวอย่าง จ านวน 5 คน เพื่อแยกแยะบุคคลในอริยาบทท่ี

แตกตา่งกัน  

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งการด าเนินการเป็นสองส่วนโดย ส่วนท่ี 1 จะเป็นการสร้างตัวแบบ

พยากรณ์จ าลองไวเ้พื่อให้คอมพวิเตอร์ได้ท าการเรียนรู้ โดยน าภาพจากบุคคลตัวอยา่งท้ัง 5 คน ในอริยาบทท่ีแตกตา่งจาก

กล้องเว็บแคมโดยใช้ภาพขนาด 160 x 120 พิกเซล จ านวน 50 รูป มาแปลงรูปแบบของข้อมูลดิจิทัลแบบ gray scale เพื่อ

ลดเวลาประมวลผล จากนั้นท าการก าหนดค่าเฉลยหรือค าตอบ (Label) ให้แก่ชุดข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์และ

สร้างตัวแบบพยากรณ์ ด้วยเทคนคิการเรียนรู้ของเคร่ือง ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แสดงขัน้ตอนการสร้างตัวแบบพยากรณ์ 

ในส่วนท่ี 2 เป็นการประยุกตเ์พื่อน าตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้มาใช้เพื่อประมวลผลภาพท่ีได้โดยอาศัยเทคนคิของการ

เรียนรู้ของเครื่อง โดยด าเนินการติดตั้งกล้องเว็บแคม เพื่อรับภาพเว็บแคมเมื่อเจอวัตถุเคลื่อนไหวกล้องจะจับภาพและ

แปลงข้อมูลรูปภาพท่ีได้ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลส าหรับการน าไปใช้เพื่อการประมวลผล จากนัน้ใชต้ัวแบบพยากรณ์ท่ีเตรียมไว้

จ าแนกบุคคลในภาพ และแสดงผลลัพธ์ท่ีได้ในการท านายผลของบุคคลภายในบ้านให้ผู้ใชง้านทราบ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 แสดงขัน้ตอนการประยุกตใ์ชข้องตัวแบบพยากรณ์ 
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 ในการประยุกต์ใช้ระบบ จะใช้กล้องเว็บแคมติดตั้งเพื่อส าหรับการจับภาพ ดังภาพท่ี 3 โดยใช้การจับความ

เคลื่อนไหวจากโปรแกรมท่ีเขียนด้วย JavaScript เมื่อพบความเคลื่อนไหวจะจับภาพ และแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล 

โดยภาพท่ีได้จากกล้องโดยการจับการเคลื่อนไหว ตัวอย่างดังภาพท่ี 4 โดยกล้องเว็บแคมจะท าการจับภาพเมื่อ

พบความเคลื่อนไหว และจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อท่ีจะน าไปเพื่อน าไปให้ตัวแบบพยากรณ์ท านายผล เพื่อจ าแนก

บุคคลในภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังในการติดตัง้กล้องเพื่อรับภาพบุคคล 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพตัวอยา่งจากกล้องเว็บแคมและข้อมูลดจิิทัลของภาพ 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค Data mining เพื่อท่ีให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีต้องการและสร้างตัวแบบ

พยากรณ์เพื่อท านายผลดว้ยเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง ประกอบไปด้วย Deep learning (DL), k-Nearest Neighbors 

(k-NN) Naïve Bayes(NB) และ Decision Tree (DT) โดยน าข้อมูลภาพท่ีได้จากกล้องเว็บแคมมาแปลงให้อยู่ในรูปของ

ข้อมูลดิจิทัลและก าหนดค่า Label ให้แก่ข้อมูลในแต่ละชุดแล้วจึงน าสร้างตัวแบบพยากรณ์ โดยอาศัยเคร่ืองมือใน

โปรแกรม RapidMiner เพื่อการหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมแบบอัตโนมัติ ให้กับตัวแบบพยากรณ์ซึ่งจะท าให้

ประสิทธิภาพการท านายท่ีดีท่ีสุดส าหรับแต่ละตัวแบบพยากรณ์ จากนั้นท าการวัดประสิทธิภาพโดยวิธีการ five-fold 

validation 

ผลการศึกษา 

 จากการน าภาพของบุคคลท่ีมีอิริยาบถท่ีต่างกันจ านวน 5 คน จ านวน 50 รูป แต่ละแบบโดยท่ีผู้วิจัยได้ปรับ

ค่าพารามิเตอร์ในของแต่ละแบบอัตโนมัติ ซึ่งในผลการทดลองในแต่ละคร้ังนั้นได้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกันของการ

วิเคราะห์ท้ัง 4 ตัวแบบพยากรณ์ โดยการทดสอบในตัวแบบ DT ให้ค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามด้วย DL, NB และ 

k-NN ท่ีคา่ความแม่นย าหรือ Accuracy 85.71%, 81.63%, 81.25% และ 67.35% ตามล าดับ  
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โดยท่ี DL มคี่า Weighted mean Recall 85.71 และค่า Weighted mean precision 76.72 ส่วน k-NN มคี่า 

Weighted mean Recall 84.78 และค่า Weighted mean precision 57.21 ส าหรับ DT มคีา่ Weighted mean Recall 67.56 

และค่า Weighted mean precision 86.55 และ NB มคีา่ Weighted mean Recall 83.56 และค่า Weighted mean 

precision 85.71 ตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ 

Model Weighted mean Recall Weighted mean precision Accuracy 

DL 85.71% 76.72% 81.63% 

k-NN 84.78% 57.21% 67.35% 

DT 67.56% 86.55% 85.71% 

NB 83.56% 85.71% 83.67% 

 

ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเพิ่มเตมิ 

Model Classification error Kapa 

DL 14.29% 0.82% 

k-NN 18.37% 0.77% 

DT 32.65% 0.59% 

NB 16.33% 0.77% 

 

โดยผู้วจิัยได้พจิารณาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเพิ่มเตมิ คือ Classification error และ Kapa ดังตารางที่ 2 ซึ่งพบวา่ 

DL มีค่า Classification error 14.29 และ Kapa 0.821 ส่วน k-NN มีค่า Classification error 18.37 และ kapa 0.77 

ส าหรับ DT มีค่า Classification error 32.65 และ kapa 0.592 และ NB มีค่า Classification error 16.33 และ kapa 

0.766 โดยท่ีค่าพารามิเตอร์ท่ีปรับแบบอัตโนมัติ ส าหรับ Naïve Bayes ก าหนดให้ laplace_correction เป็น false และ 

k-NN ท่ีคา่ k เท่ากับ 1 

วิจารณ์และสรุปผล 

เนื่องจากระบบการพัฒนาสมาร์ทโฮม จ าเป็นต้องมีการแยกแยะบุคคลเพื่อให้สามารถออกแบบการ

ตอบสนองต่อบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีไม่กระทบหรือรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน กล่าวคือ  

ผู้ใชง้านไม่จ าเป็นต้องแสดงตัวตน เหมอืนกับระบบสแกนใบหน้า มา่นตา ลายนิ้วมอื หรือวธีิการอ่ืน ๆ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้

ออกแบบระบบเพื่อให้จับภาพอัตโนมัต ิเมื่อมีการเคลื่อนไหว และจ าแนกว่าผู้ท่ีอยูใ่นภาพ ณ ขณะนั้นเป็นใคร  

ท้ังนี้จากการศึกษาวจิัยต่าง ๆ ที่ได้น าเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายแบบ เช่น 

งานวจิัยท่ีได้น าอัลกอรึทึมของ NB มาใชใ้นการประมวลผลของภาพเพื่อคัดแยกมะมว่ง และได้ผลความแมน่ย าที่ 90% 

[12] ส่วนอัลกอรึทึมของ k-NN ได้เคยมีผู้วิจัยได้น าเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อจ าแนกชนิดของพืชโดยใช้คุณลักษณะ

และผิวของใบพืชซึ่งได้ผลความแม่นย าที่ 86.27% [9] อีกท้ังยังมีงานวิจัยท่ีได้น าอัลกอริทึมของ DT มาใช้ประมวลผล

ภาพเพื่อจ าแนกภาพมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้เทคนิค Random Forest ของ DT มาชว่ยในการตัดสนิใจและได้ผลลัพธ์

ความแมน่ย าที่ 92.68% [13] 
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จากการท านายผลของในการพัฒนาระบบแยกแยะบุคคลเพื่อการพัฒนาสมารท์โฮม ของบุคคลตัวอยา่งทัง้ 5 

คน ในอิริยาบทท่ีต่างกันโดยการใช้เทคนิคของการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง ซึ่งประกอบด้วย DL, k-NN, DT, NB ผลของ

ประสิทธิภาพท่ีท าการวัดดว้ยเทคนิค five-fold validation และใชค้่า weighted mean recall, weighted mean precision 

และ accuracy ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่าเทคนิคท่ีให้ผลลัพธ์ในการจ าแนกบุคคลภายในบ้านท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีดท่ีีสุดคือ เทคนิค DT โดยให้ผลลัพธ์คา่ Accuracy ท่ี 85.71% ตามดว้ย DL, NB และ k-NN ท่ี 81.63%, 

81.25%, 67.35% ตามล าดับ  

จากการเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ท่ีสร้างจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง พบวา่ DT 

ได้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพท่ีดีสุดจากอัลกอริทึมท้ัง 4 ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากเทคนิค DT สามารถเลือกตัวแปรท่ีมี

ความส าคัญที่ชว่ยแบ่งแยกข้อมูลออกมาได้ ซึ่งหากใชเ้ทคนิคอ่ืนอาจจะต้องเลอืกตัวแปรท่ีเหมาะสมเอง  

นอกจากนี้ จากการศึกษาได้ท าการทดลองใช้ตัวอย่างภาพของบุคคล 5 คน จ านวน 50 ภาพ ซึ่งจ านวนของ

ตัวอย่างภาพท่ีใช้สร้างตัวแบบพยากรณ์มีความส าคัญเนื่องจาก คอมพิวเตอร์จะใช้ในการเรียนรู้และสร้างตัวแบบ

พยากรณ์ หากเพ่ิมจ านวนของภาพท่ีใชส้ร้างตัวแบบพยากรณ์ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแบบดีขึ้น  

เนื่องจาก การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ของเคร่ือง ต้องอาศัยการจัดเตรียม

ข้อมูลรูปภาพท่ีได้จากกล้องเว็บแคมซึ่งต้องมีความชัดเจนและมีขนาดของภาพท่ีเหมาะสม อีกท้ังจ านวนของภาพท่ี

น ามาเป็นขอ้มูลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้มจี านวนมากพอ อกีทัง้การแปลงภาพให้มาอยูใ่นรูปแบบไฟลด์ิจิทัลเพื่อสร้างชุด

ข้อมูล จ าเป็นต้องใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม เพราะอาจเกิดปัญหาในการตกหลน่ของข้อมูลรูปภาพท าให้คุณภาพของข้อมูล

หรือการประมวลผลนั้นอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมาก อีกท้ังการท่ีกล้องเว็บแคมจับภาพได้นั้นอาจมี

องค์ประกอบอื่น ๆ ภายในภาพนอกเหนือจากตัวบุคคล เช่น พื้นหลัง ความเข้มของแสง และ มุมมองของกล้องขณะที่

จับภาพของบุคคลภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวแบบพยากรณ์ในการท านาย และหากระบบได้เรียนรู้จาก

รูปภาพท่ีหลากหลายและจ านวนมากขึ้น อาจท าให้ผลลัพธ์ในการท านายมคีวามแมน่ย าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ท้ังนี้ผู้วิจัยได้หวังว่าการวิจัยนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ในพัฒนาระบบสมาร์ทโฮม ท่ีอาศัยการจับภาพของ

บุคคลภายในบ้านเพื่อแยกแยะ และสามารถระบุตัวบุคคลในบ้านได้ โดยท่ีไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และ

เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้ เช่น สามารถน าไปใช้กับผู้สูงอายุโดยการปรับโหมด

ส าหรับผู้สูงอายุ หรือสามารถท่ีจะปรับโหมดให้เหมาะสมแก่ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านได้โดยอาศัยหลักการของการเรียนรู้

ของเครื่อง เป็นต้น  

ในงานวิจัยน้ีได้เลอืกใช้ตัวแบบท่ีสร้างจากวธีิการเรียนรู้ของเครื่อง ท่ีได้รับความนยิมในงานวิจัยต่าง ๆ จ านวน 

4 อัลกอริทึม ท้ังนี้ยังมีอีกหลายอัลกอริทึมท่ียังไม่ได้น ามาใช้ และอาจมีอัลกอริทึมอื่นท่ีสามารถให้ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพท่ีดีกว่า การศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ตัวแบบพยากรณ์ชนิดอื่น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการศึกษาต่อไปใน

อนาคต 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการขยะติดเชื อในจังหวัดพะเยา 

Application of GIS for Infectious Waste Management in Phayao Province 
 

สุรศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล1 และ วิภพ แพงวังทอง1*  

Surasak Srisupattanakul1 and Wipop Paengwangthong1*  
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศกึษานี้คอื 1) เพื่อระบุต าแหนง่ทางเลือกที่เป็นไปได้ส าหรับโรงก าจัดขยะติดเชื้อ และ 2) 

เพื่อก าหนดเสน้ทางของรถขนขยะ ภายหลังการประเมนิตาม 10 เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 7 แผนท่ีเกณฑ์ท้ังหมดถูกซ้อนทับเข้าดว้ยกันเพื่อสร้างค่าคะแนนรวมอย่างมกีารถ่วงน้ าหนักท่ีสะท้อนความ

เหมาะสมของต าแหน่งทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นท่ีต้นน้ า พื้นท่ีป่า พื้นท่ีชุมชน แหล่งน้ าผิวดิน  

บ่อบาดาล ถนน และโบราณสถาน ผลของการรวมคะแนนพบว่ามี 3 ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองพะเยา  

2 แห่ง และอ าเภอแม่ใจ 1 แห่ง หลังจากนั้น เส้นทางรวบรวมขยะท่ีสั้นท่ีสุดของแต่ละต าแหน่งทางเลือกถูกก าหนด 

โดยใช้เคร่ืองมือ Network Analysis ของโปรแกรม ArcGIS และระยะทางการเดินรถถูกค านวณอีกด้วยเพื่อสร้างการ

เรียงล าดับท่ีสะท้อนต่อความเหมาะสมดา้นตน้ทุนขนส่ง 
 

ค้าส้าคัญ:   ขยะตดิเชื้อ, ท่ีต้ังเหมาะสม, การรวบรวมขยะ, เส้นทางสั้นท่ีสุด 
 

Abstract  

 The objectives of this study were 1) to identify possible alternative sites for infectious waste disposal plants and 

2) to determine the route of the garbage trucks. After assessment relied on the 10 criteria of Pollution Control Department 

using Geographic Information System, All 7 criteria maps are overlaid together to create a weighted scores reflecting 

the suitable of sites in environmental criteria i.e. distance from headstream areas, forest areas, community areas, surface 

water sources, groundwater wells, roads and historic sites.  The results of the aggregate results showed that there are 

3 best choices: 2 in Mueang Phayao District and 1 in Mae Chai District. After that, the shortest garbage collection path 

of each alternative site is determined using Network Analysis tool of ArcGIS program.  Also, Driving distances were 

calculated to create a ranks reflecting the suitable in logistics costs. 
 

Keywords: Infectious Waste, Suitable Site, Garbage Collection, Shortest Route 
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บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล ท้ังภาครัฐและเอกชน ประมาณ 44,768 แห่ง [1]  การขยายตัวของ

สถานพยาบาลเพิ่มตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการใช้บริการด้านสถานพยาบาลมากขึน้ของจ านวนผู้ป่วย 

โดยในแต่ละวันสถานพยาบาลมกีารผลิตขยะท่ัวไปและขยะติดเชื้อจ านวนมาก เพราะนิยมใช้วัสดุทางการแพทยแ์บบใช้

ครัง้เดียวแลว้ท้ิง ซึ่งขยะตดิเชื้อจัดเป็นของอันตราย เนื่องจากมีท้ังสารเคมีอันตราย ของมีคม ของใชข้องผู้ป่วย รวมไป

ถึงเลอืด และส าลี ฯลฯ [2] 

จังหวัดพะเยาในแต่ละปีพบว่าปริมาณขยะติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังภาพ 1 ท้ังจากโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชนเข้ามาก าจัดร่วมด้วย 

โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยาทุกสังกัดส่วนงานจะเลือกใช้วิธีก าจัดขยะติดเชื้อโดยส่งต่อให้บริษัทรับก าจัด ซึ่งมี

ค่าใชจ้่ายประมาณ 11-12 บาทตอ่กิโลกรัม [3] คิดเป็นค่าใช้จา่ยประมาณ 200 ล้านบาท/ปี (ภาพ 2) 

ภาพที ่1 ปริมาณขยะตดิเชื้อ จังหวัดพะเยา [3] 

การจัดการขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล โดยมากปัญหาท่ีพบคือ ไม่มีรูปแบบบริหารงานท่ีชัดเจนใน

หน่วยงาน ไม่มีการก าหนดมาตรการในการก าจัด ไม่มีการวางแผนนโยบายและแผนการจัดการขยะติดเชื้อ  ขาดการ

ตดิตามผลการก าจัดขยะติดเชื้อ ขาดงบประมาณ ไมม่บุีคลากรรับผิดชอบในการจัดการขยะตดิเชื้อ [4] หรือแมแ้ตก่าร

วางแผนหรือค้นหาพืน้ท่ีท่ีต้ังท่ีเหมาะสมส าหรับโรงก าจัดขยะดว้ยเชน่กัน 

ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลอืกที่ตั้งท่ีเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ มีการก าหนดเกณฑ์การพจิารณา

ตัดสินใจไวโ้ดยกรมควบคุมมลพิษจ านวน 10 เกณฑ์ [5] ประกอบด้วย 1) ไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 2) 

ไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ ได้แก่ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ 3) อยู่ห่างชุมชนไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร 4) อยู่ห่างจากแหล่งน้ าผิวดินไม่น้อยกว่า 700 เมตร 5) ระดับน้ าใต้ดิน (ฤดูฝน) อยู่ลึกกว่า 2 เมตร 6)ไม่อยู่ใน

พื้นท่ีโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวและห่างออกไป 1,000 เมตร7) ห่างจากถนนสายหลักไม่น้อยกวา่ 300 เมตร 

8) สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 9) อยู่ห่างจากบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 

700 เมตร 10) ไม่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วมและห่างออกไป 300 เมตร อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์

ขั้นต่ า เพราะฉะนั้นกรณท่ีีดท่ีีสุดคอื การพจิารณาค้นหาในพื้นท่ีศกึษาให้ได้ต าแหนง่ท่ีดีท่ีสุด ซึ่งยังไมพ่บวา่มีหน่วยงาน

ใดท าการศกึษาในพื้นท่ีศึกษานีม้าก่อนรวมไปถึงการน าผลการศึกษามาใชป้ฏบัิตจิรงิด้วย 

นอกจากนี้ ยังขาดการพิจารณาถึงต้นทุนและเส้นทางการขนส่งซึ่งจะมีผลต่องบประมาณประกอบกิจการ

และความยั่งยืนและอยู่ได้ของโรงก าจัดขยะโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากมกีารประกอบกิจการดังกล่าวด้วยเอกชน อกีทัง้ถ้า
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ไมพ่จิารณาเร่ืองเส้นทางพร้อมกับความเหมาะสมดา้นสิ่งแวดลอ้มแล้ว อาจเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัตเิหตุของรถขนขยะติด

เชื้อ ซึ่งการเกิดอุบัตเิหตุก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่มนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มได้ [6] 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงน าเสนอวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อค้นหาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม

ส าหรับการสร้างโรงก าจัดขยะติดเชื้อท่ีแตกต่างไปจากวิธีปกติโดยการเพิ่มขั้นตอนและเสนอแนวทางการพิจารณา

ความเหมาะสมค้นหาพื้นท่ีในคราวเดียวท้ังพื้นท่ีศึกษา อีกท้ังค้นหาเส้นทางรวบรวมขยะท่ีสั้นท่ีสุดในการรวบรวมขยะ

ตดิเชื้อจากโรงพยาบาลไปยังโรงก าจัดขยะอีกด้วย นับวา่เป็นการพิจารณาเร่ืองท้ังหมดดังกล่าวเป็นขั้นตอนท่ีร้อยเรียง

กันในคราวเดียว ซึ่งเป็นการพิจารณาท่ีมีหลายดา้นมากยิ่งขึน้กวา่วิธีการท่ีมีการใชก้ันอยู่เดิมในปัจจุบัน 

ภาพที ่2 พื้นท่ีศึกษา เส้นทางถนน และต าแหนง่ของโรงพยาบาล 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 

การศกึษานี้ต้องการเสนอขั้นตอนให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะตดิเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีการจัดตั้งโรงก าจัดขยะติดเชื้อเพื่อรวบรวมจัดเก็บและเผาขยะติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงพยายามจ าลองสถานการณ์การค้นหาขึ้นให้เสมือนจริงกับท่ีกล่าวแล้วข้างต้น โดยอาศัย 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อค้นหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับโรงงานก าจัดขยะ 3 แห่งทางเลือกท่ี

เหมาะสมท่ีสุดด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นท าการค้นหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดส าหรับการขนส่งรวบรวมขยะจากโรงพยาบาล

ไปยังแตล่ะทางเลอืกท่ีต้ังท่ีเป็นไปได้ เพื่อประเมนิตน้ทุนด้านโลจิสตกิส์ด้วย  

กรอบแนวคิดของการศกึษาคร้ังนี้ (ภาพท่ี 3) ในชว่งแรก ท าการคัดกรองท่ีต้ังท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์ท้ัง 10 เกณฑ์

ของกรมควบคุมมลพิษและผนวกเกณฑ์เร่ืองขนาดเนื้อท่ีต้องมากกว่า 50 ไร่ขึ้นไป ถัดมาในช่วงท่ีสอง ท าการประเมิน

คะแนนความเหมาะสมของท่ีตั้งซึ่งจะแบ่งพื้นท่ีศึกษาท้ังหมดออกเป็นพื้นท่ีเล็ก ๆ (เรียกว่าช่องกริดหรือพิกเซล)  

ขนาด 30x30 เมตร คล้ายคลึงกับชั้นข้อมูลแบบราสเตอร์ (raster format) แล้วท าการประเมินระยะห่างระหว่างช่อง 

กริดและ 7 สิ่งส าคัญทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นท่ีต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ชุมชน แหล่งน้ าผิวดิน บ่อบาดาล ถนน 
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และโบราณสถาน หลังจากนัน้อาศัยหลักการแผนท่ีผสม (composite map) เพื่อคิดค่าคะแนนรวมในแต่ละชอ่งกริด (Y) จาก

ค่าคะแนนของเกณฑ์ต่าง ๆ (X) ท่ีเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม รายละเอยีดการค านวณตามสมการ 1  [7, 8, 9, 10] 
 

                                               Y = W1X1 + W2X2 + W3X3 + …. + WnXn                                     สมการ 1 

 

โดยท่ี Y คือ ค่าคะแนนรวมประจ าแต่ละช่องกริด W คือ ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ประเมิน และ X คือ ค่าคะแนน

ของเกณฑ์ประเมิน อย่างไรก็ตาม ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญ การ

ค านวณค่า Y เปรียบเสมือนการคิดค านวณเกรดเฉลี่ยของนิสิตแต่ละคนจากหลายวิชารวมกัน โดยมีค่ าหน่วยกิตท่ี

แตกต่างกันเป็นค่าน้ าหนักของแต่ละวิชานั่นเอง ส าหรับขั้นตอนการศึกษามีรายละเอียดดังภาพและหัวข้อ (ภาพ ท่ี 4) 

ดังนี้ 

ภาพที ่3 กรอบแนวคิดการท างาน 

 

ภาพที ่4 ขั้นตอนการศกึษา 

 

 1. การคัดกรองท่ีต้ังท่ีเหมาะสมดว้ยเกณฑ์ขัน้ต่ า 10 เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ {5] 

  1.1 ก าหนดปัจจัยและเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีท้ังหมด 10 

เงื่อนไข ได้แก่ 1) ไมอ่ยูใ่นเขตพื้นท่ีลุม่น้ าชั้นท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 2) ไมอ่ยูใ่นเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ ได้แก่ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตวป่์าและ

เขตอุทยานแห่งชาติ 3) อยู่ห่างชุมชนไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 4) อยู่ห่างจากแหล่งน้ าผิวดินไม่น้อยกว่า 700 เมตร 5) 

ระดับน้ าใตด้ิน (ฤดูฝน) อยูล่ึกกวา่ 2 เมตร 6)ไมอ่ยูใ่นพื้นท่ีโบราณสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวและห่างออกไป 1,000 เมตร 

7) ห่างจากถนนสายหลักไม่นอ้ยกว่า 300 เมตร 8) สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิ 9) อยูห่่างจากบ่อบาดาลไมน่อ้ยกวา่ 700 เมตร 10) ไมอ่ยูใ่นพื้นท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วมและห่างออกไป 300 เมตร  

เอกสารของกรมควบคุมมลพิษ  

เกณฑ์ท่ีมีผลต่อความเหมาะสม 

แผนที่เกณฑ์ในรูปช้ันข้อมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ที่ตั้งท่ีเหมาะสมด้าน

สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงก าจัด 

ขยะตดิเช้ือ รวมคะแนนความเหมาะสม 

คน้หาเส้นทาง 

รวบรวมขยะที่สั้นที่สุด 

ระยะห่างระหว่างช่องกริด (30x30m) กับ... 

-พืน้ที่ต้นน้ า (X1) 

  -พืน้ที่ปา่อนุรักษ (X2) 

-พืน้ที่ชุมชน (X3) 

-แหล่งน้ าผิวดิน (X4) 

รวมคะแนน 

อยา่งมีการถ่วงน้ าหนกั 
3 ต าแหน่ง

ทางเลือกที่มี

คะแนนสูงสุด 

Network 

Analysis 

ช้ันข้อมูล 

ถนน 

ต าแหน่ง 

โรงพยาบาล 

เส้นทางรวบรวม

ขยะที่สั้นที่สุด 

ต้นทุนด้านการขนส่ง 
คา่น้ าหนักก าหนด

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
วัตถุประสงค์ที่ 1    วัตถุประสงคท่ี์ 2 

การคัดกรอง 

ด้วยเกณฑ์ข้ันต่ า 10 เกณฑ์  
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  1.2 สร้างแผนท่ีเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับแต่ละเงื่อนไข ซึ่งแผนที่เกณฑ์จะแสดงสัญลักษณ์และจ าแนก

พื้นท่ีศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ เหมาะสม และไม่เหมาะสม หรือเรียกว่าอยู่ในรูปแบบสองทางเลือก (Binary model)  

ดังภาพท่ี 5  

  1.3 ค้นหาท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมครบท้ัง 10 เกณฑ์ โดยใช้การซ้อนทับแผนท่ีเกณฑ์ท้ังหมดเข้า 

ด้วยกัน หลังจากนั้นคัดกรองให้เหลือเฉพาะท่ีตั้งท่ีมีเนื้อท่ีมากกว่า 50 ไร่ขึ้นไป (โดยเทียบเกณฑ์ด้านขนาดเนื้อท่ีจาก 

โรงก าจัดขยะติดเชื้อ “บ.โชติฐกรณพ์บูิลย์ จ ากัด”. ซึ่งเป็นต้นแบบท่ีมีการสร้างขึน้แลว้ท่ีจังหวัดนครสวรรค์) [11] 

2. การจัดล าดับความเหมาะสมดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

2.1 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ท่ีดัดแปลงมาจากเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีจัดตั้ง

ศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายของกรมควบคุมมลพษิ {5] นั่นคือ ระยะห่างระหว่างช่องกริดและ 7 สิ่งส าคัญทางสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นท่ีต้นน้ า ปา่อนุรักษ์ ชุมชน แหล่งน้ าผิวดิน บ่อบาดาล ถนน และโบราณสถาน  

  2.2 ค่าคะแนนความเหมาะสมของท้ัง 7 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้มาจากการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์หาระยะห่างดังกล่าวเหล่านัน้ หลังจากนัน้ท าการแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่าคะแนนความ

เหมาะสมโดยใช้การแปลงค่ามาตราเชิงเส้น (linear scale transformation) ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่า

คะแนนมาตรฐานวิธีหนึ่ง ส าหรับการศึกษานี้จะใช้หลักเกณฑ์การแปลงแบบการให้ค่าสูงสุด (maximum score) กับช่อง 

กริดหรือพกิเซลท่ีมีคา่ระยะห่างมากสุด กล่าวคือ ยิ่งมคี่าระยะห่างมาก ยิ่งมคี่าคะแนนมาก โดยท่ีคา่คะแนนตามการแปลง

ดังกล่าวจะมคี่าอยูใ่นชว่งระหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 โดยท่ีคา่มากสื่อถึงความเหมาะสมมาก [7, 12] 

  2.3 ท าการรวมค่าคะแนนความเหมาะสมของทุกเกณฑ์อย่างมีการถ่วงน้ าหนักดังสมการ 1 โดยการ

ซ้อนทับกันของท้ัง 7 เกณฑ์ชั้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยค าสั่ง Raster Calculator ของชุดค าสั่ง Spatial Analyst  

ในโปรแกรม ArcGIS 10.2 [12] 

  2.4 น าผลลัพธ์ท่ีได้รับจากข้อ 1.3 มาค านวณค่าคะแนนความเหมาะสมด้วยค าสั่ง Zonal statistics  

ในโปรแกรม ArcGIS 10.2 โดยก าหนดให้ชั้นข้อมูลท่ีได้รับจากข้อ 1.3 เป็น Feature zone data และก าหนดให้ชั้นข้อมูล 

ค่าคะแนนความเหมาะสมเป็น Input value raster 

   2.5 ท าการจัดล าดับค่าคะแนนของท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และคัดเลือก 3 ท่ีตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุดใช้เป็น

ทางเลอืกท่ีต้ังท่ีเป็นไปได้ส าหรับโรงก าจัดขยะตดิเชื้อ 

 3. การวเิคราะห์ด้านเส้นทางการขนส่งรวบรวมขยะตดิเชื้อ 

  3.1 ท าการสร้างชั้นข้อมูลโครงข่ายเส้นทางถนน (Network database) ของพื้นท่ีศึกษาในโปรแกรม 

ArcGIS 10.2  

  3.2 ท าการวิเคราะห์หาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดในการรวบรวมขยะจากโรงพยาบาลท้ังหมดไปยังแต่ละ

ทางเลือกท่ีตั้งโรงงาน โดยใช้ค าสั่ง Vehicle Routing Problem ในชุดค าสั่ง Network Analysis พร้อมค านวณระยะทางรวม

ของเส้นทางรวบรวมขยะดังกล่าวด้วย 

  3.3 จัดล าดับความเหมาะสมของทางเลอืกโดยใชจ้ านวนระยะทางเป็นตัวแปรพจิารณา 

ผลการศึกษา 

1. ผลการคัดกรองท่ีต้ังท่ีเหมาะสมดว้ยเกณฑ์ขัน้ต่ า 10 เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อน าเอาแผนท่ีเกณฑ์

ของท้ัง 10 เกณฑ์ (ภาพ 5) มาซ้อนทับกัน และมีเนื้อท่ีมากกว่า 50 ไร่ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วพบว่า  

มท้ัีงหมด 14 ทางเลือก รายละเอยีดดังภาพท่ี 5 และตารางท่ี 1 
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เกณฑ์ท่ี 1 ไม่อยู่ในพืน้ที่ เกณฑ์ท่ี 2 ไม่อยู่ในเขต เกณฑ์ท่ี 3 อยู่หา่งชุมชน เกณฑ์ท่ี 4 อยู่หา่งจากแหล่งน้ า 

ลุ่มน้ าช้ัน 1 และ 2 พืน้ที่อนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ผวิดินไม่น้อยกว่า 700 เมตร 

    

    

เกณฑ์ท่ี 5 ระดับน้ าใต้ดิน เกณฑ์ท่ี 6 อยู่ห่างโบราณสถาน เกณฑ์ท่ี 7 ห่างจากถนนสายหลัก เกณฑ์ท่ี 8 สภาพการใช้ประโยชน์

ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า อยู่ลึกกว่า 2 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่า 300 เมตร ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่า 

    

 

 

 

เกณฑ์ท่ี 9 อยู่หา่งจากบอ่บาดาล เกณฑ์ท่ี 10 ไม่อยู่ในพืน้ที่เสี่ยงภัย

น้ าท่วมและห่างออกไป 300 เมตร ไม่น้อยกว่า 700 เมตร น้ าท่วมและห่างออกไป 300 เมตร 

  

         = ที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมและผา่นเกณฑ์ปกติของกรมควบคุมมลพิษ

มลพิษ 

 

ภาพที ่5 แผนที่เกณฑ์ส าหรับค้นหาที่ตัง้ท่ีเหมาะสมตามเกณฑป์กติของกรมควบคุมมลพิษ  

และผลลัพธ์ของการซ้อนทับ 

 

 2. ผลการจัดล าดับตามค่าคะแนนความเหมาะสมดา้นสิ่งแวดลอ้ม ภายหลังการให้ค่าคะแนนและการซ้อนทับ

เพื่อการรวมคะแนนจากทั้ง 7 ปัจจัยของท่ีต้ังทางเลือกทัง้ 14 แห่ง พบวา่มี 3 แห่งท่ีมีคา่คะแนนสูงสุด ซึ่งตัง้อยู่ท่ีอ าเภอ

เมอืงพะเยา 2 แห่ง และอ าเภอแม่ใจ 1 แห่ง ดังตารางท่ี 1 และมีสภาพพืน้ท่ีโดยรวมดังภาพท่ี 6 
 

ตารางที ่1 ท่ีต้ังทางเลือกด้านสิ่งแวดลอ้มท้ัง 14 แห่งส าหรับโรงก าจัดขยะติดเชื้อในจังหวัดพะเยา 

ท้องท่ี เนื้อท่ี  (ไร่) หมายเหต ุ
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ท่ีต้ัง

ทางเลือกที่ 

อ าเภอ ต าบล 

1 แมใ่จ บ้านเหลา่ 126  

2 แมใ่จ บ้านเหลา่ 56 คะแนนมาก

อันดับท่ี 2 

3 แมใ่จ แมสุ่ก 99  

4 เมอืง แมปื่ม 75  

5 เมอืง แมปื่ม 100 คะแนนมาก

อันดับท่ี 3 

6 เมอืง แมปื่ม 89 คะแนนมาก

อันดับท่ี 1 

7 เมอืง ท่าจ าปี 61  

8 เมอืง ท่าจ าปี 54  

9 เมอืง บ้านต๋อม 58  

10 เชยีงม่วน สระ 217  

11 เชยีงม่วน สระ 65  

12 เชยีงม่วน เชยีงม่วน 180  

13 ปง ขุนควร 87  

14 เชยีงค า ฝายกวาง 61  

  

อันดับท่ี 1 อยู่ในท้องที่ ต.แม่ปืม อ.เมือง อันดับที่ 2 อยู่ในท้องที่ ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ อันดับท่ี 3 อยู่ในท้องที่ ต.แม่ปืม อ.เมือง 

ภาพที ่6 อาณาบริเวณและสภาพพื้นท่ีของท่ีต้ังทางเลือกด้านสิ่งแวดลอ้มท้ัง 3 แห่งท่ีมีคะแนนสูงสุด 

 3. ผลการวิเคราะห์ด้านเส้นทางการขนส่งรวบรวมขยะติดเชื้อ ภายหลังการสร้างชั้นข้อมูลโครงข่ายถนนและ

กระบวนการวิเคราะห์โครงข่ายโดยเฉพาะเร่ืองการค้นหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดในการรวบรวมขยะไปยังแต่ละท่ีตั้งทางเลือก

โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า ระยะทางท่ีใช้ในการรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับท่ี 1 ท่ี 2 และ ที่ 3 

เท่ากับ 304 กม. 296 กม. และ 292 กม. ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ส าหรับเส้นทางรวบรวมขยะของแต่ละท่ีตั้งทางเลือก

จะมรีายละเอยีดดังนี้ (ภาพ 7) 

  3.1 เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับท่ี 1 เร่ิมต้นจาก โรงก าจัดขยะ ไปยัง โรงพยาบาลจุน 

โรงพยาบาลเชียงค า โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกค าใต้ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช โรงพยาบาล
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จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลแมใ่จ และเดินทางกลับไปยังโรงก าจัดขยะ คิดเป็นระยะทางรวม 304.18 กิโลเมตร หรือคิดเป็น

ปริมาณการใชน้้ ามันเท่ากับ 20.28 ลิตร หากอัตราสิน้เปลอืงน้ ามันเท่ากับ 15 กม./ลิตร อ้างองิตามเกณฑ์ปกตท่ัิวไป [13] 

  3.2 เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลอืกอันดับท่ี 2 เร่ิมตน้จาก โรงก าจัดขยะ ไปยัง โรงพยาบาลเชียง

ค า โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกค าใต้ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช โรงพยาบาล

จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลแมใ่จ และเดินทางกลับไปยังโรงก าจัดขยะ คิดเป็นระยะทางรวม 296.34 กิโลเมตร หรือคิดเป็น

ปริมาณการใชน้้ ามันเท่ากับ 19.76 ลิตร หากอัตราสิน้เปลอืงน้ ามันเท่ากับ 15 กม./ลิตร อา้งองิตามเกณฑ์ปกตท่ัิวไป [13] 

  3.3 เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับท่ี 3 เร่ิมต้นจาก โรงก าจัดขยะ ไปโรงพยาบาลจุน 

โรงพยาบาลเชียงค า โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกค าใต้ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช โรงพยาบาล

จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลแมใ่จ และเดินทางกลับไปยังโรงก าจัดขยะ คิดเป็นระยะทางรวม 292.25 กิโลเมตร หรือคิดเป็น

ปริมาณการใชน้้ ามันเท่ากับ 19.48 ลิตร หากอัตราสิน้เปลอืงน้ ามันเท่ากับ 15 กม./ลิตร อา้งองิตามเกณฑ์ปกตท่ัิวไป [13] 

เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับที่ 1 เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับที่ 2 

เส้นทางรวบรวมขยะส าหรับทางเลือกอันดับที่ 3 

 

ภาพที ่7 เส้นทางการรวบรวมขยะของท่ีต้ังทางเลือกทัง้ 3 แห่ง 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นปรับปรุงขั้นตอนการค้นหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับโรงก าจัดขยะติดเชื้อท่ีแตกต่างไป

จากวิธีเดิมท่ีกรมควบคุมมลพิษและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาใช้อยู่ในปัจจุบัน นั่น

คือการพจิารณาความเหมาะสมภายในบริเวณพื้นท่ีศึกษาในคราวเดียวกัน แทนท่ีจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปตามค าขอ

จัดตั้งโรงก าจัดจากเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น โดยท่ีเพิ่มขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมด้วยคะแนนท่ีได้จาก

เกณฑ์ท้ัง 7 เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังน าเสนอวิธีคิดค านวณต้นทนทางด้านการขนส่งรวบรวมขยะไป

พร้อมกันอีกดว้ย ซึ่งจากการศกึษาพบวา่ม ี14 แห่งท่ีผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ าด้านสิ่งแวดลอ้ม และพบอกีว่ามทีางเลือก 3 แห่ง

ท่ีมีคา่คะแนนสูงสุดนัน้จะตัง้อยู่ท่ีอ าเภอเมอืงพะเยา 2 แห่ง และอ าเภอแม่ใจ 1 แห่ง 

เนื่องจากการศึกษานี้ต้องการค้นหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นการศึกษาแบบการให้เหตุผลแบบนิรนัย 

(Deductive Reasoning) นัน้คอื การน าความรู้พืน้ฐานซึ่งอาจเป็นกฎเกณฑ์ ความเชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรู้มาก่อน และยอมรับ

กันในวงวิชาการในการให้เหตุผลและน าไปสู่ข้อสรุป [14] เป็นท่ีตั้งและแผนท่ีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของนักภูมิศาสตร์ท่ัวไป ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมในการปลูกยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม ของเกรยีงไกร บุญเตมิ และคณะ [15] 

เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการจ าลองโลกจริงเข้าสู่ระบบโลกดิจิตอล ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล

ต่าง ๆไว้ในรูปของชั้นข้อมูลท่ีสามารถค้นหาวิเคราะห์ ประมวนผลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการค้นหาพื้นท่ีเหมาะสมใน

การศึกษาคร้ังนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาสพงษ์ รู้ท านอง [16] ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ท่ีดินทางด้านการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร และประวีณา อินทร์แขวน 

และสิรานี มีบุญล้ า [17] ศึกษาเร่ืองกาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกาแฟอาราบิก้า กรณีศึกษา : 

อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย 

แบบจ าลองทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการค้นหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท 

ตัวอยา่งเชน่ Index model ท่ีสามารถวิเคราะห์ซ้อนทับชัน้ขอ้มูลและมผีลลัพธ์ออกมาได้หลายระดับ เชน่ เหมาะสมมาก 

เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอ้ย หรือ Regression Model ท่ีสามารถวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงเส้นและมผีลลัพธ์ออกมา

เป็นเชิงตัวเลขได้ด้วย เป็นต้น [18} อย่างไรก็ดี การศึกษาคร้ังนี้เลือกใช้ Binary model ผสมกับ Binary model ส าหรับ

ค้นหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและมีผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าคะแนน ตั้งแต่ 0.00 – 1.00 เนื่องจากลักษณะของเกณฑ์อยู่ใน

รูปแบบสองทางเลือก (Binary model)  และ ค่าคะแนนท่ีแปลงมาจากระยะห่างจากสิ่งส าคัญทางสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็

ดี ค าแนะน าส าหรับผู้สนใจศึกษาครัง้ตอ่ไปควรจะค้นหาวิธีการท่ีมกีารประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะห์ทางสถิตดิ้วยอาจจะท า

ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีหากผนวกรวมจังหวัดเชียงรายเข้ามาเพิ่มเป็นพื้นท่ีศึกษาด้วยน่าจะดี

กว่าเดิมเพราะมีขอบเขตการปกครองและเส้นทางคมนาคมตดิตอ่เชื่อมโยงถงึกัน 
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ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ กรณีศกึษาทางเบี่ยง 

A Smart Mobile Traffic Lights System: Case study of diversion route 

 

เสนอ สะอาด1*, ดรุณี ชายทอง1 และ รุง่ลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1 

Saner Sa-ad1*, Darunee Chaythong1 and Runglawan Chusawat1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาทางเบ่ียง 

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากการจราจรทางเบ่ียง เหมาะส าหรับการใช้งานในบริเวณ

ท่ีมีการซ่อมแซมถนน 2 ช่องทางการจราจรหรือบริเวณท่ีมีการใช้ถนนทางเบ่ียง ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉรยิะถูก

ออกแบบให้มีจ านวน 2 เคร่ือง ซึ่งระบบสัญญาณไฟจราจรท้ัง 2 เคร่ืองจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและท างาน

สัมพันธ์กันผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ด้วยระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร โดยแตล่ะเครื่องถูกควบคุม

การท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มีตัวตรวจรู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบจ านวนรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านบริเวณทางเบ่ียง และ

แสดงผลสัญญาณไฟจราจรผ่านป้ายไฟจราจร ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะท างานได้ 2 โหมด คือ (1) โหมด

อัตโนมัติ และ (2) โหมดท่ีมีผู้ควบคุม ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ จากแบตเตอร่ี  ผลการทดสอบ 

การท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะพบว่า สามารถท างานได้ถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบ มีระยะ  

การมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า 130 เมตร ตัวตรวจรู้สามารถตรวจจับรถได้ในระยะ 2 เมตร 

สามารถรับส่งข้อมูลด้วยการสื่อสารไร้สายได้ 1,500 เมตร สูญเสียก าลังไฟฟ้า 25 วัตต์ และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ไมน่อ้ยกว่า 18 ชั่วโมง 
 

ค้าส้าคัญ:   สัญญาณไฟจราจร, การจราจรทางเบ่ียง, ตัวตรวจรูท้างแสง, ไมโครคอนโทรลเลอร์, การสื่อสารไร้สาย 
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Abstract  
This research is presenting the design of a smart mobile traffic lights system; the case study on diversion 

route, for the convenience of a traffic and reducing of accidents on a traffic diversion.  The smart mobile traffic 

lights system is suitable for a two- lane road construction area or for a diverted traffic area.  The smart mobile 

traffic lights are designed to have two devices.   They are interconnected and collaborated to each other through 

2. 4 GHz wireless communicating system with a range over 1 kilometer.  Each device is controlled by a 

microcontroller and uses photo sensor to count the vehicles moving pass the diversion then displays the number 

via traffic light. Additionally, the device could be used with DC power supply of 12 volts battery. The smart mobile 

traffic light system is designed to have two functions which are ( 1)  automatic function and (2)  manual function.  

The result from the demonstration showed that the smart mobile traffic lights system could work correctly according 

to the design.  The distance of the traffic light to be clearly seen was at least 130 meters.  The sensors could 

capture cars in 2 meters distance. The data could be transferred by wireless communication up to 1,500 meters. 

The traffic system could continuously work more than 18 hours and power dissipation is 25 watts. 
 

Keywords: Traffic Lights, Traffic Diversion, Photo Sensor, Microcontrollers, Wireless Communication 
 

บทน้า 

การเดินทางสัญจรด้วยยานพาหนะบนท้องถนนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถ

เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว จึงท าให้บุคคลหรือครอบครัวนิยมมียานพาหนะไว้ใช้ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือ

แม้กระท่ังรถจักรยานยนต์ มีเพียงบุคคลส่วนน้อยท่ีนิยมใช้บริการของรถประจ าทางหรือขนส่งสาธารณะ ท าให้มีปริมาณ

ยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาการจราจรเมื่อมปีริมาณการสัญจรเพิ่มมากขึน้ก็จะท าให้เกิดปัญหาการจราจร

ติดขัดในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุจากการเดินทางพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อการจราจรหรือกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุเพลิงไหม้ ฝนตกน้ าท่วมขัง การปิดการจราจร และการซ่อมแซมถนน ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้

ถนนเสียเวลาในการเดินทาง (วทิยากร เชยีงกูล, 2540 และ อภรัิกษ์ นักไร่, 2556) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีมีการขยาย

ต่อเติมถนนหรือซ่อมแซมถนน จะท าให้มีการปิดช่องทางการจราจร การเดินรถเป็นแบบสวนทางท าให้ผู้เดินทางไม่

สามารถเดินทางได้สะดวก และตอ้งใชแ้รงงานคนในการอ านวยความสะดวกในการควบคุมการจราจร 

ระบบสัญญาณไฟจราจรเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานท่ีใช้ในการบริหารจัดการระบบการคมนาคมบนท้องถนน 

เนื่องจากระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถสื่อความหมายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการน า

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาท่ีท าให้เกิดการจราจรติดขัด ได้มีการน าเสนอ

เครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ (ณัฐภัทร ไวพจน ์และวนดิา ลอืฤทธ์ิ, 2550) โดยออกแบบให้ท างานได้ 2 ระบบ คือ (1) ระบบ

การท างานโดยอัตโนมัตโิดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ท่ีควบคุมไฟจราจรเพื่อใชก้ับแยกการจราจรท่ีการจราจรไมค่ับคั่ง และ 

(2) ระบบการท างานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมาะส าหรับใช้ควบคุมการจราจรในเมืองใหญ่ท่ีต้องควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรในหลายแยกการจราจรให้สัมพันธ์กัน  ต่อมาได้มีการน าเสนอไฟจราจรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน (พักตร์วิภา บุญ

ประสิทธ์ิ และพิเชษฐ์ สงวนนาม, 2554) ได้พัฒนาไฟจราจรอัตโนมัติท่ีกรณีฉุกเฉินท่ีติดต่อสื่อสารกันแบบไร้สาย เพื่อ

น าไปใช้ทดแทนไฟจราจรหลัก หากไฟจราจรหลักเกิดการขัดข้องต้องรอการซ่อมแซม และได้มีการพัฒนาป้ายจราจร

อัจฉริยะ (เกษม ชูจรกุล, 2551) ซึ่งส านักการจราจรและขนส่งได้ท าโครงการป้ายจราจรอัจฉริยะบริเวณก่อนถึงทางร่วม
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ทางแยกและก่อนทางขึ้นทางด่วน เพื่อแสดงสภาพการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบข้อมูลการจราจรและสภาพ

การจราจรท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการเกิดการจราจรติดขัดและหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ทันที และได้มีการพัฒนา

อัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ (ชลธิศา เวทโอสถ และนิคม สุวรรณ

วร, 2549) เพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นทางการจราจรบนท้องถนนในแต่ละพื้นท่ีได้ศึกษาและคิดค้นวิธีการวิเคราะห์การ

เคลื่อนท่ีของรถบนท้องถนนด้วยวิธีการวัดความหนาแน่นจากภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวดิีโอ ซึ่งชว่ยลดปัญหาการจราจร

ท่ีติดขัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเป็นพื้นท่ี (กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์, 

2549) คือระบบการบริหารจราจรแบบอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและเชื่อมโยง

การบริหารจัดการจราจรของแตล่ะทางแยกเข้าด้วยกัน โดยการจัดจังหวะรอบสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณ

การจราจรจริงบนถนน เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณทางแยก อย่างไรก็ตามพบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรท่ี

กล่าวมาท้ังหมด เป็นระบบท่ีแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกเท่านั้น ไมส่ามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและ

อ านวยความสะดวกบริเวณถนนทางเบ่ียงได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี โดยระบบ

สัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ีจะมีการใช้งานในบริเวณถนนทางเบ่ียงท่ีมีการซ่อมแซมถนนซึ่งจะแก้การเกิดปัญหา

การจราจรติดขัดบริเวณถนนทางเบ่ียงท่ีเกิดจากการซ่อมแซมถนนหรือมีการปิดช่องทางจราจร สามารถท างานได้โดย

อัตโนมัติสามารถตรวจสอบปริมาณรถและค านวณการท างานได้อย่างแม่นย า เพื่อให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็วแก่

ผู้ใช้ถนนทางเบ่ียง รวมถึงช่วยลดการสิ้นเปลืองแรงงานในการอ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาเร่ืองของ 

การเกิดอุบัตเิหตุจากการใชถ้นนทางเบ่ียงอกีด้วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาทางเบ่ียง  

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใชร้ถใชถ้นนบริเวณถนนทางเบ่ียงหรือถนนท่ีมีการซ่อมแซม 

2. เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการอ านวยความสะดวกการใช้รถบนถนนบริเวณทางเบ่ียงหรือถนนท่ีมี 

การซ่อมแซม 

3. เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุจากการใชถ้นนทางเบ่ียงหรือถนนท่ีมีการซ่อมแซม 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างของระบบสญัญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี 

 การออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนที ่

 ในการออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) การ

ออกแบบโครงสร้าง (2) การออกแบบระบบควบคุมการท างาน และ (3) การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ 

ตามล าดับ รายละเอยีดดังนี ้

การออกแบบโครงสร้าง 

 ในการออกแบบโครงสร้างของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี เปรียบเสมือนการรวบรวมองค์ความรู้

ในหลาย ๆ ด้านเพื่อหาความสมดุลในการออกแบบ ท าให้ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ีสามารถท างานและ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเสาสัญญาณไฟจราจรท่ีใช้งานตามท้องถนน สามารถแสดง

สัญญาณไฟให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าท าตามสัญญาณไฟได้ชัดเจน โครงสร้างของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบ

เคลื่อนท่ี ถูกออกแบบให้มคีวามสูง 220 เซนติเมตร มีความกว้างของฐาน 50x50 เซนติเมตร ประกอบไปด้วย 4 ส่วน 

คือ (1) ฐานของสัญญาณไฟจราจร (2) เสาของสัญญาณไฟจราจร (3) ป้ายสัญญาณไฟจราจร และ (4) กล่องวงจรควบคุม 

ตามล าดับ ดังภาพท่ี 1 รายละเอยีดดังนี้ 

 1. ฐานของสัญญาณไฟจราจร ถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ าหนักของตัวเสาสัญญาณไฟจราจร 

ป้ายสัญญาณไฟจราจร กล่องวงจรควบคุม รวมถึงใชเ้ป็นแท่นวางแบตเตอร์ร่ี ขนาด 12 โวลต์ 40 แอมแปร์ ถูกสร้างมา

จากเหล็กแบบไร้สนิม ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด 50 เซนติเมตร ชั้นฐานวางแบตเตอร์ร่ีมีความสูง  

30 เซนติเมตร สรา้งมาจากเหล็กสี่เหลี่ยมแบบไร้สนิม ส าหรับเสาใชเ้หล็กกลมขนาด 9 เซนติเมตร 

 2. เสาของสัญญาณไฟจราจร มลีักษณะเป็นท่อกลมถูกเช่ือมตอ่กับส่วนฐานเพื่อให้สามารถถอดประกอบได้ ใช้

ในการติดตั้ง กล่องวงจรควบคุม ป้ายสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสง มีความสูง 220 เซนติเมตร 

ส่วนบนสามารถติดต้ังสว่นป้ายสัญญาณไฟจราจรได้ 

 3. ป้ายสัญญาณไฟจราจร ถูกออกแบบให้สามารถยึดตดิกับเสาสัญญาณไฟจราจร ภายในประกอบด้วยวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับขับกระแสไฟฟ้า และสัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ได้แก่ สีแดง สีเหลอืง 

และสีเขียว ซึ่งป้ายสัญญาณไฟจราจรเป็นไปตามมาตรฐานสัญญาณไฟจราจร (มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทาง
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ถนน, 2552) มีขนาดความกว้าง 26 เซนติเมตร ความสูง 68 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไฟจราจรขนาด 20 

เซนติเมตร ตามล าดับ 

 4. กล่องวงจรควบคุม ใชส้ าหรับใส่วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใชค้วบคุมการท างานของ

ระบบระบบสญัญาณไฟจราจรอัจฉรยิะแบบเคลื่อนท่ี ถูกติดต้ังบริเวณตรงกลางของเสาสัญญาณไฟจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หลักการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉรยิะแบบเคลื่อนที่ 

 

การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ 

 ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี ถูกออกแบบให้มีจ านวน 2 เคร่ือง  โดยออกแบบให้มี 

การท างานสัมพันธ์กันผ่านการสื่อสารแบบไร้สายด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานให้เป็นแบบอัตโนมัติและ 

แบบกึ่งอัตโนมัต ิมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหัวใจส าคัญในการท างาน คือ (1) เคร่ืองท่ี 1 และ (2) เคร่ืองท่ี 2 ดังในภาพท่ี 2 

รายละเอยีดดังนี้ 

 1. ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี เครื่องท่ี 1 ถูกออกแบบให้เป็นเคร่ืองหลักในการควบคุมการท างาน

ของระบบ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

  1) อุปกรณ์ตรวจรู้ตรวจจับยานพาหนะ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบจ านวนรถหรือยานพาหนะท่ีจะ

เคลื่อนท่ีผ่านทางเบ่ียง  

  2) สวิตซ์ควบคุมการท างาน ท าหน้าท่ีรับข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการท างานของระบบสัญญาณ

ไฟจราจรในโหมดควบคุมโดยผู้ใช้ และใชส้ั่งการในการท างานของระบบ 

  3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าท่ีเป็นตัวประมวลผลกลางของระบบสัญญาณไฟจราจร จะรับ

สัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจรู้ตรวจจับยานพาหนะจากสวิตช์ควบคุมการท างาน และข้อมูลจากชุดรับส่งข้อมูลไร้สาย 

มาท าการประมวลผลเพื่อท่ีจะควบคุมการท างานของชุดป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจร และส่งข้อมูลผ่านชุดรับส่ง

ข้อมูลไรส้ายเพื่อท าการตดิตอ่สื่อสารกับเครื่องท่ี 2  

  4) ชุดรับส่งขอ้มูลไร้สาย ท าหน้าท่ีในการตดิตอ่สื่อสารข้อมูลไร้สาย รับส่งขอ้มูลระหว่างเครื่องท่ี 1 และ

เครื่องท่ี 2 ในการออกแบบได้เลอืกใช้ระบบสื่อสารไร้สายความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ แบบเอ็กซ์บี (X-bee) 

  5) ชุดป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจร ท าหน้าท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับป้ายแสดงผลสัญญาณไฟ

จราจรเพื่อใชใ้นการควบคุมการจราจรบนถนนทางเบ่ียง 

 2. ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี เคร่ืองท่ี 2 ถูกออกแบบให้ท างานคู่กับเคร่ืองท่ี 1 เป็นเคร่ืองรองใน

การควบคุมการท างานของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

  1) อุปกรณ์ตรวจรู้ตรวจจับยานพาหนะ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบจ านวนรถหรือยานพาหนะ ท่ีจะ

เคลื่อนท่ีผ่านทางเบ่ียง เชน่เดียวกับเครื่องท่ี 1 
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  2) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าท่ีเป็นตัวประมวลผลกลางของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี 

จะรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจรูต้รวจจับยานพาหนะ และรับข้อมูลจากชุดรับส่งขอ้มูลไร้สาย มาท าการประมวลผล

เพื่อท่ีจะควบคุมการท างานของชุดป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจรและส่งข้อมูลผ่านชุดรับส่ งข้อมูลไร้สาย มีการ

ท างานที่สอดคล้องกับระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี เครื่องท่ี 1 ด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานบน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  3) ชุดรับส่งข้อมูลไร้สาย ท าหน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารข้อมูลไร้สายระหว่างเคร่ืองท่ี 1 กับเคร่ืองท่ี 2 

โดยรับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งให้กับชุดรับส่งข้อมูลไร้สายเคร่ืองท่ี 1 และรับข้อมูลจากชุดรับส่งไร้สาย

เครื่องท่ี 2 ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลต่อไป 

  4) ชุดป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจร ท าหน้าท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจร

เพื่อใชใ้นการควบคุมการจราจรบนถนนทางเบ่ียง 

ภาพท่ี 3 แสดงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี ถูกออกแบบให้มี

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F25B ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบ เพื่อให้สามารถควบคุมการจราจรบนถนน

ทางเบ่ียงท่ีมีระยะทางไกลได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งระบบสัญญาณไฟจรแบบเคลื่อนท่ีท้ัง 2 เคร่ือง

สามารถสื่อสารข้อมูลแบบ 2 ทาง ผ่านทางชุดรับส่งขอ้มูลไร้สายแบบเอ็กซ์บี มกีารออกแบบให้เครื่องท่ี 1 และเครื่องท่ี 

2 ท างานท่ีสัมพันธ์กันในการแสดงผลสัญญาณไฟจราจรด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน มีตัวตรวจรู้ทาง

แสงท าหน้าท่ีในการตรวจนับจ านวนรถที่เคลื่อนท่ีผ่านบริเวณบนท้องถนนท่ีใชง้านหรือทางเบ่ียง ใชแ้หลง่จ่ายไฟฟ้าจาก

แบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมแปร์ เพื่อให้สามารถใชง้านได้อยา่งตอ่เนื่องไม่นอ้ยกวา่ 18 ชั่วโมง จากภาพท่ี 3 จะ

เห็นได้วา่วงจรอิเล็กทรอนกิส์ของเครื่องท่ี 1 และเครื่องท่ี 2 จะมลีักษณะวงจรอเิล็กทรอนกิส์ท่ีเหมือนกัน จะมีแตกตา่ง

กันในส่วนของเคร่ืองท่ี 1 จะมีการเพิ่มสวิตช์ควบคุมการท างานเข้ามา เพื่อท าหน้าท่ีสั่งการท างาน กรณีก าหนดให้

ท างานในโหมดควบคุมโดยผู้ใช้ 
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(ข) 

ภาพที่ 3 วงจรอเิล็กทรอนิกสข์องระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ีควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(ก) เครื่องท่ี 1  (ข) เคร่ืองท่ี 2  
 

การเขยีนโปรแกรมควบคุมการท้างานของระบบ 

 ในการออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี ก าหนดให้ท าการรับค่า

จากอุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสงและสวิตซ์ควบคุมการท างาน มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างเคร่ืองท่ี 1 และเคร่ืองท่ี 2  

แบบ 2 ทาง ผ่านระบบสื่อสารไร้สายความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และสามารถควบคุมสถานะการติดดับของป้ายสัญญาณไฟ

จราจร ในการออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานนั้น ได้ค านึงถึงกรณีท่ีมีรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านทางเบ่ียงช้าเร็วแตกตา่งกัน 

หรือในกรณีท่ีมีรถเลีย้วเข้าซอยในชว่งบริเวณทางเบ่ียง จึงได้มีการออกแบบให้มกีารหน่วงเวลาการท างานการแสดงผลไฟ

จราจรระหว่างท้ังสองเคร่ือง เพื่อให้รถผ่านทางเบ่ียงและกรณีท่ีรถไม่สามารถเคลื่อนท่ีผ่านทางเบ่ียงได้ สามารถแบ่งการ

ท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) โปรแกรมควบคุมการท างานในโหมดอัตโนมัติ และ (2) โปรแกรมควบคุมการท างานใน

โหมดมีผู้ควบคุม โปรแกรมควบคุมการท างานในโหมดอัตโนมัติส าหรับระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี เคร่ืองท่ี 1 

และเคร่ืองท่ี 2 ดังในภาพท่ี 4 
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(ก)                                                                         (ข) 

ภาพที่ 4 ผังการท างานของโปรแกรมควบคุมการท างานของระบบในโหมดอัตโนมัติ 

(ก) เครื่องท่ี 1  (ข) เคร่ืองท่ี 2  
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ภาพท่ี 4 (ก) เป็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรมของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี ในโหมด

อัตโนมัติ เคร่ืองท่ี 1 เมื่อระบบเร่ิมต้นท างาน ระบบจะก าหนดให้ระบบสัญญาณไฟจราจรจะแสดงสถานะสัญญาณไฟ

จราจรสีแดง เพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับชุดรับส่งข้อมูลสื่อสารไร้สายไปยังเคร่ืองท่ี 2 และก าหนด

ไม่ให้รถเคลื่อนท่ีผ่านจากเคร่ืองท่ี 1 ไปยังเคร่ืองท่ี 2 หลังจากนั้นจะรอรับค่าจ านวนรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านเคร่ืองท่ี 2 

(เคร่ืองท่ี 2 จะแสดงสถานะสัญญาณไฟจราจรสีเขียว) เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนท่ีจากเคร่ืองท่ี 2 มายังเคร่ืองท่ี 1 ได้ 

และเมื่อรถเคลื่อนท่ีจากเครื่องท่ี 2 ผ่านมายังเครื่องท่ี 1 จะมีการตรวจสอบการแสดงสถานะสัญญาณไฟจราจรสแีดง

ว่าครบระยะเวลา 3 นาที หรือไม่ ถ้าเวลายังไม่ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด จะท าการรับค่าจ านวนรถจากเคร่ืองท่ี 2 

ใหม่ และถ้ารถเคลื่อนท่ีจากเคร่ืองท่ี 2 แต่ไม่เคลื่อนท่ีผ่านเคร่ืองท่ี 1 ระบบจะก าหนดให้มีการหน่วงเวลาเพื่อรอรถให้

ผ่านเป็นเวลาจนครบเวลา 3 นาที จากนั้นเคร่ืองท่ี 1 จะแสดงสถานะสัญญาณไฟจราจรสีเขียว เพื่อสลับการเคลื่อนท่ี

ของรถจากด้านท่ีติดตั้งเคร่ืองท่ี 1 ไปยังเคร่ืองท่ี 2 ได้ต่อไป โดยระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ีจะสลับการ

ท างานการเคลื่อนท่ีแบบนี้หมุนเวยีนสลับกันไป 

ภาพท่ี 4 (ข) เป็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรมของระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี โหมดอัตโนมัต ิ

เครื่องท่ี 2 เมื่อเร่ิมตน้การท างานระบบจะท าการแสดงสถานะสัญญาณไฟจราจรสีแดง เพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบ

การเชื่อมตอ่ชุดรับส่งข้อมูลสื่อสารไร้สายกับเคร่ืองท่ี 1 ก่อน หลังจากนัน้จะมีแสดงสถานะไฟจาราจรสเีขียว และรอให้

รถเคลื่อนท่ีผ่านจากเคร่ืองท่ี 2 ไปยังเคร่ืองท่ี 1 (เคร่ืองท่ี 1 จะแสดงสถานะสัญญาณไฟจราจรสีแดง) เมื่อมีรถผ่าน

เคร่ืองท่ี 2 จะท าการส่งค่าจ านวนรถให้เคร่ืองท่ี 1 ซึ่งสถานะไฟเขียวจะมีการท างาน 3 นาที และจะมีการตรวจสอบ

การแสดงสถานะไฟเขียวว่าครบ 3 นาทีหรือไม่ ถ้าเวลายังไม่ครบให้กลับไปรอรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านเคร่ืองท่ี 2 ใหม่  

เมื่อครบ 3 นาที เคร่ืองท่ี 2 จะเปลี่ยนสถานะจากไฟแดงเป็นไฟเขียว จะเห็นได้ว่าระบบสัญญาณไฟจราจร จะสลับ  

การท างานให้รถเคลื่อนท่ีผ่านสลับกันไปมาระหว่างเคร่ืองท่ี 1 และเคร่ืองท่ี 2 โดยมีการก าหนดให้มีการตรวจนับ

จ านวนรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านในแต่ละด้าน โดยมีการก าหนดเวลา 3 นาที และเมื่อด้านด้านใดด้านหนึ่งก าหนดให้มี

สัญญาณไฟแดง ระบบจะท าการตรวจสอบรถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านไปจนหมดหรือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดจึงสลับการท างาน 

จะเป็นเช่นนี้สลับกันไปเร่ือยๆ และเมื่อก าหนดให้ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเคลื่อนท่ี ท างานในโหมดท่ีมีผู้ควบคุม 

จะมีการท างานในลักษณะเช่นเดียวกัน แต่จะมีสลับการท างานระหว่างเคร่ืองท่ี 1 กับเคร่ืองท่ี 2 ก็ต่อเมื่อผู้ควบคุมกด

สวิตช์ควบคุมการท างาน เพื่อให้มีการสลับการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งในโหมดท่ีมีผู้ควบคุม จะมีข้อดี

ท่ีจะสามารถกดสลับให้ยานพาหนะเคลื่อนท่ีผ่านในแต่ละด้านได้ตามระยะเวลาท่ีต้องการ แต่จ าเป็นท่ีจะต้องมี 

ผู้ควบคุมการท างานที่เครื่องท่ี 1 ตลอดเวลา 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

 ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉรยิะแบบเคลื่อนท่ีท่ีได้ถูกน าเสนอ ดังในภาพท่ี 5 ได้ถูกน ามาทดสอบการท างาน 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งการ

ทดสอบออกแบบ 5 ส่วน คือ (1) การทดสอบระยะการมองเห็นป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจร (2) การทดสอบระยะ

การรับส่งขอ้มูลของชุดรับส่งขอ้มูลสื่อสารไร้สาย (3) การทดสอบระยะการท างานของอุปกรณต์รวจรู้ทางแสง (4) การ

ทดสอบการท างานจริง กรณีศึกษาทางเบ่ียง และ (5) การทดสอบระยะเวลาในงานใช้งานอย่างต่อเนื่องต่อการประจุ

แบตเตอร่ี 1 คร้ัง 
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ภาพท่ี 6 แสดงการทดสอบระยะการมองเห็นสัญญาณไฟจราจร ของอาสาสมัครผู้ทดสอบจ านวน 3 คน  

ท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ทดสอบตั้งแต่ระยะ 10-150 เมตร โดยเพิ่มระยะการทดสอบคร้ังละ 10 เมตร       

ในการเลือกผู้ทดสอบจ านวน 3 คน ได้ก าหนดเลือกผู้ทดสอบท่ีมีระยะสายตาท่ีมีการมองเห็นท่ีแตกต่างกัน คือ ผู้ท่ีมี

สายตาสั้น ผู้ท่ีมีสายตายาว และผู้ท่ีมีสายตาปกติ ตามล าดับ ท าการทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดสอบดัง

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามล าดับ จากผลการทดสอบการท างานพบว่า  ผู้ทดสอบท้ัง 3 คน สามารถมองเห็น

สัญญาณไฟจราจรได้ชัดเจนท้ัง 3 สี ท่ีระยะห่างไม่น้อยกว่า 130 เมตร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระยะการมองเห็นท่ี

ชัดเจนท่ีสุด (มาตรฐานการป้องกันอุบัตเิหตุทางถนน, 2552) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉรยิะแบบเคลื่อนท่ีท่ีน าเสนอ 

  

                 

           
                

                  
                    

          



1672 

 
 

-Proceeding- 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                      (ข) 

ภาพที่ 6 การทดสอบระยะการมองเห็นป้ายแสดงผลสัญญาณไฟจราจรท่ีระยะตา่ง ๆ 

(ก) การทดสอบในเวลากลางวัน  (ข) การทดสอบในเวลากลางคนื 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระยะการมองเห็นสถานะสัญญาณไฟจราจรสีต่าง ๆ ท่ีระยะตา่ง ๆ ในเวลากลางวัน 

ระยะการ

มองเห็น 

(เมตร) 

ผู้ทดสอบคนที่ 1 ผู้ทดสอบคนที่ 2 ผู้ทดสอบคนที่ 3 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

10          
20          
30          
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

100          
110          
120          
130          
140          
150          

 มองเห็นได้ชัดเจน      มองเห็นไม่ชัดเจน 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระยะการมองเห็นสถานะสัญญาณไฟจราจรสีต่าง ๆ ท่ีระยะตา่ง ๆ ในเวลากลางคืน 

ระยะการ

มองเห็น 

(เมตร) 

ผู้ทดสอบคนที่ 1 ผู้ทดสอบคนที่ 2 ผู้ทดสอบคนที่ 3 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

ไฟสี

เขยีว 

ไฟสี

เหลือง 

ไฟสี

แดง 

10          
20          
30          
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

100          
110          
120          
130          
140          
150          

  มองเห็นได้ชัดเจน         มองเห็นไม่ชัดเจน 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบระยะการรับส่งข้อมูลสื่อสารไร้สาย เมื่อมีการเชื่อมต่อชุดรับส่งข้อมูลไร้สาย

ท้ังสองเคร่ืองเข้าด้วยกัน และก าหนดให้มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกันท่ีเงื่อนไขต่าง ๆ โดยทดสอบท่ีระยะ 100-1,600 

เมตร เพิ่มระยะการทดสอบคร้ังละ 100 เมตร ท าการทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดสอบพบว่าการรับส่งข้อมูล

สื่อสารไร้สายสามารถใช้งานได้ระยะถึง 1,500 เมตร ในพืน้ท่ีโล่ง 

 ภาพท่ี 7 แสดงการทดสอบการตรวจจับรถของอุปกรณ์ตรวจรู้ตรวจจับยานพาหนะ โดยการทดสอบให้รถ

เคลื่อนท่ีผ่านระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ีท่ีระยะห่างระหว่างรถกับตัวตรวจรู้ท่ีระยะตั้งแต ่0.1-2.2 

เมตร เพิ่มระยะการทดสอบครัง้ละ 0.1 เมตร ท าการทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า  ผลการทดสอบดังในตารางท่ี 4 ผลการ

ทดสอบพบวา่ตรวจรูต้รวจจับยานพาหนะสามารถท างานตรวจจับรถได้แมน่ย าท่ีระยะ 0.1 เมตร จนถึงระยะ 2.0 เมตร 
 

  



1674 

 
 

-Proceeding- 

 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบระยะการรับส่งขอ้มูลสื่อสารไร้สายระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะฯ ระหว่างเครื่องท่ี 1 และ

เครื่องท่ี 2  

ระยะทาง (เมตร) 
การรับส่งข้อมูลสื่อสารไรส้าย 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

100    
200    
300    
..... ..... ..... ..... 

1,100    
1,200    
1,300    
1,400    
1,500    
1,600    

  

 รับส่งขอ้มูลได้ถูกต้อง         รับส่งขอ้มูลได้ไมถ่กูต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 การทดสอบการท างานของอุปกรณต์รวจรูต้รวจจับยานพาหนะท่ีระยะตา่ง ๆ 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระยะการท างานของตัวตรวจรูต้รวจจับรถท่ีระยะตา่ง ๆ 

ระยะห่างระหวา่งตัว

ตรวจรู้กับตัวรถ (เมตร) 

ตัวตรวจรู้ เครื่องที่ 1 ตัวตรวจรู้ เครื่องที่ 2 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

0.1       
0.2       
0.3       
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1.70       
1.80       
1.90       
2.00       
2.10       
2.20       

 สามารถตรวจจับรถได้         ไมส่ามารถตรวจจับรถได ้

 

 

 

 

 

(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข)                                                                        (ค) 

ภาพที่ 8 การทดสอบการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี กรณทีางเบ่ียง 

(ก) ภาพจ าลองทางเบ่ียงในการทดสอบ (ข) การทดสอบด้วยรถยนต ์(ค) การทดสอบด้วยรถจักรยานยนต์ 
 

 ภาพท่ี 8 แสดงการทดสอบการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี เมื่อก าหนด

เงื่อนไขให้รถเคลื่อนท่ีผ่าน กรณีทางเบ่ียง ท างานในโหมดอัตโนมัติ ก าหนดให้รถเคลื่อนท่ีผ่าน จ านวน 10 คัน โดยใช้

รถยนต์ จ านวน 5 คัน และจักรยานยนต์ จ านวน 5 คัน ท าการทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดสอบการท างาน
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แสดงดังในตารางท่ี 5 ผลการทดสอบการท างานพบว่า ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี สามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้อง สามารถท างานได้ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามพบว่า ในกรณีท่ีมี

รถเคลื่อนท่ีผ่านทางเบ่ียงจากเคร่ืองท่ี 1 แล้วไม่เคลื่อนท่ีต่อไปยังเคร่ืองท่ี 2 เพื่อให้ระบบได้ตรวจสอบจ านวนรถให้มี

จ านวนท่ีเท่ากัน (ในกรณีท่ีจ านวนรถที่ตรวจจับได้ไมเ่ท่ากัน) ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะฯ จะท าการหนว่งเวลา

การท างานให้รถอีกดา้นหนึ่งไมส่ามารถเคลื่อนท่ีผ่านไปเป็นเวลา 1.5- 3.0 นาที หลังจะนั้นระบบจะยอมให้รถเคลื่อนท่ี

จากอีกด้านเข้ามาได้ ซึ่งจะท าให้รถท่ีเคลื่อนท่ีผ่านระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะไม่เกิดการสวนทางกัน  ซึ่งท าให้

เกิดการล่าช้าของระบบ และเมื่อทดสอบระยะการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ีอย่าง

ตอ่เนื่อง พบวา่สามารถใชง้านได้ไมน่อ้ยกว่า 18 ชั่วโมง ตอ่การประจุไฟฟา้ 1 ครัง้ โดยสูญเสียก าลังไฟฟา้ประมาณ 25 

วัตต์ จากผลการทดสอบการท างานพบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ีสามารถที่จะน าไปใช้ในการ

อ านวยความสะดวกในกรณท่ีีมีซ่อมแซมถนนหรือถนนมีการช ารุดมีช่องทางจราจรเพยีงช่องทางเดียว 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการท างานของระบบสัญญาณไฟจราจรโดยรถเคลื่อนท่ีจากเคร่ืองท่ี 1 ไปยังเครื่องท่ี 2  

รถคันที ่ เครื่องที่ 1 สถานะไฟเขียว เครื่องที่ 2 สถานะไฟแดง 
สถานะการทา้งาน 

เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 

1 มรีถเคลื่อนผ่าน มรีถเคลื่อนผ่าน 
  

2 มรีถเคลื่อนผ่าน มรีถเคลื่อนผ่าน 
  

3 มรีถเคลื่อนผ่าน มรีถเคลื่อนผ่าน 
  

4 มรีถเคลื่อนผ่าน มรีถเคลื่อนผ่าน 
  

5 มรีถเคลื่อนผ่าน มรีถเคลื่อนผ่าน 
  

6 มรีถเคลื่อนผ่าน ไมม่รีถเคลื่อนผ่าน 
  

7 มรีถเคลื่อนผ่าน ไมม่รีถเคลื่อนผ่าน 
  

8 มรีถเคลื่อนผ่าน ไมม่รีถเคลื่อนผ่าน 
  

9 มรีถเคลื่อนผ่าน ไมม่รีถเคลื่อนผ่าน 
  

10 มรีถเคลื่อนผ่าน ไมม่รีถเคลื่อนผ่าน 
  

 ท างานได้ถูกตอ้ง         ท างานไมถ่กูต้อง 
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สรุปผล 
 ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินรถ  

ลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการใช้แรงงานในการอ านวยความสะดวกในการจราจรในบริเวณท่ีมีการซ่อมแซมถนน  

2 ช่องทางการจราจรหรือบริเวณท่ีมีการใช้ถนนทางเบ่ียง โดยสามารถให้สัญญาณไฟจราจรเพื่อหยุดรถหรือให้รถ

เคลื่อนท่ีผ่านได้อย่างปลอดภัย สามารถท างานได้ท้ังแบบอัตโนมัติหรือแบบมผีู้ควบคุม ใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ี ขนาด 

12 โวลต์ สามารถใช้งานได้อยา่งต่อเนื่องไม่น้อยกวา่ 18 ชั่วโมง และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ท าให้สะดวกท่ีจะน าไปใชใ้น

สถานท่ีท่ีมีการซ่อมแซมถนนหรือทางเบ่ียงได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
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การศึกษาลักษณะอิเลก็โทรดท่ีมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนก๊าซ 

The Study of Electrode Characteristic to Breakdown in Gas Insulation 
 

ธวัชชัย สอนสนาม1* และ อัญญารัตน ์ประสันใจ1 

Tawatchai Sonsanam1* and Anyarat Prasanjai1  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ได้น าเสนอการศกึษาแรงดันเบรกดาวนใ์นฉนวนกา๊ซท่ีมีผลกระทบตอ่การกระจายของสนามไฟฟ้า

ในอิเล็กโทรดแบบตา่ง ๆ โดยใชชุ้ดทดสอบท่ีได้มาตรฐานในระบบปิด ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี คือ กรณท่ีี 1 

ใชก้๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และกรณท่ีี 2 ใชอ้ากาศ โดยทดสอบท่ีความดัน 1 บาร ์ที่ระยะแกป 2 4 6 และ 8 มลิลเิมตร 

ซึ่งท้ัง 2 กรณี ใช้หัวอิเล็กโทรดแบบ แบน-แบน, กลม-แบน, แหลม-แบน และ แหลม-แหลม จากผลการทดสอบ

พบว่า ก๊าซคาบอนไดออกไซด์จะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์มากกว่าอากาศกรณีทดสอบด้วยชุดอิเล็กโทรดแบบเดียวกัน

และอเิล็กโทรดทดสอบท่ีมีสนามไฟฟา้ไมส่ม่ าเสมอจะมแีรงดันเบรกดาวน์ต่ ากว่าอเิล็กโทรดท่ีมีสนามไฟฟา้สม่ าเสมอ 

 

ค้าส้าคัญ:   แรงดันเบรกดาวน์, ฉนวนกา๊ซ 
 

Abstract 

 This paper analyzes the breakdown voltage in gas insulation with the effect of electric field.  The 

experiment was separated in to 2 cases with consist of CO2 and air. Gap distances in this work were 2, 4, 6 and 

8 mm, while the electrode was plane-plane, sphere-plane, rod-plane and rod-rod by controlled at 1 bar. In this 

experiment, it found that the CO2 had the higher breakdown voltage than the air.  Forthermore, the breakdown 

voltage of the field non-uniformity was lower than that of the field uniformity. 
 

Keywords:   Breakdown voltage, Gas insulation 
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บทน้า 

 ตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน พลังงานไฟฟา้ถือได้วา่มบีทบาทมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความ

เป็นอยูข่องมนุษย ์นับเป็นพลังงานท่ีมีประโยชน์เนื่องจากสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นได้อย่างมากมาย 

เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน เป็นต้น และพลังงานไฟฟ้ายังเป็นพลังงานท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยอีก

ด้วย โดยท่ัวไปไฟฟา้แรงดันสูงถูกน ามาใช้ในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก ๆ มานานแล้วท่ัวโลก เนื่องจากท า

ให้เกิดความสูญเสียในสายส่งต่ า จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจการใช้งานไฟฟ้า

แรงดันสูงและการฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น รวมไปถึงหลักการและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการใช้งาน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจรายละเอียดของสมบัติต่อการฉนวนของวัสดุและการประยุกต์ใช้งานท่ีแตกต่างกันไป ถ้าหากฉนวนเกิด

ความบกพร่องจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพแล้วน าไปสู่การเบรกดาวน์ได้ในท่ีสุด 

 ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการออกแบบเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงก็คือ การฉนวน  ( Insulator) ซึ่งจะต้อง

พิจารณาเลือกใช้วัสดุฉนวนท่ีเหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบสนามไฟฟ้ากับ

แรงดันเบรกดาวน์ท่ีเกิดในอากาศก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเปรียบเทียบความคงทนอยู่ได้ทาง

ไฟฟา้ของฉนวนก๊าซและรูปแบบของอิเล็กโทรดสนามไฟฟา้ [1, 2] 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา [3, 4, 5]  

- ชุดทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ในก๊าซ 

- หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ออสซิลโลสโคป 

- โวลเตจดิไวเดอร์ 

- ก๊าซทดสอบ 

- ป้ัมลม 

- เครื่องแวคคั่ม 

วงจรที่ใช้ในการทดสอบ 

CB Variac Transformer

AC

100kV

50mA 50Hz
O

Rw
Voltage divider

C1

C2
To meter or 

CRO

AC

220 V
Sphere 

gap

                       
ภาพที่ 1 วงจรทดสอบหาแรงกนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ในฉนวนกา๊ซ 
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ภาพที่ 2 วงจรจรงิท่ีใชท้ดสอบหาความคงทนตอ่แรงดันไฟฟา้ในฉนวนก๊าซ 

การออกแบบชุดทดสอบแรงดันเบรกดาวน์ในก๊าซ 

 

ภาพที่ 3 ชุดทดสอบระบบปิดและอเิล็กโทรดทองเหลอืง 

การออกแบบชุดทดสอบต้องค านึงถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และจุดต่อทางไฟฟ้าของชุดทดสอบ ต้องไม่

ส่งผลต่อลักษณะการกระจายของสนามไฟฟ้า ชุดทดสอบท่ีออกแบบใช้อะคริลิกใสเป็นวัสดุฉนวนเพื่อให้สามารถ

สังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ จุดต่อทางไฟฟา้ท้ังทางด้านแรงสูงและกราวด์กลึงขึ้นรูปจากสแตนเลส เนื่องจากเป็น

วัสดุตัวน าไฟฟ้าท่ีด ีกลึงขึ้นรูปง่ายและไมเ่ป็นสนิม 

การออกแบบชุดหัวอิเล็กโทรดตามมาตรฐาน ASTM D 2477 จ านวน 3 แบบคืออิเล็กโทรดแบบปลายแหลม 

อเิล็กโทรดแบบทรงกลมและอเิล็กโทรดแบบแบนเป็นวัสดุตัวน าประเภทโลหะทองเหลอืงแสดงดังภาพท่ี 3 

โวลเตจดิไวเดอร์ 

เคร่ืองมือวัดแรงดันด้านแรงสูงใช้ โวลต์เตจดิไวเดอร์ ยี่ห้อ PHENIX technology รุ่น KVM 100, อินพุท: 0 ถึง 

100 kV, อัตราส่วนเท่ากับ 10,000 : 1 ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 โวลเตจดิไวเดอร์ 

หม้อแปลงไฟฟ้าทดสอบ 

หม้อแปลง ยีห้อ MWB ท าหน้าท่ีแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าโดยใช้กับไฟฟา้กระแสสลับเท่านัน้ โดยหม้อแปลงท่ี

ใชท้ดสอบนัน้เป็นหมอ้แปลงชนิด 3 ขดลวด ด้านอินพุตมพีกิัด 5 kVA, 220V ด้านเอาท์พุตมีพกิัดแรงดันสูงสุด 100 kV 

50Hz ดังแสดงในภาพท่ี 5 

                                 
 

ภาพที่ 5 หมอ้แปลงไฟฟ้าทดสอบชนิดแห้ง 
 

ออสซิลโลสโคป  

       อุปกรณท่ี์ใชว้ัดและดูรูปคลื่นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในงานวจิัยนี้ใชอ้อสซิโลสโคปยี่ห้อ Tektronix รุ่น TDS340 

แสดงดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 ออสซโิลสโคป 
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ก๊าซทดสอบ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรมท่ีหาง่าย และมีราคาถูก มีขนาดถัง 5 คิว และป๊ัมลมอัดอากาศ แสดง

ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 ก๊าซที่ใชท้ดสอบ 

ขั นตอนการทดสอบ  

 
ในการทดสอบเพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D 2477-96 เพื่อหาความ

เป็นฉนวนของก๊าซแต่ล่ะชนิดโดยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจนเกิดปรากฏการณ์การเบรกดาวน์ ท่ีระยะห่างของอิเล็กโทรด

ทดสอบตั้งแต่ 2-8 mm และท่ีระยะมาตรฐาน คือ 2.54 mm โดยในแต่ระยะจะท าการทดสอบจ านวน 10 คร้ังแล้วหา

ค่าเฉลีย่ของข้อมูลแต่ละชุด 
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ผลการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอยา่งรูปคลื่นแรงดนัก่อนการเบรกดาวน์ 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอยา่งรูปคลื่นแรงดนัหลังการเบรกดาวน์ 
 

จากรูปคลื่นเกิดเบรกดาวน์ในขณะทดสอบอธิบายได้วา่การเบรกดาวนม์โีอกาศเกิดขึ้นได้ท้ังในไซเคิลบวกและ

ไซเคิลลบในกรณีอิเล็กโทรดปลายแหลมท้ังสองด้าน เนื่องจากตัวอิเล็กโทรดปลายแหลมท่ีเป็นอิเล็กโทรดด้านกราวด์

และอิเล็กโทรดด้านแรงดันสูง ท าให้เกิดความเครียดสูงท่ีปลายแหลมท้ังสองด้าน จึงท าให้เกิดเบรกดาวน์ได้ง่ายกว่า

อิเล็กโทรดแบบอื่นและรูปคลื่นท่ีเกิดเบรกดาวน์ในไซเคิลบวกจะเกิดท่ีมุมเฟส 90 องศา ส่วนรูปคลื่นท่ีเกิดเบรกดาวน์

ในไซเคิลลบจะเกิดท่ีมุมเฟส 270 องศา ขณะท่ีอิเล็กโทรดทดสอบอื่นท่ีคู่กับอิเล็กโทรดแบนอธิบายได้ว่าระนาบแบนมี

ขนาดใหญ่ไม่มากนักเม่ือเทียบกับอิเล็กโทรดทรงกลมและปลายแหลมกอปรกับขอบของตัวอิเล็กโทรดแบบแบนมคีวาม

โค้งมนไม่พอและมีขนาดขอบโค้งจ ากัดจึงท าให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าสูงท่ีขอบของอิเล็กโทรดแบบแบนก่อน

บริเวณอื่น จึงท าให้เกิดเบรกดาวน์ท่ีไซเคิลลบเป็นสว่นใหญ่ 
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ภาพที่ 10 แรงดันเบรกดาวน์กรณีใชก้๊าซเป็นอากาศ 
 

 

ภาพที่ 11 แรงดันเบรกดาวน์กรณีใชก้๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 

 
 

ภาพที่ 12 เปรียบเทียบก๊าซตา่งชนิดของอเิล็กโตรดชนิดต่าง ๆ 
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วิจารณ์ผล 

จากภาพท่ี 10-11 เมื่อพิจารณาเฉพาะอิเล็กโทรดแบบทรงกลม-แบน พบวา่ อากาศจะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์

น้อยสุด ท่ีระยะห่างอิเล็กโทรดเท่ากันเพราะอากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้

อิเล็กตรอนเคลื่อนได้เร็วมีจึงค่าแรงดันเบรกดาวน์น้อย ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีมวลและความหนาแน่น

มากกว่าอากาศท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีได้ช้าจึงมีค่าแรงดันเบรกดาวน์มากกว่า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นท่ีระยะ 2 

mm ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีแรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่าอากาศประมาณ 60 % เปอร์เซ็นต์ ท่ีระยะ 4 mm ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มีแรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่าอากาศประมาณ 85 % เปอร์เซ็นต์ ท่ี ระยะ  6 mm ก๊าซคาร์บอนได

ออกไซด์มีแรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่าอากาศประมาณ 64 % เปอร์เซ็นต์และท่ีระยะ 8 mm ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี

แรงดันเพิ่มขึ้นมากกว่าอากาศประมาณ 70 % ซึ่งแนวของอิเล็กโทรดแบบอื่น  ๆ ท่ีใช้ในการทดสอบจะมีลักษณะ

แนวโนม้ของการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกัน 

           จากภาพท่ี 12 เปรียบเทียบค่าแรงดันเบรกดาวน์ของก๊าซ 2 ชนิดและอิเล็กโตรดท้ัง 4 แบบในระยะท่ี 2.54 

พบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มคี่าแรงดันเบรกดาวน์สูงกว่าอากาศของอเิล็กโตรดรูปแบบท้ังหมดท่ีทดสอบเนื่องจาก

สมบัตขิองก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป็นก๊าซท่ีมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศจึงท าให้ค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง

กว่าก๊าซที่มีความหนาแน่นต่ ากว่า 

 กลไกการเกิดเบรกดาวน์ในก๊าซเป็นการเปลี่ยนสภาพจากฉนวนไปสู่สภาพการน าไฟฟา้ โดยผ่านกระบวนการ

ไอออไนเซชันและการปล่อยอิเล็กตรอน จนอิเล็กตรอนมีจ านวนมากพอท่ีจะท าให้ก๊าซสามารถน าไฟฟ้าได้และมีการ

ไหลของกระแสเกิดขึ้น กระแสท่ีไหลในก๊าซนั้นจะมสีองลักษณะ คือ กระแสไหลแบบประทังตัวเองไม่ได้และกระแสไหล

แบบประทังตัวเองได้ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าระหวา่งขั้วอิเล็กโทรด ขั้วท่ีมีศักย์ไฟฟ้าสูงจะเกิดกระแสไหล กระแสไหลนัน้

เป็นกระแสแบบประทังตัวเองในก๊าซกับแรงดันท่ีป้อนและเมื่อเพิ่มแรงดันเพิ่มขึ้นจนถึงค่า ๆ หนึ่งกระแสจะไหลแบบ

ประทังตัวเองได้ซึ่งในท่ีสุดก็จะเกดิเบรกดาวน์ 

 ในกรณีของอิเล็กโทรดแบบแบน-แบน ทรงกลม-แบนและแหลม-แบน ลักษณะการดิสชาร์จเรียกว่าแบบ

สมบูรณ์เป็นการเกิดเบรกดาวนต์ลอดแกปเชื่อมโยงระหวา่งอิเล็กโทรด ท าให้วัสดุฉนวนเสียสภาพการฉนวนโดยสิ้นเชิง 

โดยแรงดันท่ีตกคร่อมอิเล็กโทรดจะมีค่าน้อยลงและมีกระแสไหลสูงมากขึ้นตามแนวท่ีเกิดดิสชาร์จซึ่งค่ากระแส

ดิสชาร์จนี้ขึ้นอยู่กับวงจรไฟฟ้า จึงเรียกแรงดันท่ีท าให้เกิดดิสชาร์จสมบูรณ์ว่าแรงดันเบรกดาวน์ Ub (Breakdown 

voltage) ดิสชาร์จแบบนี้เกิดขึ้นในแกปท่ีมีสนามไฟฟ้าสม่ าเสมอหรือไม่สม่ าเสมอเล็กน้อย คือ จะไม่มีคอโรนาเกิดขึ้น

ก่อนการเบรกดาวน์ และเมื่อได้เงื่อนไขเบรกดาวน์ก็จะเกิดการเบรกดาวน์ทันที  

 ในกรณีของอิเล็กโทรดแบบแหลม-แหลมนั้นการดิสชาร์จจะเป็นแบบคอโรนาซึ่งเป็นการดิสชาร์จใน

สนามไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอสูงรอบอิเล็กโทรดปลายแหลมท่ีมีอากาศหรือก๊าซเป็นฉนวนจะเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า คอโร

นา เกิดขึน้ในแกปท่ีมีสนามไฟฟา้ไมส่ม่ าเสมอสูง คือจะมีคอโรนาหรือดิสชาร์จบางส่วนเกิดขึ้นก่อนการเบรกดาวน์ [1] 
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สรุปผล 

- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความหนาแนน่สูงจึงท าให้มีค่าความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าอากาศท่ีมี

ความหนาแนน่ต่ ากว่า 

- ผลของระยะแกปคา่แรงดันเบรกดาวน์ของก๊าซมีแนวโนม้สูงขึ้นเมื่อมีระยะแกปมีคา่มากขึน้  

- ผลของลักษณะอิเล็กโทรด คืออเิล็กโทรดแบบ แบน-แบน จะมคีวามสม่ าเสมอของสนามไฟฟา้สูงส่งผล

ท าให้คา่แรงดันเบรกดาวนม์ีค่าสูงสุดท่ีสุด รองลงมาคือสนามไฟฟา้แบบไม่สม่ าเสมอเล็กน้อยคือ อเิล็กโทรดแบบ ทรง

กลมแบน และสนามไฟฟ้าแบบไมส่ม่ าเสมอสูงคือ อิเล็กโทรดแบบ แหลม-แบน ท าให้มีคา่แรงดันเบรกดาวน์ต่ าที่สุด 

- ก๊าซก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จะมีค่าแรงดันเบรกดาวน์สูงกว่าอากาศทุกรูปแบบอเิล็กโทรดท่ีใชท้ดสอบ 

- ก๊าซโดยท่ัวไปมีไอออนและอิเล็กตรอนอยู่ ซึ่งเกิดเนื่องจากรังสีจากแสง ดังนั้นเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า

ระหว่างอิเล็กโทรดในก๊าซจะเกิดสนามไฟฟ้าขึ้นและเกิดการเคลื่อนท่ีของไอออนตามแนวเส้นแรงของสนามจึงท าให้มี

กระแสไหลและน าไปสู่การเบรกดาวน์ในท่ีสุด [6] 

- ลักษณะอิเล็กโทรดจะมีผลต่อแรงดันเบรกดาวน์มากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กับลักษณะสนามไฟฟ้าว่าเป็นแบบ

สม่ าเสมอ ไม่สม่ าเสมอเล็กน้อย หรือไม่สม่ าเสมอสูง ในกรณีไม่สม่ าเสมอเล็กน้อยความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดกับ

ค่าเฉลี่ยจะแตกตา่งกันไมม่าก ค่าแรงดันเร่ิมตน้กับค่าแรงดันเบรกดาวน์เป็นค่าเดียวกัน 
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การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน้าเพื่อใช้ในงานภาคสนาม 

Efficiency Assessment Induction Motor to using Fieldwork  
 

ภัควี หะยะมนิ1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Pakkawee Hayamin1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอแนวทางการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าเพื่อใช้ในงานภาคสนาม ซึ่งท าการ

ทดสอบและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพมอเตอร์ 3 วิธี คือ 1) วิธีก าลังไฟฟ้า (MEP) 2) วิธีสลิป (MES) และวิธีสลิปด้วยแรง

ไฟฟ้าผกผัน (MEV) โดยท าการทดสอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าของห้องประลองพร้อมท้ังยังได้จ าลองช่วงสภาวะการ

ท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่สภาวะโหลดแตกต่างกัน จากการทดสอบพบว่าการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยวิธี 

MEP และวิธี MEV มีค่าผลต่างค่อนข้างใกล้เคียง ซึ่งมอเตอร์ตัวท่ี 1 มีค่าผลต่างน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.08% มอเตอร์ตัวท่ี 2 มี

ค่าผลต่างน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.13% และมอเตอร์ตัวท่ี 3 มีค่าผลต่างน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 0.45% ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีความ

ใกล้เคียงกันกับการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยวิธี MEP จากผลการทดสอบดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ีสนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีก าลังศึกษาแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์จาก

การใชง้านภาคสนามได้ 
 

ค้าส้าคัญ:   มอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน า, การประเมินประสิทธิภาพ, งานภาคสนาม 
 

Abstract  
 This paper presents an Efficiency Assessment Induction Motor to using Fieldwork. Which has been tested and 

analyzed for motor efficiency in 3 method, which are 1) Power Method (MEP) 2) Slip Method (MES) and (3) coefficient 

Voltage Slip Method (MEV)  by testing with induction motor of the Electrical Power System Lab and also Has simulated 

the operating conditions of electric motors at different load conditions From the tests, it is found that the calculation of 

motor efficiency using MEP and MEV methods has relatively close variances. The first motor has the smallest difference 

of 0.08%. The second motor has the smallest difference of 0.13% and the third motor has the smallest difference of 

0.45% respectively.  Similar to the MEP motor performance test, based on the test results, the researchers hope that 

this research will be  

a guideline for those who are interested or those involved. The study tested the motor from the field. 
 

Keywords: Induction motor, Efficiency assessment, Fieldwork  
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 การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน ากันอย่าง

แพร่หลาย เนื่องจากวธีิการตดิตัง้ใชง้านง่าย การบ ารุงรักษาไม่มคีวามยุง่ยากซับซ้อน อกีทัง้ยังมีราคาถูก [1] ซึ่งการใช้

งานมอเตอร์ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกตามลักษณะของงานได้ 3 ประเภท คือ 1) การใช้งานอย่าง

ต่อเนื่อง (Continuous duty) เป็นการใช้งานโดยเดินเคร่ืองต่อเนื่องด้วยโหลดท่ีถือได้ว่าคงท่ีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาท่ีมอเตอร์จะเขา้สู่สมดุลความร้อน 2) การใช้งานระยะสั้น (Short time duty) เป็นการเดินเครื่องตอ่เนื่องด้วย

โหลดท่ีถือว่าคงท่ีเป็นระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ยังไม่ท าให้มอเตอร์เข้าสู่สมดุลความร้อนแล้วหยุดเคร่ือง และ 3) การใช้

งานเป็นคาบเวลา (Periodic duty) เป็นการใช้งานระยะเวลา 1 คาบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดินเครื่องด้วยโหลดท่ีถอืได้ว่าคงท่ี

กับช่วงเวลาหยุดเคร่ือง โดยจะไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าและท างาน 1 คาบเวลาและจะท างานอย่างนี้ซ้ า ๆ กัน [2-3] 

ซึ่งการใช้งานมอเตอร์ไฟฟา้อย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลานาน ย่อมส่งผลท าให้มอเตอร์เสื่อมสภาพก่อนเวลาได้ [4-5] 

การใช้งานมอเตอร์ของแต่ละงานหรือแตล่ะสถานท่ีท่ีท าการติดตัง้มอเตอร์ไฟฟ้าย่อมมีลักษณะหนา้งานของการตดิตัง้

มอเตอร์ไฟฟ้าที่แตกตา่งกันออกไปดังภาพท่ี 1 (ก) เป็นลักษณะของการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับขับป้ัมน้ าให้ท า

หน้าท่ีส่งน้ า ภาพท่ี 1 (ข) เป็นลักษณะของโครงสร้างการติดตั้งชุดป้ัมน้ าเพื่อใช้งาน ซึ่งลักษณะการติดตั้งแบบนี้จะพบ

ได้ท่ัวไปในการใช้งานป้ัมน้ าภาคสนาม ซึ่งหากต้องการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าในงานภาคสนาม ย่อม

เป็นเร่ืองท่ีมีความยุ่งยากส าหรับการทดสอบ เพราะส่วนใหญ่การทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้จะนิยมท าในห้อง

ประลอง (Laboratory Lab) 

 

 
Motor

Power input

Pump

Output

 
(ก)       (ข) 

ภาพที่ 1 ลักษณะการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจากการใช้งานภาคสนาม 

 

Motor

Power input

Generator

Power output

 

ภาพที่ 2 การทดสอบมอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน า (ห้องประลอง) 
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ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้วิธีท่ีมีความนิยม คือ การค านวณหาค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้จาก

ค่าก าลังไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ุต (Power output) ต่อค่าก าลังไฟฟ้าดา้นอนิพุต (Power input) ดังภาพท่ี 2 ซึ่งเป็นค่าท่ีได้จาก

ผลของการวัดท้ังหมดโดยการตอ่เครื่องก าเนดิไฟฟ้าเข้าอกีด้านหน่ึงของมอเตอร์จะท าให้สามารถวัดคา่ก าลังไฟฟ้าดา้น

เอาต์พุต ค่าท่ีได้จะสามารถน ามาค านวณหาประสิทธิภาพหรือค่าความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นภายในตัวมอเตอร์ไฟฟ้า [6] 

แต่ในลักษณะการติดตั้งและใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในงานภาคสนามมอเตอร์ไฟฟ้าไมไ่ด้ต่อกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แต่จะ

ตอ่กับโหลด เชน่ ป้ัมน้ าหรอืใบพัดลม เป็นต้น ท าให้การวเิคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้จากการใชง้านภาคสนาม

ถกูละเลยไป 

 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาวิธีการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์

ไฟฟ้าจากการใช้งานภาคสนาม โดยการจ าลองเหตุการณ์พร้อมท้ังเปรียบเทียบค่าการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์

ไฟฟา้ 3 วธีิ คือ (1) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ด้วยวธีิก าลังไฟฟา้ (2) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์

ด้วยวิธี สลิป และ (3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีสลิปแบบแรงดันไฟฟ้าผกผัน ซึ่งท า 

การทดสอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าของห้องประลอง 3 ตัว เพื่อน าวิธีการดังกล่าวมาใช้เป็นเป็นแนวทางของ

การศึกษาพร้อมท้ังประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพมอเตอร์จากการใช้งานภาคสนาม และเป็นแนวทางให้ 

ผู้ท่ีมีความสนใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้เพ่ือการอนุรักษพ์ลังงานอีกทางหนึ่ง 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า [7-9] 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธกี้าลังไฟฟ้า (Motor efficiency power method: MEP) 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1) วิธีการวัดค่าแรงบิต (Torque) ของ

มอเตอร์ และ 2) วิธีการวัดค่าก าลังไฟฟ้าเอาต์พุต (Power output) ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีท่ี 2 เนื่องจากมีความ

สะดวกต่อการน ามาหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าดังสมการท่ี 1 คือ สูตรการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้าจากอัตราส่วนก าลังไฟฟ้าเอาต์พุตต่อก าลังไฟฟ้าอินพุต ด้วยวิธีการดังกล่าวจะมีความสะดวกและ

รวดเร็ว เนื่องจากสามารถวัดค่าทางด้านเอาตพ์ุตออกมาเป็นวัตต ์จึงสามารถน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของมอเตอร์

ได้ทันที และมีความเท่ียงตรงค่อนขา้งสูง 

 
100out

in

P

P
    (1) 

เมื่อ   คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ 

 inP  คือ ก าลังไฟฟา้ด้านอินพุต 

 outP  คือ ก าลังไฟฟา้ด้านเอาตพ์ุต 
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การวเิคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยวิธีสลิป [10-14] 

0% 50% 100%

50%

100%

Per
cen

t Fu
ll-L

oad
 Sli

p

No Load Load Full Load  
 

ภาพที่ 3 ความเร็วสลปิท่ีระดับโหลดตา่ง ๆ 
 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีสลิป เป็นการหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการวัดค่า

ความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยการเปรียบเทียบตามค่าของความเร็วมอเตอร์ท่ีท าการหมุนตัง้แตข่ณะมอเตอร์ไฟฟ้ายัง

ไม่มีโหลด (No Load) ไปถึงโหลดเต็มพิกัด (Full Load) ซึ่งค่าความเร็วนี้จะมีลักษณะแปรผันตามปริมาณของโหลดท่ี

จ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟา้  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธสีลิป (Motor efficiency slip method: MES) 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีสลิป คือ การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าจาก

ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะถูกใช้งาน [11-12] ซึ่งลักษณะของความเร็วของมอเตอร์จะแปรผันตามค่า

เปอร์เซ็นต์ของโหลดท่ีถูกจ่ายให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้าดังภาพท่ี 3 การค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถ

ค านวณได้จากสมการท่ี 2 

  
100

slip

s r

n

n n
  


 (2) 

เมื่อ slipn  คือ ความเร็วซิงโครนัส – ความเร็วท่ีวัดได้ 

 sn   คือ ความเร็วซิงโครนัส 

 rn  คือ ความเร็วท่ีพิกัดโหลด 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีสลิปด้วยแรงดันไฟฟ้าผกผัน (Motor efficiency slip 

using voltage coefficient method: MEV) 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีสลิปด้วยแรงดันไฟฟ้าผกผัน เป็นการน าค่าแรงดันไฟฟ้าขณะท่ี

มอเตอร์ไฟฟ้าถูกใช้งานมาช่วยในการเพิ่มความแม่นย าในการค านวณ เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้าขณะถูกทดสอบและ

ค่าแรงดันไฟฟา้ที่วัดได้ขณะมอเตอร์ถูกใชง้านจรงิอาจมีคา่ที่ไมเ่ท่ากันหรือมคี่าแรงดันคลาดเคลื่อน [13-15] ท าให้มีผล

การค านวณท่ีได้มีค่าคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งปัญหาสามารถชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนด้วยค่าแรงดันไฟฟ้าขณะ

มอเตอร์ไฟฟา้ถูกใชง้านมาช่วยเพิ่มความแมน่ย าดังสมการท่ี 3 
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 (3) 

เมื่อ rV  คือ แรงดันไฟฟา้ขณะใชง้าน (เฟสต่อเฟส) 

 V  คือ แรงดันไฟฟา้ที่พกิัดมอเตอร์ 

การด้าเนินงาน 

  
ภาพที่ 4 ชุดประลอง Universal Machine Set 

 การด าเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ท าการทดสอบและวิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า จากห้อง

ประลอง (Electrical Power System Lab) โดยท าการทดสอบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์กับมอเตอร์ไฟฟ้า 

3 ตัว ขนาดของมอเตอร์จะแสดงดังภาพท่ี 5 ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน าท้ังหมด แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของ

การวางขดลวดในร่องสลอ๊ตท าให้คุณสมบัตขิองมอเตอร์แต่ละตัวแตกตา่งกันออกไป 

   

Induction Motor (Single cage rotor)   Induction Motor (Double cage rotor) 

 

Induction Motor (Deep bar rotor) 

ภาพที่ 5 Nameplate Motor ท่ีใชท้ าการทดสอบ 
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ผลการศึกษา 
 ผลการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

3 วิธี คือ 1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ วิธีก าลังไฟฟ้า (MEP) 2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

วิธีสลิป (MES) และ 3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีสลิปด้วยแรงดันไฟฟ้าผกผัน (MEV) ซึ่งได้น าผล

การทดสอบมาท าการเปรียบเทียบค่าผลตา่งที่ได้จากการค านวณ ซึ่งมผีลการทดสอบได้ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ประสิทธภิาพมอเตอร์ด้วยวธิี MEP กับ MES 

ผลการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ เป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีก าลังไฟฟา้ 

(MEP) และวิธีสลิป (MES) ซึ่งมีผลการทดสอบดังภาพท่ี 6 

  
(Motor 1)      (Motor 2) 

 
(Motor 3) 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบ วิธี MEP และวิธี MES 
 

จากภาพท่ี 6 เป็นการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 2 วิธี คือ (1) วิธี MEP และ (2) 

วิธี MES ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธี MES จะมีระยะค่าความแตกต่างค่อยข้างสูง เนื่องจากระดับแรงดันท่ี Nameplate ของ

มอเตอร์กับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ท าการทดสอบไม่เท่ากัน ท าให้การค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย

วธีิการนีย้ังมขี้อจ ากัด [16-17] ซึ่งจะชว่ยเพิ่มความแมน่ย าท าให้คา่ความแตกตา่งจากการค านวณมคี่านอ้ยลง โดยการ

น าค่าแรงดันไฟฟา้ขณะมอเตอร์ไฟฟา้ถูกใชง้านมาช่วยลดค่าความแตกตา่งลงได ้
 

การวิเคราะห์ประสิทธภิาพมอเตอร์ด้วยวธิี MEP กับวธิี MEV 

ผลการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ เป็นการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า วิธีก าลังไฟฟา้ 

(MEP) และ วธีิสลิปด้วยแรงดันไฟฟา้ผกผัน (MEV) ซึ่งมีผลการทดสอบดังภาพท่ี 7 
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(Motor 1)      (Motor 2) 

 
(Motor 3) 

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบ วิธี MEP และวิธี MEV 
 

 จากภาพท่ี 7 เป็นการเปรียบเทียบวิธีการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 2 วิธี คือ (1) วิธี MEP  

และ (2) วิธี MEV จะเห็นได้ว่าวิธี MEV จะมีระยะค่าความแตกต่างน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ MES ซึ่งผลของ

การทดสอบจะเห็นได้ว่าการลู่เข้าหาค าตอบท่ีใกล้เคียงกับวิธี MEP ช่วงของเปอร์เซ็นต์โหลดท่ี 50% ขึ้นไป และท าให้

ชว่ยลดค่าความแตกตา่งจากการค านวณลงได้ 
 

 การวิเคราะห์ผลต่างจากการทดสอบ 

 การวิเคราะห์ผลต่างจากการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าท้ัง 3 แบบท้ัง 3 วิธี 

โดยท าการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างวิธี MEP กับวิธี MES และวิธี MEP กับวิธี MEV ของช่วงเปอร์เซ็นต์โหลดท่ี

แตกตา่งกันจากการทดสอบมอเตอร์ไฟฟา้ แสดงดังตารางท่ี 1 ถึงตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ผลตา่ง Motor 1 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2.41 11.40 21.37 30.15 37.93 44.87 51.09 56.70 61.77 66.37 70.57 74.40 77.91 81.14 84.11 86.85 89.39 86.55 83.87 81.36 79.00

1.40 6.60 13.20 19.80 26.40 33.00 39.60 46.20 52.80 59.40 66.00 72.60 79.20 85.80 92.40 99.00 94.40 87.80 81.20 74.60 68.00

41.89 42.11 38.22 34.32 30.39 26.45 22.49 18.52 14.52 10.50 6.47 2.42 1.65 5.74 9.85 13.98 5.60 1.45 3.19 8.31 13.92

2.41 11.40 21.37 30.15 37.93 44.87 51.09 56.70 61.77 66.37 70.57 74.40 77.91 81.14 84.11 86.85 89.39 86.55 83.87 81.36 79.00

1.94 9.46 16.24 23.02 30.49 37.30 44.12 50.93 57.74 64.56 70.46 75.82 79.67 82.90 85.50 87.96 89.32 86.81 83.63 80.20 76.23

19.65 17.01 24.00 23.65 19.62 16.87 13.66 10.18 6.52 2.74 0.15 1.92 2.26 2.17 1.65 1.27 0.08 0.31 0.29 1.43 3.50

% Load

ผลต่าง

MEP Method

MES Method

ผลต่าง

MEP Method

MEV Method
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ผลตา่ง Motor 2 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2.21 10.55 19.96 28.39 35.99 42.86 49.11 54.81 60.02 64.81 69.21 73.27 77.03 80.51 83.74 86.74 89.54 86.91 84.44 82.10 79.88

1.20 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00 78.00 84.00 90.00 96.00 92.00 88.00 84.00 80.00

45.72 43.13 39.87 36.60 33.31 30.01 26.70 23.37 20.03 16.68 13.31 9.92 6.53 3.11 0.31 3.76 7.21 5.85 4.22 2.32 0.15

2.21 10.55 19.96 28.39 35.99 42.86 49.11 54.81 60.02 64.81 69.21 73.27 77.03 80.51 83.74 86.74 89.54 86.91 84.44 82.10 79.88

1.73 7.12 15.01 21.82 28.70 35.65 42.68 49.78 56.11 62.00 66.96 71.37 75.68 79.89 84.49 87.23 89.66 87.78 85.75 82.86 80.58

21.53 32.46 24.80 23.15 20.26 16.83 13.10 9.18 6.52 4.33 3.26 2.60 1.75 0.77 0.89 0.56 0.13 0.99 1.56 0.93 0.87

% Load

ผลต่าง

ผลต่าง

MEP Method

MES Method

MEP Method

MEV Method

 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ผลตา่ง Motor 3 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2.43 11.52 21.60 30.49 38.39 45.43 51.76 57.46 62.63 67.32 71.60 75.52 79.11 82.42 85.47 88.28 90.89 88.01 85.30 82.75 80.35

1.20 6.00 12.20 18.20 24.40 30.40 36.60 42.60 48.80 54.80 61.00 67.00 73.20 79.20 85.40 91.40 97.60 96.40 90.20 84.20 78.00

50.67 47.91 43.52 40.32 36.44 33.09 29.29 25.87 22.08 18.60 14.81 11.28 7.48 3.91 0.08 3.53 7.38 9.54 5.75 1.75 2.93

2.43 11.52 21.60 30.49 38.39 45.43 51.76 57.46 62.63 67.32 71.60 75.52 79.11 82.42 85.47 88.28 90.89 88.01 85.30 82.75 80.35

1.73 7.12 15.21 22.02 29.11 36.07 43.31 50.41 56.95 62.84 68.00 72.40 76.90 81.10 86.85 89.04 91.30 88.53 86.16 83.77 79.16

28.69 38.15 29.58 27.78 24.16 20.61 16.33 12.27 9.06 6.66 5.03 4.13 2.79 1.60 1.62 0.86 0.45 0.60 1.01 1.23 1.48

% Load

ผลต่าง

ผลต่าง

MEP Method

MES Method

MEP Method

MEV Method

 
  

 จากผลการทดสอบตารางท่ี 1 พบว่าการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธี MES มีค่าความ

แตกต่างอยู่ท่ี 5.60% และวิธี MEV เป็นการน าค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานมาช่วยปรับปรุงค่าผลการค านวณ มีค่า

ความแตกตา่งอยู่ท่ี 0.08% ผลการทดสอบตารางที่ 2 พบวา่การค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ด้วยวธีิ MES มี

ค่าความแตกตา่งอยู่ท่ี 7.21% และวิธี MEV เป็นการน าค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใชง้านมาช่วยปรับปรุงค่าผลการค านวณ มี

ค่าความแตกต่างอยู่ท่ี 0.13% และผลการทดสอบตารางท่ี 3 พบว่าการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ด้วยวธีิ 

MES มีค่าความแตกต่างอยู่ท่ี 7.38% และวิธี MEV เป็นการน าค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานมาช่วยปรับปรุงค่าผลการ

ค านวณ มีค่าความแตกต่างอยู่ท่ี 0.45% ซึ่งถือวา่วิธี MEV มคีวามใกล้เคียงกับวิธี MEP  

 การประยุกต์ใช้งานภาคสนาม 

 การใช้งานระบบป๊ัมของงานภาคสนาม เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานดังภาพท่ี 8 ซึ่งมีระบบตัวขับป๊ัม

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ก าลังไฟฟ้าเป็นต้นก าลังขับและถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพลังงานกลเพื่อไปขับป๊ัม ซึ่งป๊ัมน้ าจะ

เปลี่ยนพลังงานทางกลที่รับเข้ามาให้เป็นก าลังไฮดรอลิก (ดูดของเหลวแรงดันต่ าและจ่ายออกเป็นของเหลวแรงดันสูง)  

Motor
Pump

Pressure 
Gage

Vacuum 
Gage

   ต       า
         
 ล  ่ง  าล ง

    
  าล ง    า

  าล ง าง ล
 า ต    าล ง

  าล ง าง ล
   า      าล ง     ล  

E I T  T  Q TDH  

 
 

ภาพที่ 8 การถ่ายพลังงานไฟฟา้ไปยังพลังงานไฮดรอลิก 
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(ก)      (ข) 

ภาพที่ 9 (ก) ภาพประสิทธิภาพป๊ัมน้ า, (ข) กราฟประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้  

 ลักษณะการน างานของป๊ัมน้ ามกีราฟประสิทธิภาพของป๊ัมน้ าแสดงได้ดังภาพท่ี 9 (ก) เป็นช่วงการท างานของ

ป๊ัมลักษณะท่ีเปรียบเทียบตามช่วงอัตราการไหลต่าง ๆ และภาพท่ี 9 (ข) เป็นช่วงการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี

เปรียบเทียบตามช่วงเปอร์เซ็นต์ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาค่ากราฟประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าดังภาพท่ี 9 (ข) เป็นค่า

ประสิทธิภาพของมอเตอร์ท่ีมีค่าประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ท่ีช่วงเปอร์เซ็นต์โหลดท่ีประมาณ 80% ท่ีพิกัดโหลดตาม

ลักษณะและกระบวนการออกแบบติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าในการใช้งานจริงผู้ออกแบบหรือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก าหนดชว่ง

การท างานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีเปอร์เซ็นต์โหลดอยู่ท่ี 75-85% ของโหลดพิกัดมอเตอร์ (ช่วงเปอร์เซ็นต์โหลด

มอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด) [18] ซึ่งนอกจากการตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์ค่าพลังงานจากการใช้งานมอเตอร์ไฟฟา้

รวมไปถึงการวเิคราะห์สมรรถนะมอเตอร์ไฟฟา้จากการใชง้าน เมื่อน าวธีิ MEV มาใชจ้ะสามารถวเิคราะห์ประสิทธิภาพ

มอเตอร์ไฟฟา้จากการใชง้านภาคสนามได้อีกทางหนึ่ง 
 

สรุปผล 

จากความส าคัญของปัญหาการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้จากงานภาคสนาม ซึ่งมีขอ้จ ากัดเกี่ยวกับ

การตรวจวัดและการหาค่าก าลังไฟฟา้ทางดา้นเอาตพ์ุตเพื่อน ามาค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ขณะถูกใชง้าน 

ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการหาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าโดยการวัดจากค่าความเร็วสลิป พร้อมท้ังน าค่าแรงดันไฟฟ้า

จากการใช้งานมาช่วยเพิ่มความแม่นย าให้กับผลของการค านวณ และมีผลจากการทดสอบด้วยวิธี MEP (วิธี

ก าลังไฟฟ้า) การทดสอบด้วยวิธี MES (วิธีสลิป) และการทดสอบด้วยวิธี MEV (วิธีสลิปด้วยแรงดันไฟฟ้าผกผัน) ผล

การทดสอบพบวา่การทดสอบด้วยวธีิ MEV ของมอเตอร์ตัวท่ี 1 มีค่าความแตกตา่งอยู่ท่ี 0.08 % มอเตอร์ตัวท่ี 2 มีค่า

ความแตกตา่งอยู่ท่ี 0.13 % และมอเตอร์ตัวท่ี 3 มคี่าความแตกตา่งอยู่ท่ี 0.45 % ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้ผลการค านวณดว้ย

วิธี MEV มีค่าความแตกต่างใกล้เคียงกับวธีิการ MEP เนื่องการน าค่าแรงดันไฟฟ้าขณะมอเตอร์ไฟฟ้าถูกใช้งานมาชว่ย

เพิ่มความแม่นย าให้มีความเท่ียงตรงมากขึ้น จากแนวทางวิเคราะห์หาประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีดังกล่าว 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้าจากการใช้งานในงานภาคสนามหรือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง

เครื่องจักรในงานภาคสนาม เพื่อน าไปวเิคราะห์หาประสิทธิภาพเครื่องจักรขณะถูกใชง้านได้อกีทางหน่ึง 
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การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

Competency for HVAC Administrator in the building and factory 
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Tanongsak Noikong 1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน  

เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ HVAC กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้งานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมจากท้ัง

ภาครัฐและ เอกชน จ านวน 100 คน โดยการจัดกิจกรรม ประชาวิเคราะห์ ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบภามและแบบประเมิน มาตรฐาน

สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน มีดังนี้ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบภามมี ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี มากท่ีสุด ร้อยละ 85 สาขา วศิวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 70 ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 

62  กลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยกับการจัดท าร่างสมรรถนะผู้ปฏบัิติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน ผลการประเมินจาก

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน เพื่อแสดงความคิดเห็นและรับรอง สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

จากค่า IOC ผลการประเมินผ่าน ในทุกหัวข้อ มาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงานท่ีจัดท า 

ตรงตามภาระงานท่ีต้องปฏิบัติจริงในการท างานของผู้ปฏิบัติงานระบบHVAC ในอาคารและโรงงาน และสามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้  
 

ค้าส้าคัญ:   สมรรถนะ, ระบบ HVAC 
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Abstract  
 This paper presents Developing Competency for HVAC Administrator in the building and factory.  It’s a survey 

research, Purpose Achieve the target HVAC worker performance.  Employees are workers in buildings and factories 

operating HVAC systems in buildings and industrial plants from both the public and private sectors.  Analyze Leave a 

comment Exchange experience, the research found that the analysis of the data from the test and evaluation form. The 

performance standards for HVAC systems in buildings and factories are as follows.  Most graduates are 8 5%  

in engineering, 70% in engineering, 5-10 years of experience, 62% in most. The target group agrees with the drafting 

of HVAC system performance in buildings and factories. The results of the assessment by the expert group to evaluate 

and certify.  The Performance of HVAC systems in buildings and factories by ICO.  Meet the real workload of the HVAC 

system. In buildings and factories. And can be used. 
 

Keywords:   Competency, HVAC system  
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บทน้า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้

ต้องมีการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านเพื่อการรองรับการพัฒนาการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคน  

ท่ีเป็นปัจจัยหลักและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้นั้น

จ าเป็นต้องให้ความรู้ดา้นตา่ง ๆ แก่บุคคลนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสมอง ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ อกีทัง้ยัง

ต้องมีการศึกษาและติดตาม สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย [1] วิธีการท่ีจะ

น ามาใชใ้นการพัฒนาก าลังคน ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการของสายงานหรือประเทศ จ าเป็นต้องมี

การก าหนดมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถให้มีความสอดคล้องกันกับสายงานท่ีได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องมี

การส ารวจและวจิัยวางแผนการพัฒนากรอบคุณวุฒแิห่งชาติ อกีทัง้ยังต้องมกีารวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนตาม

กรอบคุณวุฒแิห่งชาติ [2] ได้จัดระดับของสมรรถนะ และการก าหนดกรอบคุณวุฒแิห่งชาติออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี

หนึ่งเป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาท่ีประกอบด้วยคุณวุฒิการศึกษาทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาทางวิชาชีพ และ

ส่วนท่ี 2 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ท่ีสามารถเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาได้ โดยเชื่อมโยงระหว่างความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามระดับของระบบคุณวุฒิ พร้อมท้ังท าการรับรอง

สมรรถนะระหว่างวิชา และอาชีพท่ีสอดคล้องกัน [3] โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มกีารก าหนดแรงงานออกเป็น 7 ระดับได้แก ่แรงงานกึ่งฝีมอื แรงงานฝีมือ 

ช่างเทคนิค ควบคุมงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแต่ละระดับมีการก าหนด 

“สมรรถนะ”(competency) ท่ีเป็นเฉพาะอย่างละเอียดชัดเจนเพื่อใชส้ าหรับการพจิารณาจ้างงานอกีด้วย  

 ปัจจุบันปัญหาเร่ืองการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้านั้นเป็น

พลังงานหลักที่มีความต้องการใช้งานในชีวติประจ าวันและมคีวามเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 

ส านักงาน หรือบ้านพักอาศัย จากศึกษาข้อมูลของสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟา้ของเคร่ืองใช้งานตา่ง ๆ ภายในอาคาร 

พบว่าการใช้งานระบบปรับอากาศมีส่วนสัดส่วนอยู่ท่ีประมาณ 60% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดภายในอาคาร 

[4-5] ซึ่งหากสามารถจัดการกับการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศภายในอาคารให้ลดลงได้จะประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง การใช้งานระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพผู้ใช้งานจ าเป็นต้องทราบถึงวิธีการใช้

งาน การบ ารุงรักษา การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพของระบบปรับอากาศ ความส าคัญของระบบปรับอากาศ โดย

ระบบปรับอากาศภายในอาคารนั้น ไม่ได้หมายถึงแค่ การปรับอุณหภูมิในห้องปรับอากาศเท่านัน้ แต่เป็นการการปรับ

อากาศภายในอาคารยังรวมถึงการควบคุมคุณภาพของอากาศ เช่น ความชื้น สิ่งปนเป้ือน การถ่ายเท และอื่น ๆ เป็น

ต้น ซึ่งระบบปรับอากาศท่ีนิยมใช้ในอาคารและโรงงาน จะเรียกว่า ระบบควบคุมและปรับอากาศรวม (Heating 

Ventilation and Air-Condition: HVAC) แต่โดยท่ัวไปผู้ท่ีปฏบัิติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ช่างทางเทคนิคหรือวิศวกร 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคและทักษะวิธีการใช้งานระบบ HVAC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการลด

ปริมาณการใชพ้ลังงานของระบบ HVAC อยู่ 

 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

ระบบปรับสภาวะอากาศภายในโรงงานและอาคาร ส าหรับบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะของการปฏบัิตงิาน พร้อมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลให้มี

การเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานท่ีสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ หรือผู้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ

สมรรถนะของระบบปรับอากาศอกีทัง้ยังเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ ได้อีกดว้ย 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ภายในอาคารและโรงงาน    

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ภายในอาคารและโรงงาน 

 เนื่องจากผู้ท่ีปฏิบัติงานระบบ HVAC มีขอบข่ายกว้างขวาง มีงานท่ีต้องการความช าราญและเชี่ยวชาญในหลาย

ด้าน สมรรถนะที่จัดท าขึ้นนี ้เฉพาะบทบาทหลักด้านการผู้ท่ีปฏิบัติงานท่ีมหีนา้รับผิดชอบระบบ HVAC ท่ีมีการใชง้านอยู่

แล้วในอาคารและโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย บทบาทด้านการใช้งาน บทบาทด้านการบ ารุงรักษา และบทบาทด้าน

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และบทบาทด้านการถ่ายโอนประสบการณ์ท างาน และน าหน่วยสมรรถนะ ในการสร้างมอดูล

เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและจัดอบรมให้กับผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

 2.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน ท่ีเข้าฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสดา้นปฏบัิต ิ(ไฟฟา้โรงงานและไฟฟา้อาคาร) จ านวน 100 คน 

 2.2 ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 

HVAC ในอาคารและโรงงาน ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดท า มาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงาน                                           

ขั นตอนการวิจัย  
 การด าเนนิวจิัยของการก าหนดสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบปรับสภาวะอากาศดังภาพท่ี 3 ซึ่งขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัตงิานระบบ HVAC โดยการก าหนด (ร่ำง) ควำม
มุ่งหมำยหลัก (Key Purpose) บทบำทหลัก (Key Role) และหน้ำท่ีหลัก (Key Function)  
ขั้นตอนท่ี 2: วิเคราะห์ภาระงานของผู้ปฏิบัตงิานด้านระบบ HVAC พร้อมท้ังท าประชาวเิคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน

ของผู้ปฏบัิตงิาน ดังภาพท่ี 2 และตารางที่ 1  

                                 
     HVAC                 

                                   

1                                     
2                                   

     HVAC                 

                                HVAC 
                

Input

Process

output
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 การวิเคราะห์สมรรถนะ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จาก เทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ี (Functional Analysis) ซึ่งการเขียน

ออกมาเป็นแผนภาพ หน้าท่ีงาน (Functional Map) ดังภาพท่ี 2 คือ เร่ิมจากการก าหนดความมุ่งหมายหลัก (Key 

Purpose) ของอาชีพนั้น จากนั้นก าหนดบทบาทหลัก (Key Role) หน้าท่ีหลัก (Key Function) หน่วยสมรรถนะ (Unit of 

Competence) เมื่อได้แผนภาพหน้าท่ีหลักของสมรรถนะแล้วจึงท าการวิเคราะห์สมรรถนะย่อย (Element of 

Competence) ซึ่งในส่วนของสมรรถนะย่อยประกอบด้วยเกณฑ์ของการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต 

(Range Statement) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) และ

แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) [6] 

                 

                                ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ โดยเทคนิคการวิเคราะห์หน้าท่ี 

ขั้นตอนท่ี 3: ท าการวเิคราะห์และก าหนด (ร่าง) หนว่ยสมรรถนะ (Unit of Competence) หนว่ยสมรรถนะยอ่ย 

(Element of Competency) ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต หลักฐานท่ีต้องการ 

(Evidence Required)   

ขั้นตอนท่ี 4: น าเสนอรูปแบบของ (ร่าง) สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน โดย

คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่านท่ีมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับระบบ HVAC ตั้งแต่ 5 ปี จากกลุ่มผู้เข้า

ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสดา้นปฏบัิต ิ(ไฟฟ้าโรงงานและไฟฟ้าอาคาร) วเิคราะห์ผลการประชาพเิคราะห์

และปรับปรุงแก้ไข หลังจากเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบประเมนิเรียบร้อยแลว้ น าข้อมูลมาวเิคราะห์ดังนี้   หาค่าความ

สอดคล้อง ด้วยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence : IOC) และ ข้อคิดเห็นแบบปลายเปิดเพื่อ

น ามาปรับปรุง  

  า   ่ง  า  ล  
Key purpose

                

   า  ล  
Key Roles

   า    ล  
Key Function

  ่         
Unit of Competence

  ่   ่  
Elements of

10          101            1011             1011.1          

1011.2          

1012             1012.1          

1012.2          

1021             1021.1          

1021.2          

1022             1022.1          

1022.2          

102            

20          201            2011             2011.1          

2011.2          
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การหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องเพื่อตรวจสอบและรับรอง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พจิารณามี เกณฑ์ดังน้ี  

 + 1      หมายถึง    เห็นดว้ยกับรายการค าถาม     

   0       หมายถึง    ไมแ่นใ่จกับรายการค าถาม  

- 1      หมายถึง    ไมเ่ห็นดว้ยกับรายการค าถาม  
 

น าผลการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาความตรงโดยแทนค่าใน  

       สูตร                           𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑛
                           (4-1)                                  

เมื่อ             IOC    =   ดัชนคีวามสอดคล้อง                               

                  ∑R     =   ผลรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประเมิน                              

                  n       =   จ านวนกลุ่มผู้ประเมิน  

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ถ้า IOC มคี่าตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปหมายความวา่กลุ่มผู้ประเมิน มีความคิดเห็น

สอดคล้องกัน 

ขั้นตอนท่ี 5: จัดท าสรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ภายในโรงงานและอาคาร 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนจัดท าสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC 

        

                             
       

                
                     HVAC

                   
            

                            /     

             
                  HVAC
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ผลการศึกษา 
  การด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC (Heating Ventilation and Air-

Condition: HVAC) ในอาคารและโรงงาน  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินงานเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา การล าดับ

ความส าคัญพรอ้มท้ังการก าหนดออกมาเป็นสรรถนะท่ีจ าเป็นของผู้ปฏบัิตงิาน สามารถแสดงได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์งาน 

  การวิเคราะห์งานเป็นการก าหนดภาระของงานแต่ละด้านท่ีผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องลงมือปฏิบัติ โดยท า

แผนผังออกมาในรูปแบบของปะการัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความส าคัญและล าดับก่อนหลังของงานซึ่งได้ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบ ถามเร่ือง สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าโรงงานและไฟฟ้าอาคาร) สามารถแสดงผลได้ดังภาพท่ี 2 และการ

ล าดับความส าคัญพรอ้มท้ังความคดิเห็นดังตารางที่ 1 ตอ่ไปน้ี 

 

 

ภาพที่ 4 การเก็บขอ้มูลงาน แบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

  

ตารางที่ 1 การปฏบัิตงิานท่ีต้องท าเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย 

หัวข้อ เห็นด้วย (%) 

1. การปฏบัิตงิานงานตรวจวัดและบันทึกข้อมูลระบบ HVAC  86 

2. การปฏบัิตงิานดา้นการบ ารุงรักษาระบบ HVAC  90 

3. การปฏบัิตงิานดา้นการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ HVAC  66 

4. การปฏบัิตงิานดา้นการวเิคราะห์ประสิทธิภาพระบบ HVAC  35 

5. การปฏบัิตงิานดา้นการวางแผนการใชง้านระบบ HVAC   10 

6. การปฏบัิตงิานดา้นการอนุรักษพ์ลังงานระบบ HVAC  100 

7. การปฏบัิตงิานดา้นการตดิตัง้ระบบ HVAC  5 

 

2. การก้าหนดร่างสมรรถนะของผู้ปฏิบัตงิานระบบ HVAC ในอาคาร และโรงงาน 

  การก าหนดสรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าร่างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

ระบบ HVAC ภายในอาคารและโรงงาน พร้อมท้ังได้น าเสนอกับกลุ่มเปา้หมาย เพื่อร่วมกันพจิารณาแสดงความคิดเห็น 

ท าการเก็บขอ้มูล การท าประชาวเิคราะห์ ก าหนดความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นต้องมใีนการปฏบัิตงิาน ได้ตารางท่ี 2  

                  HVAC
                   

                                           HVAC

                                    HVAC

                                           HVAC 

                                             HVAC

                                        HVAC

                                        HVAC

                                HVAC
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ตารางที่ 2 ความรู้ และทักษะ ท่ีจ าเป็นต้องมขีอง ผู้ปฏบัิติงานดา้นระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

หนา้ทีห่ลัก หัวข้อ ความรู้ทักษะ f SD 

บ ารุงรักษาระบบ HVAC 1.1 พื้นฐานHVAC 27 4.91 

 1.2 เครื่องมือและเครื่องวัด 26 4.81 

 1.3 ความปลอดภัยในการท างาน 28 5.01 

 1.4 ไฟฟา้เบ้ืองต้น 28 5.01 

 1.5 พื้นฐานอิเล็คทรอนิคสเ์บือ้งต้น 24 4.6 

ซ่อมบ ารุงระบบHVAC 2.1 งานท่อในระบบ HVAC 24 4.6 

 2.2 งานเชื่อม 22 4.37 

 2.3 ความร้อนและการระบายความร้อนเบือ้งต้น 21 4.26 

 2.4 ระบบการกระจายอากาศ 21 4.26 

 2.5 การอา่นแบบและตคีวามหมาย 19 4.02 

 2.6 ชนิดและคุณสมบัตสิารท าความเย็น 20 4.14 

 2.7 การตดิตัง้ระบบ HVAC ขนาดเล็ก 19 4.02 

 2.8 การปรับอากาศเพื่อการคา้ 19 4.02 

 2.9 การบ ารุงรักษาระบบ HVAC เบือ้งตัน 18 3.9 

 2.10 อุปกรณ ์และการควบคุมระบบ HVAC เบือ้งตัน 20 4.14 

 2.11 ระบบไฟฟา้ 3 เฟส 17 3.77 

 2.12 การป้องกันระบบไฟฟา้ 19 4.02 

 2.13 มอเตอร์ป้ัมน้ าในระบบ HVAC 26 4.81 

 2.14 การแก้ปัญหาในระบบ HVAC ขนาดเล็ก 27 4.91 

วเิคราะห์ประสิทธิภาพ

ระบบ HVAC 

3.1 การจัดการอากาศ 21 4.26 

 3.2 การเขียนแบบร่างเพื่อการติดต้ังระบบ HVAC 17 3.77 

 3.3 การตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ HVAC 19 4.02 

 3.4 การบ ารุงรักษาระบบ HVAC เพื่อการคา้ 21 4.26 

 3.5 การวเิคราะห์ภาระของระบบ HVAC 21 4.26 

 3.6 การวเิคราะห์การใชพ้ลังงานในระบบ HVAC 19 4.02 

 3.7 การวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาระบบ HVAC 19 4.02 

 3.8 การวางแผนซ่อมบ ารุงรักษาระบบ HVAC 25 4.7 

 3.9 เทคโนโลยกีารควบคุมระบบ HVAC 26 4.81 

 3.10 การจัดการพลังงานในระบบ HVAC 21 4.26 

 3.11 มาตรการอนุรักษพ์ลังงานในระบบ HVAC 25 4.7 

 3.12 การวางแผนการเดินเครื่องระบบ HVAC 25 4.7 
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หนา้ทีห่ลัก หัวข้อ ความรู้ทักษะ f SD 

วางแผนและพัฒนางาน

ระบบ HVAC 

4.1 การตดิตัง้ระบบ HVAC ขนาดใหญ ่ 22 4.37 

 4.2 การใช้แผนภูมมิอลเลียร์และไซโครเมตริกชารต์ วิเคราะห์

ระบบHVAC 

21 4.26 

 4.3 การเดินเครื่องระบบ HVAC ขนาดใหญ ่ 26 4.81 

 

 จากข้อมูลแบบสอบถาม ท่ีด าเนนิการเก็บขอ้มูล ด้วยการประชุมกลุม่เป้าหมาย ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ

พิจารณาร่วมกัน พบว่าโดยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น ไปในแนวทางเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ค่าส่วนเบ่ี ยงเบน

มาตรฐาน SD  

                         

               ภาพที่ 5 กิจกรรมประเมินความคิดเห็น ร่างสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC 

  การพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นของสมรรถนะท่ีผู้ปฏิบัติงานพึ่งมี ผู้วิจัยได้  

คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับระบบ HVAC ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 

9 ท่าน เพื่อประเมิน แสดงควำมคิดเห็นและรับรอง สมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนระบบ HVAC ในอำคำรและโรงงำน ผลท่ีได้ดัง
ตารางที ่3  

ตารางที่ 3 ประเมิน ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นของสมรรถนะที่ผู้ปฏบัิตงิานพงึมี 

ระดับชั นหน้าที ่ รายละเอียด สมรรถนะผู้ปฏบิัตงิานระบบ HVAC ในอาคาร และ

โรงงาน ทีพ่ึ่งม ี

ค่า IOC ผลการ

ประเมนิ 

ความมุ่งหมาย

หลัก  

ซ่อมบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ HVAC มีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานสากล 

1 ผ่าน 

บทบาทหลัก ซ่อมบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ HVAC 0.89 ผ่าน 

หนา้ทีห่ลัก  บ ารุงรักษาระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก A1. ตรวจวัดระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย A11. เลอืกใช้เครื่องมือตรวจวัดในงานระบบ HVAC 0.89 ผ่าน 

A12. ตรวจวัดค่าปริมาณในระบบ HVAC 1 ผ่าน 

A13. ตรวจวัดค่าปริมาณทางไฟฟา้ 1 ผ่าน 

A14. ตรวจวัดคุณภาพน้ า 0.78 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก A2. บ ารุงรักษาระบบ HVAC 1 ผ่าน 
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ระดับชั นหน้าที ่ รายละเอียด สมรรถนะผู้ปฏบิัตงิานระบบ HVAC ในอาคาร และ

โรงงาน ทีพ่ึ่งม ี

ค่า IOC ผลการ

ประเมนิ 

สมรรถนะยอ่ย A21. บ ารุงรักษาระบบไฟฟา้ 1 ผ่าน 

A22. บ ารุงรักษาระบบท าความเย็น 1 ผ่าน 

A23. บ ารุงรักษาระบบกระจายอากาศ 1 ผ่าน 

หนา้ทีห่ลัก ซ่อมบ ารุงระบบHVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก B1. ซ่อมวงจรไฟฟา้และอุปกรณ์ในระบบ HVAC 0.78 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย B11. ตรวจซ่อมวงจรไฟฟา้และอปุกรณร์ะบบปรับอากาศ 0.89 ผ่าน 

B12. ตรวจซ่อมระบบจ่ายลมเย็น 0.67 ผ่าน 

B13. ตรวจซ่อมเครื่องสูบของเหลว 0.67 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก B2. ซ่อมระบบท่อในระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย B21. ซ่อมระบบท่อสารท าความเย็น 0.67 ผ่าน 

B32. ซ่อมระบบท่อส่งลมเย็น 0.78 ผ่าน 

B23. ซ่อมระบบท่อน้ า 0.78 ผ่าน 

หนา้ทีห่ลัก วเิคราะห์ประสิทธิภาพระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก C1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย C11. วิเคราะห์การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของระบบ HVAC 1 ผ่าน 

C12. วิเคราะห์ประสิทธิการท าความเย็นของระบบ 0.89 ผ่าน 

C13. วิเคราะห์คณุภาพอากาศ 0.67 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก C2. วิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบ HVAC 0.89 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย C21. วิเคราะห์ภาระความร้อนภายในอาคารและโรงงาน 0.78 ผ่าน 

C22. วิเคราะห์ภาระความร้อนภายนอกอาคารและโรงงาน 0.67 ผ่าน 

หนา้ทีห่ลัก วางแผนและพัฒนางานระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก D1. การวางแผนบ ารุงรักษาระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย D11. วางแผนบ ารุงรักษาระบบ HVAC 1 ผ่าน 

 D12. วางแผนอนุรักษพ์ลังงานระบบ HVAC 0.78 ผ่าน 

สมรรถนะหลัก D2. การพัฒนางานระบบ HVAC 1 ผ่าน 

สมรรถนะยอ่ย D21. การถ่ายทอดความรู้งานระบบ HVAC 0.67 ผ่าน 

 

 จากการเก็บขอ้มูลจาก การประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับความจ าเป็นของสมรรถนะที่ผู้ปฏบัิตงิาน

พงึม ีจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 9 ท่าน พิจารณาจาก ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง IOC  ผลของการประเมิน ผ่าน ในทุกหัวข้อ  
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ภาพที่ 6 กิจกรรมประเมินความเหมาะสมและ สอดคล้องร่างมาตรฐานสมรรถนะ 

ผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

สรุปผล 
จากผลการเก็บขอ้มูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

  1. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย มี วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 85 สาขา 

วศิวกรรมศาสตร์ มากที่สุด รอ้ยละ 70 ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี มากที่สุด รอ้ยละ 62  

  2. จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า ในอาคารและโรงงานท่ีกลุ่มเป้าหมายปฏบัิติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐาน

สมรรถนะผู้ปฏบัิติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน 

  3. จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน โดยส่วนใหญ่ 

เป็นการปฏิบัติงานด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และ การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การ

ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง การซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ ใช้การจัดซื้อจัดจ้างจากบุคคลภายนอก ส่วนงานด้านการ

วางแผน ที่ม ีเปอร์เซ็นต์การท างานด้านน้ี ค้อนขา้งต่ า เนื่องจาก ต าแหนง่หนา้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามไมไ่ด้ท าหน้าท่ีด้าน

การวางแผน 

  4. กลุ่มเป้าหมาย เห็นด้วยใน รา่งมาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน  

  5. ผลจากวิจัยพบว่า มาตรฐานสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงานท่ีจัดท า ตรงตาม

ภาระงานท่ีต้องปฏิบัติจริงในการท างานของผู้ปฏิบัติงานระบบHVAC ในอาคารและโรงงาน และสามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวจิัย แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน โดยส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีในการ

ดูแลรักษาระบบ ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้ได้มากท่ีสุด งานท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อม

บ ารุงหรือติดตั้ง โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีจ้างบริษัทจากภายนอกเข้าด าเนินการ แต่ผู้ปฏิ บัติงานต้องมีความรู้และทักษะ

เบื้องต้นในการซ่อมบ ารุงและการติดตั้ง ท้ังนี้เพื่อการควบคุมติดตามและประเมินผลการซ่อมบ ารุงหรือติดตั้งของ

บริษัทผู้รับจ้าง จึงแสดงให้เห็นได้ว่าในการจัดท าสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน มุ่งเน้น

สมรรถนะงานด้านการบ ารุงรักษาระบบและการอนุรักษ์พลังงานในระบบ HVAC ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน ท่ีมุ่งเนน้ดา้นงานติดตั้งระบบ HVAC และมีความแตกต่างจากการเรียนการสอนในรายวิชาเคร่ืองท าความเย็น

และปรับอากาศ ที่เนื้อหารายวิชาเป็นการออกแบบและติดตั้งระบบ จากผลการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จั ดท าสมรรถนะ

ผู้ปฏบัิตงิานระบบ HVAC ในอาคารและโรงงาน เพ่ือน าเสนอ ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องพจิารณาต่อไป 
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Wiriya Borisut1*, Kawin Jewsuwun1, Yutti Chatwaranon2 and Surattikarn Suwannapro1 
  

บทคัดย่อ 
  ข้อมูลเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยข้อมูลท่ีได้มานั้นสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือ

สามารถน าไปจัดการในธุรกิจได้ ในทางเกษตรกรรมนั้นข้อมูลท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อการเพาะปลูก หรือ 

การจัดการแปลงเกษตร เพราะข้อมูลของการเพาะปลูกท่ีได้ เช่น ตัววัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ ความชื้นในดนิ 

และอื่นๆนั้น ต้องน ามาจากเซ็นเซอร์ ซึ่งข้อมูลท่ีได้นั้นสามารถน าไปพยากรณ์ ส าหรับการบอกอุณหภูมิ และความชืน้

ในอากาศ ซึ่งในงานทดลองคร้ังนี้เป็นการใช้สามารถการพยากรณ์เชิงปริมาณ การพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์ด้วยอนุกรม

เวลาเป็นพยากรณ์ลว่งหนา้ให้เกษตรกรได้ทราบถึงข้อมูลอุณหภูม ิความชื้นในอากาศในแปลงเกษตร ชุดทดลองสมอง

กลจะท างานรว่มกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพื่อท าการเก็บขอ้มูลลงใน SD Card  
   

ค้าส้าคัญ:   พยากรณ,์ ชุดทดลองสมองกล, SD Card 
 

Abstract   
  The data is extremely important to humans.  The data obtained can be used for analysis or can be used 

to manage the business.  In agriculture, the data that is very important for the cultivation or management of 

agricultural plots because the data of crops are obtained such as temperature sensors, humidity of the air and 

humidity of the soil, etc., must be taken from the sensor. The data obtained can be used to forecast for temperature 

and humidity of the air. The propose of research use of quantitative predictions. by using forecast. Forecasting is 

analyzed using time series for cultivator to know the temperature data, humidity of the air in agricultural plots. 

The microcontroller will work with temperature sensors and humidity of the air sensors for keep the data to SD 

Card. 
 

Keywords:   Forecast, Microcontroller, SD Card  
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บทน้า 
  ด้วยสภาวะโลกร้อนท าให้อุณหภูมิในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอุณหภูมิในอากาศท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อการด ารงชีวติต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีต้องพึ่งพาอาศัยสภาพอากาศอยู่

ตลอดเวลา เพราะการเพาะปลูกพืชท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก ผลไม้ ที่ออกดอกออกผลนั้นต้องอาศัยสภาพอากาศท่ี

เหมาะสมส าหรับในการเพาะปลูก  

  ด้วยปัญหาว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มักไม่ทราบถึงข้อมูลหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แม้ว่าข้อมูลท่ีเป็นการบ่ง

บอกถึงสภาพอากาศนั้น กรมอุตุนยิมวทิยาจะมกีารบ่งบอกถึงสภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แตส่่วนใหญ่ขอ้มูลนั้นมัก

เป็นข้อมูลแบบมหาภาค คือเป็นการบอกข้อมูลในแบบกว้าง ๆ และมีการพยากรณ์ ล่วงหน้าก็ตามแต่ข้อมูลท่ีได้นั้นเป็น

ข้อมูลแบบภูมิภาคหรือท้ังประเทศ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น การเพาะปลูกพืชนั้นข้อมูลท่ีเป็นแบบจุลภาค มีความส าคัญ

ตอ่เกษตรกรเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเกษตรกรสามารถทราบหรือรู้ข้อมูลในพื้นท่ีสนใจ และสามารถบริหารการจัดการได้ดีกวา่ 

  ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้จึงให้ความส าคัญต่อการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ส าหรับในการพยากรณ์ 

สภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลา ในรูปแบบจุลภาค ด้วยชุดทดลองสมองกลร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและ

ความชื้นในอากาศ โดยสามารถ พยากรณ์ได้ทันท่ี และมีการเก็บข้อมูลใน SD Card ส าหรับในการบันทึกข้อมูลให้กับ

เกษตรกร 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการบันทึกข้อมูลในแปลงเกษตรแบบ จุลภาค 

2. เพื่อศึกษาการพยากรณ์ อากาศในแบบ จุลภาค 

3. เพื่อน าเทคโนโลยมีาใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุดร่วมกับเซ็นเซอร์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. สร้างชุดทดลองการพยากรณ์อากาศ 

2. สามารถตรวจวัดอุณหภูมและความชื้นในอากาศได้ 

3. สามารถพยากรณ์อากาศได้ โดยใชว้ธีิการพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา 
 

การพยากรณ์เชิงปริมาณ  

  การพยากรณ์เชงิปริมาณจะเป็นการพยากรณ์ท่ีเกี่ยวกับเวลาและการพยากรณ์ท่ีอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  การพยากรณ์ท่ีวิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา [1]  

  ซึ่งวิธีการนี้เป้นการพยากรณ์บันพื้นฐานข้องข้อมูลในอดีต ซึ่งสามารถใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใน

อนาคตได้ โดยเทคนิคการพยากรณ์ท่ีใชก้ารวเิคราะห์อนุกรมเวลาท่ีกลา่วมานั้น เป็นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอย่างง่าย 

(Simple Moving Average)[2] โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยา่งง่าย เป็นการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ี ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย และ

มีความสะดวก วิธีนี้ช่วยก าจัดการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ของความต้องการแบบสุ่ม หรือวิธีการนี้เรียกว่าการปรับ

เรียบ (Smoothing) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพดังสมการ 
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เมื่อก าหนดให้ 

tF  = ค่าพยากรณ์ในหน่วยเวลา t 

tA  = ความตอ้งการท่ีเกิดขึ้นจรงิในหน่วยเวลา t 

n  = จ านวนหนว่ยเวลาท่ีต้องการปรับเรียบ 

 

 
ภาพที่ 1 การตอ่อุปกรณ ์

 

  จากภาพท่ี 1   เป็นการต่ออุปกรณช์ุดทดลองสมองกล ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นและท าการ

เก็บขอ้มูลใน SD Card [3] [4] [5] [6] ส าหรับน าข้อมูลไปวเิคราะห์และพยากรณ ์

ขั้นตอนการท า 

1. ท าการตอ่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 

2. ท าการตอ่เซ็นเซอร์ SD Card  

3. ท าการเขียนโปรแกรม ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 

4. ท าการเก็บขอ้มูลใน SD Card 

5. ท าการเขียนโปรแกรม ส าหรับในการพยากรณ์อากาศ 

6. ท าการเก็บข้อมูลใน SD Card และแสดงขอ้มูล 
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ผลการทดลอง 
  จากการทดทดลองสามารถเก็บขอ้มูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้  

 
ภาพที่ 2 เก็บขอ้มูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 

 

  จากภาพท่ี 2 เป็นการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โดยเป็นการเก็บข้อมูลทุก ๆ 2 วนิาที [4] 
 

 

      ภาพที่ 3 เป็นการค านวณการพยากรณ์ 

  จากภาพท่ี 3 เป็นการค านวณการพยากรณ์ขอ้มูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศแบบ real time 
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    ภาพที่ 4 เป็นตัวอยา่งการค านวณการพยากรณ์ 

วิจารณ์และสรุปผล  

  ผลจากกการทดลองในการพยารกรณ์ด้วยวธีิการค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอย่างง่าย ซึ่งผลการทดลองนัน้เป็นการใช้

อุปกรณ์เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ กับเซ็นเซอร์เก็บข้อมูล SD Card ร่วมกับบอดร์ทดลองสมองกล ซึ่ง

ผลการทดลองนั้นสามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้และสามารถบันทึกข้อมูลได้ในรูปเมตริก ลงใน  

SD Card และสามารถเรียกข้อมูลใน SD Card น ามาค านวณเพื่อท าการพยากรณ์ได้อุณหภูมิและความชื้น 30 นาที

ต่อไป ซึ่งผลการทดลองนั้นสามารถค านวณได้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างดี แต่ในงานวิจัยนี้ยังสามารถใช้วิธีการ

พยากรณ์แบบอื่นเพื่อท าการพยากรณ์อุณหภูมิและความชื้นได้แต่อีกท้ัง SD Card มีความจุดท่ีไม่มาสามารถเปลี่ยน

เปลี่ยนสถานท่ีเก็บขอ้มูลเป็นในรูปแบบ MySql หรือการใช้ฐานข้อมูลแบบคลาดว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น 

    

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีให้การ

สนับสนุนโครงการ ท้ังสถานท่ีและเงินสนับสนุนและอาจารยส์าขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 
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Motor Control for Feed Water of Mixed Plants in Agricultural Plot 
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บทคัดย่อ 
  อาชีพเกษตรมีความส าคัญต่อประเทศไทยอย่างมากด้วยประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับใน 

การเพาะปลูก และเป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับในการแปรรูปสินค้าในการส่งออกท าให้เกิดรายได้สู่ประเทศและประชาชน 

และด้วยหลักการเศรษกิจพอเพียงนั้นท าให้ประชาชนเกษตรหันมาให้ความส าคัญส าหรับในการเพาะปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน เนื่องจากได้ผลิตท่ีมีความหลากหลายส าหรับในการน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย ซึ่งเป็นทางเลือกและช่วยลด 

การขาดทุนได้ แต่พืชทางการเกษตรส่วนใหญ่องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ น้ าและสภาพอากาศท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ แต่ด้วย

ปัญหาท่ีเกิดคือสภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ ปริมาณน้ าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้ส่งผลกระทบตอ่การปลูก

พชื ดังนัน้ในงานวจิัยนี้จึงได้ให้ความส าคัญส าหรับการเก็บข้อมูลและควบคุมน้ าในแปลงเกษตรแบบจ าลองโดยมกีารปลูก

พชื คือ ผักคะนา้ พริก กระเพรา และผักช ี เพื่อท าการควบคุมการให้น้ าและดูผลการเจริญเตบิโตของพชื 
 

ค้าสา้คัญ:  อาชีพเกษตร, สภาวะอากาศ, ดาต้าลอ๊กเกอร์, ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract  
  Agriculture is an important profession of Thailand. As the country has suitable a climate for the cultivation 

which are raw materials for export product.  The Sufficiency Economy makes agriculture focusing on integrated 

farming system. As there is a variety of selling products is one option in order to reduce losses. Most of agricultural 

plants have water and climate as an important component. Therefore, the problem is when a climate has changed, 

water would change which directly affects plants.  In this research aims to keep the data and control the amount 

of water in agricultural plot model. By plants such as kale, chili, basil and coriander are planted to control watering 

and to observe the growth of plants. 
 

Keywords:   Agriculture, Climate, Data locker, Microcontroller 
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บทน้า 

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีมีลักษณะทางภูมิประเทศเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชพันธ์ุหลายหลายชนิด

ด้วยกัน และอาชีพของคนไทยนั้นแต่เดิมเป็นการเกษตร ด้วยความท่ีเป็นประเทศท่ีมีแม่น้ าส าคัญหลายสายท าให้

เหมาะสมส าหรับในการเพาะปลูก และด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีความแตกต่างกันในแต่ฤดู ท าให้มีความ

หลากหลายของพืชพันธ์ุอีกด้วย และสินค้าทางการเกษตรท่ีมีความส าคัญอย่างมากคือ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด เป็น

ต้น ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นสินค้าส่งออกท าให้เกิดรายได้เข้ามาในประเทศและชาวเกษตร อีกท้ังยัง

ส่งผลให้มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมูลค่า แต่ด้วยวิธีการปลูกแบบดั้งเดิมนั้นต้องอาศัย มนุษย์หรือคนท่ี

คอยรดน้ าอยู่ตลอดเวลา และสภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้สภาวะน้ าน้อยหรือแห้งแลง้เกิดขึ้น ท าให้

ส่งผลกระทบตอ่การเพราะปลูกอกีทัง้ศัตรูพชืท่ีท าให้ผลการผลิตทางการเกษตรลดลง 

  ด้วยปัญหาท้ังหมดนี้เกิดจากสภาวะโลกร้อน[1]อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ท่ีท าให้เกิดสภาวะ เนื่องจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซท่ีสะสมพลังงานความร้อนในบรรยากาศโลกไว้มากท่ีสุด และมีผลท าให้อุณหภูมิ

ของโลกสูง [2] ขึ้นมากท่ีสุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจก และการปลูกพืชนั้นแบบดั้งเดิมต้องอาศัยสภาพอากาศด้วย 

ดังนัน้ท าให้ชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบตอ่สภาวะโลกรอ้นเป็นอยา่งมาก 

  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืชท้ัง 4 ชนิด ผักคะน้า พริก กะเพรา และผักชี เพื่อ

ศึกษาความชื้นในดินและการควบคุมการให้น้ าท่ีเหมาะสมส าหรับพืชแต่ละชนิดโดยการสร้างชุดแบบจ าลองท่ีมีขนาด 

15x15x10cm ท้ังหมด 4 ล๊อกและน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมความต้องการน้ า เพื่อท าการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน และท าการจดบันทึกการเจรญิเตบิโตของพชืแตล่ะชนิด โดยการควบคุมมอเตอร์การให้น้ า 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาการเจรญิเตบิโตขอพชืท้ัง 4 ชนิด ได้แก่ ผักคะนา้ พริก กระเพรา และผักชี 

2. เพื่อศึกษาความชื้นในดนิท่ีเหมาะสมส าหรับพชืท้ัง 4 ชนิด 

3. เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการใช้ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ร่วมกับเซ็นเซอร์อ่ืน 

4. เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบพื้นท่ีย่อย (Microclimate) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

      1. สร้างชุดการควบคุมการใหน้้ าและศึกษาผลการเตบิโตของพชืท้ัง 4 ชนิด 

  2. สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศและในดินได้ 

        3. สร้างชุดการควบคุมการให้น้ าและศึกษาผลการเตบิโตของพชืท้ัง 4 ชนิด 

       4. พื้นท่ีในการเพาะปลูกม ี4 ล็อกขนาดล็อกละ 15x15x10cm 
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. ออกแบบโครงสร้าง 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบโครงสร้างแปลงผัก 

 

  จากภาพท่ี 1 เป็นการออกแบบโครงสร้างชุดควบคุมแปลงผักมขีนาด กวา้ง 31.5 ซม. ยาว 30 ซม. และสูง 10 ซม. 

   

2. ตดิตัง้เซ็นเซอร์และอุปกรณต์า่งๆ 

 
ภาพที่ 2 ตดิตัง้เซ็นเซอร์และอปุกรณ ์

 

  จากภาพท่ี  2 เป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ ท้ังหมดได้แก้ ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น ในอากาศ 

ความชื้นในดนิ โซลินอยดว์าล์ว แห่งจ่ายไฟ้ 12 V  5A [3] 
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3. การตดิตัง้จอ LCD I2C ส าหรับแสดงผลทางหน้าจอ 

 

 
 ภาพที่ 3 ตดิตัง้จอแสดงผล 

 

  จากภาพท่ี 3 เป็นการติดจอ LCD I2C ส าหรับแสดงอุณหภูมิความช้ืนในอากาศ และความชืน้ในดินแตล่ะชนิด  
 

ผลการศึกษา 

  จากการศึกษาส าหรับการสั่งควบคุมมอเตอร์ส าหรับการสั่งป๊ัมน้ าให้ท างานตามความต้องการในของพืชแต่

ละชนิดและความเจริญเตบิโตของพชืในแต่ละชนดิ 

 

 
ภาพที่ 4 การวัดอุณหภูมิในอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ของผกัชท้ัีง 30 วัน 

 

  จากภาพท่ี 4 เป็นการแสดงการวัดอุณหภูมิในอากาศและความชื้นสัมพันธ์ส าหรับการเก็บข้อมูลและน าไป

วเิคราะห์การเจรญิเตบิโตของผักชี 
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ภาพที่ 5 การเจรญิเตบิโตของผกัชท้ัีง 30 วัน 

 

  ภาพท่ี 5 กราฟการเปรียบเทียบการเจรญิเตบิโตความสูงความกวา้งและอุณหภูมคิวามชื้นสัมพัทธ์ของผักชใีน

ระยะเวลา 30วัน 

 

 
ภาพที่ 6 การเจรญิเตบิโตของตน้กระเพราทัง้ 30 วัน 

 

  จากภาพท่ี 6 กราฟการเปรียบเทียบการเจรญิเตบิโต ความสูง ความกวา้ง และอุณหภูมคิวามชื้นสัมพัทธ์ของ

ตน้กะเพราในระยะเวลา 30วัน 
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ภาพที่ 7 การเจรญิเตบิโตของตน้พริกท้ัง 30 วัน 

 

   จากภาพท่ี 7 กราฟการเปรียบเทียบการเจรญิเติบโต ความสูง ความกว้าง และอุณหภูมคิวามชื้นสัมพัทธ์ของ

ตน้พริกในระยะเวลา 30วัน 

 

 
ภาพที่ 8 การเจรญิเตบิโตของผกัคะนา้ทัง้ 30 วัน 

 

  จากภาพท่ี 8 กราฟการเปรียบเทียบการเจรญิเตบิโต ความสูง ความกวา้ง และอุณหภูมคิวามชื้นสัมพัทธ์ของ

ตน้คะน้าในระยะเวลา 30วัน 

  ตัวควบคุมความชื้นในดินจะใชห้ลักการ ON-OFF Control [5] [6]  อยา่งง่ายโดยจะเปรียบเทียบสัญญาณจาก

ตัวตรวจจับความชื้นในดิน และสัญญาณความชื้นเป้าหมายหรือความชื้นท่ีตอ้งการ จากนั้นจะสั่งสัญญาณควบคุมให้

ป๊ัมน้ าท างานเพื่อท าให้ดินมคีวามชื้นตามตอ้งการดังภาพท่ี  9 
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ภาพที่ 9 การควบคุมการให้น้ าของผักช ี

 

  จากภาพท่ี 9 เป็นการควบคุมการให้น้ าของผกัชท่ีีความช้ืนใน 35 – 45 % ซึ่งสามารถควบคุมการให้น้ าไดใ้น

ระดับท่ีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 10 การควบคุมการให้น้ าของกระเพรา 

 

  จากภาพท่ี 10 เป็นการควบคุมการให้น้ าของกระเพรา โดยความชื้นอยู่ท่ี 18 – 23% ซึ่งสามารถควบการให้

น้ าในได้อยา่งประสิทธิภาพ 

 



1722 

 
 

-Proceeding- 

 

 
ภาพที่ 11 การควบคุมการให้น้ าของพริก 

 

  จากภาพท่ี 11 เป็นการควบคุมการให้น้ าของพริกซึ่งมีความชื้นอยู่ท่ี 18 – 23 % และสามารถควบคุมการให้

น้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 
ภาพที่ 12 การควบคุมการให้น้ าของคะน้า 

 

 จากภาพท่ี 12 เป็นการควบคุมการให้น้ าของคะน้าซึ่งมคีวามชื้นอยูท่ี่ 35 – 45 % และสามารถควบคุมการให้

น้ าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

   ผลการทดลองในการปลูกพืชโดยแปลงผสมผสานในพื้นท่ีขนาด 15x15x10 cm โดยท าการปลูกพืชท้ังหมด 4 

ชนิดได้แก่  ผักคะน้า พริก กะเพรา และผักชี ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นท่ีมีอายุการปลูกไม่เกิน 60 วัน และในงานวิจัยนี้เป็น

ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยการใช้ชุดทดลองสมองกลร่วมกับเซ็นเซอร์ อุณหภูมิและความชื้น ความชื้นในดินและชุด

ควบคุมส าหรับในการควบคุมป๊ัมน้ าที่มขีนาด 12 V 5A ส าหรับในการรดน้ าต้นไม้หรือพืชระยะสั้น โดยการใชรี้เลย์และ
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โซลินอยดว์าล์วส าหรับการในควบคุมเปิดปิดน้ าในแต่ละแปลงพชื ซึ่งในการทดลองครัง้นี้สามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้น

ในอากาศได้ ความชื้นในดิน ซึ้งข้อมูลท่ีได้นั้นจะสามารถน าไปควบคุมการให้น้ าได้แต่ละชนิด โดยพืชแต่ละชนิดมีการ

ควบคุมพืชแต่ละชนิดดังนี้ 1.ผักคะน้าความชื้นในดินจะอยู่ท่ี 35 -40%  2.พริกความชื้นในดินจะอยูท่ี 18-23%  3.กะ

เพราะความชืน้ในดินจะอยู่ท่ี 18-23% และ 4.ผักชคีวามชื้นในดนิอยูท่ี่ 30-45%  ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะท าการจดบันทึกการ

เจริญเติบโตขอพืชแต่ละชนิด โดยดูขนาดความสูงของล าต้นของพืช และขนาดใบ  ซึ่งการเจริญเติบโตของพืชไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พืชระยะสั้นในแต่ละแปลงมีการเจริญเติมโตท่ีดี แต่ในงานวิจัยนี้ขาดการให้ปุ๋ยและการตรวจวัด

ค่าpHในดนิ และในการเก็บขอ้มูลในรูปแบบอัตโนมัติ 
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การตรวจสอบทัศนคติของนักเรียนต่อกิจกรรมหุ่นยนต์สะเต็มศกึษาในเขตพื นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย 

Investigation of Students’ Attitude toward STEM Robotic Activities in Eastern 

Economic Corridor of Thailand 
 

สันติ หุตะมาน1*, ศศธิร ชูแก้ว1, สรรพงศ ์ทานอก1, ศุภชัย หอวิมานพร1, ธาริณี ทองเกิด1 และ  

วัชรนิทร์ โพธิ์เงนิ1 

Santi Hutamarn1*, Sasithon Chookaew1, Sanpong Thanok1, Supachai Horwimanporn1  

Tharinee Thongkerd1 and Watcharin Po-ngaen1  
 

บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี้ได้ท าการศกึษาทัศนคติของนักเรียนต่อกิจกรรมหุน่ยนต์สะเต็มศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยหีุ่นยนต์

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กับโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน  

กิจกรรมดังกลา่วจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชวีศกึษาท่ีจะเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้

มีความสามารถท้ังทางด้านวิชาการและทักษะความช านาญด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิ จพิเศษภาค

ตะวันออกของประเทศไทย โดยเร่ิมจาการปลูกฝั่งแนวความคิดท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ผลจากการด าเนนิ

กิจกรรมบูรณาการดังกล่าวปรากฏว่า สามารถสะท้อนทัศนคติของผู้เรียนท้ังในมิติของการกระตุ้นความสนใจ ความ

ตระหนักรู้ และความพึงพอใจต่อกิจกรรม ซึ่งผู้เรียนเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าคัญอย่างไรต่อการด าเนิน

ชวีติท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:   หุ่นยนตส์ะเต็มศึกษา, เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 

Abstract  
This article is to study the students’  attitude toward STEM robots learning activities with robotic based 

learning and to show the relation of basic knowledge related to science, technology, engineering, and mathematics 

(STEM) with real world that apply knowledge together. This activity was hold based on cooperative of university 

and vocational college in order to prepare the potential students who are academic and industrial expert skills in 

Eastern Economic Corridor of Thailand.  The results of this activities are reflected three dimensions of students’ 

attitude consisting of:  motivation, awareness, and satisfaction toward learning activities.  In addition, they know 

that science and technology are extremely important in life both now and in the future. 

Keywords:   STEM Robotic, Eastern Economic Corridor  
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บทน้า 

ด้วยความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้แพร่ขยายไปยังเขตพื้นท่ีนอกเหนือจากเมืองหลวงส่งผลให้

พื้นท่ีต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกด้าน เขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย (Eastern Economic Corridor: EEC) เกิดขึน้จากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ 

อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อกระจายการพัฒนา ไปยังพื้นท่ีต่าง 

ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนให้ท่ัวถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีสามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และ

เขตจังหวัดอื่นท่ีติดตอ่หรือเกี่ยวข้อง    ซึ่งมศีักยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้าง

พื้นฐาน ความต้องการของ ผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ 

โดยในช่วงแรกเน้นให้มีการลงทุนด้านการบินและอากาศยาน ระบบรางและระบบรถไฟความเร็วสูง ยานยนต์สมัยใหม่ 

ระบบดิจิทัล ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แต่ท าให้เกิดปัญหาความต้องการแรงงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนเกิดความปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะขั้นสูงอย่างมาก แต่

ด้วยความต้องการแรงงานด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นท่ี EEC มีความแตกต่างกันมากมีผลให้เกิดการผลักดัน

การพัฒนาก าลังคนท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้สถานศึกษาหันมาให้ความสนใจในเร่ืองการผลิตบัณฑิตให้ตรงความ

ต้องการดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาชีพมากขึ้น หรือแม้กระท่ังในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  ท าให้หลายหน่วยงานเร่ิมให้

ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและการสร้างความตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง

องค์ความรู้และสามารถน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวติการท างานหรือชีวติประจ าวัน โดยการค้นหาวิธีการและค้นหา

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประเด็นท่ีควรพจิารณาและส่งเสริมให้เกิดการศกึษาวจิัยมากขึน้  

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ท าการการตรวจสอบทัศนคติของนักเรียนต่อกิจกรรมหุ่นยนตส์ะเต็มศึกษาในเขตพื้นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย  ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Science) 

เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) กับโลกของความเป็นจริงท่ีต้อง

อาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันโดยใช้หุ่นยนต์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และแสดงให้ถึงความสัมพันธ์น้ัน  

อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการเตรียมพร้อมบุคลากรท่ีจะตอบโจทย์ความต้องการพัฒนา

ประเทศตอ่ไป       
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM Education (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 

เป็นการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นบูรณาการ ความรู้ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ (Thomas & Watters, 2015; Master et al., 

2017) โดยเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานองค์ความรู้และการประกอบ

อาชพี ดังนัน้ สะเต็มศกึษาจึงเนน้การน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชวีิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริงและการท างาน  โดย
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อาศัยความรู้ท่ีไม่เพียงแตท่่องจ าทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แตเ่ป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือ

กฎเหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งค าถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูล

และวเิคราะห์ขอ้ค้นพบใหม ่ๆ พร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนัน้ไปใช้หรือบูรณาการกับชวีติประจ าวันได้  ซึ่งมกีารงานวจิัย

ได้ท าการศึกษาว่ากิจกรรมสะเต็มมีแนวโน้มกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกในการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

(Christensen et al., 2015) 

นอกจากนี้ได้มีงานวจิัยตา่ง ๆ ได้ใชหุ้่นยนตเ์ป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความความใจและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุก

ในการท ากิจกรรม (HUTAMARN et al., 2017; Chookaew et al., 2018) และมีทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในทศวรรษท่ี 21 อีก

ด้วย ขณะเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการทางวิศวกรรม ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกับเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ซึ่ง

ผู้เรียนสามารถน าความรู้มาออกแบบวิธีหรือกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา โดยยึดหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 

2012) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการประยุกตใ์ชห้ลักการออกแบบเชงิวศิวกรรม 

ขั นตอน หลักการ การประยุกต์ใช้ในกจิกรรม 

ขั้นที่ 1. ระบปุัญหา (Problem 

Identification) 

การท าความเข้าใจปัญหาหรอืความ

ท้าทาย วิเคราะหเ์งื่อนไขหรือข้อจ ากัด

ของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนด

ขอบเขตของปัญหาซึ่งน าไปสู่การ

สร้างชิ้นงานหรอืวธีิการในการ

แก้ปัญหา 

นักเรียนทราบถึงปัญหาที่เกดิขึน้ในชีวิตจริง

และภาคอุตสาหกรรม 

 

ขั้นที่ 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่

เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related 

Information Search)  

รวบรวมข้อมูลและแนวคดิทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ

แก้ปัญหาและประเมนิความเป็นไปได้

ข้อดีและขอ้จ ากัด 

นักเรียนรวบรวมข้อมูลแนวคดิที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหา โดยผู้เรียนค้นหาข้อมูลและหาค าตอบ

การแกไ้ขปัญหา 

ขั้นที่ 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

(Solution Design) 

ประยุกต์ใช้ขอ้มูลและแนวคดิที่

เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบช้ินงานหรือ

วิธีการในการแกป้ัญหา โดยค านึงถึง

ทรัพยากร ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตาม

สถานการณ์ที่ก าหนด 

นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดย

ออกแบบวิธีการแกป้ัญหาร่วมกัน และ

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 

ขั้นที่ 4. วางแผนและด าเนินการ

แก้ปัญหา (Planning and 

Development)  

ก าหนดล าดับขั้นตอนของการสร้าง

ช้ินงานหรือวิธีการ แล้วลงมอืสร้าง

ช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหา 

นกัเรียนวางแผนและด าเนินการสร้างหรือ

พัฒนางาน โดยการระดมสมองและแบ่งงานใน

กลุ่มให้สามารถแกไ้ขปัญหาในแต่ละจุด 

ขั้นที่ 5. ทดสอบ ประเมนิผล และ

ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแกป้ัญหา 

(Testing, Evaluation and Design 

Improvement)  

ทดสอบและประเมนิการใช้งานของ

ช้ินงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจ

น ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้

มีประสิทธิภาพในการแกป้ัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

นักเรียนทดสอบประเมนิผลและปรบัปรุงแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาหรอืชิ้นงาน ทดสอบการ

ท างานเพื่อน ามาประเมนิผลและปรับปรุงแก้ไข

ให้สมบูรณ์ขึ้น 
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ขั นตอน หลักการ การประยุกต์ใช้ในกจิกรรม 

ขั้นที่ 6. น าเสนอวธีิการแก้ปัญหา ผล

การแกป้ัญหาหรือชิน้งาน 

(Presentation)  

น าเสนอแนวคดิและข้ันตอนการ

แก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรอื

การพัฒนาวิธีการ ให้ผูอ้ื่นเข้าใจและ

ได้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

นักเรียนน าเสนอวธีิการแก้ปัญหาผลการ

แก้ปัญหาหรอืช้ินงาน โดยผู้เรียนเปน็ผู้น าเสนอ

งานที่ได้รับการแกไ้ขปัญหาที่สมบูรณ์แบบ 

 

วิธีการศกึษา 

ในการด าเนินการวจิัยคร้ังนี้ได้มกีลุ่มประชากรเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี  (ปวช.) 

ในเขตพื้นท่ี EEC ของประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งท่ีมีนักเรียนในสายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต ์ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ ชา่งไฟฟา้ ชา่งอเิล็กทรอนิกสแ์ละแมคคาทรอนิกส ์จ านวน 172 คน 

เป็นเพศชาย 113  คน และเพศหญิง  59 คน ในการเก็บผลการศึกษาได้มแีบบประเมนิทัศนคติต่อกิจกรรมหุ่นยนต์สะ

เต็มบูรณาการ ซึ่งผ่านกระบวนการหาค่าความเท่ียงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาและวิธีการใช้หุ่นยนต์ส าหรับการ

เรียนรู้ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน คือ ด้านการกระตุน้ความสนใจ (Motivation) ด้านความตระหนักรู้ 

(Awareness) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) รวมท้ังสิ้น 12 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากับ 0.927  ในกระบวนการเก็บข้อมูลงานวิจัยมุ่งเนน้ให้นักเรียนมสี่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือกระท า (Active learning) ที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Somyürek, 2015) โดยกิจกรรมจะถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับ

การใช้หุน่ยนต์ประเภทตา่ง ๆ  ท่ีมีอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมจรงิ สามารถแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน โดยแตล่ะฐาน

ใช้เวลาร่วมกิจกรรมประมาณ 45 นาที รวมท้ังสิ้น 180 นาที (3 ชั่วโมง) โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกสท่ี์ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมดูแล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กจิกรรมการเรียนรู้ STEM-Robotics ในแต่ละฐาน 

Robot Control 

STEM Link Robotic Arm 

Mobile Robot 

STEM Robotics 
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จากภาพท่ี 1  แสดงกิจจรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์สะเต็มศึกษา (STEM Robotics) 4 ฐานกิจกรรม โดยมี

จุดมุ่งหมายและวธีิการในแต่ละฐานที่เชื่อมโยงกัน มรีายละเอยีดดังนี้ 

 ฐานท่ี 1 กิจกรรม Control Robot  กิจกรรมในฐานนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสงสัยว่าท าไมต้องมี

การควบคุม การควบคุมมอเตอร์และเซอร์โวคืออะไร เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอย่างไร และการ

ควบคุมต าแหน่ง ความเร็ว ประยุกต์กับงานอุตสาหกรรมอย่างไร หุ่นยนต์ต้องใช้การควบคุมอย่างไร โดย

นักเรียนจะมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์อุปกรณ์ท่ีอาศัยการควบคุมเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันผ่าน

การเขียนลงกระดาษแบบกลุ่ม จากนัน้สมาชกิในกลุ่มชว่ยกันคิดและน าเสนอผลงาน 

 ฐานท่ี 2. กิจกรรม Mobile Robot  กิจกรรมในฐานนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการเคลื่อนท่ี การใช้

เซนเซอร์ การหลบหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์ โดยจะมีการแสดงหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีแสดงการขนส่งวัตถุไปยัง

โรงเก็บสินค้า จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ารูปแบบโรงเก็บสินค้าควรเป็นอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

แล้วจะน าหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีไปใช้อย่างไร นักเรียนจะได้ทดลองควบคุมหุ่นและตอบค าถามพร้อมให้เหตุผล

เกี่ยวกับการเลอืกใช้อุปกรณท่ี์เกี่ยวข้อง 

 ฐานท่ี 3. กิจกรรม Robot Arm  กิจกรรมในฐานนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการควบคุมต าแหน่ง การ

หยิบจับในการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยใช้กิจกรรมฝึกควบคุมแขนกล จากนั้นให้ผู้เรียนอธิบาย

หลักการท างานของสายพานล าเลียง (Conveyor) การแยกประเภทของชิ้นงานและการควบคุมความเร็วใน

การหยิบชิ้นงานของแขนกล นักเรียนจะได้ทดลองควบคุมแขนกลและตอบค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

แขนกลในงานประเภทตา่งๆ 

 ฐานท่ี 4. กิจกรรม STEM Link  กิจกรรมในฐานนี้ มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงองค์ความรู้

ตา่ง ๆ ท้ังดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใชก้ิจกรรมประดิษฐ์สะพาน

ไม้ส าหรับรับน้ าหนัก จากนั้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันออกแบบสะพานท่ีสามารถรับน้ าหนักมากท่ีสุด โดย

อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีช่วยออกแบบโครงสร้างท่ีสามารถรับแรงให้มากท่ีสุดซึ่งสามารถเชื่อมโยง

กับหลักการการค านวณน้ าหนักของหุน่ยนต์ 
 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินทัศนคตขิองผู้เรียนทีมีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์สะเต็มศึกษาที่ ได้พัฒนาขึน้ใน 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านการกระตุ้นความสนใจ (Motivation: M)  ด้านความตระหนักรู้ (Awareness: A) ด้านความพึง

พอใจ (Satisfaction: S)  โดยใชเ้กณฑ์ประเมิน  คือ  

คะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง    4.50 – 5.00 หมายถงึ  เห็นดว้ยระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง    3.50 – 4.49 หมายถงึ  เห็นดว้ยระดับคอ่นข้างมาก 

คะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง    2.50 – 3.49 หมายถงึ  ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  ระหว่าง    1.50 – 2.49 หมายถงึ  ระดับคอ่นขา้งน้อย 

คะแนนเฉลี่ย   ระหวา่ง   1.00 – 1.49 หมายถงึ  ระดับน้อย 

จากผลการประเมินในตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ผู้ เรียนมีทัศนคติต่อกิจกรรมในภาพรวมคร้ังนี้ในระดับ

ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย=4.15, SD=0.85)  โดยมี ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจสูงท่ีสุด อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย=

4.25, SD=0.84) รองลงมาคือด้านการกระตุ้นความสนใจ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย=4.14, SD=0.84) และด้าน

ความตระหนักรู้ อยูใ่นระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย=4.06, SD=0.88)   
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินทัศนคติของผู้เรียนทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้หุน่ยนต์สะเต็มศึกษา 

มติทิี่ประเมิน รายการทัศนคต ิ ค่าเฉลี่ย SD. แปลความ 

การกระตุ้น

ความสนใจ

(Motivation) 

Q1. คุณมสี่วนร่วมกับกจิกรรมหุน่ยนตส์ะเต็มบูรณาการท่ีจดัขึน้ 4.07 0.87 ค่อนขา้งมาก 

Q2. คุณมคีวามสนใจในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากขึน้ 4.12 0.85 ค่อนขา้งมาก 

Q3. คุณมีต้ังใจในการท ากิจกรรมท่ีใชหุ้่นยนตใ์นการเรียนรู้

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ 

4.15 

 

0.81 ค่อนขา้งมาก 

Q4. คุณคิดวา่กจิกรรมวันนี้สร้างแรงบันดาลใจใหคุ้ณเรียนต่อด้าน

วทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

4.23 

 

0.81 ค่อนขา้งมาก 

Q5. คุณอยากท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาด้านวิทยาวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เชงิลกึมากขึน้ 

4.11 

 

0.85 ค่อนขา้งมาก 

ผลรวมของการประเมิน 4.14 0.84 ค่อนขา้งมาก 

ความตระหนัก 

(Awareness) 

Q6. กิจกรรมวันนี้ท าให้คุณอยากประกอบอาชพีเป็น

นักวทิยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์หรือวศิวกรในอนาคต 

3.94 

 

0.94 ค่อนขา้งมาก 

Q7. คุณเร่ิมมองเห็นว่าสิ่งท่ีอยูร่อบตัวคือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

4.17 

 

0.86 ค่อนขา้งมาก 

Q8. คุณสามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ในการ

สร้างสรรค์งานดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยไีด ้

3.96 

 

0.91 ค่อนขา้งมาก 

Q9. คุณรูสึกตระหนักถึงความส าคัญของวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี

วศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้น 

4.16 

 

0.80 ค่อนขา้งมาก 

ผลรวมของการประเมิน 4.06 0.88 ค่อนขา้งมาก 

ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) 

Q10. กิจกรรมวันนี้ท าให้คุณสนุกกับการเรียนวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้น 

4.15 

 

0.86 ค่อนขา้งมาก 

Q11. คุณรู้สึกพงึพอใจกับกิจกรรมหุ่นยนต์สะเต็มบูรณาการวันนี้ 4.31 0.83 ค่อนขา้งมาก 

Q12. คุณต้องการให้มกีารจัดกจิกรรมหุน่ยนต์สะเต็มบูรณาแบบนี้

อีก 

4.28 

 

0.84 ค่อนขา้งมาก 

 ผลรวมของการประเมิน 4.25 0.84 ค่อนขา้งมาก 

ผลรวมของการประเมินทุกมิติ 4.15 0.85 ค่อนข้างมาก 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาค าถามในแต่ละข้อสามารถสรุปว่า ข้อค าถามในแต่ละมติิมีความสัมพันธ์กันแบบสหสัมพันธ์

ทางบวก นัน้หมายถึง เมื่อมีทัศนคติในดา้นหนึ่งสูงอีกมติหินึ่งจะสูงตามไปด้วย ดังแสดงรายละเอยีดใน ตารางท่ี 3   

นอกจากข้อมูลเชงิตัวเลขท่ีผู้เรียนได้ท าการประเมินทัศนคติท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาขึน้ ผู้วิจัยได้

ท าสุ่มนักเรียน จ านวน 8 คน เพ่ือสัมภาษณค์วามคิดเห็นเพิ่มเตมิ ดังตัวอยา่งในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ของข้อค าถามโดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ Pearson Correlation 

 Motivation: M Awareness: A Satisfaction: S 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Q1 1.00            

Q2 0.46 1.00           

Q3 0.55 0.58 1.00          

Q4 0.41 0.45 0.57 1.00         

Q5 0.29 0.52 0.52 0.63 1.00        

Q6 0.32 0.46 0.47 0.60 0.67 1.00       

Q7 0.30 0.46 0.44 0.49 0.64 0.65 1.00      

Q8 0.29 0.45 0.43 0.48 0.60 0.61 0.72 1.00     

Q9 0.33 0.44 0.42 0.53 0.56 0.63 0.67 0.60 1.00    

Q10 0.50 0.47 0.54 0.48 0.55 0.56 0.58 0.56 0.58 1.00   

Q11 0.56 0.48 0.62 0.50 0.48 0.55 0.57 0.42 0.51 0.72 1.00  

Q12 0.46 0.46 0.49 0.48 0.50 0.46 0.50 0.45 0.50 0.63 0.71 1.00 

 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

นักเรียน ความคดิเห็น 

คนท่ี 1 “ได้เห็นการท างานจริงของหุ่นยนต์ และท าตามท่ีตัวเองอยากจะสั่งการให้หุ่นยนต์ซึ่งเป็น

สิ่งประดิษฐ์ที่เห็นได้ชัดเจน และมีความส าคัญในอุตสาหกรรมเกือบทุกที่” 

คนท่ี 2 “มีการจ าลองท่ีสามารถเห็นได้ชัด โดยมีรถ AGV ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนท่ีให้นักเรียนได้ศึกษา

จรงิๆ โดยภายในวิทยาลัยยังไม่มีรถ AGV ให้ทดลอง…แตม่เีวลาให้น้อยไป” 

คนท่ี 3 “ได้ความรู้ในด้านแมคคาทรอนิกส์ น่าทดลอง กิจกรรมน่าสนใจ กิจกรรมตรงตามสายเรียน 

สนุก และมีแบบทดสอบท่ีทบทวนความรู้ท่ีได้” 

คนท่ี 4 “เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้เรารู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับการควบคุมส่วนต่างๆ ในงาน

อุตสาหกรรม รวมๆ แล้วถอืว่าดี” 

คนท่ี 5 “อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกเพราะเป็นกิจกรรมท่ีดที าให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อยา่ง…” 

คนท่ี 6 “ได้มีโอกาสควบคุมหุ่นยนตจ์รงิๆ แต่อยากให้มีของเล่นให้มากขึ้น” 

คนท่ี 7 “ได้ลองปฏิบัตท่ีิงานจริง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน…ซึ่งสอดคล้องกับการท างาน

ในอนาคต” 

คนท่ี 8 “อยากให้มีการจัดกิจกรรมหุ่นยนต์ท่ีเชิงลึกมากกว่านี้ ยังมีข้อสงสัยอีกมากท่ีอยากจะหา

ค าตอบแตม่เีวลานอ้ยเกินไป” 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 งานวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อกิจกรรมหุ่นยนต์สะเต็มศึกษาในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยท าการประเมนิ 3 ด้าน ด้านการกระตุ้นความสนใจ (Motivation)  ด้านความตระหนักรู้ 

(Awareness) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction)  โดยมผีลประเมนิในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมี

ทัศนคตท่ีิดตีอ่กิจกรรมท่ีจัดขึน้สอดคล้องกับงานวจิัยของ Barak & Assal (2018) ท่ีได้พัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ระยะสั้น 30 

ชั่วโมงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะท่ีหลากหลายในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ดว้ยหุ่นยนต์ ซึ่งระบบหุ่นยนต์

จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้านสะเต็มได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ 

หากสามารถสอดแทรกระบบหุ่นยนต์เข้าไปในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ ท้ังนี้เพราะส่วนประกอบของหุ่นยนต์ เป็นการรวม

ศาสตร์ทางด้าน คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคร่ืองกล และการโปรแกรมเข้าไว้ด้วยกัน 

(Sergeyev. et al., 2017) โดยเฉพาะผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ี EEC ของประเทศไทย มนีโยบายเนน้การน าระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งานในอุตสาหกรรม ผู้เรียนจึงควรมีความรู้ท้ังในส่วนของการ Monitoring, การซ่อมบ ารุงไป

จนถึงการประยุกต์ใช้งานด้านระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ  เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา 

สายอาชีวศึกษาในเขตพื้นท่ี EEC ของประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญต่อการจัดระบบการเรียนการสอนโดยสอดแทรก

ระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติเข้าไว้ในหลักสูตร รวมถึงรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการท้ัง 

ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยท่ีประยุกต์ใช้รูปแบบของ Smart-Mini-Factory (SMF) (Gualtieri. et al., 

2018) ท่ีใชห้ลักการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารท่ีมีสิ่งแวดล้อมเหมอืนโรงงานแทนห้องแลปแบบเดิม ก็เป็นอกีตัวอยา่งหนึ่งท่ีจะ

ชว่ยให้การพัฒนาสมรรถนะของแรงงานในเขตพื้นท่ี EEC ในด้านระบบหุ่นยนตอ์ัตโนมัตใิห้สูงขึน้ได้     

ข้อจ ากัดงานวิจัยคร้ังนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนต้องการเรียนรู้มากขึ้นโดยวิธีการหลากหลายภายใต้เวลาท่ีมีอย่าง

จ ากัด เป็นเหตุให้ผลประเมินส่วนใหญ่จะลงความเห็นว่าเวลาน้อยเกินไป ดังนั้น หากมีการจัดกิจกรรมหุ่นยนต์สะเต็ม

ศึกษาท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้ว ในโอกาสหน้าควรเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนท ากิจกรรมมากขึ้น และอาจมีการ

วัดทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ได้มากขึน้ 
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การท้านายท่าทางผู้สูงวัยด้วยการแมชชิ่งความสัมพันธ์ข้อมูลด้วยกราฟ  

Postural Prediction in Older Adults with Matching Relational Features based 

on Conceptual Graph   
 

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* 

Nutchanun Chinpanthana1* 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างมาก การตรวจจับกิจกรรมประจ าวันกลายเป็นหัวข้อวิจัยท่ี

น่าสนใจ จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีการแสดงถึงการรวบกันของรูปแบบทางสถิติเพื่อท าการแมพไปยัง

ความสัมพันธ์ของภาพ มหีลายวิธีการท่ีถูกน าเสนอเพื่อใชใ้นการระบุกิจกรรมด้วยคุณลักษณะต่างๆ  แตอ่ย่างไรก็ตาม

ยังคงเป็นหัวข้อท่ีท้าทายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องมากขึ้น  ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอการจ าแนกข้อมูลผู้สูงวัยท่ีขึ้นกับ

วัตถุท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์  เพื่อสามารถน าใช้ในการหาภาพผลลัพธ์ท่ีต้องการของผู้ใช้งานได้มาก

ขึน้ โดยท่ีจะมุ่งเนน้ไปในส่วนของกิจกรรมส าหรับการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลอืผู้สูงวัย ส าหรับการค้นหาข้อมูลภาพดิจิทัล 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ (1)  การเตรียมข้อมูลวัตถุบนภาพ  (2) การแทนท่ีข้อมูลด้วยความสัมพันธ์วัตถุ (3) 

การสร้างความสัมพันธ์ (4) การวัดประสิทธิภาพข้อมูล จากผลการทดลองด้วยการจ าแนก ได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง

เป็น 83.39% ด้วยชุดข้อมูลท่ี 2 
 
 

ค้าส้าคัญ:   ท่าทางผู้สูงวัย, การท านายความสัมพันธ์, การประมวลผลภาพ, การประมวลผลภาพดว้ยค าศัพท์ 
 

Abstract  
 Human activity recognition of older people is one of the active research areas in computer vision for 

various contexts like security surveillance, healthcare and human computer interaction.  Most previous research 

has been concentrated on using characteristics of the human object such as shape, silhouette, colors, poses, and 

body motions are then properly extracted and represented by a set of features. Subsequently, an activity detection 

or statistical classification algorithm is applied on the extracted features to recognize the various characteristic 

human activities. In this paper, we are proposed a new model to postural prediction in older adults with matching 

relational features. The model is composed of four steps: (1) data collection, (2) object representation, (3) create 

the relationship, and (4)  shows the quantitative measure of technical efficiency search results.  The experimental 

results indicate that our proposed approach offers significant performance improvements in the prediction the older 

human activities, compare with other features, with the maximum of 83.39% with data set 2.    
 

Keywords: Postural older adults, Prediction relationship, Image processing, Image annotation  
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บทน้า 

ปัจจุบันประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในทางกลับกันประชากรผู้สูงวัยแล้ว สัดส่วน

ประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องเตรียมความพร้อม

รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท่ีก าลังจะมาถึง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ และ 

มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตลอดเวลา ท าให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแล และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แต่

อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์รวมท้ังเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และราคาอุปกรณ์ 

ถูกลง ขนาดหน่วยความจ าเพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นตามจ านวนข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันกับ 

การพัฒนาการของภาพถ่ายท่ีมจี านวนเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ทุกอย่างบนฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการเก็บ

ในรูปแบบท้ังข้อความและข้อมูลภาพ และสิ่งท่ียากคือการเข้าถึงข้อมูลภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความหมายของ

ผู้ใชง้านการอยา่งแท้จริง  

มีนักวิจัยพยายามใช้รูปแบบการประมวลผลภาพ (image processing) เพื่อหาความหมายของภาพจากข้อมูล

ระดับต่ า (low-level features) [1][2] ท่ีประกอบด้วย สี, รูปทรง หรือ ลวดลาย ที่น ามารวมกันเพื่อใชเ้ป็นคุณสมบัติของ

ภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งส่วนภาพ (segmentation) การหารูปแบบวัตถุ (pattern recognition) หรือ การรู้จ าวัตถุ 

(object recognition) การใช้ฟีเจอร์ระดับต่ าหลายแบบผสมกัน ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากงานวจิัยประเภทนี้จะได้ภาพของความ

คล้ายคลงึจากลักษณะทางกายภาพโดยรวม  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นพื้นฐานของการประมวลผลภาพเพื่อน ามาประยุกต์ในการ

ใช้งานในแอพพลิเคชันต่อไป ปัจจุบันการประมวลผลภาพได้มีการพัฒนาไปถึงส่วนของการให้ความหมายภาพด้วย

ข้อมูลค าศัพท์ (annotation-based Images) การแทนค่าข้อมูลวัตถุภายในภาพด้วยค าศัพท์ (keyword) เช่น “sky”, 

“bicycle”, “home” เป็นต้น โดยท าการให้ความหมายภาพเป็นวัตถุท่ีเด่นชัดบนภาพ เพื่อใช้ส าหรับการค้นคืน

ข้อมูลภาพแทนข้อมูลระดับต่ า ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีความเหมือนกันกับข้อมูลค าศัพท์ท่ีใช้ในการค้นหา แต่อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยส่วนใหญ่พยายามปรับปรุงรูปแบบของผลลัพธ์ของการจ าแนกท่ีให้มีความหมายตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานท่ีเรียกว่า ความหมายภาพ (semantic images) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพ (spatial 

relationships) [3][4] เชน่ “below”, “above”, “hold” เป็นต้น เพื่อหากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในภาพ โดยอาศัยการเรียนรู้

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของ “person” และ “object” ภายใน  บางกลุ่มได้พยายามสร้างวิธีการด้วยโครงสร้าง

ความหมายแบบล าดับในเชงิการมองเห็น   กับโครงสร้างของการเรียนรู้รูปแบบเพื่อจ าแนกกลุ่มและแบ่งสว่นภาพ เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีก าหนด และหาความสัมพันธ์ของภาพจากค าศัพท์ภายใน ด้วยการเรียนรู้ท าให้

ครอบคลุมรูปแบบการจ าแนกภาพ อย่างไรซอพต์แวร์ส่วนใหญ่นั้น จะท าการสืบค้นภาพในรูปแบบของการเทียบ

ค าหลักเป็นค าต่อค า [5] ตามท่ีมีการเก็บข้อมูลไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้นค าตอบท่ีได้จะไม่ได้ขึ้นกับความหมายของภาพ 

แต่ขึ้นกับค าศัพท์ท่ีมีการเก็บข้อมูลลงไปเท่านั้น ท าให้ยังไม่ได้ความหมายของภาพอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผลลัพธ์

ของกลุ่มภาพท่ีได้จะไม่ได้ขึ้นกับความหมายแต่ขึ้นกับค าหลักท่ีมีการเก็บข้อมูลลงไปบนภาพเท่านั้น บางกลุ่มวิจัยมี 

การแทนข้อมูลลงบนกราฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของค าศัพท์ภายใน [6][7][8] แต่อย่างไรก็ตามการแทนความหมาย

ของภาพโดยรวมนั้นยังไม่ได้สื่อออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ในความเป็นจริงแล้วความหมายของภาพจะเกิดจา ก 

การแปลความหมายรวมของทุกวัตถุท่ีปรากฎบนภาพ  

ส าหรับการน ารูปแบบการประมวลผลผลภาพดิจิทัลเพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์พฤตกิรรมมนุษย์ และเฝ้าระวัง

ยังคงเป็นหัวข้อวิจัยท่ีมีความท้าทาย ส าหรับงานวิจัยท่ีพบอย่างแพร่หลายและมักจะคุ้นเคยในหัวข้อการรู้จ ากิจกรรม

มนุษย์ (human activity recognition) [9][10] โดยมีจุดมุ่งหมายในการแปลความหมายของกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลด้วยพื้นฐานของกลุ่มข้อมูลท่ีมาจากเซ็นเซอร์หรือวิดีโอ โดยส่วนใหญ่การวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์เพื่อน ามาใช้
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ในการด าเนินการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การควบคุมความปลอดภัย (security control) กระบวนการเฝ้า

ระวัง (surveillance processes) การตรวจสอบการกิจกรรม (monitor activity) หรือ กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย 

(processes of monitoring a patients’ health) เป็นต้น  ปัจจัยท าให้กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมมนุษย์เพิ่มความส าคัญ

ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือ  อุปกรณ์และกล้องดิจิทัลท่ีมีราคาถูก ประสิทธิภาพของการประมวลผลในระบบเวลาจริงท่ีมี

ความรวดเร็ว จึงท าให้การตอบรับของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น  นักวิจัยพยายามพัฒนาวิธีการเพื่อท าการรู้จักกิจกรรม 

น ามาใชก้ับการเฝ้าระวังจากกิจกรรมประจ าวันของผู้สูงอายุเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุ การจ าแนกความหมาย

ของภาพกิจกรรมต่าง ๆ จากข้อมูลวิดีโอ ส าหรับนักวิจัยกลุ่มแรก  ใช้ข้อมูลภาพสี privacy-violating RGB  เพื่อท า 

การตรวจจับกิจกรรมพื้นฐานได้แก่ sitting, standing, walking, sleeping, using bedside commode, getting assistance  

เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมประจ าวันท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์ท่ัวไป คณะทีมวจิัยของ Haque [11] ได้น าภาพ RGB color 

และ คุณสมบัตขิอง texture เข้ามาใชใ้นการตรวจสอบกิจกรรมการล้างมอืภายในโรงพยาบาล แตอ่ยา่งไรก็ตามท่าทางของ

มนุษย์ท่ีเกิดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่มักเกิดการทับซ้อนกันของวัตถุ จึงเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดความตีความท่ีผิดพลาดของ 

ค่าความถูกต้อง การรู้จ ากิจกรรมของมนุษย์ด้วยการใช้การแทนค่าท้ังในรูปแบบ โครงสร้าง temporal และ spatial  ของ

กิจกรรม [12][13] โดยท่ีจะมีการแทนความสัมพันธ์ในรูปแบบเทอมของ กิจกรรมและกิจกรรมย่อย  ส าหรับวิธีการของ 

Allen and Ferguson  [14] จะสร้างความสัมพันธ์ตามล าดับ sequential และ ความสัมพันธ์ ท่ี เป็น concurrent และ 

ความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการ combinations  แตค่วามสัมพันธ์ท่ีเกิดจากการรวมกันจะมคีวามซับซ้อนกว่าจะมกีารใชว้ิธีการ

ของ CFG เข้ามาช่วยในการแทนค่าความสัมพันธ์ในเชิงของภาษาโปรแกรมเพื่อแทนค่าและเขียนอัลกอริทึมในการรู้จ า

กิจกรรม  Vu et al.’s [13] และ  Allen and Ferguson [14] ได้ท าการทดลองเพื่อแทนค่ากิจกรรมด้วยล าดับขั้น และน าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อตรวจจับกิจกรรมการขโมยท่ีเกิดขึ้นในธนาคาร แต่ระบบของ Hongeng et al.’s [12] ได้มีการเพิ่มตัวเชื่อม

ความสัมพันธ์ เช่น “and” และ “or” แต่ Siskind [15] ได้มีการเพิ่มช่วงเวลาและกิจกรรมย่อยลงได้ มีการใช้เหตุและ

ผลกระทบความสัมพันธ์รวมท้ังการใช้ตัวเชื่อม “after” และโครงสร้างของการวนซ้ าเพิ่มเข้ามา อยา่งไรก็ตามนักวจิัยหลาย

กลุ่มพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากคุณสมบัตขิองภาพ และวธีิการตา่ง ๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ได้ความหมายของภาพท่ี

แสดงถึงความหมายของภาพท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมอยา่งแท้จริง 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอในรูปแบบของการแทนข้อมูลภาพ ด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลวัตถุภายในภาพ  

ในลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยวัตถุเกิดขึ้นท้ังหมดในรูปแบบของกราฟรวมท้ังความสัมพันธ์ ระหวา่งวัตถุท่ี

เกิดขึ้น และจะมีการวัดค่าความสัมพันธ์ของความเหมือนกันด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า การจับคู่ความสัมพันธ์วัตถุ (Object 

Relationship Matching ) ของข้อมูลภาพท่ีถูกแทนค่าความหมายไว้ ดังนั้นภาพท่ีมีความหมาย เหมือนกันจะมีได้ค่าของ

ความเหมือนกันมากที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอวิธีการจ าแนกข้อมูลแบบด้วยการท านายความสัมพันธ์กราฟ 

ระหว่างวัตถุและท่าทางจากข้อมูลภายในภาพเพื่อสามารถน าใช้ในการหาภาพผลลัพธ์ท่ีต้องความต้องการของผู้ใช้งานได้

มากขึ้นโดยท่ีจะมุ่งเน้นท่าทางท่ีแสดงส าหรับการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย การค้นหาข้อมูลภาพด้วยการเชื่อม

ความสัมพันธ์ดว้ยทฤษฎกีราฟ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ (1) การเตรียมข้อมูลวัตถุบนภาพ (2) การแทนท่ีข้อมูล

ด้วยความสัมพันธ์วัตถุ (3) การท านายท่าทางละการสร้างความสัมพันธ์กราฟ (4) การวัดประสิทธิภาพข้อมูล

ความสัมพันธ์ของท่าทางด้วยค าหลักเพื่อให้ผลลัพธ์ของข้อมูลภาพมคีวามใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

 
 



1736 

 
 

-Proceeding- 

 

 

ภาพที่ 1  ขั นตอนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของวัตถุภำยในภำพ 
 

ขั นตอนการท้านายท่าทางด้วยความสัมพันธ์กราฟ   
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขอ้มูลภาพเพื่อค้นคนืความหมายภาพเร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและ

คัดเลือกภาพท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมเป็นข้อมูลภาพเบื้องต้น โดยความต้องการมุ่งเน้นท่าทางท่ีแสดงส าหรับการเฝ้า

ระวังเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัย  การค้นหาข้อมูลภาพด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยทฤษฎีกราฟ ซึ่งประกอบด้วย 4 

ขั้นตอนหลักดังนี้ (1)  การเตรียมข้อมูลวัตถุบนภาพ  (2) การแทนท่ีข้อมูลด้วยความสัมพันธ์วัตถุ  (3) การท านาย

ท่าทางละการสร้างความสัมพันธ์กราฟ (4) การวัดประสิทธิภาพข้อมูลความสัมพันธ์ของท่าทางด้วยค าหลักเพื่อให้

ผลลัพธ์ของข้อมูลภาพมคีวามใกล้เคียงกันมากที่สุด     

1. การเตรยีมข้อมูลวัตถุบนภาพ  

 การเตรียมข้อมูลวัตถุบนภาพโดยการท าการแยกและคัดเลือกข้อมูลภาพดิจิทัลท่ีมีวัตถุบนภาพท่ีเด่นชัด  

มวีัตถุภาพพื้นหลัง และภาพท่ีคัดเลอืกเข้ามานั้นสามารถแปลความหมายภาพได้สมบูรณ์  ส าหรับภาพท่ีมีความหมาย

ก ากวม แปลความหมายไม่ได้  ภาพท่ีมีการโฟกัส ข้อมูลภาพมคีวามซ้ าซ้อน หรือไมส่อดคล้องกันจะถูกคัดออกไป และ

ท าการรวบรวมข้อมูลภาพท่ีต้องการท่ีมาจากหลายฐานข้อมูลจุดประสงค์ก็เพื่อท าให้มั่นใจว่าคุณภาพของข้อมูลท่ีถูก

เลือกนั้นเหมาะสม และสามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลรูปภาพได้ ข้อมูลภาพท่ีหลากหลาย อาจจะมีภาพท่ีไม่

สอดคล้องกับการทดลองท่ีน าเสนอเนื่องจากภาพบางภาพมีลักษณะผิดปกติ หรือคุณลักษณะวัตถุไม่ชัดคลุมเครือ  

มีขนาดวัตถุขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถก าหนดชื่อวัตถุได้ ภาพถ่ายระยะใกล้ ภาพบางภาพอาจจะไม่สามารถแปล

ความหมาย   หรือภาพมีความหมายก ากวมจนท าให้ไม่สามารถหาความหมายภาพได้  ท าให้ต้องมีการคัดเลือกภาพ

ออกไป ไมน่ ามาใช้ในการทดลอง  ดังนั้นในการหาแหล่งขอ้มูลของการน าภาพเข้ามาใชจ้ึงจ าเป็นตอ้งมภีาพท่ีเหมาะสม

กับงานท่ีจะน ามาใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการของการทดลองมากท่ีสุด ดังนั้นในการทดลองจะต้องมีฐาน

ข้อมูลภาพท่ีสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะสามารถน าส่วนของค าหลักท่ีถูกแท็กมาใช้งานได้  โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อ

กระบวนการท่ีน าเสนอ ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลภาพจะท าการคัดเลือกบริเวณท่ีเหมาะสม ส าหรับการแท็กเป็นค าหลัก
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หรือค าส าคัญ  เพื่อใช้ส าหรับการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องมือให้ความหมายภาพ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมผ่านทาง

เครือข่ายออนไลน์ได้ สามารถแท็กวัตถุผ่านทางออนไลน์ได้  เว็บไซต์ของโปรแกรม  LabelMe [16] สามารถท างาน

ร่วมกันได้หลายเพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะผู้จัดท าโปรแกรมนี้ ท าให้ผู้ใช้งานท่ีเข้ามาให้ความหมาย

ภาพมาได้มากมาย และมีพื้นฐานของการให้ความหมายท่ีแตกต่างกันตามความสามารถ ของแต่ละบุคคล ดังแสดง

ภาพตัวอยา่งในภาพท่ี 2 

ก.ภาพถูกแท็กค าศัพท์                                ข.ภาพถูกแทนท่ีดว้ยโหนดลงบนความสัมพันธ์กราฟ 

ภาพที่ 2  การท านายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน 

 

2. การแทนที่ข้อมูลด้วยความสัมพันธ์วัตถุ 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลภาพ ด้วยกราฟข้อมูลภาพได้จากการแท็กของผู้ใช้ออนไลน์ ท่ีมีผู้ใช้ 

ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดความแตกต่างของค าศัพท์บ้างเล็กน้อย กับการแท็กวัตถุประเภทเดียวกัน แต่มีการแท็กค า 

ท่ีต่างกัน (เชน่ ค าศัพท์ “stone” หรือ “rock” มคีวามหมายใกล้เคียงกัน) เมื่อมีการคน้คนืดว้ยค าศัพท์จะถูกสร้างความ

แตกตา่งของภาพ แตใ่นความเป็นจริงแล้วมคีวามหมายท่ีใกล้เคียงกัน ดังนัน้จึงท าการลดความซ้ าซ้อนหรือก ากวมของ

ค าศัพท์ท่ีเกิดขึ้นด้วยการใช้รูปแบบความสัมพันธ์ของค าศัพท์ WordNet [17]   ข้อมูลวัตถุภายในภาพถูกแทนท่ีด้วย

โหนด สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้  𝐶𝐺 ≡< 𝑉, 𝐸 > เมื่อ 𝐶𝐺 เป็นสเปเชียลเอ็นทิตี้ (spatial entities) ท่ีแทน

ด้วยเซตของ 𝑉  คือจุด (vertex) หรือโหนด (node) เม่ือ 𝑖 ∈ {1 … 𝑁} คุณสมบัติของแต่ละโหนดจะถูกแทนด้วย  

ระดับของข้อมูลวัตถุและความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพใด เกิดจากโหนดสองโหนดท่ีเชื่อมต่อกันด้วย 𝐸  

เมื่อ 𝐸 ⊂ 𝑉 × 𝑉  เมื่อ 𝐸  คือความสัมพันธ์ระหว่างโหนดสองโหนด ความสัมพันธ์สามารถแทนความสัมพันธ์ของ

สองจุดได้ด้วย 𝑒𝑎,𝑏 ≡< 𝑣𝑎, 𝑣𝑏 >∈ 𝐸 เมื่อก าหนดให้ 𝑣𝑎, 𝑣𝑏 ∈ 𝐸 แต่ละโหนดบนกราฟถูกแทนด้วย

ค าหลักดังนั้นการแสดงถึงความสัมพันธ์จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นค่าของ 𝐸 และจุดเชื่อมต่อระหว่างค าหลักถูก 

แทนดว้ย  𝑒𝑗,𝑘 ≡< 𝑣𝑗, 𝑣𝑘 >∈ 𝐸 ดังนัน้สามารถเขียนเป็นสมการได้ 𝐶𝐺 ≡< 𝑉, 𝐸 > ตัวอยา่งการแทนค่าแสดงใน

ภาพท่ี 2 เมื่อก าหนดให้โหนดบนภาพแทนดว้ย 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑖}; 𝑖 ∈ ℝ และแทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนด

ต่าง ๆ ด้วยสมการ เมื่อก าหนดให้ 𝑒1,2 ≡< 𝑣1, 𝑣2 >ดังนั้นสามารถเขียนเส้นเชื่อมโยงท้ังหมดในกราฟได้ดังนี้  

𝐸 = {𝑒1,2, 𝑒1,3, 𝑒1,4, 𝑒2,5, 𝑒4,6, 𝑒4,7}  
การก าหนดค่าน้ าหนักส าหรับข้อมูลค าหลักบนภาพ โดยคิดค่าน้ าหนักจากความสัมพันธ์ข้อมูลค าหลักท่ี

เกิดขึ้นท้ังหมดระหว่างค าหลักภายในภาพโดยจะเก็บเป็นค่า IC แทนรายละเอียดข้อมูลดังนั้นสามารถนับจ านวน

ค าหลักท่ีเกิดขึ้นเป็นค่าของความน่าจะเป็นของแต่ละค าหลักบนภาพได้ด้วยสมการดังนี้ 𝑃(𝑣𝑖) =
𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑣𝑖)

∑ 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑣𝑖)𝑖
 เมื่อ
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ก าหนดให้ 𝑃(𝑣𝑖) แทนความน่าจะเป็นของค าหลัก 𝑣𝑖  และ 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑣𝑖) แทนความถี่ของค าหลัก 𝑣𝑖  ท่ีเกิดขึ้น  
𝑓𝑟𝑒𝑞(𝑣𝑖) = ∑ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑛)𝑛∈𝑤𝑜𝑟𝑑(𝑛) , เมื่อก าหนดให้ 𝑤𝑜𝑟𝑑(𝑣) แทนกลุ่มของค าหลักท่ีอยูใ่นกลุ่มค าหลัก 𝑣 

ดังนั้นเมื่อมีการค านวณในแต่ละโหนดสามารถเขียนเป็นสมการของ IC ใน 𝑣𝑖  ได้ดังนี้  𝐼𝐶(𝑣𝑖) = 𝑙𝑜𝑔−1𝑃(𝑣𝑖) 

เมื่อค าหลักมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งกลุ่มใน WordNet [9] สามารถเขียนสมการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มใน 

WordNet สามารถท่ีจะเขยีนสมการหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นสูงสุดได้ของกลุ่มได้จากการหาความเหมอืนกันของข้อมูล

มากท่ีสุดของค าหลักดังนี้ 𝜒(𝑣1, 𝑣2) = 𝑀𝐴𝑋𝑣1,𝑣2
[𝜒(𝑣1, 𝑣2)]  เมื่อก าหนดให้ 𝑣1และ 𝑣2 เป็นค าหลักท่ีเกิด

ความสัม พันธ์ ตอ่กันในกลุ่มของ 𝑣1และ 𝑣2 ใน WordNet  ตามล าดับ  

3. การสร้างความสัมพันธ์ของสายเชื่อมโยงข้อมูล 

ภายในภาพมวีัตถุท่ีถูกแทนเป็นโหนดได้หลายโหนดแตล่ะโหนดถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นเชื่อมโยง (edge) ระหว่าง

กันเป็นทอด ๆ สามารถแสดงล าดับความสัมพันธ์ระหว่างโหนด   𝑣1  เป็นโหนดท่ีมีความสัมพันธ์กับโหนดท่ีอยูด่้านบน

หรือโหนดพ่อแม่ (parent node) คือ 𝑣1 มีโหนดท่ีอยู่ด้านล่างหรือโหนดลูก (children node)  คือ  𝑣2, 𝑣3 และ 𝑣4 

ดังนั้นจะเห็นว่าความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นของ 𝑣2  นั้นเกิดขึ้นร่วมกันหลายโหนด ดังนั้นจะหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นของ
โหนดสายการเชื่อมโยง(link) โดยจะใชก้ารค านวณในลักษณะของความนา่จะเป็นจากความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นค่าของ 

link strength (𝜗) เป็นลอการึทึมแบบผกผันเพื่อหาค่า 𝜗 ของโหนด 𝑣𝑖 ได้ดังนี้ 
 

𝜗(𝑣
𝑖
) = −log (𝑃(𝑣𝑖|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)));                                      (1) 

𝜗(𝑣
𝑖
) = 𝐼𝐶(𝑣𝑖) − 𝐼𝐶(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣

𝑖
)) ;                                     (2) 

 

โดยท่ี 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)แทนโหนดท่ีอยูเ่หนอืโหนด 𝑣𝑖เมื่อ 𝑖 ∈ m, 𝑚 คือจ านวนของโหนดท่ีเกดิขึน้ท้ังหมด

ในภาพ และ 𝐼𝐶(𝑣𝑖)  แทน Information Content ของโหนด 𝑣𝑖ดังนัน้สามารถเขยีนสมการของความนา่จะเป็นท่ีจะ

เกิดขึ้นได้ดังนี ้
 

𝑃(𝑣𝑖|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)) =
𝑃(𝑐𝑖∩𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)

𝑃(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖))
;                                    (3) 

𝑃(𝑣𝑖|𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)) =
𝑃(𝑣𝑖)

𝑃(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖))
;                                   (4) 

 

การหาความสัมพันธ์แพทเทิรน์ระหว่างโหนด ( link pattern: 𝜑) จะเป็นการสื่อถึงความหมายของภาพท่ี

ส าคัญ เพราะในภาพจะมีโหนดหรือวัตถุท่ีมีการเชื่อมโยงต่อกันในรูปแบบของแพทเทริน์ ดังนั้นจากข้างต้นมี 

การก าหนดโหนดต่างๆบนภาพด้วย  𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛},  เมื่อ 𝑛  แทนจ านวนโหนดบนภาพ 𝑣1แทนโหนดท่ี 1 

และแทนความสัมพันธ์ระหว่างโหนดต่างๆด้วย 𝑒1,2 คือ edge ท่ีเชื่อมโยงระหว่างโหนด 𝑣1 และโหนด 𝑣2 เมื่อ
ก าหนดให้ 𝑒1,2 ≡< 𝑣1, 𝑣2 >   ดังนั้น 𝛿𝑖 = {𝑒1,2, 𝑒2,3, … , 𝑒𝑚,𝑛} เมื่อ 𝛿𝑖 ∈ 𝛿 สามารถเขียนสมการของ

การ  𝜑 ได้ดังนี้ 
 

𝜑(𝛿𝑖) =
𝑓𝑟𝑒𝑞(𝛿𝑖)

∑ 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝛿𝑖)𝑖
;                                                  (5) 

 

เมื่อก าหนดให้ 𝑓𝑟𝑒𝑞(𝛿𝑖)แทนความถี่ท่ีเกิดขึ้นจากแพทเทิรน์ของ 𝛿𝑖เมื่อ 𝑖 ∈ 𝑛, 𝑛 คือจ านวนของแพท

เทิรนท่ี์เกิดขึ้นท้ังหมดในภาพการวัดความคล้ายกันของกราฟด้วยข้อมูลภายใน เป็นการการหาความคล้ายกันของภาพ

ต้องมีการเปรียบเทียบในแต่ละส่วนของกราฟตามค่าน้ าหนักของแต่ละกิ่งก้านท่ีเกิดขึ้นบนกราฟ โดยก าหนดให้ 𝐺1 
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และ 𝐺2  แทนกราฟท่ีจะท าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคล้ายกันมีท้ังหมด 2 ขั้นตอน (1) การเปรียบเทียบ

ความคล้ายด้วยข้อมูลภายในกราฟ 𝐺1 และ 𝐺2 แทนกราฟท่ี 1 และ 2 โดยท่ีมีข้อมูลภายในเป็น  𝑣1 ∈ 𝐺1 และ 
𝑣2 ∈ 𝐺2  โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของแต่ละกราฟด้วยสมการดังนี้    

 

𝜛(𝐺
1

, 𝐺2) = 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒_𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔(𝐺
1

, 𝐺2) ;                          (6) 
 

 

โดยท่ีอัลกอริทึมของ feature_matching มดีังนี้  

ส าหรับการเปรียบเทียบความคล้ายด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลกราฟจะใชว้ิธีการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของ

แต่ละกราฟด้วยสมการดังนี้ 𝑠𝑖𝑚_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝐺1, 𝐺2) = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝_𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔(𝐺1, 𝐺2), สามารถเขียน

เป็นอัลกอริทึมของ Relationship_matching ไดใ้น Algorithm 2 

 

Algorithm 1: Feature_Matching; 

input: Semantic Conceptual Graph 𝐺1 ,Representative Graph 𝐺2;  

output: the content matching coefficient. 

BEGIN 

Initialize 𝑣𝑖 ∈ 𝐺1, 𝑣𝑗 ∈ 𝐺2  where 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗   are leaves, 

                      𝑐𝑚 = 0, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐𝑚 = 0; 
While  𝐺1(𝑣𝑖) is not NULL 

            if  𝑓𝑖𝑛𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝐺
1

(𝑣𝑖) == 𝐺2(𝑣𝑗)) 

                𝑐𝑚 = 𝑐𝑚 + 𝜗(𝐺1(𝑣𝑖)) 
                𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑚, 𝑖) 
            else  if 𝑓𝑖𝑛𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡(𝐺1(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑖)) == 𝐺2(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑗))  

                      𝑐𝑚 = 𝑐𝑚 + 𝜗(𝐺1(𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑣𝑗))). 
                      𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑚, 𝑖). 

                   else increment 𝑖. 

                   end if 

            end if 

end while 

RETURN 𝑐𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑐𝑚.⁄  
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Algorithm 2: Relationship_Matching. 

input: Conceptual Graph 𝐺1 ,Representative Graph 𝐺2; 

output: the relationship matching coefficient. 

BEGIN 

Initialize 𝛿𝑖 ∈ 𝐺1, 𝛿𝑗 ∈ 𝐺2,𝑟𝑚 = 0, 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑚 = 0.                    

While 𝐺1(𝛿1) is not NULL 

            if  𝑓𝑖𝑛𝑑_𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝜑(𝐺1(𝛿𝑖) == 𝐺2(𝛿𝑗))  

                𝑟𝑚 = 𝑟𝑚 + 𝜑 (𝐺1(𝛿𝑗)). 

                𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑚, 𝑖). 
            end if 

end while 

RETURN 𝑟𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑚.⁄  

  

 3. การวัดประสิทธิภาพและผลการทดลอง 

การวัดและประเมินผลการท างาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคัญ เพื่อทดสอบวิธีการข้างต้นว่ามีประสิทธิภาพ

มากหรือน้อย สอดคล้องกับความต้องการเพียงใดเมื่อน ามาใช้งานจริง การวัดประสิทธิภาพ เพื่อท าการตรวจสอบ

วิธีการท าการทดลองมาข้างต้นว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดการประเมินนั้นกระท าได้  โดยการวัด

ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มภาพมักจะถูกพิจารณาเป็น ค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูลซึ่งจะประกอบด้วย 

ค่าความแม่นย า (False positive rate / Precision: Pr.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกต้องจากจ านวนภาพ

ท้ังหมดท่ีท าการค้นหามาได้   และค่าความระลึก (True positive rate / Recall: Re.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพ

ท่ีถูกต้องจากจ านวนภาพท่ีถูกต้องท้ังหมด  การวัดประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลคะแนนท่ีมีความสอดคล้องกับ

ความหมายของภาพท่ีต้องการในแต่ละคิวรี เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการทดลอง ท่ีจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับ

วิธีการวัดความคล้ายของข้อมูลกราฟ และคะแนนการย้อนกลับ ( relevance scores) ให้สอดคล้องเพื่อสามารถน า

พจิารณาถึงความสัมพันธ์ได้ดว้ย  

ส าหรับข้อมูลภาพท่ีใช้ในการทดลองท้ังหมดจะคัดเลือกภาพท่ีเห็นวัตถุอย่างเด่นชัดและมีความสอดคล้องกับ

ฐานข้อมูลพื้นฐานจากฐานข้อมูลภาพแอ็คชัน  Pascal VOC  [18] เลือกภาพท่ีเหมาะสมท้ังหมด 2,400 ภาพส าหรับใช้ใน

การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมท่ีน าเสนอ โดยแบ่งเป็น 3 ชุดข้อมูล ชุดละ 800 ภาพเป็นชุดเรียนรู้ (Set 1) 

ชุดเรียนรู้และทดสอบ (Set 2) และชุดทดสอบ(Set 3) ภาพท้ังหมดเป็นภาพท่ัวไปท่ีประกอบด้วยภาพภายนอก (outdoor) 

และภาพภายในบ้าน (indoor) ท่ีประกอบด้วยวัตถุท่ีไม่ซับซ้อนมากประมาณ 3-7 วัตถุบนภาพท่ีเด่นชัดเจน การวัด

ประสิทธิภาพของการทดลองการจ าแนกข้อมูลด้วยความสัมพันธ์ของวัตถุและท่าทางของผู้สูงวัย โดยแบ่งข้อมูลภาพจาก

ฐานข้อมูล Ground Truth  และจ าแนกด้วยวิธี ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines: SVM) [19], โครงข่าย

ประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network: CNN) [20][21] และการวัดความคล้ายกันของกราฟด้วย

ข้อมูลภายใน (Content Matching) 
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 การทดสอบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลท่าทางของผู้สูงวัยด้วยความสัมพันธ์ของวัตถุ มกีารเปรียบเทียบ

ท้ังหมด 3 วิธีดังนี้  SVM และ CNN, Feature Matching ดังแสดงผลลัพธ์ในตารางท่ี 1 แสดงการจ าแนกด้วยค่าเฉลี่ย

ของความแม่นย า ของ Feature Matching ถึง 78.48% ซึ่งมีความใกล้เคียงกับวิธีการ CNN  ท่ีน าเสนอ 73.64%  และ 

ในตารางท่ี 2 ผลการทดลอง  ด้วยชุดเรียนรู้และทดสอบ (Set 2) จะเห็นว่าการใช้รูปแบบของ Feature Matching ผู้สูง

วันท่ีได้รับการดูแลมีค่า Prec. ถึง 83.1% Recall 85.5% และ ผู้สูงวัยท่ีควรเฝ้าระวังมีค่า  Prec. 81.3% และ Recall 

80.2% และมีค่าเฉลียโดยรวม 83.39% แต่ถ้ามีการจ าแนกด้วย SVM จะได้ค่าความเฉลี่ยรวมเพียง 49.84% และใน

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการจ าแนกข้อมูลท่าทางของผู้สูงวัย ด้วยชุดทดสอบ (Set 3) จะเห็นว่ามีค่าท่ีลดลงทุก 

การเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยรวมของ Feature matchingได้เพียง 77.24% แต่ส าหรับผู้สูงวัยท่ีควรเฝ้าระวังนั้นมีค่า  

Prec. 81.3% Recall 74.9% ซึ่งถือวา่การใชรู้ปแบบของกราฟในการเปรียบเทียบสามารถมีค่าของการจ าแนกได้สูงกว่า 

รูปแบบ่ือนๆอน่างเด่นชัด 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการจ าแนกข้อมูลท่าทางของผู้สงูวัยด้วยความสัมพันธ์ของวัตถุ ด้วยชุดเรียนรู้ (Set 1)   

Categories/Method 
SVM CNN Feature Matching 

Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall 

ผู้สูงวัยได้รับการดูแล 62.4 64.8 71.6 69.4 75.6 76.4 

ผู้สูงวัยท่ีควรเฝ้าระวัง 50.8 53.3 75.8 70.6 79.8 73.9 

กิจกรรมอื่น ๆ 53.6 49.8 71.4 69.4 86.9 78.3 

Accuracy 55.78 73.64 78.48 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการจ าแนกข้อมูลท่าทางของผู้สูงวัยด้วยความสัมพันธ์ของวัตถุ ด้วยชุดเรียนรู้และทดสอบ 

(Set 2) 

Categories/Method 
SVM CNN Feature Matching 

Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall 

ผู้สูงวัยได้รับการดูแล 54.0 50.5 71.6 69.4 83.1 85.5 

ผู้สูงวัยท่ีควรเฝ้าระวัง 51.5 46.8 75.8 70.6 81.3 80.2 

กิจกรรมอื่น ๆ 49.5 46.7 71.4 69.4 86.3 83.8 

Accuracy 49.84 71.37 83.39 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการจ าแนกข้อมูลท่าทางของผู้สูงวัยด้วยความสัมพันธ์ของวัตถุ ด้วยชุดทดสอบ (Set 3) 

Categories/Method 
SVM CNN Feature Matching 

Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall 

ผู้สูงวัยได้รับการดูแล 55.0 46.0 64.0 69.4 79.4 75.5 

ผู้สูงวัยท่ีควรเฝ้าระวัง 51.5 43.0 74.0 70.6 81.3 74.9 

กิจกรรมอื่น ๆ 49.5 46.7 69.4 68.3 75.8 76.5 

Accuracy 48.62 69.28 77.24 
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สรุปผล 
งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการของการหาความสัมพันธ์ข้อมูลบนกราฟเพื่อเชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์ท่ีอยู่

ภายในภาพให้ออกมาสื่อถึงความหมายของภาพโดยรวม โดยมีการจ ากัดด้วยการเลือกใช้ข้อมูลภาพท่ีมีวัตถุเด่นเห็น

อย่างชัดเจนสามารถแท็กค าศัพท์ได้แน่นอนและการค้นคืนความหมายภาพ การวัดประสิทธิภาพจะเป็น  

การเปรียบเทียบความคล้ายกันด้วยความหมายของภาพคือการวิเคราะห์ความเหมือนกันกันโดยใช้ระบบการเรียนรู้ 

ด้วยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกราฟ จากการทดลองได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 

กลุ่มและพบว่าการใช้ ความสัมพันธ์ของเนื้อหาจะสามารถบอกความหมายของภาพได้ถูกต้องกว่าวิธีอื่น ๆ ถึง 

83.39%  ส าหรับชุดการทดสอบ Set 2 จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกราฟมสี่วนช่วยส าหรับ

การค้นคืนความหมายภาพได้ 
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การบริหารจัดการระบบเลี ยงไก่ไข่โรงเรือนเปดิแบบอัตโนมัตโิดยใช้โปรแกรม 

LabVIEW 

Automatic Management of Raise Egg-Laying Chickens in Poultry House Systems 

Using LabVIEW 

 

อภริัญธ์ จันทร์ทอง1*, อาคม ลักษณะสกุล1, ศักดิ์ชัย ตันติววิัทน์2 และ ภารดา อุทโท3 

Apirun Chanthong1*, Arkhom Luksanasakul 1, Sughai Tantiiwat2 and Parada Utto3   
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมอ านวยความสะดวกด้วยโปรแกรมLabVIEW ซึ่งปัจจุบัน

เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมากจนท าให้การควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถควบคุมผ่านโปรแกรม โดยน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชนม์ากยิ่งขึน้ การควบคุมด้วยโปรแกรมLabVIEW ข้อดีคอืสามารถสั่งงานผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร์โดยจะสังเกตเห็น

ความเปลี่ยนแปลงได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้การวิเคราะห์และการสร้างระบบควบคุมประกอบด้วย 

การควบคุมอุณหภูมิการถ่ายเทหรือการระบายอากาศ การควบคุมแสงสว่าง จากผลการทดสอบพบว่าการท างานของ

ระบบกับโปรแกรม LabVIEW การท างานตามเงื่อนไข ด้วยการรับค่าอุณหภูมิจากTemperator Sensor สามารถท างานได้

สมบูรณ์ท้ังการแสดงผลและการควบคุมเปิดปิดของระบบแสงสวา่งและใช้งานได้จริง 

ค้าส้าคัญ:   การเลีย้งไก่ไข่, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, โปรแกรม LabVIEW 

Abstract  
 This article presented a design program called “ LabVIEW” .  According to the available of advanced 

technology at present, more convenient and benefits can gain from using a control program on the equipment. 

One good thing of using the LabVIEW Program was that the controller could command on the computer screen. If 

there was any changes occurred, the controller could notice conveniently and keep the information for analysis. 

The constructed control system consisted of a temperature ventilation and a lighting control. From the test results, 

the control system functioned well with the LabVIEW Program.  Under a condition of receiving the temperature 

value from the Temperature Sensor, they also worked perfectly and practically both in terms of displaying the 

results and controlling the on-off lighting system.  

Keywords:   Raising chickens, Automatic control system, Program LabVIEW 
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บทน้า 

ไข่ไก่เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง และสามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายประเภท จึงเป็นท่ีต้องการ

ของผู้บริโภคจ านวนมาก ซึ่งท าให้ปัจจุบันมีเกษตรกรไมน่้อยท่ีประกอบอาชีพในการเลีย้งไก่ไข่ หากกล่าวถึงการเลี้ยงไก่ไข่

เพื่อออกไข่ส าหรับการจ าหน่าย ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะต้องกล่าวถึงคือ โรงเรือนส าหรับเลี้ยงไก่ไข่ เพราะโรงเรือนเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญประการหนึ่งในการเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ท่ัวไปมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่  โรงเรือนระบบเปิด 

หมายถึงโรงเรือนท่ีควบคุมสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งอุณหภูมิแปรไปตามสภาพของอากาศของโรงเรือน และ

โรงเรือนระบบปิด หมายถึงโรงเรือน ท่ีสามารถควบคุม สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิความชื้น การระบายอากาศ  

ซึ่งโรงเรือนนั้นเป็นสถานท่ีท่ีใช้เลี้ยงสัตวต์ั้งแตแ่รกเกิดจนกระท่ังปลดขาย ดังนัน้การออกแบบโรงเรือนได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม จะท าให้สัตว์อยู่ได้อย่างสบายมีการเจริญเติบโตตามปกติ และให้ผลผลิตท่ีดียิ่งขึ้น[1-2] การเลี้ยงไก่ด้วย

โรงเรือนแบบเปิดแต่ก็ควรมีการบริหารจัดการโรงเรือนท่ีให้ผลผลิตท่ีดีขึ้นซึ่งในการบริหารจัดการอาจมองในรูปแบบท่ี

คล้ายคลึงกับโรงเรือนแบบปิดแต่ต้องจัดสรรงบประมาณในวงเงินท่ีไม่สูงมากนักการควบคุมหรือบริหารจัดการในระบบ

ส าหรับการเลี้ยงโดยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ขนาดไข่ได้ขนาดฟองโตอายุการให้ไข่นานประสิทธิภาพการใช้อาหารเพื่อผลิตไข่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดโรคแทรกซ้อนน้อยอัตราการตายของไก่ไข่ต่ าสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

จัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีซึ่งปัจจัยท่ีมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการให้ไข่ของไก่มีหลายปัจจัยเช่นอุณหภูมิ 

(Temperature) การถ่ายเทหรือการระบายอากาศ (Ventilation) แสงสว่างความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และ 

ระบบการให้อาหารไก่ไข่ [3-5]การออกแบบระบบควบคุม ได้ถูกน ามาใช้งานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่ีพอจะมี

หลักฐานปรากฏให้เห็นก็คือระบบชลประทานท่ีมีการควบคุมระดับน้ าท่ีแจกจ่ายไปในพื้นท่ีเกษตรกรรมการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบควบคุมโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ถูกน ามาใช้เป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1760 โดยเจมส์วัตต์โดยเขาได้

น ามาใช้ในการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรไอน้ าและในงานอื่น ๆ ท่ีเขาได้พัฒนาขึ้นในภายหลังพัฒนาการของระบบ

ควบคุมแบ่งได้เป็น 2 ยุคหลัก ๆ คือระบบควบคุมดั้งเดิม(Classical Control Systems) เป็นระบบควบคุมท่ีพัฒนาขึ้นใน

ชว่งแรกๆท่ีมกีารน าเอาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีไมซ่ับซ้อนมากนักมาใช้ควบคุมระบบท่ีเป็นเชิงเส้น(Linear Systems) 

และระบบท่ีไมแ่ปรเปลี่ยนตามเวลา(Time-invariant Systems) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ส่วนใหญ่ก็จะอยูใ่นรูปแบบ

ของฟังก์ชั่นถ่ายโอน(Transfer Funtion) ตัวอย่างของทฤษฏีเกี่ยวกับระบบควบคุมในยุคนี้ได้แก่ระบบควบคุมพีไอดี (PID 

Controllers) เส้นทางเดินราก (Root Locus) แผนภาพโบด (Bode Plot) และแผนภาพไนควิสท์ (Nyquist Plot) เป็นต้นระบบ

ควบคุมสมัยใหม่(Modern Control Systems) เป็นระบบควบคุมท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงหลังๆอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในการใช้

งานของทฤษฏีระบบควบคุมแบบดั้งเดิมท่ีจ ากัดการน าไปใช้งานกับระบบท่ีเป็นเชิงเส้น (Linear Systems) และระบบท่ีไม่

แปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-invariantSystems) ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วระบบมักจะไม่เป็น     เชิงเส้น (Non-linear Systems) 

และแปรเปลี่ยนตามเวลา(Time-variant Systems) โดยท่ีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในระบบควบคุมแบบดั้งเดิมมัก 

มีข้อจ ากัดในการใช้งานกับระบบประเภทนี้จึงได้มีการคิดแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการควบคุมรูปแบบใหม่ ๆ

ขึ้นมาตัวอย่างของทฤษฏีเกี่ยวกับระบบควบคุมในยุคนี้ได้แก่ระบบท่ีอาศัยรูปแบบของสมการสเตท (State Variable) 

ในการค านวณระบบควบคุมความเหมาะสม (OptimalControl) ระบบควบคุมแบบปรับตัวได้ (Adaptive Control) ระบบ

ควบคุมลูกผสม (Hybrid Control) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) และตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy 

Logic) เป็นตน้ [6-10]  
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จึงน าเสนอการบริหารจัดการด้วยระบบควบคุมเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมัติ ส าหรับเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ โดยการ

วเิคราะห์จะมุง่เน้นการออกแบบการวางระบบเพื่อบริหารจัดการ แสงสวา่ง กับความตอ้งการของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ 

ซึ่งสะดวกในการใช้งานและใช้พลังงานไม่สูงมากนักเพราะการออกแบบโรงเรือนแบบเปิดนั้นมีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเช่น 

แสง ลม นอกจากนี้ในระบบควบคุมสามารถแสดงผลและสั่งงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้ โดยการใช้โปรแกรม 

LabVIEW ในการเชื่อมตอ่ อยา่งไรก็ตามลักษณะของงานวจิัยท่ีกล่าวมาข้างต้นหากมองโดยภาพรวมแล้วอาจจะคล้ายคลึง

กับการออกแบบระบบควบคุมในโรงเรือนแบบปิด แต่ส าหรับโรงเรือนแบบเปิดนั้นประเด็นในการควบคุมจะตอ้งค านึงและ

พจิารณาถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการออกแบบ วเิคราะห์ขัน้ตอนและกระบวนการจัดการจะต้องลดปัญหาเร่ือง

ค่าใชจ่่าย แตใ่ห้คุม้ค่าและให้ผลผลิตท่ีคุม้ทุนยิ่งขึน้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาแนวทางการควบคุมด้วยโปรแกรมLabVIEW การควบคุมด้วย

โปรแกรมLabVIEW ข้อดีคือสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และสามารถแสดงกราฟเพื่อให้สังเกตเห็นความ

เปลี่ยนแปลงได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งการสร้างระบบควบคุมประกอบด้วย ระบบควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือน  ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ระบบควบคุมแจ้งเตือนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนโดยจะยกตัวอย่างแนวทางการ

ควบคุมเบือ้งต้น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1. ระบบควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือน 

 กระบวนการควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนแบบเปิดอาจจะต้องค านึงถึงแสงสว่างเร่ิมต้นก่อนแต่ด้วยการกินอาหาร

ของไก่ไข่จะตอ้งเป็นเวลาเพราะเกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตของไก่ไข่ดังนัน้ระบบควบคุมแสงสว่างจะต้องมีการออกแบบ

เพื่อตรวจสอบการท างานตามเวลาจริงของคอมพิวเตอร์ เมื่อถึงเวลาการท างานระบบจะสั่งให้รีเลย์ท างานเพื่อไป

ควบคุมหลอดไฟฟ้าดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการควบคุมแสงสวา่ง 
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การตรวจสอบเงื่อนไขระบบการท างาน เมื่อระบบท างานจะอ่านค่าจากเวลาจริงตามคอมพิวเตอร์และมี  

การตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด หากไม่ได้ตามเงื่อนไงจะท าการตรวจสอบอีกคร้ัง หากได้ค่าตามคุณสมบัติ

เงื่อนไข ระบบจะสั่งการให้รีเลยท์ างานเพื่อไปควบคุมหลอดไฟดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการควบคุมแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขของระบบควบคุมแสงสว่าง 

2. ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน  

กระบวนการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแบบเปิดอาจควบคุมได้ยากกว่าโรงเรือนแบบปิดซึ่งอาจจะตอ้งมองถึง

อุณหภูมิเร่ิมต้น ก่อนการควบคุมหากอุณหภูมิเหมาะสมดังนั้นกระบวนการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนแบบเปิดจะต้อง

ก าหนดค่าเร่ิมตน้ก่อนจะท าการ ควบคุมดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการควบคุมอณุหภูมิภายในโรงเรือน 
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การตรวจสอบเงื่อนไขการท างานของระบบเมื่อระบบท างานจะอ่านค่าจากTemperature Sensor และมีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด หากไม่ได้ตามเงื่อนไงจะท าการตรวจสอบอีกคร้ัง หากได้ค่าตามเงื่อนไขระบบ

จะสั่งให้รีเลยท์ างานเพื่อไปควบคุมพัดลมดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กระบวนการควบคุมแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขของระบบควบคุมอุณหภูมภิายในโรงเรือน 

3. ระบบควบคุมแจ้งเตอืนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือน 

ระบบควบคุมแจ้งเตือนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนเป็นระบบท่ีต้องมีอยูใ่นระบบเพราะจะมีผลกับการเจริญเติบโต

ของไก่ไข่เมื่อระบบท างานจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขเมื่อไฟฟา้ดับหรือไฟฟา้ขัดข้อง ระบบจะสั่งให้เกิดเสียงเตือนและผู้ดูแล

จะมาตรวจสอบและแก้ไขระบบการท างานระบบการท างานดังแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 กระบวนระบบควบคุมแจ้งเตอืนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือน 

ผลการศึกษา 
1.  ผลการทดลองระบบการควบคุมการเปิด-ปิดแสงสวา่งภายในโรงเรือนแบบเปิด  

ผลการทดลองระบบการควบคุมการเปิด - ปิดแสงสว่างภายในโรงเรือนแบบเปิดจะต้องการมีการควบคุม

หลอดไฟฟ้าโดยมกีารตัง้ค่า เวลาเปิด-ปิดหลอดไฟฟา้ ก าหนดให้เวลา04:00-08:00 น.หลอดไฟท างาน เวลา 08:01-

15:59น.หลอดไฟไมท่ างาน เวลา16:00- 20:00 น.หลอดไฟท างาน เวลา20:01-03:59น.หลอดไฟไมท่ างานดังแสดงใน

ตารางที ่1  
 

ตารางที ่1 ตรวจสอบเงื่อนไขการควบคุมการเปิด-ปิดแสงสวา่งภายในโรงเรือนแบบเปิด 

เวลาเริ่มต้น เวลาสิ นสุด สถานะ เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้า 

04.00 น. 08.00 น. ท างาน 

08.01 น. 15.59 น. ไมท่ างาน 

16.00 น. 20.00 น. ท างาน 

20.01 น. 03.59 น. ไมท่ างาน 

 

2. ผลการทดลองระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแบบเปิด 

ผลการทดลองระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแบบเปิดจะต้องการมีการควบคุมพัดลมใน 

การระบายอากาศและการควบคุมนั้นระบบได้ทดลองการตั้งค่าอุณหภูมิให้ระบบจ านวนตัวอย่าง 3 ช่วงการทดลอง

และได้แสดงการท างานของพัดลมท้ัง 3 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตรวจสอบเงื่อนไขการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแบบเปิด 

ครั งที ่ ค่าเริ่มต้น ค่าสิ นสดุ 
แสดงสถานะการทา้งาน 

พัดลมตัวที่ 1 พัดลมตัวที่ 2 พัดลมตัวที่ 3 

1 27 29 ท างาน ท างาน ท างาน 

2 30 33 ท างาน ท างาน ท างาน 

3 34 36 ท างาน ท างาน ท างาน 

 

3. ผลการทดลองระบบควบคุมแจ้งเตอืนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนแบบเปิด 

ผลการทดลองระบบควบคุมแจ้งเตือนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนโดยการแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องนั้นได้ท า 

การทดลองปิดแหล่งจ่ายไฟฟา้และเปิดแหลง่จ่ายไฟฟา้ซึ่งระบบจะแสดงสถานะผิดปกตเิกิดจากไมม่กีระแสไฟฟา้ส่งไป

ยังอุปกรณ์จึงท าให้เกิดเสียงแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบได้ทราบถึงปัญหาและด าเนินการแก้ไขระบบดังแสดงใน

ตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ตรวจสอบเงื่อนไขการควบคุมแจ้งเตอืนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนแบบเปิด 

สถานะระบบไฟฟ้า สถานะการแจ้งเตอืน 

ปิดแหลง่จ่ายไฟฟ้า  ผิดปกติ (แจ้งเตอืน) 

เปิดแหลง่จ่ายไฟฟ้า ปกติ (ไมแ่จ้งเตอืน) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การทดสอบการท างานของระบบกับโปรแกรมLabVIEW  พบวา่มีการหนว่งเวลาในการสั่งเปิด-ปิดพัดลมเพื่อ

ป้องกันการเสียหายของบอร์ดรีเลย์.ผู้ทดสอบสามารถเช็คสถานะ การท างานของพัดลมโดยผ่านเงื่อนไขของอุณหภูมิ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากการท างานของอุณหภูมิเปิด-ปิดสวิตซ์ภายในโรงเรือนสถานะของระบบ ก็จะมี 

การอัพเดทสถานะปัจจุบันของค่าอุณหภูมิและแสดงการท างานของพัดลม หากไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบจะมีการแจ้ง

เตอืนด้วยเสียงจากล าโพงคอมพวิเตอร์ 

การบริหารจัดการระบบเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนเปิดแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม LabVIEW ซึ่งโปรแกรมนี้จะ

อ านวยความสะดวกในการควบคุมโดยมกีารอัพเดทสถานะอยูต่ลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและผู้ทดสอบสามารถ

เช็คสถานะ การท างานของพัดลมและมอเตอร์ป้ัมน้ าโดยผ่านเงื่อนไขของอุณหภูมิดังนัน้เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการระบบ

การควบคุมการเปิด-ปิดแสงสวา่งภายในโรงเรือนแบบเปิด ระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนแบบเปิด  ระบบควบคุม

แจ้งเตือนเมื่อไฟดับภายในโรงเรือนแบบเปิดซึ่งชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามเงื่อนไขของอุณหภูมิผ่านโปรแกรม

LABVIEW.มีข้อควรระวังในการเชื่อมต่อการควบคุมกับอุปกรณ์อย่างอื่น.จะต้องพิจารณาพิกัดกระแสและแรงดันของ

อุปกรณ์นั้น ๆ.เพราะรีเลย์แต่ละตัวสามารถควบคุมกระแสสลับสูงสุด.10.แอมแปร์.และแรงดัน.250.โวลต์.ส่วนไฟ

กระแสตรงสามารถควบคุมสูงสุด.10.แอมแปร์.และแรงดัน.30.โวลต์.เท่านัน้โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งผล

การทดสอบการท างานของระบบกับโปรแกรม LabVIEW การท างานตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้และใช้งานได้จริง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ในการจัดท าโครงการวจิัยเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนัน้  ไมส่ามารถส าเร็จลงได้ด้วยความอุตสาหะของนักวิจัยแต่เพยีง

อย่างเดียว หากประกอบด้วยปัจจัยหลายประการปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่องานวิจัยคือการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย อกีทัง้ความกรุณาของผู้บริหารระดับต่าง ๆ และเพื่อนร่วมงาน นักศกึษา

ท่ีสนับสนุนการท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยจนกลายเป็น

รายงานการวิจัยท่ีสมบูรณ์และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า  แก้ไข  และ

ก าหนดทิศทางการด าเนนิงานแกผู่้วิจัยจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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Development of Classroom Audio Visual Service System : School of 

Engineering  University of Phayao 
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Supatra Chaimoonmung1* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน และเพื่อเสนอแนวทาง 

การพัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเก็บข้อมูล 2 ด้าน 

คือ ด้านบุคลากรท่ีใช้งาน และด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีติดตัง้อยู่ให้องเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือ อาจารย์

และบุคลากร คณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีใชง้านห้องเรียนจริง น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ แล้วด าเนนิการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียน 

จ านวน 10 ห้อง และด าเนินการประเมินผลอีกคร้ังหลังจากท่ีได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ อยู่ท่ีระดับ ดี ส่วนความพึงพอใจในอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับ พอใช้  

ผลการศึกษาในภาพรวมของท้ัง 2 ด้าน อยู่ในระดับ ดี และยังมีข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างท่ีท่ีจะต้องท าการปรับปรุง

ตอ่ไป  
 

ค้าส้าคัญ:   โสตทัศนูปกรณ,์ ผู้ให้บริการ, ผู้ใชบ้ริการ 
 

Abstract  
  This research aims to study classroom audio visual user satisfaction, and propose classroom audio visual 

service system improvement in School of Engineering, University of Phayao.  User satisfaction information was 

collected toward service staff and audio- visual instruments.  Research samples included lecturers and staff in 

School of Engineering.  The collected information and data from the samples were analyzes.  The audio- visual 

service system in 10 classrooms were improved according to the analyzed results. After the system improvement, 

user satisfaction information was collected and evaluated.  The findings revealed that user satisfaction toward 

service staff was good, while user satisfaction toward audio-visual instrument was moderate. Even though a total 

user satisfaction score was good, and several suggestions required further action. 
 

Keywords: Visual Instrument, Service Providers, Users   
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บทน้า 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีห้องเรียนท้ังหมด 10 ห้อง เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง ซึ่ง

ห้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกห้องจะเป็นระบบเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย  หรือห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ ์ 

 ดังนัน้ทางคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ียังขาดระบบด้านการให้บรกิารอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์หอ้งเรียนของคณะ 

จึงท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มท่ีรวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีความยุ่งยากซับซ้อน 

ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการใช้งานตามมา การท าวิจัยคร้ังนี้จึงเน้นการพัฒนาระบบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ของห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณห์้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังนี้คือ เป็นอาจารย์และครูปฏิบัติการ ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเข้ามาใชบ้ริการในหอ้งเรียนแบบโสตทัศนูปกรณ ์จ านวน 21 คน  โดยมีขัน้ตอน

การด าเนนิการวิจัยดังนี ้

 
 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบง่เป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นท่ีประเมิน  

ส่วนท่ี 3 สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณห์้องเรียน 
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การสร้างเครื่องมอื 

แบบประเมินความพึงพอใจนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามา

ก าหนดเป็นประเด็นค าถามท่ีจะวัด และจัดกลุ่มของค าถามให้เป็นระบบ เพื่อตอบโจทยข์องการวิจัย โดยจ าแนกเป็น 3 

ส่วนประกอบ ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเอกสารและรายงานวจิัยท่ีเกี่ยงข้อง เพื่อพิจารณาหาตัวแปรท่ีมีบทบาทต่อความคิดเห็น 

ได้แก่ เพศ และสถานภาพผู้ใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 2 ประเด็นท่ีประเมิน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ ์

ส่วนท่ี 3 สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนคือส่วนของข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจไปแจกให้กับอาจารย์และบุคลากร ท่ีเข้าใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

ห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยตนเอง และได้ทยอยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน 

จนครบถ้วน จ านวนรวมท้ังสิ้น 21 ชุด เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเลือกค่าการประมวลผล คือ ค่าเฉลี่ย(Mean) ฐานนิยม

(Mode) ค่าต่ าสุดของข้อมูล(Minimum) ค่าสูงสุดของข้อมูล(Maximum)  และผลรวมของข้อมูล(Sum) 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ดีเยี่ยม / เหมาะสมดีมาก / มากท่ีสุด       5 คะแนน 

ด ี/ เหมาะสมมาก / มาก                    4 คะแนน 

พอใช ้/ เหมาะสมปานกลาง / ปานกลาง   3 คะแนน 

นอ้ย / เหมาะสมนอ้ย                          2 คะแนน 

ตอ้งปรับปรุง / แก้ไข / น้อยมาก       1 คะแนน 

 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการหาค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าต่ าสุดของข้อมูล ค่าสูงสุดของข้อมูล และผลรวมของข้อมูล จาก

โปรแกรม SPSS   

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี   

1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  :  เป็นการน าข้อมูลท้ังหมดมารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูล  
 

              สูตร        

 

ΣX = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด   

n   = จ านวนคะแนนหรือข้อมูลท้ังหมด 

2. ฐานนิยม(Mode) คือ ตัวเลขท่ีซ้ ากันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 1, 2, 

3, 4, 4 และ 5 คือ 4  

n

X
X
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3. ค่าต่ าสุดของข้อมูล(Minimum) คือ คะแนนต่ าสุด  

สูตร  MAX(number1, [number2], ...) 

4. ค่าสูงสุดของข้อมูล(Maximum) คือ คะแนนสูงสุด 

สูตร  MIN(number1, [number2], ...) 

5. ผลรวมของข้อมูล(Sum) คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

สูตร  = SUM(A2:A10) 
 

ด้าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง 

ผู้วิจัยได้น าผลจาการวเิคราะหข์อ้มูลมาด าเนนิการแก้ไขและปรับปรุง ดังนี้ 

1. จัดท าวธีิการใชง้านของกลอ่งควบคุม 

2. จัดท าล าดับขั้นตอนการเปิด/ปิด ของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

3. ด าเนนิการจัดระเบียบตู ้Rack 

4. จัดท ากล่องรับแจ้งซ่อม 

5. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
 

ประเมนิผลการแก้ไข/ปรับปรุง 
 ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพงึพอใจไปแจกให้กับอาจารยแ์ละบุคลากร (หลังจากการแก้ไข/ปรับปรุง) และ

น าผลประเมินท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อดูผลลัพธ์

หลังจากการแก้ไข/ปรับปรุงและน ามาพัฒนางานต่อไป 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยก่อนปรับปรุง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

14.3 ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นอาจารย์ ร้อยละ 95.2 รองลงมาเป็นบุคลากร รอ้ยละ 4.8 

 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ให้บริการ ในภาพรวมอยู่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.31 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีมี

อัธยาศยัท่ีดีต่อผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และเจ้าหนา้ท่ีมีความกระตอืรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระเบียบการขอใชบ้ริการไมยุ่่งยาก ซับซ้อน 

ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือ ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 

เคร่ืองฉาย Projector มคีุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกตอ้ง ภาพไมบิ่ดเบ้ียว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 

ผลการวิจัยหลังปรับปรุง พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.0 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

19.0 ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นอาจารย์ ร้อยละ 90.5 เป็นบุคลากร รอ้ยละ 9.5 

 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ให้บริการ ในภาพรวมอยู่โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.35 อยู่ในระดับดี ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าท่ีม ี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76  

และผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้สะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ เมื่ออุปกรณ์ช ารุด 

มอีุปกรณ์ส ารอง เพื่ออ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
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ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.72 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือ ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  

ใชง้านง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  ข้อท่ีได้รับความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ เคร่ืองฉาย Projector มคีุณภาพดี ภาพคมชัด สีสัน

ถูกตอ้ง ภาพไมบิ่ดเบ้ียว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการวจิัย โดยการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยในแต่ละด้าน  

มาอภปิรายผลดังนี้ 

ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ คะแนนอยูใ่นระดับดี ท้ังก่อนการปรับปรุงและหลังปรับปรุง จะเห็นได้ว่าหลังปรับปรุง

เร่ืองระเบียบการขอใช้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนได้คะแนนดีขึ้น และในด้านดังกล่าวต้องด าเนินการแก้ไขในเร่ืองการหา

อุปกรณ์ส ารองมาทดแทน เมื่ออุปกรณ์ช ารุด เพื่ออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ใชง้าน  

ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พบว่า คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ ท้ังก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ถือได้ว่าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์มีห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย และผลหลังการปรับปรุงจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานมีความ

เข้าใจต่อการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มากขึ้น เช่น การใช้งานอุปกรณ์ง่ายขึ้น มีคู่มืออธิบายการใช้งาน เข้าใจง่าย 

และปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในด้านนี้ คือ คุณภาพดี ภาพคมชัด ของเคร่ืองฉาย Projector ตอ้งด าเนนิการแก้ไขตอ่ไป 

ผลการวจิัย “การพัฒนาระบบให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนคณะวศิวกรรมศาสตร์” โดยภาพรวมของท้ัง 2 

ด้าน อยูใ่นระดับด ี
 

กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา และงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ ท่ีรับเป็นท่ีปรึกษา

งานวิจัยฉบับนี้ ได้สละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ ในการท าวิจัย จน

ส าเร็จลุล่วง สมบูรณ์ 
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ชุดสาธิตระบบควบคุมอณุหภูมิและความชื นแบบ PID CONTROL ส้าหรบัโรงเรือน

การเกษตร 

Demonstration Set Controlled Humidity and Temperature PID CONTROL for 

Agricultural Greenhouses 

 

ชัยยศ ค ามี1* 

Chaiyos Commee1* 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบพีไอดี คอนโทรล 

ส าหรับโรงเรือนการเกษตร โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในแบบจ าลองโรงเรือนการเกษตรแบบปิด แบบพีไอดี 

คอนโทรล ด้วยโปรแกรม LABVIWE ผ่าน NI6008 ผลการวจิัยพบวา่ชุดจ าลองทีสร้างขึน้สามรถใชง้านได้ดีและสามารถ

ประยุกตใ์ชก้ับงานควบคุมในโรงเรือนเกษตรจรงิได้ 
 

ค้าส้าคัญ: ชุดสาธิตระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบพีไอดี คอนโทรล ส าหรับโรงเรือนการเกษตร ,พีไอดี 

คอนโทรล 
 

Abstract  
 The objective of this research are construct the Demonstration set controlled humidity and temperature  

PID CONTROL for Agricultural Greenhouses. By controlling the temperature and humidity in the closed agricultural 

greenhouse model with PID control method.  the LABVIEW program through NI 6008 are used for run program.  

The result of the research shows that the constructed model can work well and can be applied to the control in 

real agricultural houses. 
 

Keywords: The Demonstration set controlled humidity and temperature PID CONTROL for Agricultural Greenhouses,  

PID CONTROL 

  

                                                           
1 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 42000 
1 Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University, Loei  Province 42000 
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บทน้า 

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ในปัจจุบันท าให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานในทุก ๆ ภาพแบบ 

ไมจ่ะเป็นพลังงานน้ า น้ ามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ โดยท่ีพลังงานเหล่านี้ใช้แล้วหมดไป ท าให้มีความพยายามน าพลังงานท่ีใช้แล้ว

ไม่หมดมาใช้ชีวิตประจ าวันนั่นคือพลังงานความร้อนโยท่ีในชีวิตประจ าวันมนุษย์คุ้นเคยกับการใช้พลังงานความร้อน 

(thermal energy) อยู่เสมอ พลังงานความร้อนเป็นพลังงานท่ีสามารถถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ อันเนื่องมาจาก

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เมื่อวัตถุดูดกลืนพลังงานความร้อนจะท าให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น จึงเกิดการถ่ายเทพลังงาน

ความร้อนให้กับวัตถุอื่นท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า ซึ่งต้นก าเนิดของพลังงานความร้อนมาจากดวงอาทิตย์ การเผาไหม้ของ

เชื้อเพลิง การขัดถูกันของวัตถุ และจากพลังงานไฟฟ้า วัตถุเมื่อได้รับพลังงานความร้อนจะมีอุณหภูมสิูงขึ้น อุณหภูมิเป็น

ปริมาณท่ีบอกให้ทราบถึงระดับความร้อนของวัตถุ จึงได้มีนักวิจัยต่าง ๆ วิจัยการควบคุมพลังงานความร้อนด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ [1]อาทิ ภาณุมาศ สุบางดาและคณะท าวิจัยการศึกษาผลของขนาดช่องระบายความชื้นส าหรับการอบแห้งพริก 

ด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานผสมผสาน [2]สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิชท าวจิัย การควบคุมอุณหภูมิของ

เคร่ืองท าความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี [3] ธนวัฒน์ แซ่ไล่และคณะวจิัยเร่ือง ตัวควบคุม พีไอดี ส าหรับการควบคุม

ต าแหน่งแบบเชิงเส้นบนอาร์ดูโน่ [4] สมเกียรติ แสงศรี การออกแบบตัวควบคุม PID อย่างเหมาะสมส าหรับตัวคุมค่า

แรงดันอัตโนมัตดิ้วยการค้นหาแบบนกกาเหวา่ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1. ใชโ้ปรแกรม  Lab Viewและ USB DAQ NI 08  เป็นตัวควบคุม 

2. ชุดพัดลม  ไฟDC 12 V, 0.45 A, จ านวน4 ตัว 

3. ชุดป๊ัมน้ าท าความเย็น ไฟ DC 12V จ านวน 1 ตัว 

4. ชุดฮิทเตอร์ ไฟ DC 12V(หรือหลอดไฟฟ้า DC 12V.) จ านวน  1 ตัว 

5. ชุดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น เป็นตัวตรวจจับ ภายในโรงเรือนการเกษตร 

6. ชุด PWM 1 ชุด ใชค้วบคุมฮิทเตอร์(หลอดไฟ)  ควบคุมความเย็น  และพัดลม 

7. ชุดแหลง่จ่ายไฟ DC 12V. 1 ชุด 
วิธีการศกึษา 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อดังนี้  

 1. ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างและวงจร 

 3. ขั้นตอนการด าเนินการสร้าง 

 4. ขั้นตอนด าเนนิการทดสอบ 

 5. ขั้นตอนด าเนนิการทดลอง 
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ขั นตอนการออกแบบโครงสร้างและวงจร 

 
 

 

โรง
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น
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รเก
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ภาพที่ 5  แสดง Block diagram ของการควบคุม 
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ภาพที่ 6 แสดงแผนผังรวม ของโรงเรือน 

 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงโรงเรือนแบบจ าลองโรงเรือน 
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ผลการศึกษา 

 
ภาพที่ 8 ภาพโปรแกรม LabVIEW Front Panel 

 

 

  
ภาพท่ี 9 ภาพโปรแกรม LabVIEW Block Diagram 

 

ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ท่ี 29 องศาเซ็นเซียส  ในขณะท่ี อุณหภูมิภายในชุดสาธิต 35 องศาเซ็นเซียส พัดลมจะเร่ิม

ท างานดูดอากาศออกจากชุดสาธิตจนกระท่ังอุณหภูมิในชุดสาธิตฯ ลดลงต่ ากวา่ 29 องศาเซ็นเซียส พัดลมจะค่อย ๆ หยุด

ท างานจนนิ่งสนิท ตัง้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ไวท่ี้ 67 %ในขณะท่ี ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง 55%ป๊ัมน้ าจะเร่ิมท างานพร้อม

กับปรับความเร็วในการฉีดน้ าเข้า ชุดสาธิตฯจนความชื้นสัมพัทธ์มากกวา่ 67 % ป๊ัมน้ าจะค่อยหยุดท างานและเมื่ออุณหภูมิ

ภายในชุดสาธิตฯ น้อยกว่า 25 องศาเซ็นเซียส Heater (หลอดไฟ) จะท างานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในชุดสาธิตฯจนกระทั่ง

อุณหภูมิสูงขึน้ได้ตามตอ้งการหลอดไฟฟา้จะหยุดการท างาน 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองในกาตั้งคา่ต่าง ๆ 

ครั งที ่ ค่าที่ตั ง ค่าปัจุบัน ผลการทดลอง เวลา หมายเหต ุ

  อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น อุณหภูม ิ ความชื น (นาท)ี   

1 27 70 35 55 27 70 63   

2 28 68 35 58 28 68 55   

3 29 66 35 59 29 66 44   

4 30 64 35 55 30 64 38   

5 31 62 35 80 31 62 32   

6 32 60 35 77 32 60 30   

7 33 58 35 75 33 58 25   

8 34 56 32 60 34 56 33   

9 35 54 30 61 35 54 38   

10 36 52 31 55 36 52 43   

 

 
ภาพที่ 10 แสดงการซิมูเรชั่นของการควบคุม 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลองเมื่อตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นในค่างต่าง ๆ พบว่าการท างานมีคความถูกต้องตาม

ตอ้งการ 100% นอกจากนี้ยังสามารรถทดทองท าการซิมมูเรชั่นการท างานได้อีกดว้ย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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พร้อมท้ังการเผยแพร่งานวิจัยรวมท้ังบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน 
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เครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัตโิดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุม  

Automatic Pigs Feeding by Program Programmable Logic Controller (PLC)  

 

สมโภชน์ วงษ์เขียด1* และ มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล1 

Sompod Wongkead1 and Mallika Chatchawankitkun1   
 

บทคัดย่อ 
 การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งในการด าลงชีวิตและเป็นอาชีพเสริมโดยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านหรือหลัง

บ้าน  ส่วนอาหารท่ีใชเ้ลีย้งสุกรนัน้จะเพยีงมีร าข้าว ปลายขา้วท่ีได้จากการท านา พชืผักสวนครัวท่ีปลูก และเศษอาหาร

จากการบริโภคและในปัจจุบันการเลี้ยงสุกรได้น าอาหารส าเร็จรูปเพื่อสะดวงในการให้อาหารสุกร ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

การให้อาหารในแต่วันจ าเป็นต้องให้อาหารสุกรตามเวลาท่ีเคยท าการให้อาหารและเมื่อผู้เลีย้งไม่ได้อยูบ้่านหรือท่ีฟาร์ม

ลี้ยงต้องเสียเวลาในการท างานส่วนอื่น ๆ ในการศึกษาค้นคว้าเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม 

Programmable logic control (PLC) ควบคุม มีจุดประสงค์เพื่อน าเทคโนโลยี PLC ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

ดูแลในเร่ืองระบบการให้อาหารสุกลท่ีมาชว่ยให้กับเกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้มีความสะดวกสบายมากขึน้ อกีทัง้

ยังลดค่าใชจ้่ายลงและประหยัดคนดูแลในการเลีย้งสุกล  

ในการศึกษาค้นควา้เคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใชโ้ปรแกรม PLC ควบคุมเพื่อประหยัดเวลาและลด

ค่าใชจ่่ายของผู้ประกอบการและช่วยลดขั้นตอนในการท างานท าให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมซึ่ง

เป็นอุปกรณท่ี์ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเพื่อน าไปใชใ้นการเลีย้งสุกรตอ่ไป                                   
 

ค้าส้าคัญ:   อัตโนมัต,ิ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์, ควบคุม  

  

                                                           
1 สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
1 Division of Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, Pathumwan Institute of Technology, Bangkok 10330 

*Corresponding author e-mail: mallika.c@pit.ac.th  
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Abstract  
 Raising pigs of farmers are a part of life-saving and as an extra occupation by raising them under the house 

or backyard.  As for food that is used to feed pigs, it only contains rice bran.  Broken rice obtained from farming 

Vegetable garden And food scraps from consumption, and at present, the pig farming has brought ready-made food 

to reflect the pig feeding Problems that occur in day- to-day feeding are necessary to feed the pigs at the time of 

feeding, and when the person is not at home or at the farm, Lyon has to waste time working on other parts of the 

machine research.  Automatic pig feeding by using Programmable logic control (PLC)  program.  The objective is to 

bring PLC technology in modern technology to take care of the pig feeding system. By helping farmers. Or operators 

to be more comfortable Also reducing costs and saving caretakers in farming 

 In the study of automatic pig feeders using the PLC control program to save time and reduce the cost of 

the operator and help reduce the working process, which benefits the farmers and the agricultural sector, which is a 

device that helps Convenient for farmers to use in raising pigs      
 

Keywords:   Automatic, Program programmable logic controller (PLC), Control  
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บทน้า 

ในอดีตท่ีผ่านมาเกษตรกรมักเลีย้งสุกกรเป็นอาชีพเสริมโดยเลีย้งไวใ้ต้ถุนบ้านหรือหลังบ้าน  อาหารท่ีใชเ้ลีย้ง

สุกรจะมีร าข้าว ปลายข้าวท่ีได้จากการท านา พืชผักสวนครัวท่ีปลูก และเศษอาหารจากการบริโภค ซึ่งผลดีของการ

เลีย้งสุกรดว้ยวธีิน้ีคือเกษตรกร ไมต่อ้งลงทุนมาก แต่ก็มผีลเสียคือ สุกรมีการเจรญิเตบิโตช้า ใชเ้วลาเลีย้งนาน ปัจจุบัน

การเลี้ยงสุกรของประเทศไทยมีการพัฒนาไปจากเดิมมาก ท้ังนี้มาจากการความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ มีการ

พัฒนาการเลี้ยงสุกรจากการเลี้ยงแบบปล่อยมาเป็นการเลี้ยงสุกรเชิงอุตสาหกรรมหรือแบบปิด โดยมีการป้องกันโรค 

การสุขาภบิาลและบริหารจัดการ ท าให้สุกรท่ีได้มคีุณภาพและผลผลิท่ีด ี 

การเลีย้งสุกรต้องมีระบบการจัดการฟาร์มหรือสถานท่ีเลีย้งสุกรท่ีได้รับมาตรฐานเนื่องจากถ้าเกษตรกรหรือ

ผู้เลีย้งไม่มีระบบฟาร์มท่ีเหมาะสมหรือไม่มกีารจัดการด้านสุขภาพสัตว์ท่ีดีพอ อาจท าให้เกิดการระบาดของโรคสุกรได้ 

ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย และอาจท าให้เกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดทุน โดยเฉพาะผู้เลีย้งสุกรรายย่อยซึ่งยังไมม่ี

ระบบการเลี้ยงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดี ดังนั้นการน าเอาระบบเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้

โปรแกรม (PLC)ควบคุม จึงมีความส าคัญในการน ามาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งมีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ทางด้านคอมพวิเตอร์ และทางด้านอิเล็กทรอนิกส ์สมัยใหมเ่ข้ามาดูแลใน เร่ืองระบบอาหาร อุณหภูม ิและระบบตา่ง ๆ

อีกมากมาย ท่ีเข้ามาช่วยให้เกษตรกร หรือผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกท้ังยังลดค่าใช้จ่ายลง และ

ประหยัดพนักงานคนดูแลอีกด้วย ระบบเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุม ยังช่วยให้

ผลผลิตมากขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ท้ังนั้นระบบเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) 

ควบคุม ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายเพราะยังเป็นนวัตกรรมตน้แบบ 

การจัดท าระบบการเลี้ยงท่ีมีมาตรฐานเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์มในหลายๆด้านท้ัง

ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสุกร เลยต้องน าเทคโนโลยีมาเสริมสมรรถภาพในการเลี้ยงสุกร ให้มีผล

ประสิทธิผลท่ีดี และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก และยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลามากขึ้น รวมท้ังในการท างานท่ี

เป็นระบบระเบียบมากขึ้นในระบบการให้อาหาร และระบบตา่ง ๆ ในการเลีย้งสุกร 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม  PLC ควบคุมและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ใน

การศึกษาค้นควา้ส าหรับการสร้างเครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัตโิดยใชโ้ปรแกรม PLC ควบคุม ซึ่งท าการออกแบบ

และสร้างวงจรการควบคุมเครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใชโ้ปรแกรม PLC ควบคุม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานของเคร่ืองจักรหรือกระบวนการ

ท างานต่าง ๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการท่ีส าคัญ PLC จะมีส่วนท่ีเป็นอินพุตและเอาต์พุตท่ี

สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือ สวิตช์ต่าง ๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไป

ควบคุมการท างานของอุปกรณห์รือเครื่องจักรท่ีเป็นเป้าหมาย สามารถสร้างวงจรหรือแบบของการควบคุมได้โดยการ

ใชป้้อนเป็นโปรแกรมค าสั่งตา่ง ๆ เข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนเชน่เครื่องอ่านบาร์โค๊ด 

(Barcode Reader) เคร่ืองพิมพ์ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเคร่ือง PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว(Standalone) แล้วยังสามารถ

ต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการท างานของระบบให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วยจะเห็นได้

ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น ซึงการ

ออกแบบและเขียนโปรแกรม แสดงดังภาพี่ 1 
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ภาพที่ 1  ระบบการท างานของ (PLC) 

ขั นตอนการสร้างเครื่อง 

 เคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุม โดยมีรูปแบบในการรับส่งข้อมูลและ

ประมวลผลต่าง ๆ โดยใช ้(PLC) แสดงดังภาพท่ี 2 การออกแบบชิ้นงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงภาพแบบโครงสร้างชุดการท างานของเครื่องใหอ้าหารสุกรแบบอัตโนมัติ 

โดยใชโ้ปรแกรม (PLC) ควบคุม 
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โครงสร้างและรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างและรูปแบบเครื่องไห้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติ 

โดยใชโ้ปรแกรม (PLC) ควบคุม 

  



1770 

 
 

-Proceeding- 

 

ขั นตอนการสร้าง 

(a) (b) 

 

 

                                (c)                                                               (d) 

ภาพที่ 4 โครงสร้างเครื่องไห้อาหารสุกร (a)ถังบรรจุอาหาร (b)กระบอกไซโล (c)ไซโลล าเลีย้งอาหาร  

(d)โครงสร้างตัวถังเครื่อง  

 



1771 

 
 

-Proceeding- 

 

ขั นตอนการตดิตั งระบบการควบคุม 

 (a)                                                                                   (b) 

(c)                                                                     (d) 

ภาพที่ 5 การตดิตัง้เครื่องไห้อาหารสุกร (a )ตอ่อุปกรณ ์(b) เดินสายสวทิชห์นา้ตู้  

(c) ระบบไฟแสดงสถานะหนา้ตู้  (d) เครื่องสมบูรณ์ 

ผลการศึกษา 
 หลังจากท่ีได้ท าการศึกษาค้นคว้าถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้ทราบหลักการท างานและท าการ

สร้างโดยมกีารน าเอาอุปกรณต์า่ง ๆ มาประกอบรวมกันเป็นวงจรและสามารถท างานได้จริง แสดงดังตารางท่ี 1-2 
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ตารางที่ 1 แสดงผลของการให้อาหารสุกร ช่วงเดอืน1-2 เดอืน 

ครัง้/วัน 
ปริมาณการให้อาหารของสุกรในแต่ช่วง 1-2เดอืน/0.5นาที 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 

(เชา้) 1.801kg 1.80 kg 1.798 kg 1.799 kg 1.80 kg 

(กลางวัน) 1.791kg 1.80 kg 1.799 kg 1.80 kg 1.80 kg 

(เย็น) 1.801kg 1.80 kg 1.80 kg 1.80 kg 1.80 kg 

เปอร์เซ็นต์(%) 99.87% 100% 99.94% 99.98 100% 

ยอมรับ 

 

ตารางที่ 2  แสดงผลของการให้อาหารสุกร ช่วงอายุ 3-4 เดอืน 

ครัง้/วัน 
ปริมาณการให้อาหารของสุกรในแต่ช่วง 3-4 เดอืน/0.5นาท ี

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 

(เชา้) 2.0 kg 1.98 kg 2.0 kg 2.01 kg 2.0 kg 

(กลางวัน) 1.99 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 

(เย็น) 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 

เปอร์เซ็นต์(%) 99.83% 99.66% 100% 99.99% 100% 

ยอมรับ 

 

ผลของการทดลองเครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุม การทดลอง ซึ่งจ านวน

การทดลองท้ังหมด 5 คร้ัง ตามช่วงอายุสุกลสองช่วงอายุ และจ านวนการชั่งน้ าหนักท่ีชั่งได้มีดังนี้ สุกลอายุช่วง 1 - 2  

เดอืน และ 3 – 4 เดอืน จากการชั่งอาหาร ครัง้ท่ี 1 - 5 มากว่า 99.50% ผลท่ีออกมาเป็น คือยอมรับระบบการท างาน

ท่ีมีประสิทธิภาพของการให้อาหารสุกล เป็นต้น   
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ผลการทดลอง สรุปได้ว่าการท างานของระบบเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) 

ควบคุม มีการให้อาหารตามเวลาที่ก าหนดและปริมาณของอาหารท่ีจ่ายให้กับสุกรตามช่วงวัยของแต่ละเดือน ส าหรับ

การให้อาหหารในแต่ละคร้ังของการทดลองซึ่งการทดลองในงานวิจัยนี้จะท าการทดลองจ านวน 5 คร้ังของแต่ช่วงวัย

ของสุกร ผลงานวิจัยพบว่าเคร่ืองให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม (PLC) ควบคุมท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการให้อาหารสุกรตามเงื่อนไขท่ีต้ังไว้ของระบบเครื่องให้อาหารสุกรแบบอัตโนมัติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ความ

สะดวกในการท าวิจัยนี้ และอาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีอุตาสาหกรรมท่ีได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แนวความคิด 

ตลอดจนแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษางานวิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงและทำงคณะผู้ศึกษำค้นคว้ำขอน้อมรับผิดและยินดีที่จะรับฟังค้ำแนะน้ำจำกทุกท่ำนที่ได้เข้ำมำศึกษำเพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนวิจัยนี ต่อไป 
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ชุดการทดลองเก็บข้อมูลส้าหรับน้าไปวิเคราะห์ในแปลงเกษตร  

Data Locker for Analytical in agriculture Plots 
 

ปิยะภัทร พว่งศรี1*, จิตรภรณ์ นางทิน1,  ยุติ ฉัตรวรานนท์1 และ ศักดา พรหมเหมือน1 

Piyapat Poungsr1*, Jitraphorn Nangtin1, Yutti Chatwaranon1 and Sakda Prommeuan1  
 

บทคัดย่อ  

ในปัจจุบันสภาวะอากาศท่ีมีการเปลี่ยนตลอดเวลาอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนส่งผลท าให้สภาพ อากาศท่ัวโลกมี 

การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท้ังทางด้านการเป็นอยู่อาศัยด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ

อาชพีเกษตรท่ีต้องพึ่งอาศัย ดิน ฟา้ อากาศ อยูต่ลอดเวลา ด้วยเหตุผลท่ีท าให้ การประกอบอาชีพแบบเดิมส่งผลกระทบต่อ 

การด าเนินประกอบอาชีพ เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของพืชต้อง อาศัย น้ า แสงแดด และอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช 

ดังนัน้ในงานวจิัยนี้จึงไดม้องเห็นความส าคัญการเก็บข้อมูลในรูปแบบพ้ืนท่ีย่อย (Microclimate) เพราะเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะส าหรับ

เกษตรข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ จะได้ถูกต้องแม่นย าและให้มีประสิทธิภาพส าหรับในการหาพืชเพาะปลูกตามสภาวะอากาศท่ี

เปลี่ยนแปลง โดยเป็นการเก็บในรูปแบบ ดาต้าล๊อกเกอร์ ซึ่งเป็นการเก็บวัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ ความช้ืนในอากาศ 

ความช้ืนในดิน และความเขมแ้สงโดยใชชุ้ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ค้าส้าคัญ:   อาชีพเกษตร, สภาวะอากาศ, ดาต้าลอ๊กเกอร์, ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract  
In the present, the climate is constantly changing due to the global warming. The result of climate change 

is affecting the human life such as living, career especially agriculture that must rely on the weather all time. The 

growth of plants requires sunlight, water and climate suitable for growing plants. In this research proposed to keep 

data in microclimate because it is specific area for agriculture. The data analyzed is accurate and effective for the 

plants grown under climate change. The data is stored in the data locker, which keep of day, month, year, time, 

temperature, humidity of air, humidity of soil and light intensity using a microcontroller.  
 

Keywords: Agriculture, Climate, Data Locker, Microcontroller 
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บทน้า 
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญอย่างมากส าหรับประเทศไทยเพราะ อาชีพนี้เป็นอาชีพท่ีอยู่คู่กับ

ประเทศไทยมายาวนานและด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก ส่งผลให้มี

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีหลากหลาย และเนื่องจากมีแม่น้ าส าคัญหลายสายท่ีไหลผ่านหลายภูมิภาคในประเทศไทยท า

ให้มีความหลายหลายทางพชืพันธ์ุ และสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้อยา่งดี อาทิเชน่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด อ้อย ผักและ

ผลไม้ ท้ังนี้ยังสามารถน ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยสภาวะโลกร้อนท าให้สภาวะอากาศมี 

การเปลี่ยนแปลงบ่อย การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมส่งผลท าให้ผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นท่ีส่งผลกระทบอัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศท่ีสง่ผลตอ่การเจริญเตมิโตของพืช  

  ดังท่ีกล่าวมานั้นสภาวะโลกร้อน [1] [2] ไม่ได้เพียงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ยังส่งผลต่อ 

การเพาะปลูกพชืพันธ์ุทางการเกษตรอย่างมาก ด้วยพชืผลทางการเกษตรตอ้งอาศัยสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลาส าหรับใน

การเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต เช่น น้ า ดิน แสง เป็นต้น ท้ังหมดนี้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับใน

การเจริญเติมโตของพืชด้วยวิธีการนี้เกษตรส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลแม้ว่าข้อมูลท่ีได้มานั้นจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงาน

รัฐแตข่้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลแบบ ระดับมหาภาค (Macroclimate) ซึ่งจะเป็นจังหวัด ภูมิภาคหรือท้ังประเทศแตใ่นการท า

เกษตรกรรมนั้น เกษตรส่วนใหญ่จะเป็นแบบ พื้นท่ีย่อย (Microclimate) ดังนั้นข้อมูลท่ีได้มานั้นจะไม่ถูกต้องหรือมีความ

แมน่ย าตอ่การวเิคราะห์เพื่อน าไปวิเคราะห์การเพาะปลูกในพื้นท่ีส าหรับไร่นา พชืสวน  

  ในงานวจิัยนี้จึงเห็นความส าคัญส าหรับการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเกษตรกรสามารถท าเองได้หรือ สามารถ

ศกึษาเองได้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและน ามาวเิคราะห์ หรือดูสภาพอากาศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโดยข้อมูลท่ีเก็บนัน้สามารถ

แสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์มือถือ ท่ีสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ โดยท่ีการเก็บข้อมูลนั้นจะ

สามารถเก็บในรูปแบบ SD Card [3] หรือ ฐานข้อมูลได้เพื่อท่ีจะน าข้อมูลท่ีเก็บมานัน้ได้น าไปใช้ประโยชนต์่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการใชชุ้ดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับเซ็นเซอร์อ่ืน 

2. เพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบพื้นท่ีย่อย (Microclimate) 

3. เพื่อนเป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบ SD Card   

4. เพื่อเป็นการแสดงผลข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา การวจิัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกัน คือ 

ส่วนท่ี  1 เป็นการออกแบบอุปกรณ์วัดค่าและบันทึกข้อมูลอันได้แก่ค่า อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง 

ความชื้นในดนิ และค่า pH ด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ส่วนท่ี 2 เป็นการพัฒนาโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานของอุปกรณ์ และท าการบันทึกค่าอุณหภูมิ 

ความชื้น ความเข้มแสงและความชืน้ในดิน โดยใชภ้าษาขั้นสูง 

ส่วนท่ี 3 เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์การตรวจวัดดว้ยอุปกรณอ์ื่น 
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กรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 
   ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ท าการสร้างอุปกรณ์วัดค่าและบันทึกข้อมูลส าหรับทางเกษตร โดยค่าท่ีท าการวัด ได้แก่ 

อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ความเข้มแสง และค่า pH[4] [5]  โดยมีขอบเขตด าเนินการ คือ ท าการ

ออกแบบชุดอุปกรณ์ และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาขั้นสูง เพื่อท าการควบคุมการท างานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ซึ่งท าให้อุปกรณแ์ละเซ็นเซอร์สามารถวัดและบันทึกค่าได้ โดยได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้ส าหรับ  SD Card   และท าการ

เปรียบเทียบข้อมูลท่ีวัดได้นัน้กับอุปกรณท่ี์ได้มาตรฐานในพื้นท่ีส าหรับการทดลอง 
 

วิธีการด้าเนินการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ซึ่งเป็นวิธีการด าเนินการ วิธีการ

เป็นดังนี ้

1. ตัวแปรท่ีท าการศกึษา    

1.1 ตัวแปรตน้  : อุปกรณห์รือเซ็นเซอร์ วัดค่าและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นใน

ดิน ความเข้มแสงและ pH ในดนิ 

1.2 ตัวแปรตาม  : ค่าอุณหภูม ิความชืน้ในอากาศ ความชื้นในดนิ ความเข้มแสง และ pH ในดนิ 

2. ผังล าดับขั้นตอนการท างานของอุปกรณ ์ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 เริม่ตน้ 

โหลด Library 

รบันาฬิกาจากตวั RTC 

รบัคา่อณุภมูิ ความชืน้ 

ในอากาศ (DHT 22) 

รบัคา่ความชืน้ในดิน (Soil) 

รบัคา่ความเขม้แสง  

(GY-302) 

เก็บขอ้มลูเขา้  SD Card 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

3.1  จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

 
      ภาพที่ 2 จัดเตรียมอุปกรณ ์

 

3.2  ตอ่ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น DHT 22 

 
    ภาพที่ 3 ตอ่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 
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3.3 ตอ่ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น ความชืน้ในดิน (Soil)  

 
ภาพที่ 4 ตอ่เซ็นเซอร์วัดความชืน้ในดิน และคา่  pH ในดนิ 

 

3.4  ตอ่ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น ความชืน้ในดิน ความเข้มแสง 

 
     ภาพที่ 5 ตอ่เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง 
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3.5  ตอ่ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น ความชืน้ในดิน ความเข้มแสงและวันเวลา (RTC) 

 

 
ภาพที่ 6 ตอ่เซ็นเซอร์วัดเวลา 

 

3.6 ตอ่ตัววัดอุณหภูมิและความชื้น ความชืน้ในดิน ความเข้มแสง วันเวลา และ SD Card  

 
ภาพที่ 7 ตอ่อุปกรณบั์นทึก SD Card 
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ผลการทดลอง 
 จากการทดลองในงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถเก็บอุณหภูมิความช้ืนในอากาศและความชื้นในดนิ ดังภาพ 

 
ภาพที่ 8 อุณหภูมคิวามชื้นตลอดรายวัน 

 

 จากภาพท่ี 8 เป็นการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ตลอดท้ังวัน ตัง้แตว่ันท่ี  14 – 26 สิงหาคม 2562 

 
ภาพที่ 9 อุณหภูมคิวามชื้นรายช่ัวโมง 

 

  จากภาพท่ี 9 เป็นการเก็บความชื้นในดนิตลอด  24 ชั่วโมง ตั้งแตว่ันท่ี  14 – 26 สิงหาคม 2562 
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ภาพที่ 10 ผลแสดงการเก็บความเข้มแสง 

 

  จากภาพท่ี 10 เป็นการแสดงผลการเก็บความเข้มแสงของแสงอาทติย์ โดยมีหน่วยเป็น LUX โดยเป็นการ

ข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
 

 
ภาพที่ 11 อุณหภูมแิละความชื้นในอากาศ เฉลี่ยต่อวัน 

 

  จากภาพท่ี 11 เป็นการหาข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เฉลี่ยตอ่วัน ตั้งแตว่ันท่ี  14 – 26 สิงหาคม 2562 
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ภาพที่ 12 ความชื้นในดนิ เฉลี่ยตอ่วัน 

วิจารณ์และสรุปผล 
  ในงานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลอุณหภูมิความชื้นในอากาศ ความชื้นในดินและความเข้มแสงโดยสามารถ

บันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับเซ็นเซอร์ตามท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับใน 

การบันทึกข้อมูลนั้น สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยนามสกุลไฟล์จะเป็น .TXT ไฟล์ และถูกน ามาแปลงให้เป็นในรูปแบบ 

Excel  หรือแบบอื่น โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ ตรงตามความต้องการและน าไปเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ท่ีได้

มาตรฐาน ซึ่งมีความผิดพลาดอยู่ท่ี 2% ข้อมูลท่ีได้นั้นจะถูกจัดเรียงตามท่ีได้วางไว้คือ วัน เดือน ปี เวลา  อุณหภูมิใน

อากาศ ความชื้นในอากาศ ความชืน้ในดิน และความเข้มแสง ตามล าดับ ซึ่งสามารถบันทึกได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อธิการบดี  คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดี

วศิวกรรมศาสตร์ ท่ีให้การสนับสนุนสถานท่ี ปัจจัยการสนับสนุน ส าหรับในการท างานวิจัยคร้ังน้ีและขอบคุณนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยปีทุมวันส าหรับชว่ยในการออกแบบและจัดสรา้ง 
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อทิธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน ้าท่าในลุ่มน า้ยมตอนบน 

Effect of Land Use Change on Runoff in Upper Yom River Basin 

ต่อศักดิ ์ประเสริฐสังข์1 และ อนุสรณ์ บุญปก2* 

Torsak Prasertsang1 and Anusorn Boonpoke2* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาแบบจ าลองส าหรับใช้ในการประเมินปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน

ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประเมินปริมาณน้ า ท่าในกรณีท่ีต้องการศึกษาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าควร 

ลุ่มน้ าสาขาน้ าปี้ และลุ่มน้ าสาขาแมน่้ างาว ในปี พ.ศ. 2552 การใช้ประโยชนท่ี์ดนิส่วนใหญ่ยังคงเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ คิดเป็น

ร้อยละ 78.49 และจากกรณีการจ าลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาแมน่้ ายม

ตอนบน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าควร ลุ่มน้ าสาขาน้ าป้ี และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ างาว โดยการจ าลองสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ.  

2550-2558 พบว่า กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีมีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงหรือเปลี่ยนไปเป็นการใช้ท่ีดินแบบอื่น เช่น 

พื้นท่ีนาข้าว ผลการประเมินปริมาณน้ าท่าในทุกลุ่มน้ าสาขาให้ผลสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคอืในฤดูฝนจะ

ส่งผลให้เกิดการไหลหลากของน้ าหรือปริมาณน้ าท่าค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปกคลุมดิน ท าให้น้ ามีเวลาน้อยท่ีจะถูกดูดซับลึกลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ท้ังยังส่งผลให้ปริมาณน้ าท่า

ในช่วงฤดูแล้งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ 
 

ค้าส้าคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิ, ปริมาณน้ าท่า, แบบจ าลองอุทกวิทยา, ลุ่มน้ ายมตอนบน 
 

  

                                                           
1  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 
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*Corresponding author e-mail: torsak.p@ku.th  
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Abstract  
 The hydrology model was developed for estimation of the runoff Upper Yom basin.  The model can be 

performed properly to evaluate the effect of land use change to the runoff.  It was found that in the Upper Yom 

basin, Kuan basin, Nam-Pee basin, and Kgao basin in 2009, most of the land use area still be forest for 79.49%. 

Moreover, from the simulation of changing in land use change in Upper Yom basin, Kuan basin, Nam-Pee basin, 

and Kgao basin in 2007 – 2015 in the scenario forest area decreasing or changing to be others land use types 

such as rice field. The changing runoff in all sub-watershed areas are to be the same trend. In rainy season, the 

simulated runoff in case of forest area decreasing scenarios are greater than base case scenario.  Because, there 

is less time for water to be absorbed to the groundwater and it effects to the runoff water.   Consequently, there 

are a lesser amount of runoff water in the dry season when compared with the bases case scenario.  
 

Keywords: Land use change, Runoff, Hydrological modelling, Upper Yom river basin 
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บทน้า 

น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตรวมท้ังมนุษย์ เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานต่อการ

ด ารงชวีติ และยังมีความส าคัญตอ่ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนัน้การจัดการทรัพยากรน้ าอย่างถูกตอ้งจึงเป็น

สิ่งส าคัญในการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันจ านวนประชากรและความต้องการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ท าให้มีการแย่งชิงทรัพยากรน้ าและปัญหาการขาด

แคลนน้ าในหลาย ๆ พื้นท่ี โดยเฉพาะทางภาคเหนอืของประเทศ พบวา่ มกีารบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ ์และขยายเขตพื้นท่ีท า

การเกษตรมากขึน้อย่างกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแตส่่งผลกระทบต่อวัฏจักรของน้ าในธรรมชาติ การท่ีสิ่งปกคลุม

ดิน (Land cover) เปลี่ยนไปท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนองของน าืเปลี่ยนไป เช่น พื้นท่ีป่าไม้เปลี่ยนเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม หรือพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง จะท าให้การไหลของน้ าในฤดูฝนจะเร็วและแรงเนื่องจากพื้นท่ีป่าไม้ลดลง ไม่มีสิ่ง

ยึดเหนี่ยวหรือลดพลังงานการไหลของน้ าส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทะลายสูง สูญเสียหน้าดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไป หรือ

แม้แต่เกิดอุกภัยน้ าท่วมฉับพลันหรือน้ าไป่ไหลหลาก และอาจส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ

ประชาชนได้ ส่วนในฤดูแล้งเนื่องจากการลดลงของพื้นท่ีไม้ท าให้ความสามารถในการเก็กกักน้ าในดินลดลงท าให้ฤดู

แล้งเกิดปัญหาน้ าขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร เนื่องจากระบบการเกษตรของประเทศไทย

ยังเป็นการเกษตรนอกระบบชลประทาน ลุ่มน้ ายมเป็นลุ่มน้ าส าคัญในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย น้ าต้นทุนในลุ่ม

น้ ายมยังไหลไปลงแม่น้ าเจ้าพระยาก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ปัญหาด้านอุทกภัยในลุ่มน้ ายม แบ่งออกเป็น  

2 ลักษณะคือ 1) อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าตอนบนและล าน้ าสาขาต่าง ๆ จะเกิดจากการท่ีมีฝนตกหนักและ

น้ าป่าไหลหลากจากต้นน้ าลงมามาก จนล าน้ าสาขาหลักไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจาก

เส้นทางคมนาคมขวางทางน้ า และมีอาคารระบายน้ าไม่เพียงพอ พื้นท่ีท่ีถูกน้ าท่วมเป็นประจ า  ได้แก่ อ าเภอศรีส าโรง 

อ าเภอศรีสัชนาลัย อ าเภอบ้านดา่นลานหอย จังหวัดสุโขทัย อ าเภอวังช้ิน อ าเภอเด่นชัย และอ าเภอสูงเมน่ จังหวัดแพร่ 

และ 2) อุทกภัยท่ีเกิดในพื้นท่ีราบลุ่ม เกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและแม่น้ าสายหลักตื้นเขิน มีสามารถระบายน้ าไม่

เพยีงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ พื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมเป็นประจ า ได้แก่ อ าเภอลอง อ าเภอ

ร้องกวาง จังหวัดแพร่  อ าเภอกงไกรลาศ  อ าเภอคีรีมาศ  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  อ าเภอบาง

ระก า จังหวัดพษิณุโลก อ าเภอสามงา่ม อ าเภอโพทะเล อ าเภอเมอืง จังหวัดพจิิตร  กิ่งอ าเภอทุ่งทราย และอ าเภอเมอืง  

จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนปัญหาภัยแลง้ในลุม่น้ ายมเกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงยาวนาน ท าให้พืน้ท่ีการเกษตรท่ีอยูน่อกเขต

ชลประทานเกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมท้ังการใช้น้ าในกิจกรรมอื่น ๆ 

ด้วยตามข้อมูล กชช.2ค. ปี 2542 [1] หมู่บ้านในลุ่มน้ านี้มีท้ังหมด 2,472 หมู่บ้าน พบว่ามีหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ า 

จ านวน 1,739 หมู่บ้าน (ร้อยละ 70.35) โดยแยกเป็นหมู่บ้านท่ีขาดแคลนเพื่อการเกษตร จ านวน 1,030 หมู่บ้าน  

(ร้อยละ 41.67) และหมูบ้่านขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร จ านวน 709 หมูบ้่าน (ร้อยละ28.68) 

หมู่บ้านท่ีประสบภัยแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย 520 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.90 ของหมู่บ้านท่ี

ประสบภัยแล้งท้ังหมด 

การศึกษาหรือคาดการณ์ปริมาณน้ าท่าในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ ายม โดยใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีให้ผลการประเมินท่ีเชื่อถือได้ ก็จะสมารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในก ารตัดสินใจ 

ก าหนดมาตรการ วางแผนการจัดการแหล่งน้ าในลุ่มน้ ายมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2546 กิตติพงษ์ ธนาศิริ

ยะ [2] ได้ใชแ้บบจ าลอง SWAT ประเมินสัมพันธภาพล าน้ าย่อย โดยได้ก าหนดพืน้ท่ีท่ีใชใ้นการศกึษา ได้แก่ พื้นท่ีลุม่น้ า

แมต่ื่นตอนบน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ มพีื้นท่ีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพืน้ท่ีลุ่มน้ าออกเป็น 7 พื้นท่ีลุ่ม

น้ าย่อยและ 10 หน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRU, Hydrologic Response Unit) ผลการศึกษาได้น ามาเสนอดว้ย
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แบบจ าลองระดับความสูง ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลบนระบบภูมิสารสนเทศเป็นแบบจ าลองเคลื่อนไหว 360 o แสดง

สภาพภูเขาสูงของพื้นท่ีศึกษาและปริมาณน้ าหลากในลุ่มน้ า และจากการจ าลองสภาพล าน้ าโดยแบบจ าลอง SWAT 

พบว่าโครงข่ายล าน้ าท่ีจ าลองขึ้นมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพล าน้ าจริง และมีปริมาณน้ าท่าท่ีค านวณได้ใกล้เคียงกับ 

ค่าจากการตรวจวัดในขนาดท่ียอมรับได้ นอกจากนี้ยัง พบว่า ส่วนใหญ่พารามิเตอร์ท่ีอ่อนไหวคือ คุณสมบัติทาง

กายภาพ เชน่ ปริมาณน้ าท่ียอมให้มีในดินและค่า Curve Number (CN) แบบจ าลองท่ีได้รับการปรับเทียบของแตล่ะช่วง

การเปลี่ยนแปลง ถูกน ามาใช้ประมาณค่าปริมาณน้ าท่าจากข้อมูลตรวจวัดน้ าฝนรายวันในช่วงปี พ.ศ. 2541-2545 

เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ท่ีดนิ [3] ท้ังน้ี Watson [6] ได้ใชแ้บบจ าลอง SWAT ท านายผล

ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ในพื้นท่ีลุ่มน้ า Woady Yaloak มีพื้นท่ีรับน้ า 1,157 ตารางกิโลเมตร ในประเทศ

ออสเตรเลีย พบว่า พื้นท่ีป่าไม้จะดักฝนได้ในปริมาณท่ีมากกว่า จากนั้นจะมีการปลดปล่อยน้ าออกมาจากดินท่ีความ

ลึกมากกว่าการใช้ท่ีดนิแบบทุ่งหญ้า หรือพื้นท่ีการเกษตร อกีทัง้ยังมีปริมาณการระเหยท่ีมากกว่าด้วย และสรุปการใช้

ท่ีดินของพื้นท่ีป่ายูคาลิปตัส มีการลดการสูญเสียจากการระเหยน้อยลงกว่าการใช้ท่ีดินแบบทุ่งหญ้า นอกจากนี้  

จเร ทองด้วง [4] ได้ท าการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดินและปริมาณการใชน้้ าของพืช ตอ่สมดุลของน้ า

และลักษณะการไหลของน้าลุม่น้ ายม โดยพบวา่ การศึกษาการผันแปรของปริมาณน้าท่าในชว่งฤดูกาล 4 และ 6 เดอืน 

มีปริมาณน้ าท่าในช่วงหน้าน้ ามีแนวโน้มไม่คงท่ี แต่ในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ าท่ามีแนวโน้มท่ีลดลง เกี่ยวกับช่วงเวลา

การไหลของน้ าท่า พบว่า ช่วงเวลาการไหลสั้นท่ีสุดของปริมาณน้ า 25% และ 50% ในช่วงหน้าน้ า มีแนวโน้มท่ีสั้นลง 

ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงการเสี่ยงตอ่อุทกภัยในหน้าน้ า ในขณะท่ีช่วงเวลาการไหลของน้ าทา่จ านวน 1% และ 5% สุดท้ายของปี

มีแนวโน้มท่ียาวออกในเกือบทุก ๆ ลุ่มน้ าย่อย ถึงแม้ว่าค่าสหสัมพันธ์ต่ าแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดช่วงแล้งน้ าท่ีรุนแรง

และยาวนานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เทวินทร์ แก้วเมืองมูล และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ [5] ได้ศึกษาอิทธิพลของ

การเกษตรต่อปริมาณน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าทา โดยใช้แบบจาลอง SWAT ซึ่งพบว่าแบบจาลองอุทกวิทยา SWAT สามารถ

ประยุกต์ใช้กับพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ทาได้ และค านวณอัตราการไหลของน้ าและปริมาณน้ าท่าของแต่ละลุ่มน้ าย่อยได้ แต่

แบบจ าลอง SWAT ต้องการข้อมูลจ านวนมากเพื่อให้แบบจ าลองมีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูล

การจัดการอ่างเก็บน้ า เช่น ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บในแต่ละเดือน อัตราการปล่อยน้ าในแต่ละวัน รวมไปถึงข้อมูล

ภูมิอากาศท่ีต้องใช้ข้อมูลในพื้นท่ี ในบางพื้นท่ีท่ีขาดข้อมูลก็ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง SWAT ได้ยาก และผลการค านวณ

จะไม่ถูกต้องและไม่แม่นย า แบบจ าลอง SWAT ถูกน ามาใช้งานเพื่อจ าลองน้ าท่า และอัตราการน าพาตะกอน พื้นท่ี

ศึกษาคือ Malian River ซึ่งเป็นลุ่มน้ าย่อยของแม่น้ าเหลือง ประเทศจีน ผลของการจ าลองสภาพพื้นท่ีออกมาเป็นท่ีน่า

พอใจ ส าหรับผลการปรับเทียบน้ าท่าระหว่างแบบจ าลองกับค่าท่ีวัดได้จรงิ มคี่าผิดพลาด Absolute Error เท่ากับ 0.38 

ส่วนค่าความผิดพลาดของการจ าลองการตกตะกอน มีค่าความผิดพลาดร้อยละ 58.7 เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูล 

ถึงแมจ้ะมคีวามผิดพลาดมากแต่ก็ยังมคีวามสัมพันธ์กันอยูร่ะหว่างค่าท่ีวัดได้จรงิกับคา่ที่ได้จากแบบจ าลอง [7]  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกตแ์บบการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลส าเร็จของ

งานวิจัยสามารถน าไประกอบเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า และการจัดการการใช้ท่ีดินของ

หนว่ยงานในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาแมน่้ ายม ซึ่งปัจจุบันมเีพยีงข้อมูลตรวจวัดของกรมชลประทานในอดีตและปัจจุบันเท่านั้น

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้วา่ ถ้าในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินขึ้น ปริมาณน้ าท่า

จะเปลี่ยนไปเท่าใดอย่างไรบ้าง ซึ่งผลส าเร็จของงานวจิัยจะสามารถตอบค าถามเหลา่นี้ล่วงหนา้ได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางอุกวิทยาท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการประเมินปริมาณ

น้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน้ ายมตอนบน และประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินใน

พื้นท่ีลุม่น้ ายมตอนบน 
 

พื นที่ศึกษา 

งานวจิัยนี้ได้จ าลองปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน ลุ่มน้ าสาขาแมน่้ าควร ลุ่มน้ าสาขาน้ าปี้ และ

ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ างาว ซึ่งมีพื้นท่ี รวม 3,344,736 ไร่  หรือ 5,351.76 ตารางกิโลเมตร การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ 

ร้อยละ 78.49 เป็นพื้นท่ีป่าไม้ เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร รองลงมามีการใช้ประโยช์ท่ีดินเป็นพื้นท่ีไปลูกพืชไร่ 

ร้อยละ 6.64  

สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตลุ่มน้ าท่ีศึกษาโดยภาพรวม ประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์ท่ีดินหลักๆ 

ได้แก่ (1) การใช้ประโยชนท่ี์ดนิพืน้ท่ีป่าไม้ มพีื้นท่ีคดิเป็นร้อยละ 78.49 (2) การใช้ประโยชนท่ี์พืน้ท่ีปลูกพืชไร่ มพีื้นท่ีคดิ

เป็นร้อยละ 6.64 (3) การใช้ประโยชน์ท่ีดินไร่หมุนเวียน มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 3.92 และ (4) การใช้ท่ีดินพื้นท่ีรอสภาพ

ฟื้นฟ ูมพีื้นท่ีคดิเป็นร้อยละ 2.27 ดังแสงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การใช้ประโยชนท่ี์ดนิในพื้นท่ีศึกษา 

 
 

ในพื้นท่ีศึกษาลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด 1,304,413 ไรื่ ส่วนลุ่มน้ าสาขาล าน้ าปี้ มีข

นาเล็กท่ีสุด 399,600 ไร่ จากข้อมูลในภาพท่ี 1 พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าสาขา เป็นพื้นท่ีป่าไม้

คิดเป็น ร้อยละ 69.98-83.72 รองลงมาเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่ ไร่หมุนเวียน และพื้นท่ีป่ารอสภาพฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม

 า          
ล ่    า า า

  ่   า  ต    

ล ่    า า า

  ่   า   

ล ่    า า า

   า ้ี

ล ่    า า า

  ่   างา 
    ล 

  ื      ่           ฟื้  ฟ 47,532              16,478        10,141          1,632          2.27            

 ื     137,890             27,228        33,504        23,566       6.64            

  ื      ่     1,000,927          422,333      279,627      922,277      78.49          

  ื       ็     ็ 11,493               2,818          2,238          10,493        0.81            

     20,870              4,187          15,283        18,574        1.76            

      35,155              12,575        17,575         49,362        3.43            

     ญ                     ื             114                    89              124              90              0.01            

    ื     21,722               2,789         4,492          11,835        1.22            

            10,620               46,054        30,118         44,452        3.92            

  ื                          12,437               3,854         5,638          17,592        1.18             

  ื         5,652                759            860             1,687          0.27            

   พื      (  ่) 1,304,413          539,165     399,600      1,101,558   100             



1790 

 
 

-Proceeding- 

 

จากการส ารวจพื้นท่ี พบว่ามีการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพื่อการเกษตรและไร่เลื่อนลอยอยู่โดยท่ัวไป โดยเฉพาะลุ่มน้ า

สาขาน้ าป้ี และมีพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมโดยพบมากที่สุดในลุ่มน้ าสาขาแมน่้ ายมตอนบนและลุม่น้ าสาขาแมน่้ าควร  
 

 
ภาพที่ 1 การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในพืน้ท่ีศึกษา ปี พ.ศ. 2552 

 

หลักการของแบบจ้าลอง SWAT (Soil and Water Assessment Tool) 

แบบจ าลอง SWAT เป็นแบบจ าลองท่ีใช้ท านายการจัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตรในพื้นท่ีลุ่มน้ า ในอดีต 

มักจะพจิารณาปัจจัยเฉพาะตัวน้ า (Water Body) ร่องน้ า ความลึกการไหลในร่องน้ า เป็นตน้ โดยไมไ่ด้พิจารณาปัจจัยร่วม

อื่น ๆ ในลุ่มน้ าเข้ามาเป็นองค์ประกอบท าให้การคาดการณ์แตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงอยา่งมาก โดยเฉพาะเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จนกระท่ัง Arnold et al. [8] ได้พัฒนาเคร่ืองมือ Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT) ส าหรับการประเมินปริมาณน้ าท่า ปริมาณตะกอน และปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร 

ภายในพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดเล็ก ลุ่มน้ าขนาดใหญ่และลุ่มน้ าท่ีมีความซับซ้อน โดยสามารถค านวณเป็นรายวันต่อเนื่อง 

ตามระยะเวลาท่ียาวนานได้ โดยแบบจ าลอง SWAT อาศัยข้อมูลพื้นฐานเชิงกายภาพ แทนการใช้สมการถดถอยใน 

การอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีน าเข้ากับผลลัพธ์ ซึ่งข้อมูลพื้นฐานเชิงกายภาพท่ีแบบจ าลอง SWAT ตอ้งการ 

มีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลพืช และข้อมูล 

การจัดการท่ีดิน (Land Management Practices) ท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับน้ าที่พิจารณา ซึ่งกระบวนการทางกายภาพเกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการเคลื่อนท่ีของน้ า การเคลื่อนท่ีของตะกอน การเจริญเติบโตของพืช การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (Nutrient 

Cycling) เป็นต้น โดยกระบวนเหล่านี้สามารถจ าลองได้โดยใช้ข้อมูลทางกายภาพป้อนสู่แบบจ าลอง SWAT ซึ่งประโยชน์ท่ี

ได้จากการใช้แบบจ าลองโดยวิธีดังกล่าว ได้แก่ ในพื้นท่ีรับน้ าไม่ต้องมีการติดตั้งเคร่ืองมือเพื่อท าการตรวจวัดข้อมูล เช่น 

ข้อมูลปริมาณน้ าท่า ปริมาณตะกอน คุณภาพน้ า เป็นต้น โดยสามารถจ าลองได้ด้วยแบบจ าลอง และสามารถหา

ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลท่ีน าเข้าในแบบจ าลอง เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดการ

ท่ีดิน (Management practices Changes) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Changes) การเปลี่ยนแปลงพืช 

(Vegetation Changes) เป็นต้น ที่มีผลต่อคุณภาพน้ าหรือตัวแปลอื่น ๆ ท่ีสนใจ นอกจากนี้แล้วแบบจ าลอง SWAT ยังใช้ใน

ศกึษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระยะยาว ท่ีเกิดจากปัญหาในหลาย ๆ ด้าน จากมลภาวะท่ีคอ่ย ๆ สะสมได้ 

ในการค านวณหาปริมาณน้ าท่ีไหลลงสู่แม่น้ า อา่งเก็บน้ า หรือหนองบึงต่าง ๆ จากปริมาณฝนท่ีตกลงในพื้นท่ีนั้น

สิ่งหนึ่งท่ีจ าเป็นจะต้องท าการค านวณหรือท าการวัดคือพื้นท่ีรับน้ า ถ้าหากมีการค านวณหรือวัดผิดพลาดก็จะส่งผลต่อ

ปริมาณน้ าที่เกิดขึ้นผิดพลาดตามไปด้วย ซึ่งความหมายของพื้นท่ีรับน้ าคือ พื้นท่ีซึ่งเมื่อฝนตกลงมาแล้ว น้ าจะไหลรวม

กันลงสู่แม่น้ า อ่างเก็บน้ า หรือหนองบึงนั้น ๆ โดยในการค านวณหาพื้นท่ีรับน้ าจะได้จากการสากเส้นแบ่งขอบเขตพื้นท่ีรับ

น้ าตามสันปันน้ า ซึ่งได้แก่ แนวสันเขาหรือสันเนินต่าง ๆ ท่ีได้จากการพิจารณาเส้นช้ันความสูง จากที่กล่าวไว้ข้างต้น  

ในการหาพื้นท่ีรับน้ านัน้สามารถพจิารณาได้จากข้อมูลเส้นชั้นความสูง แตอ่ยา่งไรก็ตามเส้นชัน้ความสูงไมเ่หมาะส าหรับใช้

ในการวเิคราะห์เพื่อสร้างแบบจ าลองมากนัก โดยในปัจจุบันการสร้างแบบจ าลองจะใช้เคร่ืองมือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ท าการวิเคราะห์การแบ่งพื้นท่ีรับน้ าได้จากข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) เป็นข้อมูลท่ีแสดงถึง

ความสูงต่ าของระดับภูมิประเทศในรูปแบบ กริดเซลล์ โดยในแต่ละกริดเซลล์จะบรรจุค่าความสูงไว ้และในการศกึษาครั้ง

นี้ได้เลือกใช้แบบจ าลอง SWAT ซึ่งท างานร่วมกับโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการก าหนดหรือแบ่งพื้นท่ีรับน้ า 

ซึ่งจะมีขั้นตอนการท างานดังนี้ (1) การค านวณทิศทางการไหล (flow direction) เป็นการหาทิศทางการไหลของน้ าจากจุด

หนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยกริดเซลล์แต่ละกริดจะท าการเชื่อมต่อกับอีกกริดเซลล์หนึ่งซึ่งเป็นต าแหน่งใกล้เคียงและมีค่า 

Digital Number ท่ีต่ า (2) การค านวณการไหลสะสม (flow accumulation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต่อเนื่องมาจากขั้นตอน 

 flow direction โดยท่ีกริดเซลล์ท่ีมีการไหลสะสมสูงจะถูกก าหนดให้เป็นช่องทางการไหลของน้ า และ (3) การก าหนด

ขอบเขตลุ่มน้ า (watershed delineation) จะเป็นการก าหนดเส้นขอบเขตพื้นท่ีรับน้ าจากค่าการไหลสะสมของกริดเซลล์ 

ท่ีมีคา่นอ้ยเข้าด้วยกัน 

หนว่ยตอบสนองทางอุทกวิทยาในแบบจ าลอง SWAT (Hydrologic Response Units, HRUs) โดยท่ัวไปแล้วในแต่ละ

พื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยมีการใช้ท่ีดิน ชนิดดิน ความลาดชัน และการจัดการท่ีดินท่ีแตกต่างกันออกไปกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีลุ่มน้ า 

เช่น ในพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยหนึ่งอาจจะมกีารใช้ท่ีดินมากกว่า 1 ชนิด หรือมีการจัดการในท่ีดิน ของพืชแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของดินและลักษณะความลาดชันของพื้นท่ี โดยในแต่ละส่วนพื้นท่ีของลุ่มน้ านั้นก็จะ 

มคี่าพารามเิตอร์ทางอุทกวิทยาท่ีตา่งกันออกไป เชน่ ค่า CN Number ซึ่งจะขึน้อยูก่ับการใชท่ี้ดนิในพื้นท่ีน้ัน ๆ เป็นตน้ และ

ย่อมท่ีจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางด้านอุทกวิทยาท่ีต่างกันออกไปด้วย ซึ่งถ้าหากจะก าหนดให้ในแต่ละลุ่มน้ าย่อยมี

ค่าพารามิเตอร์เพียงค่าเดียวแล้วอาจจะท าให้ผลลัพธ์ท่ีได้จากพื้นท่ีไม่สามารถท่ีจะเป็นตัวแทนของพื้นท่ีท้ังหมด  

ยิ่งถ้าพื้นท่ีลุม่น้ ามขีนาดใหญ่ดว้ยแล้วอาจจะส่งผลตอ่การประเมนิผลลัพธ์ท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

แบบจ าลอง SWAT จะอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีในโปรแกรม GIS โดยการน าเข้าชั้นข้อมูล 3 ชั้นข้อมูล 

ได้แก่ ชั้นข้อมูลการใช้ท่ีดิน ชั้นข้อมูลชนิดดิน และชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี มาท าการซ้อนทับข้อมูล ซึ่งผล 

การซ้อนทับข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ได้ชั้นข้อมูลใหม่ และชั้นข้อมูลใหม่นี้ในแต่ละขอบเขตท่ีเกิดจากการตัดกันของ 3 ชั้น

ข้อมูลก็จะประกอบด้วย การใชท่ี้ดนิ ชนดิดิน และความลาดชันท่ีแตกตา่งกันออกไป เชน่ FRSE/soil-62/10-30, PDDY/soil-
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29/0-10 เป็นต้น ซึ่งเรียกแต่ละขอบเขตนี้ว่า หน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา โดยในพื้นท่ีลุ่มน้ าย่อยหนึ่งในแบบจ าลอง 

อาจจะประกอบไปด้วย HRUs มากกว่า 1 HRUs ขึ้นไป และในแต่ละ HRUs ก็สามารถท่ีจะท าการป้อนค่าพารามิเตอร์ทาง

อุทกวิทยาท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละ HRUs โดยการค านวณในลักษณะนี้ท าให้แบบจ าลองมีความละเอียดและ

นา่เชื่อถือมากขึน้ 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจ้าลองเพื่อการประเมนิปริมาณน ้าท่าในพื นที่ศกึษา 

งานวจิัยนี้เป็นการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อประเมินปริมาณท่าโดยใชแ้บบจ าลอง Soil and Water Assessment Tool 

(SWAT) ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าควร ลุ่มน้ าสาขาน้ าป้ี และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ างาว ประกอบด้วย

ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) พัฒนาแบบจ าลองให้เหมาะสมตอ่การใชใ้นการประเมนิปริมาณน้ าท่าในพื้นท่ีศึกษา และ 2) ประเมิน

ปริมาณน้ าท่าจากการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิในกรณีจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสภาพทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า

ยมตอนบน ใช้แบบจ าลอง SWAT ท่ีต้องได้รับการสอบเทียบแบบจ าลองให้สามารถประเมินปริมาณน้ าท่าได้ใกล้เคียงกับ

ค่าท่ีได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรมชลประทาน โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีต่าง ๆ เพื่อท าการ

ปรับเทียบแบบจ าลองอย่างน้อย 3-5 ปี แล้วจึงจะน าแบบจ าลองท่ีปรับเทียบแล้วไปใชป้ระเมินสถานการณ์จ าลองปริมาณ

น้ าท่า ในพื้นท่ีศึกษาโดยมขีั้นตอนแสดงในภาพท่ี 2 ดังนี้ 

 ก าหนดขอบเขตลุ่มน้ า โดยใช้ขอบเขตลุ่มน้ าที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ในรูปแบบข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ และก าหนดจุดออกของลุ่มน้ าสาขายอ่ย ตามท่ีได้ก าหนดไวแ้ละ 

มกีารเก็บข้อมูลตรวจวัด เพื่อจะท าการปรับเทียบแบบจ าลองตอ่ไป 

 สร้างหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา (HRUs) ด้วยการป้อนข้อมูลเชิงพื้นท่ี ได้แก่ แผนท่ีการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิ แผนท่ีชุดดิน และความลาดชันของพื้นท่ีลุม่น้ า  

 ป้อนข้อมูลอุตุนยิมวทิยา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ  

 การสอบเทียบแบบจ าลอง ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดจากภาคสนามในลุ่มน้ าสาขาย่อย และข้อมูล

การตรวจวัดจากกรมชลประทานในการปรับเทียบ และปรับค่าพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อปริมาณน้ าท่า จนกว่าจะได้ผลลัพธ์

จากแบบจ าลองใกล้กับค่าตรวจวัดจริง โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรมชลประทาน ได้แก่ สถานี 

Y.20 Y.1C และ Y.37  โดยพจิารณาเปรียบค่าตรวจวัดกับค่าท่ีได้จากแบบจ าลองใชส้ถิตคิ่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R2) 

 เมื่อได้แบบจ าลองท่ีเหมาะสมต่อการประเมินปริมาณน้ าท่าแล้วก าหนด Scenario เพื่อให้การจ าลอง

สถานการณ์สอดคล้องกับแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ าสาขา

แมน่้ ายมตอนบนอย่างเหมาะสม โดยแผนท่ีการใช้ท่ีดินจะใชข้้อมูลจากฐานข้อมูลของส านักงานพัฒนาท่ีดินซึ่งเป็นรูปแบบ

ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) ท้ังนี้ตัวอย่าง scenarios ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต ได้แก่ Scenario 1) พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มขึน้ Scenario 2) พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มขึน้ และ Scenario 3) พื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มขึน้ 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาและประยุกตใ์ชแ้บบจ าลอง 

 

1)  การรวบรวมข้อมูลเพื่อน้าเข้าแบบจ้าลอง 

ในการศึกษานีเ้ลอืกใช้แบบจ าลอง SWAT ในการวิเคราะห์สภาพน้ าท่าของพืน้ท่ีศึกษา โดยแบบจ าลองนี้ใช้

งานร่วมกับโปรแกรมทางด้าน GIS ในการศึกษานี้ใช้แบบจ าลอง ArcSWAT ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีท างานร่วมกับ

โปรแกรม ArcGIS ในการสร้างแบบจ าลองนี้จะต้องเตรียมขอ้มูลเพื่อน าเขา้แบบจ าลอง โดยรายละเอยีดของตัวแปรท่ีใช้

ในแบบจ าลอง SWAT แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลท่ีใชใ้นแบบจ าลอง SWAT 

ชัน้ขอ้มูล ท่ีมาของข้อมูล 

1. ข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชงิตัวเลข  

(Digital Elevation Model, DEM) ขนาด 30x30 เมตร 

- ส านักงานทรัพยากรน้ า  

2. ข้อมูล GIS แผนที่การใช้ท่ีดนิ - ส านักงานทรัพยากรน้ า 
3. ข้อมูล GIS แผนที่กลุ่มชุดดนิ  - ส านักงานทรัพยากรน้ า 
4. ข้อมูล GIS ขอบเขตลุม่น้ าและเสน้ล าน้ า  - ส านักงานทรัพยากรน้ า 
5. ข้อมูลฝนรายวัน 10 ป ี - กรมอุตุนยิมวทิยา 
6. ข้อมูลปริมาณน้ าท่า  - www.hydro-2.com  
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2)  สถานีตรวจวัดในพื นที่ศกึษา 

งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ าฝน อุตุนิยมวิทยา และปริมาณน้ าท่าจากกรม

อุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง SWAT โดยมีต าแหน่งท่ีตั้งของสถานีตรวจท้ังหมด 

แสดงในภาพท่ี 3  
 

 
ภาพที่ 3 ต าแหนง่พกิัดสถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าในพืน้ท่ีศึกษา 

 

3)  การปรับเทียบและการตรวจสอบแบบจ้าลอง 

การปรับเทียบแบบจ าลอง (Calibration) โดยใช้อัตราการไหลรายเดือนและปริมาณน้ าท่ารายเดือนท่ีสถานี 

Y20 ข้อมูลท่ีใช้ปรับเทียบใช้ข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 ผลของการปรับเทียบแบบจ าลอง แสดงในภาพท่ี 4  

จากการปรับเทียบจะเห็นได้ว่าค่า R2 อยู่ในช่วง 0.7946 และจากการตรวจสอบแบบจ าลอง (Validation) ด้วยการใช้

ข้อมูลปริมาณน้ าท่าท่ีตรวจวัดในลุ่มน้ าแม่ควร ปี พ.ศ. 2556 จากสถานีตรวจวัด Y36 เปรียบเทียบการผลจาก

แบบจ าลอง พบว่ามีค่า R2 = 0.87 ปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ าป้ีจากแบบจ าลองเปรียบเทียบกับ ปริมาณน้ าท่าจาก 
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การตรวจวัดสถานีตรวจวัด Y24 มคี่า R2 = 0.89 ดังแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 ตามล าดับ แสดงวา่แบบจ าลองสามารถ

น ามาใชใ้นการประเมินผริมาณน้ าท่าในพื้นท่ีศึกษาได้อยา่งเหมาะสม 
 

 
ภาพที่ 4 การปรับเทียบแบบจ าลองโดยใชข้้อมูลการตรวจวัดท่ีสถานี Y20 

 

 
ภาพที่ 5 การปรับเทียบแบบจ าลองโดยใชข้้อมูลการตรวจวัดท่ีสถานี Y36 
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ภาพที่ 6 การปรับเทียบแบบจ าลองโดยใชข้้อมูลการตรวจวัดท่ีสถานี Y24 

 

การคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ในการจ าลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในลุ่มน้ าท่ีศึกษา ได้ก าหนดสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในลุ่มน้ าในกรณีแตกต่าง ๆ 5 สถานการณ์ ดังแสดงในตารางท่ี 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงการ

ใชท่ี้ดนิท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นท่ีลุม่น้ ายมตอนบน ลุ่มน้ าควร ลุ่มน้ าปี้ และลุ่มน้ างาว ได้แก่ การลดลงของพื้นท่ี

ป่าไม้เปลี่ยนเป็นพื้นท่ีนาข้าว พืชสวน และไม้ผล และการเปลี่ยนเปลงท่ีในอนาคตพื้นท่ีนาข้าวเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีป่า หรือ

พชืไร่ แล้วน าข้อมูลจากการก าหนดสถานการณม์าประเมินปริมาณน้ าท่าท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลุ่มน้ าสาขาย่อย ๆ 
 

ตารางที่ 3  การก าหนดสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดนิท้ัง 5 กรณี 

Scenario 

การใช้ประโยชนท่ี์ดนิเดิม เปลี่ยนเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิใหม ่

ชนิดพืน้ท่ี ร้อยละ ชนิดพืน้ท่ี ร้อยละ ชนิดพืน้ท่ี ร้อยละ 

1 พื้นท่ีป่า 100 พื้นท่ีป่า 70 นาข้าว 30 

2 พื้นท่ีป่า 100 พื้นท่ีป่า 70 พชืสวน 30 

3 พื้นท่ีป่า 100 พื้นท่ีป่า 70 ไมผ้ล 30 

4 นาข้าว 100 นาข้าว 70 พื้นท่ีป่า 30 

5 นาข้าว 100 นาวขา้ว 70 พชืไร่ 30 
 

จากการจ าลองปริมาณน้ าท่าโดยแบบจ าลอง SWAT ตามการจ าลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินใน

ลุ่มน้ าสาขาย่อย ๆ ท้ัง 5 สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ าท่ากรณีปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินโดยใช้ข้อมูลการใช้ท่ีดินของปี 2552 เป็นปีฐาน 

(Base) พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กรณีต่าง ๆ ท าให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ าท่าในแต่ละลุ่มน้ าสาขา

ย่อย แสดงดังภาพท่ี 7-10 ส าหรับกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากพื้นท่ีป่าไม้ลดลง เป็นพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ 

แบบอื่นโดยเฉพาะเปลี่ยนไปเป็นนาข้าส าหรับ (Scenario 1, 2 และ 3) ในทุกลุ่มน้ าสาขายอ่ยท่ีท าการศกึษาจะให้ผลปริมาณ
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น้ าท่าท่ีสูงในชว่งฤดูฝนคือประมาณเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกตท่ีิไมม่กีารเปลี่ยนแปลง

การใชท่ี้ดนิ หรือกรณี Base เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน ท าให้คา่พารามิเตอร์ทางอุทกวิทยาเปลี่ยนไป เช่น 

ค่า Curve Number ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหวา่งความยากง่ายของน้ าในการซึมผ่านชั้นดิน ซึ่งขึน้อยูก่ับการใชท่ี้ดนิ และ

ชนดิดินในพื้นท่ีนัน้ ๆ ส่งผลตอ่ผลลัพธ์ทางด้านอุทกวิทยาท่ีเปลี่ยนไป จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในลักษณะ

นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาน าืท่วมและปัญหาน้ าป่าไหลหลากในพื้นท่ีท่ีมคีวามลาดชันสูง ในฤดูฝน แต่เมื่อพิจารณา

ปริมาณน้ าท่าในชว่งฤดูแล้งเดื่อนเดอืนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน พบวา่ ในพื้นท่ีลุม่น้ าสาขายอ่ยท่ีศึกษา มปีริมาณน้ าท่า

ท่ีไหลออกจากพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาย่อยท้ัง 4 ลุ่มน้ ามีปริมาณลดอย่างมากหรือในบางปีแทบไม่มีการให้น้ าของลุ่มน้ าสาขา

ยอ่ยเลย ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในชว่งฤดูแล้ง เนื่องจากไมม่กีารชะลอน้ ากักเก็บไวใ้นดินและพื้นท่ีป่าไม้ 

ส่วนกณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ดินจากพื้นท่ีนาข้าวเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีปลูกพืชไร่ (Scenario 4 และ 5) 

จากการจ าลองโดยแบบจ าลองไม่เห็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าอย่างชัดเจนในพื้นท่ีลุ่มน้ าขาย่อยท่ี

ศึกษา ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง อาจเนื่องมาจากในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีศึกษา มีพื้นท่ีนาข้าวอยู่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปริมาณพื้นท่ีป่าไม้ของท้ังพื้นท่ีศึกษา ซึ่งคิดเป็นพื้นท่ีนาข้าวประมาณ ร้อยละ 3.43 ของท้ังพื้นท่ีศึกษาเท่านั้น อย่างไรก็

ตาม โดยท่ัวไปนั้น การท าให้ป่ากลับไปอยู่ในสภาพป่าท่ีสมบูรณ์เต็มพื้นท่ีจะท าให้ปริมาณน้ าท่าลดลง ในฤดูฝนนน้ าจะลด

ความเร็วและรุนแรงในการไหลบ่า ท้ังนี้เพราะป่าจะช่วยดูดซับน้ าไว้และท าให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในการซึมลึกลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน 

น้ าใต้ดินจะมปีริมาณเพิ่มขึ้นและน้ าผิวดินจะมปีริมาณลดลง และจากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบวา่ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า

สาขาย่อยท่ีมีพื้นท่ีป่ามากจะมีค่าสัมประสิทธ์ิน้ าท่าต่ า ดังนั้นในพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีมีพื้นท่ีป่าสมบูรณ์เมื่อฝนตกลงมาป่าจะช่วย

ชะลอการไหลของน้ าท่าและกักเก็บไว้ในพื้นดินและจะค่อยๆปล่อยให้น้ าไหลออกมาอย่างช้า ๆ ในฤดูแล้ง เปรียบเสมือน

ฟองน้ าท่ีเก็บกักน้ าไว ้
   

 
ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดอืนในลุม่น้ าสาขาแมน่้ ายมตอนบน 

 



1798 

 
 

-Proceeding- 

 

 
ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดอืนในลุม่น้ าสาขาแมน่้ าควร 

 

 
ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดอืนในลุม่น้ าสาขาน้ าปี้ 
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ภาพที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดอืนในลุม่น้ าสาขาแมน่้ างาว 

 

สรุปผลการวิจัย 
หลังจากท่ีมีการปรับเทียบและตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองแลว้ พบวา่ แบบจ าลองท่ีพัฒนาจาก

งานวจิัยนี้สามารถน ามาใชส้ าหรับการประเมนิปริมาณน้ าทา่ในลุ่มน้ ายมตอนบนได้อย่างหเหมาะสม สมารถน าไปใชใ้น

การประเมินปริมาณน้ าท่าในกรณีท่ีต้องการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินได้เป็นอย่างดี และจาก

กรณีการจ าลองสถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน ลุ่มน้ า

สาขาแม่น้ าควร ลุ่มน้ าสาขาน้ าป้ี และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ างาว โดยการจ าลองสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ.  2550-2558 

พบว่า กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงหรือเปลี่ยนไปเป็นการใช้ท่ีดินแบบอื่น เช่น พื้นท่ีนาข้าว ผล

การประเมินปริมาณน้ าท่าในทุกลุม่น้ าสาขาให้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคอืในฤดูฝนจะส่งผลให้เกิดการไหลหลากของน้ า

หรือปริมาณน้ าท่าค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีปกติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปกคลุมดนิ ท าให้น้ ามี

เวลาน้อยท่ีจะถูกดูดซับลึกลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ท้ังยังส่งผลให้ปริมาณน้ าท่าในช่วงฤดูแล้งลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกรณี

ปกติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยในอนาคตควรจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น พื้นท่ีป่าไม้เปลี่ยนเป็นพืชไร่ 

(ข้าวโพด) หรือกรณีการเปลี่ยนไร่เลื่อนลอยเป็นพื้นป่าไม้ เป็นต้น  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการลุ่มน้ า

อย่างบูรณาการ โดยพิจารณาสภาพปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ปริมาณความต้องการใช้น้ าท้ังหมดในพื้นท่ี เป็นต้น 

เพื่อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า หรือศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ

อุปโภคและบริโภค ให้กับชุมชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น้ าให้มีน้ าใช้อยา่งเพียงพอและยั่งยืน 
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การประเมินคาร์บอนฟตุพริ นท์ของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวาของ

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ 

Carbon Footprint Assessment of Water Hyacinth Wickerwork of Ban Huai Kien 

Neua Community Enterprises Group 

 

ศริสิทธิ ์มีศิริ1 และ อนุสรณ์ บุญปก1* 

Sirasit Meesiri1 and Anusorn Boonpoke1* 
 

บทคัดย่อ 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรง

รี ซึ่ืงประกอบไปด้วยกระจาดไก่ทรงรี 8, 6, 4 นิ้ว และกระจาดไก่ทรงรีจิว๋ น้ าหนักรวม 900 กรัมตอ่ชุด พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา ด าเนินการประเมินตลอดวัฐจักรแบบเต็ม

รูปแบบ (Business to Customer; B2C) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และรวมไปถึง

การก าจัดซากผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรีมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เท่ากับ 4.03 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (kgCO2eq) การก าจัดซากผลิตภัณฑ์และการได้มาซึ่งวัตถุดิบมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เท่ากับ 2.67 kgCO2eq  

(ร้อยละ 66.22) และ 1.35 kgCO2eq (ร้อยละ 33.54) ตามล าดับ แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใส่

ค าแนะน าการใชป้ระโยชนผ์ลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน เชน่ การประยุกตใ์ช้เพื่อเป็นอุปกรณ์หรือภาชนะรองรับในการปลูกไม้

ประดับ  
 

ค้าส้าคัญ:   คารบ์อนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์, ก๊าซเรือนกระจก, เครื่องจักสานผักตบชวา, กระจาดไก่ทรงรี 
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Abstract  
The chicken spheroid basket was chosen to investigate carbon footprint calculation, which is a prominent 

product of Ban Huai Kien Neua community enterprises group in Phayao province. There are four elements of the chicken 

spheroid basket in a set (8, 6, 4 inches and a tiny size of baskets) which 900 g of total weight including packaging. The 

scope of this research aims to evaluate the carbon footprint of chicken spheroid basket beyond business to customer 

(B2C)  scoping.  The activity data including, raw materials acquisition, production process, transportation, and waste 

disposal management.  It was found that the total carbon footprint of chicken spheroid basket was 4.03 kgCO2eq.  The 

results indicated that in waste disposal management and raw material acquisition phases showed significant amount of 

carbon footprint of 2.67 kgCO2eq (66.22%) and 1.35 kgCO2eq (33.54%), respectively. In order to reducing greenhouse 

gas emission, the manufacturers should provide recommendation label for reusing of the chicken spheroid basket as the 

flower pots. 
 

Keywords:   Carbon footprint, Greenhouse gas, Water hyacinth wickerwork, Chicken spheroid basket  
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บทน้า 

ผักตบชวาถือเป็นวัชพืชส าคัญท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อกว๊านพะเยาซึ่งปัญหาหลักท่ีพบคือการท าให้แหล่ง

น้ าตื้นเขิน ปริมาณสัตว์น้ าลดลง น้ ามีคุณภาพเสื่อมโทรม และปัญหาด้านภูมิทัศนท่ี์ส่งผลโดยตรงต่อการท่องเท่ียว [1] 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในกว๊านพะเยา การน าผักตบชวามาผ่านกระบวนการหมักเป็นจนเป็น ปุ๋ยอินทรีย์

และจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิต [2] ซึ่งการรวมกลุ่มของชาวบ้านรอบ

กว๊านพะเยาท าให้เกิดการรวมภูมิปัญญาชาวบ้านท าเครื่องจักรสานจากผักตบชวาเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักตบชวา

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ เป็นสถานท่ีผลิตและจัดจ าหน่าย

เคร่ืองจักสานจากผักตบชวาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ การผลิตเคร่ืองจักสานจากผักตบชวาท่ีมีรูปร่าง ลักษณะ 

โครงสร้างท่ีคล้ายคลึงไก่ เช่น กระจาด ท่ีรองแก้ว กล่องใส่กระดาษช าระ และตะกร้า ดัง4krท่ี 1 มีก าลังการผลิตของ

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวารวมทุกขนาดประมาณ 18,000 ชิ้นต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,440,000 บาท โดยการเพิ่มโอกาส

ทางการค้าระหว่างประเทศของชุดกระจาดไก่ทรงรีในรูปท่ี 2 นานาชาติได้มีการออกข้อบังคับในการน าเข้าผลิตภัณฑ์

ตอ้งได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์และมีการตดิฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินต์บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งการตดิฉลากคารบ์อน

ฟุตพริ้นต์สามารถละเว้นภาษีในการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ ดังนั้นจึงเกิดแรงผลักดันให้หลายบริษัทท่ีผลิต

ผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศมีความสนใจท่ีต้องการด าเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดง 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดท้ังวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ [3] ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความตระหนักต่อ

สิ่งแวดลอ้มของผู้ผลิตให้แกผู่้บริโภคได้รับทราบ 
 

 

 
ภาพที่ 1 การผลิตและตัวอยา่งผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวาของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผกัตบชวาบา้นห้วยเคียนเหนอื 
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ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑช์ุดกระจากไก่ทรงรีท่ีผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ 
 

งานวิจัยนี้ได้ท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรีของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือในรูปแบบตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ (Candle to Grave หรือ Business to 

Customer; B2C) ซึ่งท าให้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ น าไปสู่การวิเคราะห์หาแนว

ทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑเ์พื่อเพิ่มโอกาศทางการค้าระหว่างประเทศ 
 

วิธีการศึกษา 
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์ใช้หลักการของการประเมินวัฏจักรชีวิต  (Life Cycle 

Assessment; LCA) เป็นการประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบไปด้วย การได้มาซึ่งวัตถุดบิ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ ์และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์ 

[4] โดยกระบวนการมกีารระบุปริมาณวัตถุดิบและพลังงานท่ีใช้ รวมถึงผลเสียท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม และท าการหาวิธี

ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 และคู่มือแนวทางการประเมิน

คารบ์อนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ ์ซึ่งการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย 

การก้าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศกึษา (Goal and Scope Definition) 

การศึกษานี้ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี ซึ่งในชุดประกอบด้วย กระจาดไก่

ทรงรี 8 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 6 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 4 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 2 นิ้ว และกระจาดไก่ทรงรีจิ๋ว โดยมี

น้ าหนักรวม 900 กรัมต่อชุด พรอ้มบรรจุภัณฑ์ ด าเนนิการประเมินในรูปแบบตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ ์(Business to 

Consumer; B2C) คือ ท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ ์และการก าจัดซากผลิตภัณฑ ์ซึ่งขอบเขตดังภาพท่ี 3 
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การวิเคราะห์บัญชีรายการ (Life Cycle Inventory Analysis: LCI)  

การเก็บและจัดท าฐานข้อมูลชนิดและปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกจากกระบวนการผลิตท้ังหมดท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งเร่ิมจากการได้มาของก้านผักตบชวาแห้ง การสานขึ้นรูปกระจาดโดยมีน้ าเป็นตัวช่วยให้ก้านผักตบชวามีความ

ยืดหยุ่นซึ่งจากขั้นตอนนี้เกิดของเสียท่ีเป็นเศษก้านผักตบชวาเล็กน้อย การชุบแข็งด้วยกาวเพื่อให้กระจาดเกิดการแข็งตัว

และอยู่ทรง การเคลือบเงาให้ลวดลายบนผักตบชวาปรากฎขึ้น การตกแต่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย การบรรจุหีบ

ห่อเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ผู้บริโภค การใชง้าน และขั้นตอนการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน แสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 3 แผนผังวัฏจักรชวีติของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี 

 

 
ภาพที่ 4 ชนิดและปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑช์ุดกระจาดไก่ทรงรี 
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การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment: LCIA) 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์ชุดกระจากไก่ทรงรี ซึ่งประกอบด้วย กระจาดไก่ทรงรี 8 นิ้ว 

กระจาดไก่ทรงรี 6 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 4 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 2 นิ้ว และกระจาดไก่ทรงรีจิ๋ว โดยมีน้ าหนักรวม 900 

กรัมต่อชุด พร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประเด็นการท า ให้ เกิดภาวะโลกร้อนจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นไม่น าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในประเด็นอื่นมาร่วมการประเมินด้วย ซึ่งด าเนินการแปร

ข้อมูลจากฐานข้อมูลให้แสดงอยู่ในรูปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า (kgCO2eq) โดยใชส้มการ 1 

CO2 Emission = (EF x AD)       (1) 

โดย CO2 Emission  = ปริมาณการปล่อย CO2 

EF    = ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย CO2 (Emission Factor) 

AD      = ข้อมูลกิจกรรมการปล่อย CO2 (Activity Data) 

ซึ่งค่า Emission Factor อา้งองิโดยใชฐ้านข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) [5] 

การแปลผลการประเมนิวัฏจักรชวีิต (Life Cycle Interpretation) 

การแปลผลการประเมินวัฏจักรชวีติเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการรวมรวมในขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการมา

ท าการประเมินผลกระทบท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น รวมรวม สรุป ตีความหมาย ผลท่ีได้ท าให้ทราบถึงผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดกระจากไก่ทรงรี ว่าในขั้นตอนหรือกระบวนการใดมีผลกระทบมาหรือน้อย 

ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมนิวัฏจักรชวีิตแสดงในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) 
 

ผลการศึกษา 

 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชวีิต 

การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี ซึ่งประกอบด้วย กระจาดไก่ทรงรี 8 นิ้ว 

กระจาดไก่ทรงรี 6 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 4 นิ้ว กระจาดไก่ทรงรี 2 นิ้ว และกระจาดไก่ทรงรีจิ๋ว น้ าหนักรวม 900 กรัม

ต่อชุด พร้อมบรรจุภัณฑ์ ท าการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบ B2C ซึ่งชุดกระจาดไก่ทรงรีมีผลของ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฐจักรเท่ากับ 4.03 kgCO2eq โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบ 

การผลิต การกระจายสิ้นค้า และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ 1.35, 0.01, 0.001 และ 2.67 kgCO2eq 

ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.54, 0.21, 0.03 และ 66.22 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 และแสดงในรูปแบบของกราฟ

ในภาพท่ี 5 
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ตารางทีีี 1 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

ช่วงวัฏจักรชวีิต การปล่อย GHG ของการได้มาซึ่งวัตถุดบิ 

พลังงานและทรพัยากร (kgCO2eq.) 

สัดส่วน 

(เปอร์เซ็นต)์ 

การได้มาซึ่งวัตถุดบิ 1.3517 33.54 

การผลิต 0.0086 0.21 

การกระจายสินค้า 0.0011 0.03 

การใช้งาน - - 

การก าจัดซาก 2.6683 66.22 

การเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิ - - 

รวม 4.03 100.00 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงคา่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของผลิตผลติภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี 
 

เมื่อท าการพิจารณาตารางท่ี 1 โดยเข้าสู่แต่ละส่วนของกระบวนการพบว่า ในส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากวัตถุดิบนั้นมีท่ีมาจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต และการก าจัดซาก มีค่าเท่ากับ 1.3517, 0.0086 และ 2.6683 

kgCO2eq เมื่อพิจารณาแต่ละวัตถุดิบ ก้านผักตบชวา กาว น้ ายาเคลือบเงา ตัวท าละลาย เส้นด้ายโพลิเอสเทอร์ และ

ถุงพลาสติก มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี 0.15, 0.05, 0.16, 0.98 และ 0.02 kgCO2eq ตามล าดับ ซึ่งตัวท าละลายท่ี

ใชร่้วมกับน้ ายาเคลือบเงามคี่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 72.14 ของการได้มาซึ่งวัตถุดิบและคิดเป็น

ร้อยละ 24.20 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิตมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 

ส่วนของน้ าและกระแสไฟฟา้ซึ่งมคี่าน้อยมาก และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน

ส่วนของการฝังกลบถุงพลาสติกและตัวผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.001 และ 2.66 kgCO2eq ตามล าดับ ค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกท่ีสูงของการฝังกลบผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของการก าจัดซาก ร้อยละ 66.1 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของผลิตภัณฑ์ ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสว่นของวัตถุดบิในการผลิตผลิตภัณฑก์ระจากไก่ทรงรี 
  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบและทรัพยากรมีท่ีมาจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การจัด

จ าหน่ายสินค้า และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.0001, 0.0011 

และ 0.0036 kgCO2eq ตามล าดับ โดยมีค่ารวมกันอยู่ท่ีปนะมาณ 0.01 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของค่าการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วนั้น ค่าดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงต่อค่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของผลิตภัณฑ ์

 การเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

 เพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่ทรงรี การท าการ

เปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณสมบัติหรือประเภทใกล้เคียงกันท่ีผ่านการขึน้ทะเบียน

รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญขึ้นตอนหนึ่ง ซึ่งการ

เปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่กับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนฉลาก

คาร์บอนผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระจาดไก่ทรงรี น้ าหนัก 350 กรัม และตะกร้าไก่ทรงรี น้ าหนัก 500 กรัม 

แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่าคารบ์อนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑก์ับเกณฑ์เปรียบเทียบ 

ผลิตภัณฑ ์
คารบ์อนฟุตพร้ินท์ 

(kgCO2eq.) 

ผลตา่งของคารบ์อนฟุตพ

ร้ินท์ 

(kgCO2eq.) 

ผลตา่งของคารบ์อนฟุตพร้ินท์ 

ตอ่น้ าหนัก (kgCO2eq.) 

ชุดกระจาดไก่ทรงรี 4.03 - - 

TGO CFP FY18-028-

199 

กระจาดไก่ทรงรี 

1.27 2.76 0.77 

TGO CFP FY18-028-

200 

ตะกรา้ไก่ทรงรี 

1.87 2.16 0.67 

 

 จากตารางท่ี 2 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่มีค่าสูงกว่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของเกณฑ์

เปรียบเทียบอยู่ท่ี 2.76 และ 2.16 kgCO2eq ตามล าดับ เมื่อพิจารณาต่อหน่วยน้ าหนัก คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

ผลิตภัณฑ์ชุดกระจาดไก่มีค่าสูงกว่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของเกณฑ์เปรียบเทียบเพียง  0.77 kgCO2eq และ 0.67 

kgCO2eq ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์มีค่าสูงกว่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของเกณฑ์

เปรียบเทียบอยู่เพยีงเล็กน้อยโดยสามารถท าการยอมรับและด าเนินการของขึน้ทะเบียนฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑต์อ่ไป 
 

อภิปรายและสรุปผล 

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของของผลิตภัณฑช์ุดกระจาดไก่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ มคี่าเท่ากับ 4.03 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งขั้นตอนการก าจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานมีค่าการปล่อยสูงสุดท่ี 2.67  

(ร้อยละ 66.22) รองลงมาคือการได้มาซึ่งวัตถุดิบซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ ท่ี 1.35  กิโลกรัม
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คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 33.54) การผลิต และการจัดจ าหนา่ย ตามล าดับ การเสนอแนวทางเพ่ือลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใส่ค าแนะการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เช่น การประยุกต์ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์

หรือภาชนะรองรับในการปลูกไม้ประดับ การเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิตใน

ส่วนของการชุบแข็งและการเคลือบเงาเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไข พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลด

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้จากการปล่อยก๊าชเรือนกระจกตอ่สิ่งแวดลอ้มในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ีจ าเป็นและความรู้โดยรวมท้ังหมดของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุด

กระจาดไก่ และทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 1 Faculty 1 Signature สัญญาเลขท่ี RM62018  
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ไทยรัฐออนไลน.์ (2557). ผักตบชวาล้นกวา๊นพะเยา ผู้ว่าฯช้ี รุนแรงสุดรอบ 2 ปี. ได้จาก https://www.Thairath.co.th 

/content/450322. สบืค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562. 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา. (2559). {{พะเยา}} จากผักตบชวาที่กว๊านพะเยา สู่โรงงานผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ พา

ท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋นอินทรีย์ท่ี จ.พะเยา. ได้จาก http://phayao.cdd.go.th/2016/02/04/พะเยาจาก

ผักตบชวา-ท่ีกว. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2562. 

3. นฤพล เดชพิชัย, ธารพินิจ ครุธาพันธ์ุ, สิทธินันท์ ท่อแก้ว. (2556). การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของผลิตภัณฑ์

เสื้อเฉดออ่น. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ, 8(2), 32-39.  

4. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2561). แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

ผลิตภัณฑ.์ พิมพค์รัง้ท่ี 6. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). 

5. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2560). Update Emission Factor CFP. ได้จาก 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/download/list/list.pnc. สบืค้นเมื่อ 20 กันยายน 2562. 

6. ประพิธาร์ิ ธนารักษ์, พิสิษฏ์ มณีโชติ, วิกานต์ วันสูงเนิน. (2559). การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากหญ้าเนเปียร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 

18(2), 22-31. 

7. นิตยา ศิริวัน, ชลิตา สุวรรณ. (2559). คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์เสื้อจากผ้าบาติก. วารสารวิชาการ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, 12(3). 

  



1810 

 
 

-Proceeding- 

 

แนวทางการจัดการพื นท่ีปลูกป่าแบบขั นบันไดโดยใช้รูปแบบระบบการเกษตรมรดก

โลก GIASH ของ FAO 

Guidelines for the Plantation Forest in Steps Management Using the Globally 

Important Heritage Systems (GIASH) of FAO 
 

ทรงกรด มูลเทพ1* และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1 

Songkrod Moontep1* and Sukthai Pongpattanasiri1 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยนี้เป็นการวจิัยเชงิคุณภาพ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในรูปแบบเกษตรกรรมบนพื้นฐานแนวคิด

ซาโตยะมะ (Satoyama) ซาโตอุมิ (Satoumi) และซาโตคะวะ (Satokawa) ท่ีมีความคล้ายคลึงกับระบบเกษตรพอเพียง  

ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นระบบทางการเกษตรมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์คุณลักษณะ การจัดการโซนนิ่ง 

และศกึษาแผนการจัดการพื้นท่ีเพื่อถอดบทเรียนรู้สู่การสังเคราะห์และเป็นแนวทางการจัดการพื้นท่ีปลูกป่าแบบขั้นบันไดใน

พื้นท่ีเป้าหมายบริเวณฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าจังหวัดล าปางท่ี 1 ต าบลห้วยวาด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการพื้นท่ีโดยใช้ระบบเกษตรมรดกโลกนั้นใช้วิธีการพิจารณาพื้นท่ีโดยค านึงถึงเกณฑ์ของ FAO คือ 

1) ความมั่นคงทางอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ 2) ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (Agro-biodiversity) 

 3) ระบบความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) วัฒนธรรม ระบบค่านยิม และองค์กรทางสังคม 5) ความโดดเด่นทางภูมิทัศน์และ

ทะเลทัศน ์
 

ค้าส้าคัญ:   พื้นท่ีปลูกปา่แบบขั้นบันได, ระบบเกษตรมรดกโลก 

  

                                                           
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Major of Environmental Science , School of Energy and Environment ,University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: 60140775@up.ac.th 
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Abstract  
 This research is qualitative.  The objective is to study knowledge in agriculture based on the concept of 

Satoyama, Satoumi, and Satokawa that are similar to sufficiency agriculture systems.  Which has been registered as a 

World Heritage Agriculture System of Japan By analyzing the characteristics Stationary zone management And study 

the area management plan to take lessons learned to synthesize and be a step-by-step approach to managing forest 

plantations in the target area at the base of the Watershed Forest Rehabilitation Base in Lampang 1, Huai Wad Subdistrict, 

Chae Hom District, Lampang Province.  The area using the World Heritage Agriculture System is based on the FAO 

criteria. 1) Food security These living conditions and 2) the biodiversity of agricultural ecosystems. (Agrobiodiversity) 3) 

Knowledge system and local wisdom 4)  Culture, value system and social organization 5)  Distinctiveness in landscape 

and sea view 
 

Keywords:   Plantation forest in steps, Globally Important Heritage Systems (GIASH) 
 

บทน้า 
ประเทศไทยในอดีตมีพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรประกอบกับ  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท าให้ประชาชนมคีวามตอ้งการใชท้รัพยากรประเภทตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้

รวมไปถึงทรัพยากรป่าไม้ และท่ีดินจึงท าให้เกิดปัญหาประชาชนบุกรุกท าลายพื้นท่ีป่าต้นน้ าหรือพื้นท่ีสูงเพื่อท า

การเกษตรและปลูกพืชเชิงเดี่ยวท าให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเผชิญภาวะหนี้สิน จากสถิติปัจจุบัน

พบว่าป่าไม้ในประเทศไทยเหลือท้ังหมด 102,488,302.19 ไร่ คิดเป็น 31.68 เปอร์เซ็นต์ (ส านักจัดการท่ีดินป่าไม้  

กรมป่าไม้, 2561) ซึ่งการบุกรุกพื้นท่ีป่าและตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การท าลายป่า

ลดปริมาณของน้ าในดนิและน้ าบาดาล การท าลายป่าลดการเกาะตัวของดิน ท าให้เกิดผลที่ตามมาคอืหน้าดนิพังทลาย 

น้ าท่วม และดินถล่ม (ยุทธพงษ์, 2555) จากการศึกษาของกรมพัฒนาท่ีดินได้รายงานความรุนแรงของการสูญเสียดิน

ว่าพื้นท่ีประมาณ 66.59 % ของพื้นท่ีประเทศไทยหรือคิดเป็น 213.09 ล้านไร่ เกิดการสูญเสียดินจากการใช้ประโยชน์

พื้นท่ีพืชไร่และท่ีรกร้าง อยู่ในระดับรุนแรง หรือมีการสูญเสียดินอยู่ในช่วง 125.06-625 ตัน/เฮกแตร์/ปี จากการ

ศึกษาวิจัยของ (ทรงกรด, 2562) ได้ท าการประเมินการสูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าจังหวัด

ล าปาง   ท่ี 1  ต าบลห้วยวาด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยใช้สมการสูญเสียดินสากล ซึ่งจากการทดลองพบว่า 

พื้นท่ีปลูกป่าตามแนวลาดชันปกติ ความลาดชัน 45%  มีค่าการสูญเสียดิน 10.80 ตัน/เฮกแตร์/ปี รองลงมาคือ พื้นท่ี

ปลูกปา่ตามแนวลาดชันปกติ ความลาดชัน 35% และ 25 % มีปริมาณการสูญเสียดิน 5.20 ตัน/เฮกแตร์/ปี และ 3.90 

ตัน/เฮกแตร์/ปี ส่วนพื้นท่ีปลูกปา่แบบขั้นบันได ความลาดชัน 45%  มคี่าการสูญเสียดิน 19.21 ตัน/เฮกแตร์/ปี รองลงมา

คือ พื้นท่ีปลูกป่าแบบขั้นบันได ความลาดชัน 35% และ 25 % มีปริมาณการสูญเสียดิน 11.95 ตัน/เฮกแตร์/ปี และ 

6.53 ตัน/เฮกแตร์/ปี ตามล าดับ จากแนวทางดังกล่าวท าให้กรมป่าไม้ได้จัดท ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ และด าเนิน

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ าโดยจัดท าโครงการวนประชารัฐ(ป่าขั้นบันได) ใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าใน 

การพัฒนาฟื้นฟูมเีป้าหมาย เพื่อปลูกป่าใช้สอย 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ลดการสูญเสียหน้าดิน ชะลอการกัดเซาะ

ของหน้าดนิ และ เพื่อสง่เสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมคีวาม

สมบูรณ์และยั่งยืน (พระราชบัญญัติป่าชุมชน, 2562) ซึ่งประเทศไทยมีการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานท่ีผูกติดกับ
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การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและถิ่นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 

Agriculture) เป็นการเกษตรเชิงอนุรักษ์ท่ีมีแนวโน้มทวีความส าคัญในฐานะรากฐานการเกษตรกรรมของประเทศไทย 

ส่วนในชุมชนชนบทของประเทศญี่ปุ่นท่ีเน้นการผลิตเพื่อพ่ึงตนเองในสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต

เพื่อยังชีพมากกว่าเน้นการส่งออกในปริมาณมาก เรียกระบบนี้ว่า Sato yama (บ้าน-ภูเขา) และ Sato umi  

(บ้าน-ทะเล)และ Sato kawa (บ้าน-แมน่้ า) ในระบบเกษตรกรรมพื้นฐานเป็นโมเดลพื้นฐานของระบบพื้นฐานของระบบ

และพื้นท่ีเกษตรผสมผสานท่ีมีพืชเศรษฐกิจเป็นตัวเด่น  ซึ่งจะสร้างความมั่งคงของชุมชน ระบบนิเวศและความอุดม

สมบูรณ์ของประเทศไทย และพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ FAO ได้ก าหนดว่าพื้นท่ี GIAHS (Globally 

Important Agricultural Heritage Systems) มีบทบาทเพียงการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์และการสืบทอด

วถิีดัง้เดิมด้านเกษตรกรรมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางนิเวศบรกิาร (Ecosystem services) เป็นการสร้างมูลคา่เพ่ิมทาง

เศรษฐกิจอีกด้วย (สุขทัย, 2562) ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นท่ี

ปลูกปา่แบบขั้นบันไดโดยใชรู้ปแบบระบบการเกษตรมรดกโลก GIASH ของ FAO 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ แนวความคิดท่ีเป็นหลักการ แนวความคิด และทฤษฎ ีของ

ระบบทางการเกษตรมรดกโลก (GIAHS) ของ FAO  

(ระบุวิธีการศึกษา กรอบแนวคิด ข้อมูลท่ีใชใ้นการศึกษา วธีิการเก็บขอ้มูล/สุ่มตัวอยา่ง ระบุแบบจ าลองและ

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา ครอบคลุมถึงการอธิบายวธีิและทฤษฎท่ีีน ามาใช)้  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาหลักการ เกณฑ์การมีนัยส าคัญต่อการขึ้นทะเบียนของ GIAHS และ

เอกสารตัวอย่างของกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่น การลงพื้นท่ีกรณีศึกษาเพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดด้านรูปแบบ

เกษตรพอเพยีงและการจัดโซนนิ่ง 

1) การศึกษาเอกสารเค้าโครงน าเสนอพื้นท่ีและแผนปฏบัิตกิารของ GIAHS ประเทศญี่ปุ่น  

2) น ากรณีศึกษามาเปรียบเทียบวเิคราะห์ขอ้มูลสังเคราะห์องค์ความรู้ไปสูก่ารสร้างกรอบแนวคิด 

3) คัดเลอืกแนวทางที่เหมาสมกับพื้นท่ีศึกษา 

พื นที่เป้าหมาย 

ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าจังหวัดล าปาง ท่ี 1  ต าบลห้วยวาด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ท่ีพิกัด

ตามระบบ UTM โซน 47Q พิกัด 567085E 2089633N  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าขุนวังแปลงท่ี 1 ครอบคลุมพื้นท่ี

ประมาณ 262.77 ตารางกิโลเมตร (26,277 เฮกแตร์ 164,234 ไร่) ความสูงจากระดับน้ าทะเล 406 เมตร 
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ภาพที่ 1 แสดงพืน้ท่ีเป้าหมายฐานปฏบัิตกิารฟื้นฟูป่าตน้น้ าจังหวัดล าปาง ท่ี 1   

ต าบลหว้ยวาด อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 

ผลการศึกษา 
 ระบบเกษตรกรมดั้งเดิม (Traditional Agricultural System) คือ การเกษตรเฉพาะถิ่นและการเกษตรเชิง

วัฒนธรรมธรรม ก็ยังมคีวามส าคัญที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และความกลมกลืนสมดุลตามภูมสิังคมนัน้ ดังเชน่ วนเกษตร 

เกษตรทางเลือก เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการเกษตรท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เช่น การเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพยีง ท่ีมีแนวโน้มของการเกษตรของโลกปัจจุบันและอนาคต คือ เกษตรอนิทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษ 

กลับทวคีวามส าคัญในแงก่ารพัฒนาท่ีย่ังยนืดา้นอาหาร องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้

ก าหนดให้มกีารอนุรักษ์พื้นท่ีเหล่านี้ภายใต้ชื่อ Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) หรือ ระบบ

ทางการเกษตรมรดกโลก เพื่อปกป้องแหล่งมรดกเกษตรกรรมดั้งเดิมของโลก สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีการด ารงชีวิต

และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ี ภูมิทัศน์ องค์ความรู้และวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร รวมถึง  

การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากระบบเกษตรกรรมท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก  

โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จ านวน 38 แห่งใน 17 ประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ใน

ทวปีเอเชยี ซึ่งมีลักษณะความโดดเด่นท่ีต่างกันไปตามสภาพภูมปิระเทศและภูมิวัฒนธรรม ทวา่หนึ่งในจ านวนน้ันยังไม่

มีแหล่งเกษตรกรรมอันเป็นมรดกของคนไทย วิถีเกษตรกรรมดั้งเดิมของประเทศไทยท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ยก

ย่องโดยคนรุ่นปัจจุบันและส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ในกรอบของระบบการเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใน

ประเทศไทย เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Agriculture) เป็นการเกษตรเชิงอนุรักษ์ท่ีมีแนวโน้มทวี

ความส าคัญในฐานะรากฐานการเกษตรกรรมของประเทศ เช่นเดียวกับเกษตรกรรมตามแนวคิด ซาโตยามะ 

(Satoyama) และซาโตอุมิ (Satoumi)และซาโตคะวะ (satokawa) ของประเทศญี่ปุ่น ท่ีเน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเองใน

สมดุลของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และตอ่ยอดการผลิตไปสู่เศรษฐกิจระดับชุมชนจนถึงระดับชาต ิผ่านการส่งเสริม

สินค้าเกษตรเฉพาะถิ่นและการท่องเท่ียว (Khaokhrueamuang. 2017) 
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จากการศกึษาระบบมรดกทางการเกษตรของโลกในประเทศญี่ปุ่น 5 แหล่ง ประกอบด้วย  

1) ระบบสวนบ๊วยมินะเบะทะนะเบะ (Minabe-Tanabe Ume System) จังหวัดวากายาม่า 

2) ระบบสวนวาซาบิโบราณ (Traditional WASABI cultivation in Shizuoka) จังหวัดชิสุโอกะ 

3) ระบบสวนชา (Traditional Tea-Grass Integrated System) จังหวัดชิสุโอกะ 

4) ระบบการจับปลาอายุบริเวณแมน่้ านาการา (Ayu of the Nagara River System) จังหวัดกฟิ ุ

5) ระบบซาโตยะมะและซาโตอุมแิหลมโนโตะ (Noto’s Satoyama and Satoumi System)  จังหวัดอชิคิะวะ  
 

พบว่า แหล่งเกษตรกรรมท้ัง 5 ระบบอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการท าเกษตรดั้งเดิม 3 ลักษณะ ได้แก่  

ซาโตยะมะ (Satoyama บ้านกับภูเขา) ซาโตอุมิ (Satoumi บ้านกับทะเล) และซาโตคะวะ (Satokawa บ้านกับแม่น้ า) 

เป็นการรักษาสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับท่ีอยู่อาศัย การท าเกษตรตามแนวคิดนี้ ผู้วิจัยใช้ค านิยามใหม่ว่า 

“ซังซาโตะ” “San Sato” อันหมายถึงนิเวศเกษตร 3 รูปแบบ (San ภาษาญี่ปุ่นหมายถึงสาม) มีความเชื่อมโยงเกี่ยว

เนื่องกันตามสภาพภูมิศาสตร์ จากชุมชนป่าต้นน้ าคือซาโตยะมะ ชุมชนกลางน้ าคือซาโตคะวะ และชุมชนปลายน้ าคือ

ซาโตอุมิ ซึ่งเห็นภาพสัมพันธ์และความต่อเนื่องของรูปแบบพื้นท่ีได้ง่ายเนื่องจากเป็นเกาะ ระบบนิเวศเกษตรท้ัง  

3 รูปแบบจะมีความโดดเด่นของพืชหรือสัตว์เป็นผลผลิตส าคัญในเชิงเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน นอกเหนือจากการผลิต

บนพืน้ฐานเกษตรเพื่อยังชีพ (Self-Sufficiency)  ดังแสดงตามภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของนเิวศเกษตรสามระบบ (ซังซาโตะ) ในประเทศญี่ปุ่น 

 

แนวคิดของระบบนิเวศเกษตรท้ังสามระบบ หรือซังซาโตะ กับกิจกรรมทางเกษตรเชิงเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ 

GIAHS แตล่ะกรณศีกึษา สรุปเป็นขอ้มูลโดยสังเขป ดังแสดงตามตารางท่ี 1 
 

  



1815 

 
 

-Proceeding- 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเกษตรส าคัญบนพืน้ฐานแนวคิดซังซาโตะ 

ล้าดับ แนวคดิของระบบ

นิเวศเกษตร 

การเกษตรที่สา้คัญในระบบ

นิเวศเกษตร 

ชื่อระบบเกษตรกรรม / ที่ตั ง 

1  

 

 

 

 

บ้าน กับ ภูเขา   

(Sato – Yama:  

ซะโตะ กับ ยะมะ)  

การปลูกบว๊ยและส้ม บนภูเขาท่ี

ขาดแคลนธาตุอาหาร  

ระบบสวนบ๊วย (Minabe-Tanabe Ume 

System) อ าเภอมินะเบะ และอ าเภอทะนะ

เบะ จังหวัดวากายาม่า  

2 การปลูกข้าวและผักพื้นเมอืง ระบบซาโตยะมะและซาโตอุมแิหลมโนโตะ 

(Noto’s Satoyama and Satoumi System) 

จังหวัดอชิคิะวะ 

3 การปลูกวะซะบ ิ ระบบสวนวาซาบิโบราณ (Traditional 

WASABI cultivation in Shizuoka) อ าเภอ

เมอืงชิสุโอกะ จังหวัดชิสโุอกะ 

4 การปลูกชา ระบบสวนชา (Traditional Tea-Grass 

Integrated System) อ าเภอคะเคะคาวะ 

อ าเภอคิคุคาวะ อ าเภอมคิิโนะฮาระ อ าเภอชิ

มาดะ และอ าเภอคาวะเนะฮง จงัหวัดชิสุโอ

กะ 

5 บ้าน กับ แมน่้ า 

(Sato – Kawa: ซะโตะ 

กับ คะวะ) 

การประมงพื้นบ้าน 

และกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับวิถี

ชวีติชุมชนกับแมน่้ า 

ระบบประมงซาโตคะวะ (Satokawa) บริเวณ

แมน่้ านาการา (Ayu of the Nagara River 

System) อ าเภอเมอืงกฟิุ อ าเภอมโินะ อ าเภอ

เซกิ และอ าเภอกุโจจังหวัดกิฟ ุ

6 บ้าน กับ ทะเล (Sato 

– Umi: ซะโตะ กับ อุ

ม)ิ 

การท านาเกลอืทะเล 

การประมงน้ าเค็ม 

การเก็บสาหร่ายทะเล 

การปลูกข้าวริมทะเล  

ระบบเกษตรผสมผสานซาโตยะมะและซาโต

อุมิ (Noto’s Satoyama and Satoumi 

System) แหลมโนโตะ จังหวัดอชิคิะวะ 
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างภาพตัดขวางระบบสวนบ๊วยบนพืน้ฐานซาโตยะมะ 

ที่มา http://www.fao.org/3/a-bp806e.pdf 

 

ข้อ เกณฑ์ GIAHS ลักษณะความสอดคล้องตามเกณฑ์ 

1 

ความมั่นคงทางอาหารและ

ชวีติความเป็นอยู่ 

 

ระบบเกษตรกรรมในพื้นท่ีปลูกบ๊วยในอ าเภอมินาเบะและทะนะเบะ ผลิตความ

หลากหลากของอาหารและสนิค้าทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นระบบซาโตยามะ ได้แก่ 

ข้าว ผัก ผลไม้ สมุนไพร และผลิตภัณฑจ์ากปา่ ได้แก่ การผลิตถ่านคุณภาพดีจากไม้

พุม่แคระ (coppice forest) เรียกว่า คิชชูบินโชตัน (Kishubinshotan) ภาพท่ี 4 

2 

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพของระบบนเิวศ

เกษตร 

 

ระบบนิเวศแบบซาโตยามะ ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพต้ังแต่นาข้าว

และสวนผักบริเวณท่ีราบ สวนบ๊วยและส้มตามไหล่เขา จนถึงป่าไม้บนยอดเขาท่ีมี

การสร้างอ่างเก็บน้ าไว้เป็นระยะ ๆ ระบบสวนบ๊วยช่วยในการอนุรักษ์นกและผึง้พันธ์ุ

พื้นเมืองหายากท่ีใช้ผสมเกสรดอกบ๊วย ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าละเมาะท่ีมีไม้พุ่มแคระ

เฉพาะถิ่น เช่น Quercus phillyraeoides ท่ีนิยมน ามาท าถ่าน 

3 

ระบบความรู้และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

 

การปลูกบ๊วยตามท่ีลาดเขาท่ีมีความสมบูรณ์ของดินต่ าเนื่องจากเป็นพื้นท่ีหิน

กรวด ต้องอาศัยเทคนิคพื้นบ้านในการรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินโดยการปล่อย

ให้หญ้าขึ้นสูงระยะหนึ่งแล้วตัดเป็นปุ๋ยคลุมดิน ใช้ภูมิปัญญาในการจัดการป่าไม้พุ่ม

แคระในเชิงเศรษฐกิจโดยเทคนิคการเลือกตัด (selective cutting) ในการน าไม้มาท า

ถ่านนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1700 เพื่อให้ดอกของพืชเหล่านี้ซึ่งบานหลังดอกบ๊วยท่ี

บานในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นแหล่งอาหารของผึ้งพื้นเมืองท่ีเป็นกลไกส าคัญในการ

ผสมเกสรบ๊วยและส้ม จึงกล่าวได้วา่ หากไมม่ป่ีาก็ไมม่ผีึง้ ไมม่ผีึง้ก็ไมม่บ๊ีวย ปัจจุบัน

จ านวนผึ้งพื้นเมืองได้ลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกของผึ้งพันธ์ุอื่น ๆ ท่ีเป็นศัตรูกัน 

ท าให้เกษตรกรบางรายต้องเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองในกล่องตามสวนบ๊วย โดยเลี่ยงการใช้

สารฆ่าแมลงเพื่ออนุรักษ์ผึ้งและนก บ๊วยในพื้นท่ีอ าเภอทะนะเบะและมินาเบะได้รับ

การพัฒนาสายพันธ์ุมานับร้อยปี ปัจจุบันมี 23 สายพันธ์ุ แต่ท่ีนิยมปลูกคือ พันธ์ุนัน

โค (Nanko) และ พันธ์ุโกะจิโระ (Gojiro)  

http://www.fao.org/3/a-bp806e.pdf
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ข้อ เกณฑ์ GIAHS ลักษณะความสอดคล้องตามเกณฑ์ 

4 
วัฒนธรรม ระบบค่านิยม 

และองคก์รทางสังคม 

บ๊วยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ในพื้นท่ีเกษตรผสมผสานแบบซาโตยะมะ ซึ่งใช้การ

ผลิตบ๊วยดองเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งขายไปท่ัวประเทศ สร้างวัฒนธรรมการ

รับประทานบ๊วยดองของคนญี่ปุ่นจนเกิดเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง

อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยวบ๋วย ข้าวป้ันบ๊วย  ปลานึ่งบ๊วย น้ าสลัดบ๊วย ขนมหวานต่าง ๆ 

จากบว๊ย นอกจากนี้ยังมเีหลา้บว๊ย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการผลิตเหลา้พืน้บ้าน และนยิม

ผลิตจากบ๊วยพันธ์ุโกะจิโระ (Gojiro) ซึ่งเก็บเกี่ยวก่อนพันธ์ุนันโค (Nanko) ท่ีนิยม

น ามาท าบ๊วยดองประมาณ 2 สัปดาห์ บ๊วยยังเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาและ

วิถีการด ารงชีวิตของเกษตรกร โดยทุกวันท่ี 6 เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยว

บ๊วย ได้ก าหนดให้เป็นวันบ๊วย (Ume Day) จะมีการน าบ๊วยไปจัดพิธีเคารพเทพเจ้า

บ๊วย ณ ศาลเจ้าทอ้งถิ่น  

5 

ความโดดเด่นทางภูมทัิศน์

และทะเลทัศน์ 

 

ราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ท่ัวท้ังภูเขาจะบานสะพร่ังไปด้วยดอก

บ๊วยสชีมพูขาว เป็นทัศนียภาพท่ีงดงามไมแ่พฤ้ดูกาลซากุระบาน นับเป็นภูมทัิศน์ทาง

การเกษตรท่ีโดดเด่นท่ีสุดในแง่การท่องเท่ียว (ภาพ11)ระหว่างนี้จะมีการจัดงาน

เทศกาลดอกบ๊วยบาน ซึ่งดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าชมเฉลี่ย 50,000 คนต่อปี 

เกษตรกรจะเปิดร้านจ าหนา่ยอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดงาน  

 

 

 
ภาพท่ี 4 ความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรในระบบสวนบ๊วยซาโตยะมะ 

ที่มา http://www.fao.org/3/a-bp806e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-bp806e.pdf
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วิจารณ์และสรุปผล 
ส าหรับประเทศไทยเพื่อการเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรพหุภารกิจนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหรือสร้างสมดุลในกิจกรรมการเกษตร หลักการจัดการ การเกื้อกูลเศรษฐกิจ  

กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการพัฒนาและการออกแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะต้องเป้าหมาย (Thai GIAHS Goal) และ

ความนา่สนใจในระดับสากล (Focus) โดยผ่านมกีิจกรรมการท่องเท่ียวเชงินิเวศเกษตร (Agro-ecotourism) ระบบการเกษตร

มรดกโลกนับเป็นเร่ืองใหมแ่ละยังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย จึงยังไมป่รากฏงานวจิัยในฐานข้อมูลของ สกว. หากแต่มี

งานวจิัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ คือเกษตรพหุภารกิจ (multifunctional  agriculture) ของ (ชพกิา สังขพทัิกษ์, 2560) 

ท่ีเป็นการรวบรวมประสบการณ์และนโยบายการเกษตรเชิงอนุรักษ์ของประเทศตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของระบบ

การเกษตรมรดกโลก หรือ Globally Important Heritage Systems (GIAHS) ท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  

(FAO) ก าหนด เพื่ออนุรักษ์ระบบการผลิตของเกษตรกรรมดั้งเดิมท่ียังคงความส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นับเนื่องจากอดีตจนปัจจุบัน และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการอนุรักษ์  เป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านกลไก 

ต่าง ๆ  โดย แบบแผนการปฏิบัติ การเกษตรท่ีมีเป้าหมายการเกษตรท่ียั่งยืน (Sustainable Development of Agriculture: 

SDA) ที่สามารถสร้างความมั่นคงอยู่รอดของมนุษย์เชิงการเกษตรนิเวศภูมิทัศน์วัฒนธรรมปัจจัยผสมผสานกับเขตความ

เหมาะสมส าหรับการใช้ท่ีดินในปัจจุบันท่ีสอดคล้องกับ โครงสร้าง (Structure) ทรัพยากรและระบบนิเวศ ท่ีสัมพันธ์กับ

หน้าท่ี (Function) ของโครงสร้าง  ท่ีสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางร่วมกับ การสร้างความมั่นคงทาง

อาหาร  การรักษาระบบนิเวศเกษตร การน าองค์ความรู้และภูมิปัญญามาใช้ในการเกษตรและรักษาสมดุลระบบนิเวศ  

การสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความร่วมมือในสังคม และพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมควบคู่กับการสร้างภูมิ

ทัศน์โดดเด่นสวยงาม  ซึ่งเกณฑ์ของ GIAHS จะสามารถน ามาเป็นแม่บทและแผนปฏิบัติการให้พื้นท่ีส่วนหนึ่งของประเทศ

ไทยยังคงรักษาและปกปักพื้นท่ีเชิงภูมิศาสตร์ชาติพันธ์ุท่ีจะสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายของชาติ

พันธ์ของไทยในทุกภูมภิาค การอนุรักษ์พันธุกรรมพชืท่ีมีความหลากหลายจากภูมภิาคทางภาคเหนือจนถึงทะเลในภาคใต ้  

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศภูมิทัศน์การเกษตรให้มีความมั่นทางอาหารควบคู่กับนิเวศวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นท่ี 

ซึ่งสามารถจ าแนกหรือแบ่งเขตพื้นท่ีเกษตรพอเพียงของไทยตามสภาพภูมศิาสตร์ (Geographical Zoning) และการจัดตาม

พลวัตของการเกษตร (Dynamical Zoning) โดยแบ่งได้ดังนี้ ภาพท่ี 5 

1) การจัดตามสภาพภูมศิาสตร์  

1.1 โซนเกษตรกรรมพื้นท่ีสูง  

1.2 โซนเกษตรกรรมลุม่แมน่้ า 

           1.3 โซนเกษตรกรรมชายฝั่งหรือคาบสมุทร 

2) การจัดตามพลวัตของการเกษตร  

          2.1 ระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเดียวกัน  

          2.2 ระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีแยกกันแต่มีความสัมพันธ์กัน 
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ภาพที่ 5 แผนผังแนวทางและกรอบหัวขอ้การจ าแนกการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเกษตรพอเพยีง 

ในการจัดโซนนิ่งของประเทศไทย 
 

โดยจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั้น มีความคล้ายคลึงกับเกษตรพอเพียง

ของไทยอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นเกษตรกรรมแบบผสมผสานท่ีผูกติดกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและถิ่นท่ีอยู่

อาศัยของมนุษย์ เป็นการผลิตเพื่อยังชีพมากกว่าเน้นการส่งออกในปริมาณมาก เรียกระบบนี้ว่า Sato yama (บ้าน-

ภูเขา) และ Sato umi (บ้าน-ทะเล)และ Sato kawa (บ้าน-แม่น้ า) ในระบบเกษตรกรรมพื้นฐานดังกล่าวนั้น สามารถ

จ าแนกออกเป็น พื้นท่ีเกษตรกรรมแบบผสมผสานโดยไม่มีพืชเศรษฐกิจใดเป็นตัวเด่น แต่เป็นโมเดลพื้นฐานของระบบ

พื้นฐานของระบบ เชน่ ระบบซาโตยะมะและซาโตอุมใินพืน้ท่ีแหลมโนโตะ จังหวัดอชิะคะวะ และพื้นท่ีเกษตรผสมผสาน

ท่ีมีพืชเศรษฐกิจเป็นตัวเด่น  ซึ่งจะสร้างความมั่งคงของชุมชน ระบบนเิวศและความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย และ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ หรือ Green perspective Tourism เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางนิเวศบริการ 

(Ecosystem services) ตลอดจนวางแนวทางการจัดการพื้นท่ีเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดและการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนมแีบบแผนและสรา้งแรจูงใจท่ีสัมผัสได้ของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
ปริมาณการเกิดมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา มปีริมาณ 19.87 ตัน/วัน และมคี่า 0.90  กก./คน/วัน  ซึ่งถอื

วา่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยการเกิดมูลฝอยของประเทศไทย มสีัดสว่นมูลฝอยท่ีน าไปขายได้หรือรีไซเคิลร้อยละ 31.1 (6.22 ตัน/

วัน) มูลฝอยเชื้อเพลิงร้อยละ 13.5 (2.70 ตัน/วัน) และมีค่าความชื้นถึงร้อยละ 43 โดยการสุ่มจากปริมาณมูลฝอย

ท้ังหมด  ดังนัน้เทศบาลเมอืงพะเยาควรการคัดแยกมูลฝอยแบบเชงิกลและแบบ Biological Drying เพื่อลดความชื้นและ

น้ าหนักของมูลฝอย ก่อนการคัดแยกมูลฝอยวัสดุเชื้อเพลิง วัสดุปรับปรุงดิน และการคัดแยกมูลฝอยขายได้อีกคร้ัง 

จากนั้นขนถ่ายไปก าจัดในสถานท่ีเหมาะสมนอกพื้นท่ีต่อไป ท้ังนี้จากการประเมินค่า NPV คือ 24,738,942.75  บาท 

ค่า IRR คือ 0.04% ค่า ROI คือ 5.53% และมีค่า Payback period คือ 18.8 ปี เทศบาลเมืองพะเยาสามารถด าเนิน

โครงการได้เพื่อแกไ้ขปัญหาปริมาณมูลฝอยในระยะเร่งดว่นและลดภาระค่าใชจ้่ายในการขนสง่น ามูลฝอยไปก าจัด 
 

ค้าส้าคัญ:   มูลฝอย, เช้ือเพลงิ, MBT, เทศบาลเมอืงพะเยา   
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Abstract  
 The amount of waste generated in Phayao Municipality is 19.87 tons / day and the value is 0.90 kg / person 

/ day. Which is considered lower than the solid waste in Thailand. The proportion of waste that is sold or recycled is 

31.1% (6.22 tons / day), 13.5% of the waste is fuel (2.70 tons / day) and the moisture content is up to 43% randomly 

from the total waste.  Therefore, Phayao Municipality should separate waste by mechanical and biological drying to 

reduce moisture and waste weight.  Before separating waste materials from fuels soil improvement materials and 

waste separation can be sold again. After that, unloading and disposing for proper disposal outside the area. According 

to the NPV assessment, which is 24,738,942.75 baht, the IRR is 0.04%, the ROI is 5.53%, and the payback period 

is 18.8 years.  Phayao Municipality can operate the project to solve the problem of solid waste in an urgent phase 

and reduce the burden of expenses. Transporting waste to eliminate 
 

Keywords:   Solid waste, Fuels, MBT, Phayao municipality  
 

บทน้า 

ปัญหามูลฝอยในปัจจุบันเป็นปัญหาในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และ

พื้นท่ีในการใช้ก าจัดมูลฝอยท่ีจ ากัดไม่เพียงต่อปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อีกท้ังการจัดการมูลฝอย ท่ีไม่ถูก

หลักสุขาภิบาลยังท าให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ  ตามมาอีกมากมาย  ซึ่งถือเป็นปัญหาการจัดการมูลฝอยท่ีพบโดยส่วนใหญ่

ในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุถึงปริมาณมูลฝอยท่ัว

ประเทศท่ียังคงเพิ่มขึ้นทุกปี ท าให้ในปี 2561 มีมูลฝอยมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560  

ราว 1.64% ซึ่งถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 34% ก าจัดอย่างถูกต้อง 39% และก าจัดไม่ถูกต้อง 27%  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาในเร่ืองแนวทางหรือวิธีการในการจัดการมูลฝอย รวมถึงปัญหา  

การหาพื้นท่ีก าจัดมูลฝอยยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการส่งเสริมและผลักดันให้มี 

การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2560 – 2579 และเน้นการแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งมุ่งเป้าหมายให้มีการใช้

พลังงานทดแทนจากมูลฝอย 160 MWในปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้นโยบายในการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ ยัง

มุ่งเน้นให้อปท. รวมกลุ่มกันบริหารจัดการมูลฝอยโดยใช้สถานท่ีก าจัดมูลฝอยร่วมกัน ตลอดจนการแก้ปัญหาหมอก

ควันอยา่งยั่งยืนต้องป้องกันการเผามีกิจกรรมท่ีมผีลตอบแทนหรือผลประโยชนจ์ูงใจทดแทนกิจกรรมท่ีเผา โครงการนี้

จึงมีกิจกรรมลดเชื้อเพลิง ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีการเผาควรมีการบรรเทาความรุนแรงได้รับข้อมูลและเข้าถึงดับไฟอย่าง

รวดเร็ว โดยโครงการจะพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเผาด้วย  

มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล นับวา่เป็นปัญหาที่ส าคัญของทุกชุมชน เชน่เดียวกับเทศบาลเมอืงพะเยา ท่ีได้ประสบกับ

ปัญหาหลายๆ ด้าน อีกท้ังการด าเนินงานท่ีผ่านมา ยังประสบกับปัญหาการจัดการท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การขาดแคลนด้านงบประมาณ บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ  

การจัดการของเทศบาลเมืองพะเยา ยังขาดแบบแผนท่ีชัดเจนปัจจุบันการด าเนินการจัดการมูลฝอยมูลฝอยชุมชนของ

เทศบาลเมืองพะเยา ใช้วิธีก าจัดมูลฝอยแบบเทกองเพื่อรอการขนถ่าย ซึ่งท าให้เกิดมลพิษรบกวนชาวบ้านท้ังเร่ืองของ

กลิ่นและแมลงวันท่ีเกิดจากกองมูลฝอย ท่ีรอการฝังกลบ ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยามีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  
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จึงได้มีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์จัดการระบบการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร ท่ีเน้นการน ามูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชนใ์หมใ่นรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งในการด าเนนิการดังกล่าวจะท าให้เหลอืปริมาณมูลฝอยท่ีจะต้องน าไปฝังกลบให้น้อย

ท่ีสุด เพื่อให้การด าเนนิการเป็นไปได้อยา่งถูกตอ้ง ตามกระบวนการ และหลักวิชาการ 
 

วิธีการศึกษา 

 ส้ารวจและศึกษาการจัดการมูลฝอยและหาองค์ประกอบของมูลฝอยในพื นที่ศกึษา 

ส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ค านวณจากอัตราผลิตมูลฝอยจากจ านวนประชากร ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ระบบจัดการมูลฝอย และเสนอแนะรูปแบบการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นระบบครบวงจร ตามความเหมาะสมของศักยภาพ  

วิธีการส ารวจปริมาณมูลฝอยโดยการติดตามข้อมูลของมูลฝอยและการเก็บมูลฝอยของรถเก็บมูลฝอยเทศบาลเมือง

พะเยา โดยการชั่งน้ าหนักมูลฝอยจากรถเก็บมูลฝอยโดยท าการช่ังน้ าหนักรถเปล่าและรถท่ีบรรทุกมูลฝอย เก็บข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจ านวน 2 รอบ ๆ ละ 7 วัน ส่วนการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย 

ท าการสุ่มองค์ประกอบของมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีศกึษาท าการศกึษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิโดยผู้ศึกษาลงส ารวจเก็บข้อมูล

ในพื้นท่ีจากปริมาณมูลฝอยและองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยท่ีเก็บขนได้ในพื้นท่ี ณ สถานท่ีก าจัดมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองพะเยา และสถานท่ีส าคัญของแหล่งก าเนดิมูลฝอยในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพะเยา เชน่ ตลาด

แมท่องค า ส านักงานเทศบาลเมอืงพะเยา โรงเรียน สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ การด าเนนิการเก็บตัวอย่าง

มูลฝอย เพื่อหาความหนาแน่นปกติ (Bulk density) อัตราการเกิดของมูลฝอย องค์ประกอบของมูลฝอย (Composition of 

solid waste) และองค์ประกอบทางเคม ีได้แก่ ปริมาณความชื้น (Moisture content) โดยท าการสุ่มตัวอยา่งในสถานท่ีก าจัด

มูลฝอย โดยจะสุ่มตัวอย่างจากรถเก็บขนมูลฝอยท่ีรวบรวมมูลฝอยจากพื้นท่ีศึกษามายังสถานท่ีก าจัดมูลฝอย โดยเก็บ

ตัวอย่างจ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน ให้ครอบคลุมท้ังวันท าการและวันหยุดสุดสัปดาห์ และในแต่ละวันท่ีเก็บตัวอย่างจะ

เก็บ 1-2 คร้ัง ซึ่งการด าเนินการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอยของพื้นท่ีศึกษาของเทศบาลเมืองพะเยาจะเร่ิมส ารวจคร้ังท่ี 1 

ในชว่งปลายเดอืนเมษายน 2562 ถึงตน้เดอืนพฤษภาคม 2562 การส ารวจคร้ังท่ี 2 ในชว่งปลายเดอืนพฤษภาคม 2562 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอย 

เทศบาลเมืองพะเยามีพื้นท่ีครอบคลุม 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลเวียง และต าบลแม่ต๋ า โดยแต่ละต าบลมีชุมชนและ

จ านวนประชากร ดังนี้ ต าบลเวยีงมปีระชากรท้ังหมด 14,625 คน ชาย 6,827 คน หญิง 7,798 คน ม ี9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

วัดหัวข่วงแก้ว ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ชุมชนวัดราชคฤห์ ชุมชนวัดศรีอุโมงค์ค า ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน ชุมชนวัดไชย

อาวาส ชุมชนวัดบุญยืน ชุมชนวัดศรีโคมค าและชุมชนวัดลี   ต าบลแม่ต๋ ามีประชากรท้ังหมด 7,501 คน ชาย 3,522 คน 

หญิง 3,979 คน มี 5 ชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านร่มโพธ์ิทอง ชุมชนวัดป่าลานค า (บ้านแม่ต๋ าป่าลาน) ชุมชนวัดภูมินทร์  

(บ้านแมต่๋ าภูมินทร์) ชุมชนวัดอนิทร์ฐาน (บ้านแมต่๋ าอนิฐาน) ชุมชนวัดเมอืงชุม (บ้านแมต่๋ าเมอืงชุม) จากการชั่งน้ าหนักมูล

ฝอยพบว่าปริมาณมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองพะเยา  มีท้ังสิ้น 19.98 ตัน/วัน คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของ

เทศบาลเมืองพะเยา  เท่ากับ 0.90 กก./คน/วัน เส้นทางชุมชนท่ีมีสัดส่วนปริมาณมูลฝอยมากท่ีสุด ได้แก่ ชุมชนถนนชาย

กว๊านไปจนถึงจุดกลับรถธารธรา 4.4 ตัน/วัน รองลงมา ได้แก่ เส้นทางถนนซุปเปอร์ฝั่ง รร. พะเยาพิทยาคมไปจนถึง

หมู่บ้านสิริประภาโฮม 3.5 ตัน/วัน เส้นทางชุมชนร่มโพธ์ิทองไปจนถึงแม่ต๋ าสายฟากน้ า 3 ตัน/วัน เส้นทางชุมชนหน้า 

วัดศรีโคมค าฝั่งประปาไปจนถึงรร.อนุบาลพะเยาสิ้นสุดแยกประตูชัย 2.5 ตัน/วัน เส้นทางชุมชนสรรพากรไปจนถึงแยก
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ประตูเหล็ก 2.3 ตัน/วัน เส้นทางชุมชนวัดหัวข่วงแก้วไปจนถึงตลาดแม่ทองค า 2.3 ตัน/วัน และเส้นทางชุมชนวัดศรีโคมค า

ไปจนถึงตลาดโตรุ่้งคูเมอืงพะเยา 1.7 ตัน/วัน ตามล าดับ 

 อัตราการเกดิมูลฝอยในพื นที่ศกึษา 

การค านวณหาปริมาณมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีปริมาณมูล

ฝอย 19.98 ตัน/วัน (ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจ) และมีประชากรท้ังหมด เท่ากับ 22,126 คน จากสมการ สามารถ

หาอัตราการเกิดมูลฝอยได้ดังนี้ 

 ปริมาณมลูฝอยในพื นที่ศกึษา 

ปริมาณมูลฝอยปัจจุบันในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพะเยา ท้ัง 2 ต าบล ได้จากการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ โดยศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่า เทศบาลเมืองพะเยามีระบบจัดการมูลฝอย

โดยการขนถ่ายมูลฝอยไปสถานีพักมูลฝอยผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นท่ีส ารวจปริมาณมูลฝอย ณ พื้นท่ีพักมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งพื้นท่ีเทศบาลเมืองพะเยา ท่ีลงส ารวจข้อมูลปริมาณมูลฝอยด้วยวิธีการติดตามและตรวจสอบ

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและบันทึกเป็นสถิติปริมาณมูลฝอยปัจจุบันจากการชั่งน้ าหนักมูลฝอยจากรถขนมูลฝอยตาม

เส้นทางการเก็บมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา ท้ังนี้จะได้ฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยาโดยปริมาณ

มูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองพะเยา  มีท้ังสิ้น 19.98 ตัน/วัน คิดเป็นอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของเทศบาลเมืองพะเยา  

เท่ากับ 0.90 กก./คน/วัน เส้นทางชุมชนท่ีมีสัดส่วนปริมาณมูลฝอยมากท่ีสุด ได้แก่ ชุมชนถนนชายกว๊านไปจนถึงจุดกลับ

รถธารธรา รองลงมา ได้แก่ เส้นทางถนนซุปเปอร์ฝั่ง รร.พค.ไปจนถึงหมู่บ้านสิริประภาโฮม เส้นทางชุมชนร่มโพธ์ิทองไป

จนถึงแม่ต๋ าสายฟากน้ า เส้นทางชุมชนหน้าวัดศรีโคมค าฝั่งประปาไปจนถึงรร.อนุบาลพะเยาสิ้นสุดแยกประตูชัย เส้นทาง

ชุมชนสรรพากรไปจนถึงแยกประตูเหล็ก เส้นทางชุมชนวัดหัวข่วงแก้วไปจนถึงตลาดแม่ทองค า และเส้นทางชุมชนวัดศรี

โคมค าไปจนถึงตลาดโตรุ่้งคูเมอืงพะเยา ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 แสดงการส ารวจปริมาณมูลฝอยในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 

แหล่งข้อมูล: ท่ีปรึกษาโครงการฯ, (2562) 
 

การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคตของพื นที่ศกึษา 

พื้นท่ีศึกษาจังหวัดพะเยาสามารถคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้จากประชากรท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษาท่ี

ก่อให้เกิดมูลฝอย และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของพื้นท่ีศึกษา โดยผู้ศึกษาท าการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยในอนาคต

ของพื้นท่ีศึกษาในชว่ง 20 ปี (พ.ศ. 2562-2582) ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

1) อัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นท่ีศึกษา คิดจากสถิติจ านวนประชากรในพื้นท่ีศึกษาย้อนหลัง 10 ปี 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552-2561  

 2) อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณมูลฝอย จากการศึกษาของ JICA ในปี พ.ศ.  2527 ระบุว่า อัตราการเกิดมูล

ฝอยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี เมื่อภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ หรือภาวะรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีค่าเป็นร้อยละ 10 ตอ่ปี แตถ่้าภาวะความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น

น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี อัตราการเกิดมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี  เนื่องจากพื้นท่ีการศึกษามีภาวะความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกใช้อัตราการเพิ่มของอัตราการเกิดมูลฝอย

เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2562-2565 จากนั้นลดลงเหลือร้อยละ 1.0 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2566-2576 และ

ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2577-2582   ส าหรับคาดการณ์อัตราการเกิดมูลฝอยของพื้นท่ีศึกษา ท้ังนี้

เนื่องมาจากการรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยท้ังภาครัฐและเอกชนเร่ิมเป็นผลมากขึ้น จึงท าให้แนวโน้มของอัตราการ

เพิ่มมูลฝอยจะถูกจ ากัดลง  

ผลการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดจากประชากรในพื้นท่ีศึกษาในอนาคต 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2562-

2582) ผลการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยรวมของพื้นท่ีศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ปริมาณมูลฝอยท่ี

เกิดขึ้นตอ่วันของพื้นท่ีศึกษาเทศบาลเมืองพะเยาในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2562-2582) จะอยู่ในช่วง 20.62-36.28 ตัน/

 

รถคันที ่

ปริมาณน ้าหนักรถมลูฝอย+มลูฝอย (กก.) นน.มูล

ฝอย 

เฉลี่ย 
วันที่ 1 

17/05 

วันที่ 2 

 18/05 

วันที่  3 

19/05 

วันที่ 4 

20/05 

วันที่ 5 

21/05 

วันที่ 6 

22/05 

วันที่ 7 

23/05 

รถ 1 2,175 2,010 1,785 1,605 1,480 1,365 1,325 1,677.86 

รถ 2 2,660 2,230 2,155 2,325 2,425 2,105 2,230 2,304.29 

รถ 3 2,690 3,856 3,426 3,765 3,862 3,875 3,642 3,588.43 

รถ 4  4,035 4,530 4,365 4,633 5,025 4,320 4,234 4,448.86 

รถ 5 3,165 3,320 2,370 2,965 2,880 2,820 3,220 2,962.85 

รถ 6 2,575 2,480 2,020 1,945 2,595 2,015 2,665 2,327.86 

รถ 7 4,035 4,530 4,365 4,633 2,420 2,490 2,785 2,561.43 

ปริมาณ

มูลฝอย/

วัน 

19,860 21,416 18,231 19,813 20,687 18,990 20,101 19,871 
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วัน และเมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นสะสมในชว่ง 20 ปี (พ.ศ. 2562-2582 จะมปีริมาณมูลฝอยสะสมเท่ากับ 

26,160.64 ตัน ดังนั้นจึงควรเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการหาระบบจัดการมูลฝอยเพิ่มเติม โดยควรเป็นทางเลอืกท่ีจะ

ลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะเข้าหลุมฝังกลบ และน ากลับคืนวัสดุรีไซเคิลและพลังงานกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อ

สร้างรายได้และลดรายจ่ายในการจัดการมูลฝอยในระยะยาวดว้ย 

องค์ประกอบมูลฝอยของพื นที่ศกึษา 

1.  การส้ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอย 

ในการศึกษาส ารวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยในพื้นท่ีศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา  

ผู้ศึกษาท าการลงพื้นท่ีส ารวจภาคสนามหาองค์ประกอบมูลฝอยสถานท่ีส าคัญของเทศบาลเมืองพะเยา จ านวน  7 แห่ง 

ได้แก่ สถานท่ีพักมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ตลาดสดแม่ทองค า ห้างเจริญภัณฑ์ ตลาดพะเยาอาเขต ถนนคนเดิน  

วัดศรีโคมค า โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งก าเนดิมูลฝอยหลักในเขตรับชอบขของเทศบาลเมืองพะเยา จากนัน้น าข้อมูล

องค์ประกอบมูลฝอยของแต่ละพื้นท่ีศึกษา มาท าการวิเคราะห์หาร้อยละโดยเฉลี่ยขององค์ประกอบมูลฝอย ซึ่งจะได้ร้อย

ละโดยเฉลี่ยขององค์ประกอบมูลฝอย เพื่อแสดงข้อมูลองค์ประกอบมูลฝอยท้ัง 7 แห่งในพื้นท่ีศึกษา ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละโดยเฉลี่ยขององค์ประกอบมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา ปี พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบ น ้าหนักองค์ประกอบมูลฝอย 

(%) 

น ้าหนักองค์ประกอบมูลฝอย 

(ตัน) 

1. เศษอาหารและอนิทรีย์สาร 36.30 7.62 

2. กระดาษ   

    2.1 กระดาษขาว /หนังสอืพิมพ์ 5.57 1.11 

    2.2 กระดาษกล่องนม/น้ าผลไม้ 2.70 0.54 

3. พลาสตกิ   

    3.1 พลาสตกิขุ่น PP (ถุง/ขวด) 1.68 0.34 

    3.2 พลาสตกิใส PET 1.84 0.37 

    3.3 พลาสตกิ PVC 1.78 0.36 

    3.4 พลาสตกิ PS 1.08 0.21 

    3.5 พลาสตกิ EPS 3.75 0.75 

    3.6 พลาสตกิ HDPE (ถุง/ขวด) 13.47 2.69 

    3.7 พลาสตกิ LDPE (ถุง/ขวด) 6.51 1.30 

    3.8 ถุงขนมพลาสติก 3.12 0.62 

4. แก้ว 4.17 0.83 

5. โลหะ   

    5.1 อลูมิเนยีม (ถุง/ขวด) 0.15 0.03 

    5.2 เหล็ก/เหล็กเคลือบ 0.09 0.018 

    5.3 ทองแดง/ทองเหลอืง 0.04 0.31 0.008 0.62 

    5.4 โลหะอื่นๆ 0.13 0.026 
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องค์ประกอบ น ้าหนักองค์ประกอบมูลฝอย 

(%) 

น ้าหนักองค์ประกอบมูลฝอย 

(ตัน) 

6. ไม้ (ลงัไม้/กิง่ไม้) 2.02 0.40 

7. ยาง 0.49 0.098 

8. ผ้า 7.81 1.562 

9. หนัง - - 

10. ของเสียอันตรายจากบา้นเรือน   

      10.1 ถ่านไฟฉาย/แบตเตอร่ี 3.60 0.72 

      10.2 หลอดไฟ/กระปอ๋งสารเคมี 0.70 0.14 

11. อ่ืน ๆ ที่แยกประเภทไมไ่ด ้ 2.71 0.542 

รวม 100 19.98  

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยโดยเฉลี่ยของบ่อพักมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา พบว่า องค์ประกอบท่ี

เป็นเศษอาหารและอินทรีย์สารมีค่าสูงสุด (ร้อยละ 36) รองลงมาเป็นพลาสติก (ร้อยละ 33) และกระดาษ (ร้อยละ 8)   

ผ้า (ร้อยละ 8)   

มูลฝอยท่ีสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ได้แก่ ถุงพลาสตกิ/พลาสตกิ (ร้อยละ 33) กระดาษ (ร้อยละ 8) ผ้า (ร้อยละ 

8) ยาง (ร้อยละ 1 ) และไม ้(ร้อยละ 2) ส่วนมูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว (ร้อยละ 4)  และโลหะ (ร้อยละ 1)  ของเสียอันตราย

จากบ้านเรือน (ร้อยละ 4) และ อื่น ๆ ท่ีแยกไมไ่ด้ (ร้อยละ 3) 

ค่าความชื นของมูลฝอย  

การค านวณหาค่าความชื้นมูลฝอยของเทศบาลเมอืงพะเยา ซึ่งปริมาณมูลฝอยกองหนึ่งมีน้ าหนัก 41.09 กก./วัน 

(ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจ) และมีมูลฝอยหลังจากอบแห้งท่ีเท่ากับ 23.55 กก. และเป็นความชื้นของมูลฝอย 

ร้อยละ 42.69  

 สภาพการจัดการมูลฝอย ณ  แหล่งก้าเนิด 

การจัดการมูลฝอยในชุมชน 2  ต าบล คือ ต าบลเวียงและต าบลแม่ต๋ า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยานั้น 

ต าบลเวียง เป็นชุมชนในเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงเรียน และสถานที่ราชการ ต าบล

แม่ต๋ า เป็นชุมชนซะส่วนใหญ่ มีแหล่งธุรกิจ และเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนบท จากการรณรงค์การ

จัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนโยบายท่ีให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย จากแหล่งก าเนดิ น ามารวบรวม โดย

ท่ี มี 

การก าหนดฮ้วงเวลาในการจัดเก็บของเทศบาลเมืองพะเยา โดยบางจุดนั้นมกีารยกเลิกการใชถ้ังมูลฝอยของเทศบาลเมือง

พะเยา แต่บางจุดก็ยังมีถังมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นการร้องขอจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการมูลฝอย  

เพื่อป้องกันมูลฝอยจรท่ีเข้ามาปะปนในพื้นท่ี มคีวามร่วมมอืจากผลของการรณรงค์ของมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา เห็นได้

จากจะมมีูลฝอยท่ีประชาชนน าไปก าจัด ได้น าใส่ถุงมดิชิดมาท้ิงก่อนก าหนดเวลาท่ีรถเก็บมูลฝอยมาถึง และไมม่ีมูลฝอยท่ี

ไม่ทิ้งโดยไม่บรรจุถุงด าให้พบเห็น ท้ังนี้จะมีมูลฝอยบางประเภทท่ีไม่บรรจุใส่ถุงมากอง ณ แหล่งรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้

เทศบาลเมืองพะเยารวบรวมเก็บต่อไป ส่วนแหล่งก าเนิดมูลฝอย ห้าง ร้านค้าขนาดใหญ่ ท่ีมีการจัดการได้เองบางส่วนไม่

ค่อยพบปัญหาในเร่ืองมูลฝอยตกค้าง หรือบางแห่งมีการบริการจัดการโดยการประมูลให้ร้านรับซื้อขอเก่ามารับซื้อท่ี
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ร้านค้าหรือห้างโดยตรง ส่วนตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง พื้นท่ีท่ีมีการจัดกิจกรรม จะพบปัญหาในเร่ืองการจัดการมูลฝอย  

ท่ีมีท้ังการบบรรจุในถุงด าและไม่บรรจุในถุงด า มนี้ าชะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็น  ถือวา มกีารบริหารจัดการได้ไม่ดีพอสมควร

ในเร่ืองของปริมาณมูลฝอยท่ีตองจัดเก็บ ซึ่งได้แบ่งการส ารวจตามแหล่งก าเนิดและแหล่งรวบรวมมูลฝอย จ านวน  

3 ประเภท คือ 1.แหล่งก าเนดิหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยในชุมชน 2.แหล่งก าเนิดหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยหน่วยงานและ

สถานท่ีราชการ 3.แหล่งก าเนิดหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งท่องเท่ียว แหล่งสาธารณะ และแหล่งธุรกิจ  เป็นต้น  

ผลการประเมนิมูลฝอย ณ แหล่งก าเนดิ สามารถอธิบายได้ดังตารางตอ่ไปนี้  
 

ผลการประเมนิการจัดการมูลฝอย ณ  แหล่งก้าเนิด  

1. ผลการประเมินการจัดการมูลฝอยจากแหลง่ก าเนิดหรือแหลง่รวบรวมมูลฝอยในชุมชน แสดงใหเห็นวายังมี

ประชาชนบางสวนในชุมชนท่ีไมใหความส าคัญหรือไมสนใจในการคัดแยกมูลฝอยอย่างชัดเจน ท าให้สามารถแยกมูล

ฝอยแตล่ะประเภทได้นอยมากและยังมปีริมาณมูลฝอยรีไซเคิล ของเสียอันตราย ปนไปกับมูลฝอยท่ีตองก าจัดมาก 

2. ผลการประเมินการจัดการมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยในหน่วยงานและสถานท่ี

ราชการ  แสดงให้เห็นว่ายังมีบางหน่วยงานท่ีสามารถคัดแยกมูลฝอยได้และท าให้มีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล ของเสีย

อันตราย ปนไปกับมูลฝอยท่ีตองก าจัดน้อย   

3. ผลการประเมินการจัดการมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยจากแหล่ง ท่องเท่ียว แหล่ง

สาธารณะ และแหล่งธุรกิจ  แสดงให้เห็นวา่มูลฝอยจะพบมากในแหล่งก าเนดิหรือแหล่งรวบรวมมูลฝอยนี้  และพบวา่

การทิง้มูลฝอยในถังมูลฝอยของแตล่ะประเภทมกีารท้ิงรวมปนกันไปในแตล่ะถังแตล่ะประเภท และแหลง่สาธารณะท า

ให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้นอยมากและยังมีปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล ของเสียอันตราย ปนไปกับมูลฝอย

ท่ีตองก าจัดมาก  

การวิเคราะหเ์ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเบื องต้น 

จากการส ารวจและศึกษาสภาพโดยท่ัวไปทางด้านพื้นท่ี การส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ค านวณจากอัตรา

ผลิตมูลฝอยจากจ านวนประชากร ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองพะเยา จึงได้

ศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยและเสนอแนะวิธีการคัดแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดมูลฝอยต่าง ๆ  องค์ประกอบมูล

ฝอย เช่น มูลฝอยย่อยสลายได้ (Biodegradable wastes) ได้แก่  มูลฝอยเผาไหม้ได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยท่ัวไป และ

มูลฝอยอันตราย  การเสนอแนะการก าจัดมูลฝอยและการแปรรูปมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกท่ีมท้ัีงการคัด

แยกมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และง่ายต่อการด าเนินงานและการแปรรูปมูลฝอย วิเคราะห์ความเหมาะสมของ

พื้นท่ีท่ีใชก้ าจัดมูลฝอย โดยท าการศกึษาความเหมาะสมดา้นตา่ง ๆ โดยเสนอแนะให้เทศบาลเมอืงพะเยาควรสนับสนุน

ให้ชุมชนมกีารรวบรวมวัสดุท่ีขายได้โดยชุมชนจากพืน้ท่ีรวบรวมสาธารณะในชุมชนและจากพื้นท่ีรวบรวมจากครัวเรือน 

ให้เกิดการคัดแยกวัสดุประสิทธิภาพสูงเพื่อจ าหนา่ย ก่อนน าไปในพืน้ท่ีรวบรวมแปรรูป การลดมวลด้วยวิธีชีวภาพ Bio-

drying การผลิตวัสดุปรับปรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมักหรือดินผสมพร้อมปลูก ท่ีสามารถใช้ในกิจกรรมของเทศบาลและ

แจกจ่ายให้แกชุ้มชน การวัสดุเชื้อเพลงิและขนถ่ายมูลฝอยขนส่งเพื่อก าจัดต่อไป 

การเพิ่มมูลค่ามูลฝอยโดยการแยกพลาสตกิ 4-6 ชนดิ และการท าความสะอาดพลาสตกิเพื่อการคัดแยกจ าแนก

พลาสติกเบาเป็นการเพิ่มมูลค่า หรือการเตรียมความพร้อมในการน าไปผลิตเป็นน้ ามันเตา น้ ามันประเภทต่าง ๆ และ 

การพัฒนาการกลั่นผลิต Bio Oil  ท้ังนี้เทศบาลเมอืงพะเยาควรจะสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนในระยะตา่งของการพัฒนา

และแก้ปัญหามูลฝอยชุมชน การรณรงค์และสวัสดิการ มีกิจกรรมส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยต้นทางเชิงพาณิชย์ การสร้าง

ความร่วมมือและสนับสนุนเอกชนและร้านรับซื้อของเก่า การสร้างมาตรการ และการเฝ้าระวังมูลฝอยสัญจร ตลอดจน
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การจดวิสาหกิจชุมชนหรือมูลนิธิ หรือการเป็นผู้น าในการจัดการมูลฝอยขนาดกลางให้แก่จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดตั้ง

ศูนยเ์รียนรู้ Cluster การจัดการมูลฝอยและเพิ่มมูลค่ามูลฝอยขนาดเล็กแบบพึ่งพาตนเอง   

เทคโนโลยีการคัดแยกมูลฝอยและเทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยเพื่อน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน  

มีการอธิบายท าความเข้าใจ การท างานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการคัดแยกและก าจัดมูลฝอย รวมท้ังข้อดีข้อเสียของ 

แต่ละเทคโนโลยี ท่ีประชุมตกลงท่ีจะเลือกใช้เทคโนโลยีการคัดแยกเชิงกล (MBT) เป็นเทคโนโลยีส าหรับผลิตเชื้อเพลิงจาก

มูลฝอยมูลฝอย และเทคโนโลยกีารบ าบัดมูลฝอยมูลฝอยโดยระบบชวีภาพ Biological drying   

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการท างานเทคโนโลยกีารคัดแยกมูลฝอยมูลฝอยแบบเชงิกล-ชวีภาพ (MBT) 

 

วิจารณแ์ละสรุปผล  
สาระส าคัญของการศึกษาความเหมาะสมระบบก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่ามี

ประเด็นและข้อมูลส าคัญของเทศบาลเมืองพะเยาดังนี้  ประชากรในเขตเมือง ต าบลเวียง คิดเป็นร้อยละ 66 ของ

ประชากรท้ังหมดจ านวน 22,126 คน มีปริมาณน้ าหนักมูลฝอยเฉลี่ย 19.87 ตัน/วัน ท้ังนี้ได้ชั่งน้ าหนักรอบสัปดาห์

ในช่วงท่ีมีฝนและช่วงฤดูฝนพบว่าน้ าหนักมูลฝอยต่างกันเล็กน้อย คือ 19.6 ตัน/วัน และ 19.9 ตัน/วัน ตามล าดับ และ

เป็นอินทรีย์สารร้อยละ 36 และพลาสติก (8 ชนิด) ร้อยละ 33  มีความชื้นถึงร้อยละ 43  ค่าเฉลี่ยปริมาณการเกิดมูล

ฝอย 0.90  กก./คน/วัน (ค่าเฉลี่ยของไทย พ.ศ. 2561 1.14 กก./คน/วัน) การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยใน 20 ปีข้างหน้า 

(พ.ศ. 2581) 1.10  กก./คน/วัน  การจัดเก็บและขนส่งมูลฝอยไม่พบมูลฝอยตกข้างในพื้นท่ี การใช้พื้นท่ีเพื่อการจัดการ

และขนถ่ายมูลฝอยนั้นมีความเหมาะสมส าหรับปริมาณมูลฝอยปัจจุบัน ท่ีมีการคัดแยกแปรรูป ปรับปรุงมูลฝอยและ

ปรับปรุงเป็นวัสดุปรับปรุงดินและเชื้อเพลิง ตลอดจนน าวัสดุมูลฝอยหรือมูลฝอยส่วนเกินน าไปขนถ่ายก าจัดต่อไป  

การจัดการผสมผสานปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่า คัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถขายได้และมีรายได้จากการขายวัสดุเชื้อเพลงิ

RDF 3 จ านวน 1.89ตัน/วัน มีมูลค่า 827,820 บาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง 6,215,038 บาท/ปี ดังนั้นโดยรวมแล้ว

เทคโนโลยกีารคัดแยกมูลฝอยแบบเชงิกล มคีวามเหมาะสมท่ีสุด เทคโนโลยกีารคัดแยกมูลฝอยแบบเชงิกล นี้จะเร่ิมตน้

ด้วยการน ามูลฝอยมาท าการตัดหรือฉีกถุงและคัดแยกมูลฝอย ซึ่งจะแยกมูลฝอยรีไซเคิล (ขวดพลาสติก แก้ว โลหะ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ขยะมูล อย 

กำรบ้ำบัดด้วยระบบทำงกลขั นต้น 

กำรบ้ำบัดด้วยระบบทำงชีวภำพ  

กำรบ้ำบัดด้วยระบบทำงกล  

วัสดุปรับปรุง
ดิน 

เชื อเพลิงพลังงำน(RDF) 

เครื่องร่อนพลำสติก 

ขนส่งเพื่อก้ำจัด 

หมักโดยใช้อำกำศ 

เครื่องอัด 

คัดแยกมูล อย 

เครื่องย่อยขยะ 

เทกองขยะสด 

มูล อยที่ต้องก้ำจัด 

ก้อนเชื อเพลิงพลังงำน(RDF) 

ขนส่งเพื่อจ้ำหน่ำย 
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เหล็ก) หลังจากนั้นจึงน ามูลฝอยมาลดความชื้นและย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีปนอยู่ในมูลฝอยโดยวิธีการหมักมูลฝอย

รวมแบบเตมิอากาศ โดยเทคโนโลยเีชงิชีวภาพ  Biological Drying ( หลังจากท่ีลดความชื้นลงแลว้มูลฝอยจะถูกส่งมาท่ี

ระบบการคัดแยกมูลฝอยแบบอัตโนมัติ(เคร่ืองร่อนพลาสติก) ซึ่งจะแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ มูลฝอยวัสดุ

เชื้อเพลงิ RDF วัสดุปรับปรุงดินและมูลฝอยสว่นท่ีไมส่ามารถใชไ้ด้ ซึ่งจะถูกน าไปก าจัดอย่างเดียว ส่วนมูลฝอยรีไซเคิล

ท่ีได้สามารถน าไปขายเป็นรายได้ร้อยละ 31.1 (6.22 ตัน/วัน) ให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มูลฝอยเชื้อเพลิงร้อยละ 

13.5 (2.70 ตัน/วัน) และเหลือกากท่ีเหลือจากการท า Biological Drying หรือมูลฝอยท่ีไม่สามารถใช้ได้ร้อยละ 55 

(11.08 ตัน/วัน) ให้ผู้ประกอบการเอกชนรับไปก าจัดต่อไป ในส่วนของเทคโนโลยีในการจัดการนั้น เทคโนโลยีการคัด

แยกมูลฝอยแบบเชิงกล (MBT) มีค่า NPV  เท่ากับ 24,738,942.75  บาท ซึ่งให้ผลบวกแสดงว่า การลงทุนให้ผลก าไร 

เห็นควรท าการลงทุน ค่า IRR มีค่าเท่ากับ 0.04% แสดงว่าการลงทุนให้ผลก าไร ค่า ROI มีค่าเท่ากับ 5.53% แสดงวา่

จะได้ผลประโยชนส์ุทธิจากการด าเนนิงาน  5.53%  และมี Payback period คือ 18.8 ปี และถ้าโครงการมอีายุยนื หรือ

ยังสามารถให้ผลประโยชนต์อ่อีกหลายปี ผู้ลงทุนจะได้ก าไร ดังนั้นจึงมคีวามคุ้มคา่ในทางเศรษฐศาสตร์ 
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การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สซฟิายเออร์เชื อเพลิงชีวมวลส้าหรับใช้ในการตีมีด

ของกลุ่มตีมีดจังหวัดล้าปาง 

Design and Development of Biomass Gasifier Furnace for Hit Knife of Lampang 

Province 
 

ฐิติรัตน์ กันจะนะ1, มังกร แซ่ย่าง1, รวิภา ยงประยูร2, วีระ พันอินทร์1 และ ปัทมา อภิชัย1* 

Titirut Kanjana1, Mangkorn Saeyang1, Rawipha Yongprayoon2, Weera Panin1 and Pattama Apichai1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะส าหรับการตีมีด ด้วยมือ โดยเร่ิมจาก

การศึกษาขั้นตอนการตีมีดกับเตาถ่านของกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง แล้วท า

การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเหมาะส าหรับการตีมีด และน าเตาที่ได้ไปหาประสิทธิภาพ 

การใชง้านในการตีมดี จึงน ามดีท่ีตีขึ้นมาชุบแข็งด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์มาทดสอบความแข็ง ศกึษาโครงสร้างจุลภาคด้วย

กล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอุณหภูมิภายในเตาท่ีเหมาะสมส าหรับ 

การน าไปใช้ตีมีดคือความเร็วลม 1.4 เมตรต่อวินาที เนื่องจากอุณหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีใช้ใน

การตแีละชุบแข็งมดี มเีวลานานพอท่ีจะตไีด้ในจ านวน 2 ด้าม ของการใส่เชื้อเพลิงชวีมวลแต่ละคร้ัง เหล็กแหนบในสภาพตี

ขึน้รูปมดีมคี่าความแข็งเท่ากับ 22.67 HRC หลังการชุบแข็งด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีอุณหภูม ิ700 องศา

เซลเซียส ท าให้คา่ความแข็งลดลงเท่ากับ 11.81 HRC ในขณะท่ีการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส มคี่า

ความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 42.17 และ 60.95 HRC ตามล าดับ ชิ้นงานในสภาพตีขึ้นรูปมีดมีโครงสร้างเป็นเฟสเฟอร์ไรท์และ

เพร์ิลไลท์ โดยหลังการชุบแข็งท าให้เฟสออสเตนไนท์กลายเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต ์โดยหากชา่งตมีดีตขีึน้รูปมดีด้วยเตา

แก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน 37-100 ด้าม จะท าให้คุ้มทุนในค่าการสร้างเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวล 

ซึ่งจะท าให้ราคาต้นทุนเป็นด้ามละ 10 บาท ของการตีมีดคร้ังถัดไป ส่วนการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยน้ีสู่กลุ่มตีมีด

หมู่บ้านขามแดง ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร และบ้านกาดเมฆ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้ยืนยันว่าเตาแก๊สซิฟาย

เออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นมานี้สามารถน าไปใช้งานในการตีมีดได้จริง และมีค าแนะน าในการพัฒนาเตา 

ได้แก่ ควรออกแบบเตาให้เป็นแนวนอน และควรออกแบบเตาให้สามารถใส่มีดลงไปได้ทีละหลาย ๆ เล่ม 
 

ค้าส้าคัญ:   เตาแก๊สซิฟายเออร์, เชื้อเพลงิชีวมวล, ความแข็ง, โครงสร้างจุลภาค 
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Abstract  
 This research investigated to design and development of biomass gasifier furnace for hit knife of Lampang 

Province.  The traditional knife- hitting procedures by hand and the charcoal stove of the Ban Kham Daeng 

subdistrict group Hang Chat, Hang Chat District, Lampang Province was studied.  And then design and build a 

biomass fuel gas stove that was suitable for the knife strike process and bring the stove to find the effective use 

of the knife. Therefore hardening with a gas stove built to test the hardness. The microstructure studies by optical 

microscopy and scanning electron microscope.  The result was found that the value of the temperature inside the 

furnace was suitable for applying the knife is the wind speed of 1. 4 meters per second.  Due to the temperature 

of 700-900 oC, which is the temperature used to hit and hardening, there was a long enough time to hit for 2 

knifes in each biomass fuel. The hardness of as-hit was about 22.67 HRC. After hardening at 700 oC, the hardness 

was dedreased to 11.81 HRC, while hardness increased to 42.17 and 60.95 HRC after hardening at temperature 

850 and 1000 oC, respectively.  The structures in as- hit condition shown ferrite and pearlite phase, while the 

martensite was appered after hardening. If a knife is beaten by a knife with a biomass fuel gas burner, the amount 

of 37- 100 handles will cost the cost of creating a biomass fuel gas burner which will cause the cost of the next 

knife hit is 10 baht each.  The dissemination of this research knowledge to the knife group Kham Dang Village, 

Hang Chat Subdistrict, Hang Chat District And the mechanic of Kad Mok Village, Muang District, Lampang Province, 

has confirmed that the biomass fuel gas burner that the researcher invented can actually be used to hit knives 

and have advice on how to develop the stove, should design the stove to be horizontal and should design the 

stove to be able to put several knives at a time. 
 

Keywords: Biomass Gasifier Furnace, Biomass fuel, Hardness and Microstructure 
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บทน ำ 

         ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยังมีงานวิจัยท่ีอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ เช่น การตีมีดแบบ

ดั้งเดิม เช่น ในลิฟวิ่งมอร์ในสหรัฐอเมริกา [1] คอเคซัสตะวันตกเฉียงเหนอื [2] และประเทศสวติเซอแลนด์ [3] หมู่บ้าน

ขามแดง อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นหมู่บ้านท่ีมีชื่อเสียงในการท ามีดโบราณและยังคงสืบทอดเอกลักษณ์  

การท ามีดแบบโบราณท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้ว่ามีเคร่ืองจักรเข้ามาใชใ้นการตีมดีในปัจจุบัน แต่ชาวบ้านยังคง

ยึดถืออาชีพตีมีดแบบดั้งเดิม จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาต้นแบบ เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดล าปาง ยกระดับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว ฟื้นฟูวัฒนธหรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น

วถิีชีวิตของหมู่บ้าน ตลอดจนได้รับคัดเลอืกให้เป็นสนิค้าหน่ึงต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิงแข็งให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้สะดวกขึน้ กระบวนการเปลี่ยน

เชื้อเพลิงแข็งให้อยู่ในสภาพก๊าซเป็นวิธีการหนึ่งท่ีได้มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง  กระบวนการนี้เรียกว่า "แก๊สซิฟิ

เคชั่น" (Gasification) [4] เป็นกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลงิแข็งหรือชวีมวลให้เป็นก๊าซเช้ือเพลงิ โดยการน าชีวมวลมาเผา

ไหม้ในอุปกรณ์หรือเตาปฎิกรณ์ท่ีมีการควบคุมอากาศแบบจ ากัด ก๊าซเชื้อเพลิงท่ีได้สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทนน้ ามัน หรือใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ระบบดังกล่าวมีท้ังข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี ได้แก่  

เป็นการช่วยลดมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลโดยตรงซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

การจัดการพลังงาน ซึ่งสามารถน าเชื้อเพลิงชีวมวลกลับมาเป็นเชื้อเพลิงท่ีมคีุณภาพและน ากลับมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง

หนึ่ง เถ้าและถ่านท่ีเหลือจากเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์สามารถน าไปใช้ประโยชนต์่อได้ เช่น ท าปุ๋ย ถ่านอัดแท่ง เป็นตน้ 

และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีข้อเสีย คือในการใช้งาน  

แต่ละคร้ังมีความยุ่งยาก และต้องใช้ความช านาญสูง และก๊าซชีวมวลท่ีผลิตได้มีส่วนประกอบหลัก คือ ก๊าซ

คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ไมส่ามารถผลิตแล้วเก็บไวไ้ด้ การพัฒนาเทคโนโลยีเตาแก๊สซิฟายเออร์มีให้

เลือกหลากหลายชนิดด้วยกัน ทั้งในด้านประสิทธิภาพการท างาน คุณภาพก๊าซท่ีต้องการ รูปแบบของเชื้ อเพลิงท่ี

น ามาใช ้การควบคุมและการบ ารุงรักษา  

   นักวิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์ส าหรับใช้ในการตีมีดและดาบแบบดั้งเดิมของ

กลุ่มตีมีด จังหวัดล าปาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลดการใช้แก๊ส LPG และเป็นการเพิ่มคุณภาพมีดของกลุ่มตีมีด 

จังหวัดล าปาง เนื่องจากใช้อุณหภูมิสูงกว่า 723 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถท าให้เหล็กเฟอร์ไรท์ เปลี่ยนเป็นเหล็ก

มาร์เทนไซตท่ี์มีความแข็งสูง โดยการเปรียบเทียบคุณภาพมดีระหวา่งการใชถ้่านและเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการตี

มีดด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวล และยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและในการพึ่งพา

ตนเองได้ของชุมชน และยังเป็นแนวทางสร้างโอกาสและรายได้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชนในเชงิพาณิชยต์อ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์  

 การออกแบบโครงสร้างของเตาแก๊สซิฟายเออร์ท่ีใชส้ าหรับการตมีดี จะใชเ้ตาเผาที่เป็นระบบปิดแนวต้ัง มท่ีอ

เป่าลมจากด้านลา่งของเตา เพื่อต้องการให้ส่วนบนของเตาท่ีเป็นต าแหนง่ใชว้างมดีได้รับส่วนเปลวของไฟ ด้านล่างของ

เตาจะเชื่อมเหล็กเป็นตะแกรงไว้เพื่อกรองถ่านและไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ ตรงส่วนระหว่างท่อเป่าลมกับโบว์เวอร์จะใช้ท่อ

ฉากเป็นขอ้ต่อแทนการใชท่้อตรง เพื่อป้องกันการตกลงมาของถ่านติดไฟซึ่งจะท าให้ตัวโบว์เวอร์ช ารุด ส่วนดา้นภายใน
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เตาจะฉากปูนทนไฟเพื่อให้สามารถกักเก็บความร้อนไว้ภายในได้ดีขึน้และสามารถทนความร้อนได้สูง ทางด้านตัวเตา

จะเสริมอฐิทนไฟเข้าไปดว้ย ในสว่นของขาเตาจะจะให้มีความสูงท่ีสามารถถอดฝาล่างออกมาได้อยา่งสะดวก และท าที่

วางฝาบนไวใ้นสว่นด้านบนของเตา ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลงิชีวมวล 

 

การประดิษฐเ์ตาแกส๊ซฟิายเออร์ 

 น าตัวถังแก๊ส LPG มาตัดส่วนหัวและท้าย ดังแสดงในภาพท่ี 2 (ก-ข) จากนั้นน าฝาเตาไปเชื่อมท่อไว้ต่อโบว์

เวอร์เพื่อท าเป็นฝาล่าง อีกฝากท าท่อเล็ก ๆ พร้อมด้ามจับเพื่อเป็นฝาบน ดังแสดงในภาพท่ี 3 (ก-ข) แล้วน าปูนทนไฟ

มาฉาบด้านในฝาเตา ดังแสดงในภาพท่ี 4 (ก-ค) ส่วนตัวเตาจะเสริมอฐิทนไฟเข้าไปด้วยแล้วฉาบข้างในตัวถัง ดังแสดง

ในภาพท่ี 5 (ก-ง)  

 

 
ภาพที่ 2 (ก) ถังแก๊ส LPG ยี่ห้อ MAGNATE 58ลิตร (ข) ตัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเตา 

 

 
ภาพที่ 3 (ก) ฝาลา่งของเตา (ข) ฝาบนของเตา 
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ภาพที่ 3 (ก) ฝาลา่งของเตา (ข) ฝาบนของเตา 

 
ภาพที่ 4 (ก) คอนกรีตทนไฟ CAST-11-LW (ข) ผสมปูนทนไฟด้วยอัตราส่วน ปูน 2:1  

ทรายละเอยีด (ค) ฉาบปูนขา้งในฝาเตาท้ังสว่นบนและลา่ง 

 

น าเหล็กเส้นมาตัด แล้วเชื่อมเป็นตะแกรงไว้ข้างล่างเตา ดังแสดงในรูปท่ี 6. (ก-ข) น าเหล็กท่อเหลี่ยมมาตัด 

ให้มีความยาว 50 และ 20 เซนติเมตร 4 ชุด 30 เซนติเมตร 2 ชุด แล้วเชื่อมให้เป็นรูปตัว L จากนั้นน าไปเชื่อมกับเตา

เพื่อท าเป็นสว่นขา พร้อมท้ังเชื่อมท่ีวางฝาส่วนบน ดังแสดงในภาพท่ี 7 (ก-ค) น าท่อ PVC ฉาก มาตอ่กับท่อตรงแลว้ตอ่

เข้ากับโบว์เวอร์ ดังแสดงในภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 5 (ก) ผสมปูนทนไฟ (ข) Insulation Brick C2 (ค) ฉาบอิฐและปูนในเตา  

(ง) เตาหลังฉาบปูนเสร็จ 

 

 

 
ภาพที่ 6 (ก) เหล็กข้อออ้ย 12 มิลลเิมตร (ข) ตะแกรงตรงส่วนใต้เตา 

 

 
ภาพที่ 7 (ก) เหล็กท่อเหลีย่ม 3x2 นิ้ว (ข) เหล็กรูปตัว L ท่ีเป็นสว่นขาของเตา  

(ค) เตาท่ีเชื่อมขาและที่วางฝาเสร็จแล้ว 
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ภาพที่ 8 ท่อเป่าลมท่ีต่อกับโบว์เวอร์ 

 

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเตาแก๊สซิฟายเออร์ 

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเร่ิมจาก เตมิถ่าน 1 กิโลกรัม ลงในเตาแลว้จุดไฟให้ถา่นตดิไฟ แลว้เตมิไม้ 

4 กิโลกรัม ลงไปข้างบนถ่าน ดังแสดงในรูปท่ี 9. (ก-ค) จากนั้นประกอบฝาเตาท้ังบนและล่าง พร้อมท้ังต่อท่อท่ีเชื่อม

กับโบว์เวอร์เข้ากับเตา เปิดเคร่ืองโบว์เวอร์ให้ความแรงสูงสุด ดังแสดงในรูปท่ี 10. (ก-ข) เสียบเทอร์โมคัปเปิลไวใ้ตฝ้า

บนของเตาเพื่อวัดอุณหภูม ิดังแสดงในรูปท่ี 11. (ก-ข) บันทึกอุณหภูมิพร้อมจับเวลา 20 นาที เสร็จแล้วท าการทดลอง

อกีครัง้โดยลมความแรงโบวเ์วอร์ลงมา 3 ระดับ 

 
ภาพที่ 9 (ก) เตมิถ่านลงในเตา (ข) จุดไฟใหถ้่านตดิ (ค) เติมไมล้งในเตา 

 

 
ภาพที่ 10 (ก) เตาแก๊สซิฟายเออร์ท่ีประกอบเสร็จแล้ว (ข) เตาหลังเร่ิมกระบวนการเผา 
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ภาพที่ 11 (ก) เทอร์โมคัปเปิล (ข) เสยีบเทอร์โมคัปเปิลไว้ใต้ฝาบนของเตา 
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น้าเตาแก๊สซิฟายเออร์ใช้ในกระบวนการตมีดี 

เหล็กแหนบมีส่วนผสมทางเคมีแสดงดังตารางท่ี 1 น ามาตีขึ้นรูปมีดปลายตัดขนาดเท่ากับ 5 x 31 เซนติเมตร 

ดังแสดงในภาพท่ี 12 (ก) จากนั้นน ามาตัดชิ้นงานส่วนกลางมีดเฉพาะส่วนคมให้มีขนาดเท่ากับ 1.5 x 2 เซนติเมตร ดัง

ภาพท่ี 12 (ข) ด้วยเคร่ืองตัด น าชิ้นงานไปอบที่อุณหภูมิ 700, 850 และ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ในเตา

แก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีสร้างขึ้น แล้วท าให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วโดยการชุบเฉพาะส่วนคมลงในน้ าท่ี

อุณหภูมหิ้อง  

เตรียมชิ นงานและทดสอบความแข็งของมีดที่ตีขึ นด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์  

น าชิ้นงานมาการขัดหยาบด้วยกระดาษทรายและขัดละเอียดด้วยผงอะลูมนิาขนาด 1 ไมครอน ทดสอบความ

แข็งแบบร็อคเวลลช์ ี(Rockwell-C Hardness, HRC) 

เตรียมชิ นงานและศึกษาโครงสร้างจุลภาค 

เตรียมชิ้นงานเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยการขัดหยาบด้วยกระดาษทรายและขัดละเอียดด้วยผงอะลูมินา

ขนาด 1 ไมครอน กัดผิวหนา้ชิ้นงานด้วยกรดไนทอลท่ีมคีวามเข้มข้น 3% ศกึษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง 

(OM) และกล้องจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  
 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองเหล็กแหนบ 

Element C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu V Fe 

Wt% 0.58 0.23 0.77 0.02 0.01 0.73 0.003 0.04 0.03 0.01 Bal. 

 

ภาพที่ 12  ตัวอยา่งชิ้นงาน (ก) หลังการตีขึ้นรูปมดีปลายตัด และ 

(ข) ชิน้งานศึกษาโครงสร้างจุลภาคและทดสอบความแข็ง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   cm 
   cm 

( ) 

( ) 

 .  cm 

  cm 



1840 

 
 

-Proceeding- 

 

ผลการศึกษา 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิฟายเออร์ 
 ค่าของอุณหภูมิภายในเตาตามระยะเวลาในการเผาท่ีความเร็วลมระดับท่ี 1 พบว่าอุณหภูมิภายในเตาจะมีค่า

สูงขึน้อยา่งต่อเนื่องโดยเร่ิมตน้ท่ี 63 องศาเซลเซียส แลว้เพิ่มขึ้นไปจนถึง 914 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 17 นาที หลังจาก

เร่ิมการเผาหลังจากนาทีท่ี 18 อุณหภูมจิะลดลง ดังแสดงในภาพท่ี 14 (ก) ค่าของอุณหภูมิภายในเตาตามระยะเวลาใน

การเผาท่ีความเร็วลมระดับท่ี 2 พบว่าอุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเร่ิมต้นท่ี 65 องศาเซลเซียส 

แล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปถึง 1074 องศาเซลเซียส ที่เวลา 14 นาที หลังจากเร่ิมการเผาหลังจากนาทีท่ี 15 อุณหภูมิ

จะลดลง และช่วงเวลา 17-20 นาที อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในภาพท่ี 14 (ข) เนื่องจากอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมต่อการชุบแข็งเพื่อให้เหล็กมคี่าความแข็งสูง คือ 850 องศา-เซลเซียสขึน้ไป ซึ่งเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลงิ

ชีวมวลส าหรับใช้ในการตีมีดท่ีผู้วิจัยคิดค้นขึ้นมานัน้สามารถให้อุณหภูมิสูงสุดถึง 1074 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลม

ระดับท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 13 วัดรัศมีท่อลมของโเวอร์ 

 

 

  cm 
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ภาพที่ 14 (ก) กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา ที่ความเร็วลม 320 m/s 

(ข) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิับเวลา ที่ความเร็วลม 560 m/s 

 

 ความแข็งของมดีที่ตีขึ นด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม 

 ผลการวัดค่าความแข็งของมีดท่ีชุบแข็งเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีอุณหภูม ิ700, 850 และ 1000 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ดังตารางท่ี 1 พบว่าเหล็กแหนบในสภาพตขีึน้รูปมดีมคี่าความแข็งเท่ากับ 22.67 HRC 

หลังการชุบแข็งดว้ยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลงิชีวมวลท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ท าให้คา่ความแข็งลดลงเท่ากบั 

11.81 HRC อาจเน่ืองมาจากอุณหภูมท่ีิใชใ้นการชุบแข็งต่ ากว่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนเป็นเฟส 
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ตารางที่ 1 ค่าความแข็งของเหล็กแหนบในสภาพตขีึน้รูปมดีและหลังการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ  

ครั งที ่

ความแข็งในสภาพตีขึ นรปูมดีและหลังการชุบแข็งที่อุณหภมู ิ 

(องศาเซลเซียส) ในหนว่ย HRC 

ในสภาพตีขึ นรูปมดี 700 850 1000 

1 21.9 12.4 42.6 60.4 

2 23.2 11.2 41.4 62.3 

3 23.3 11 42 60.7 

4 23 12 42.1 60.5 

5 23 11.7 41.9 61.5 

6 22.4 11.3 43.8 61.4 

7 23 13.4 41.1 60.8 

8 22.1 12.2 42.8 60 

9 22.4 11.5 42.3 61 

10 22.4 11.4 41.7 60.9 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 22.67 11.81 42.17 60.95 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 0.44 0.72 0.77 0.65 

 

 ออสเตนไนท์ จึงท าให้การชุบแข็งนี้เป็นการอบอ่อนท่ีอุณหภูมิต่ าแทน ท าให้ค่าความแข็งมีค่าลดลง หลังการ

ชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 42.17 และ 60.95 ตามล าดั บ 

เนื่องจากเฟสเฟอร์ไรท์และเพิร์ลไลท์เปลี่ยนเป็นเฟสออสเตนไนท์อย่างสมบูรณ์และท าให้เกิดเป็นโครงสร้างมาร์เทน

ไซต์ท่ีมีความแข็งสูง 

 โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อม

วิเคราะห์ธาตุแบบจุด (point analysis) 

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของ

เหล็กแหนบท่ีตีขึ้นรูปและชุบแข็งด้วยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวล พบว่าในสภาพตีขึ้นรูปมีดมีโครงสร้างเป็น

เฟสเฟอร์ไรท์และเพิร์ลไลท์ ดังภาพท่ี 15 (ก) และ 16 (ก) โดยเฟสเฟอร์ไรท์มีลักษณะเป็นแผ่นสทึีบ และเฟสเพร์ิลไลท์มี

ลักษณะเป็นเส้นสีขาวสลับด า โดยหลังการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ท าให้เฟสออสเตน

ไนท์กลายเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นโดยท่ัวผิวหน้าชิ้นงาน ดังแสดงในภาพท่ี 15 (ข) และ 16 (ข) 

เนื่องจากการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนเป็นเฟสออสเตนไนท์ท าให้เกิดโครงสร้างมาร์เทนไซต์อย่าง

สมบูรณ์ ในทางโลหะวิทยานั้นการให้ความร้อนแก่มีดควรให้มีอุณหภูมิมากกว่าวิกฤติหรือมากกว่า 723 องศา

เซลเซียส เพื่อให้โครงสร้างเปลี่ยนเป็นออสเทนไนท์ (Austenite) [5-6] แล้วการท าให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วโดยการชุบ

ลงในน้ า ท าให้อะตอมคารบ์อนไมส่ามารถเคลื่อนท่ีออกจากผลึกของเหล็กได้ทัน จึงถูกกักไวใ้นโครงสร้างของเหล็กเกดิ

เป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ (Martensite) [5-8] ซึ่งจะท าให้มีดมีความแข็งสูง ทนต่อการเสียดสีในขณะใช้งานจากการ

วิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุด้วย EDS แบบ Point Analysis ของชิ้นงานหลังการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ีดังรภาพท่ี 17 พบวา่โครงสร้างพื้นประกอบด้วยธาตุเหล็กและคาร์บอนในปริมาณมาก  
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ภาพที่ 15 ภาพถ่ายด้วยกล้องจลุทรรศน์แสง (Optical Microscope ; OM) ของเหล็กแหนบ (ก) ในสภาพตีขึ้นรูปมดี (ข) 

หลังชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ีที่ก าลังขยาย 400 

 

 
ภาพที่ 16 ภาพถ่ายดว้ยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) เหล็ก

แหนบ (ก) ในสภาพตขีึน้รูปมดี (ข) หลังชุบแข็งท่ีอุณหภูม ิ850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 
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ภาพที่ 17 ภาพถา่ยดว้ยกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงโครงสร้างจุลภาค 

เหล็กแหนบหลังการชุบแข็งท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ีและผลการวเิคราะห์ปริมาณธาตุดว้ย 

EDS แบบ Point Analysis 
 

สรุปผล 
เตาแก๊สซิฟายเออร์ส าหรับใชใ้นการตมีีดและดาบแบบดั้งเดิมของกลุ่มตีมดี จังหวัดล าปาง ท่ีสร้างขึน้เพื่อเป็น

ทางเลือกใหม่ และเป็นการเพิ่มคุณภาพมีดของกลุ่มตีมีด จังหวัดล าปางนั้น มีค่าของอุณหภูมิภายในเตาท่ีเหมาะสม

ส าหรับการน าไปใช้ตมีีดคืออุณหภูม ิ700-900 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีใชใ้นการตีและชุบแข็งมีด มเีวลานาน

พอท่ีจะตีได้ในจ านวน 2 ด้าม ในการใส่เชื้อเพลงิชีวมวลแตล่ะครัง้ และท าให้โครงสร้างเหล็กเฟอร์ไรท์ เปลี่ยนเป็นเหล็ก

มาร์เทนไซต์ท่ีมีความแข็งสูง เหล็กแหนบในสภาพตีขึ้นรูปมีดมีค่าความแข็งเท่ากับ 22.67  HRC หลังการชุบแข็งท่ี

อุณหภูมิ 850 และ 1000 องศาเซลเซียส มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 42.17 และ 60.95 ตามล าดับ หากช่างตีมีดตีขึ้น

รูปมดีดว้ยเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลงิชีวมวลจ านวน 37-100 ด้าม จะท าให้คุม้ทุนในค่าใชจ้่ายของการสร้างเตาแกส๊ซิ

ฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งจะท าให้ราคาต้นทุนของการตีมีดคร้ังถัดไป เป็นด้ามละ 10 บาท นอกจากนั้นทางกลุ่มตี

มีดหมู่บ้านขามแดง อ าเภอห้างฉัตร และช่างตีมีดหมู่บ้านกาดเมฆ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้ยืนยันว่าเตาแก๊ส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Weight% Atomic% 

C K 4.95 19.44 

Si K 0.27 0.45 

Cr K 0.69 0.63 
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ซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นมานี้สามารถน าไปใช้งานในการตีมีดได้จริ ง และมีค าแนะน าใน 

การพัฒนาเตา ได้แก่ ควรออกแบบเตาให้เป็นแนวนอน และให้สามารถใส่มีดลงไปได้ทีละหลาย ๆ เล่ม 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาการออกแบบเตาแก๊สเชื้อเพลงิชีวมวลให้มีความสะดวกตอ่การจับเหล็กร้อนออกจากเตา 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลติผลติภัณฑ์จาก

ผักตบชวาด้วยเทคโนโลยโีรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกของ

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา 

Technology Transfer and Efficiency Enhancement in Production of Water Hyacinth 

Products with Greenhouse Solar Drying Technology of Water Hyacinth Basketry 

Group Community Enterprise, Ban Huai Khian Nuea, Phayao Province 
 

วัชระ วงค์ปัญโญ1*, บุญวัฒน์ วจิารณ์พล1, ปรเมษฐ์ สทิธิสันต์1 และ สุรศักดิ์ ใจหลัก1 

Watchara Wongpanyo1*, Bunyawat Vichanpol1, Poramate Sittisun1 and Surasak Jailak1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและถ่ายทอดการอบรมการใช้งาน  

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา 

โดยการออกแบบโรงอบแห้งจะมีขนาด 3x4 ตารางเมตร การเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตยจ์ะพบวา่การเก็บข้อมูลการกระจายอุณหภูมิและความชื้นในโรงอบแห้งโดยติดตัง้เซ็นเซอร์ภายในโรงอบจ านวน 

5 ตัว และนอกโรงอบ จ านวน 1 ตัว ผลของอุณหภูมิภายในโรงอบของเซ็นเซอร์ท้ัง 5 ตัวจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00 

น. จากอุณหภูมิ 30-38 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงเวลา 13.00-14.00 น. จะมีอุณหภูมิสูงสุดคือ 55-60 องศา

เซลเซียส ซึ่งจะสูงกวา่อุณหภูมิภายนอกโรงอบโดยมผีลตา่งประมาณ 20 องศาเซลเซียส ส าหรับความชื้นจะแปรผกผันกับ

อุณหภูมิคือความช้ืนภายในโรงอบจะมีค่าต่ าแต่อุณหภูมิจะมีค่าสูงซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการอบแห้ง การถ่ายทอด 

การอบรมการใช้งานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม

มีความพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งเป็นอย่างมากรวมท้ังสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและดูแลรักษา 

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานขึน้ 
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Abstract 
 This research was aimed to construct a greenhouse solar dryer by designing the solar dryer with a size 

of 3 m (width)  x 4 m ( length)  and to transfer training on application of the solar drying technology for the Water 

Hyacinth Basketry Group Community Enterprise, Ban Huai Khian Nuea, Phayao Province. Temperature and humidity 

data collection were measured by installing 5 sensors inside the solar dryer and more one sensor outside the solar 

dryer.  The effect of temperature inside the solar dryer of all 5 sensors will increase in the period from 8:00 am, 

beginning at approximately 30-38 oC then there were increasing continuously until 13.00-14.00 hrs, the maximum 

temperature was approximately 55-60 oC which there was higher than the temperature outside the solar dryer, 

with a difference of approximately 20 oC. Humidity will be inversely proportional to temperature that the humidity in 

the solar dryer will be low while the temperature in the solar dryer will be high which is according to the theory of 

drying. For knowledge transfer, training on the use of the greenhouse solar dryer, the results of the questionnaire of 

the trainees were very satisfied.  In addition, it is able to create knowledge and understanding on how to use and 

maintain a greenhouse solar dryer for a longer life. 
 

Keywords:   Greenhouse solar dryer, Drying temperature, Humidity, Drying time, Water hyacinth 
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บทน้า 
ผักตบชวามีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Eichlornia crassipes Solms ชื่อสามัญว่า Water Hyacinth เป็นพืชน้ า

ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ลอยน้ าได้โดยไม่ต้องมีท่ียึดเกาะ สามารถแพร่พันธ์ุได้รวดเร็วมากจนกลายเป็นพืชท่ีร้ายแรงใน

แหลง่น้ าทั่วไป แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจเป็นมันหนา ก้านใบพองออกตรงช่องกลาง ภายในมลีักษณะเป็นรูพรุนช่วยพยุงล า

ตน้ให้ลอยน้ าได้ ออกดอกปลายฤดูหนาวถึงตน้ฤดูร้อน มชีื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไป เชน่ ผักปอด, สวะ, ผัก

โรค, ผัก ยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง เป็นต้น ผักตบชวาถูกน าเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยน าเข้ามาจาก

ประเทศอินโดนเีซียในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม โดยเจ้านายฝ่ายในที่ตามเสด็จประพาสประเทศอินโดนเีซียได้เห็นพืช

ชนิดนี้ มีดอกสวยงาม จึงน ากลับมาปลูกในประเทศไทยและใส่อ่างดินเลี้ยงไว้หน้าสนามวังสระปทุม จนกระท่ังเกิดน้ า

ท่วมวัง สระปทุมขึ้น ท าให้ผักตบชวาหลุดลอยกระจายไปตามแม่น้ าล าคลองท่ัวไปและแพร่พันธ์ุอย่างกว้างขวางใน

ปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ในประเทศไทย ใน 1 เดือนผักตบชวา 1 ต้นสามารถขยายพันธ์ุได้

มากถึง 1,000 ตน้ ถึงแมน้้ าจะแห้งจนต้นตายแต่เมล็ดของมันก็ยังมีชวีิตต่อไปได้นานถึง 15 ปี และทันทีท่ีเมล็ดได้รับน้ า

ท่ีเพียงพอจะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ต่อไปจนกลายเป็นปัญหาทางน้ าและทวีความรุนแรงจนเป็นปัญหาระดับประเทศ  

ท าให้รัฐบาลต้องเสียงบในการก าจัดผักตบชวาจ านวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นอีกกว่า 50 ประเทศ  

ท่ัวโลกก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันนี้  การก าจัดผักตบชวา เร่ิมมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ถึงขนาดมีการออก

พระราชบัญญัติส าหรับก าจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือใน 

การก าจัดผักตบชวา โดยน าไปท าอาหารสัตว์ น าล าต้นไปท าปุ๋ยหมัก ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกใช้ประกอบอาหาร  

น าล าต้นไปจักสานเป็นงานหัตถกรรมเคร่ืองใช้ไม้สอยหลากหลายรูปแบบ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพราะมีน้ าหนักเบา 

เส้นใยเหนียว ทนทาน และพื้นผิวเรียบและมีการน าแมลงมวนผักตบจากแหล่งก าเนิดท่ีทวีปอเมริกาใต้เข้ามาทดลอง

ปล่อยเพื่อควบคุมจ านวนประชากรของผักตบชวา 

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบา้นห้วยเคียนเหนือต้ังอยู่เลขท่ี 88 หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านต๊ า อ าเภอเมอืง

พะเยา จังหวัดพะเยา (ภาพท่ี 1) ได้ท าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ทะเบียนเลขท่ี  

6-56-01-06/1-0003 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในต าบลบ้านต๊ าและ

ใกล้เคียง ในปัจจุบันมสีมาชิกจ านวน 12 คน เพื่อจักสานผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวาเป็นของใช ้เชน่ กระจาดรูปไก่ ตะกรา้

ไก่ กล่องกระดาษไก่ กระจาด-รูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น และยังรับซื้อจากลูกกลุ่มเป็นรายชิ้น ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์แสดง

ตามภาพท่ี 2 ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของทางกลุ่ม ฯ ได้แก่ การจักสานในรูปทรงของไก่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีท่ีสุด 

และทางกลุ่มมีก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวารวมทุกขนาดจ านวน 1,500 ชิ้น/เดือน โดยประมาณ หรือ

ประมาณ 60 ชิ้น/วัน ยอดจ าหน่ายสินค้าโดยรวมเฉลี่ย 1,440,000 บาท/ปี จากการขายสง่ไปยังสถานท่ีจ าหนา่ยสินค้า 

OTOP และ สถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ทางกลุ่มจะมีก าไรจากการจ าหนา่ยสนิค้าคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขาย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2456
http://www.thaitambon.com/product/07329133016
http://www.thaitambon.com/product/0732913377
http://www.thaitambon.com/product/0732913377
http://www.thaitambon.com/product/07329134422
http://www.thaitambon.com/product/07329134640
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ภาพที่ 2 สถานท่ีต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบา้นหว้ยเคียนเหนอื 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งผลิตภัณฑจ์ักสานจากผักตบชวาของวสิาหกิจชุมชน 

กลุ่มจักสานผักตบชวาบา้นห้วยเคียนเหนอื จังหวัดพะเยา 
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ปัญหาที่พบของสถานประกอบการ 

จาการลงพืน้ท่ีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบา้นห้วยเคียนเหนอื (ภาพท่ี 3) 

พบว่าในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ จะมีขั้นตอนท่ีจะต้องอาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ี ช่วยในการลด

ความชื้นลง อกีทัง้การลดความช้ืนดังกลา่วจะใชเ้วลาหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท่ีกระเป๋าจะมีความชืน้และเสี่ยง

ต่อการเกิดเชื้อราได้มากกวา่ฤดูอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าประสบกับปัญหาไม่สามารถผลิตกระเป๋าได้ทัน

ตามความตอ้งการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดของผู้ผลิตด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งสินค้าได้ครบตามจ านวนหรือตามก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้แต่แรก หรือบางทีต้องยกเลิกการสั่ง

สินค้าไปเลยเนื่องจากไมส่ามารถคาดการณ์ก าลังผลิตท่ีแน่นอนได้ เพราะในช่วงท่ีมีฝนตกตดิตอ่กันหรือช่วงท่ีไม่มีแดด

จะท าให้เพิ่มเวลาในการตากแห้งกระเป๋าผักตบชวา จากเดิมท่ีเคยตากแดดประมาณ 2 วัน ตอ้งใชเ้วลาตากเพ่ิมขึ้นเป็น 

3-5 วัน เป็นต้น  

ดังนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือจึงต้องการเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วยเหลือในกระบวนการผลิต ฯ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการลดความชื้น ได้แก่ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี

สามารถรองรับการตากผลิตภัณฑ์ได้ 100 – 200 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด) เพื่อรองรับ Order สินค้าท่ีมากขึ้นในอนาคต

และเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการเกิดเชื้อราในช่วงฤดูฝน อกีทัง้สร้างภาพลักษณท่ี์ดตี่อผลิตภัณฑข์องกลุม่ ฯ 
 

 

 

ภาพที่ 3 การลงพืน้ท่ีและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
จากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือท่ีต้องการความ

ชว่ยเหลอืในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑต์า่ง ๆ จากผักตบชวาเพื่อช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนการลดความช้ืนนัน้ ทาง

ผู้วิจัยจึงตอ้งการส้รางโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจกส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สามารถลดระยะเวลาในการลดความชื้นและเพิ่มก าลังการผลิต ได้มากขึ้นและสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดตีอ่ผลิตภณัฑ ์

 

บทสรปุเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการดา้เนินโครงการนี  

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกมีลักษณะโครงสร้างของโรงอบแห้งเป็นท้ังตัวรับ

แสงอาทิตย์และโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเคร่ืองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงโดยมี

พื้นท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนภายในโรงอบแห้งได้ออกแบบให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้

ปริมาณมาก โดยมีประตูอยูด่้านหน้าเพื่อให้สามารถน าผลิตภัณฑ์เข้าและออกจากโรงอบแห้งได้สะดวก ส าหรับพื้นจะ

ปูด้วยแผ่นพลาสตกิและเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านบนจากนัน้ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตท่ีเป็นฉนวนโปร่งแสงคลุมเพื่อลด

การสูญเสียความร้อนในส่วนด้านหน้าได้ท าการออกแบบให้มีพัดลมระบายอากาศเพื่อท าหน้าท่ีระบายความชื้นออก

จากโรงอบช่วยลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากไอน้ าท่ีเกาะอยู่ภายในเคร่ืองและช่วยลดความชื้นในอากาศของโรง

อบแห้งท าให้ใชร้ะยะเวลาในการอบแห้งสั้นลง (ภาพท่ี 4-6) 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก (Green house solar dryer)  

พารามเิตอร ์ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

ระยะเวลาที่ใช ้ 1 วัน - 2 วัน (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

ขนาดของระบบ 3.0 × 4.0 เมตร (12 ตารางเมตร) 

ชั นตาก สามารถตดิตัง้ช้ันตากไดสู้งสุด จ านวน 2 ชุด ชุดละ 3 ชัน้ 

ปริมาณความจุ สามารถรองรับผลิตภัณฑจ์ากผกัตบชวาได้ 100 - 300 ชิ้น 

ขึน้อยูก่ับขนาดของผลิตภัณฑ์และชัน้ตาก 

อุณหภูม ิ อุณหภูมอิยู่ในช่วง 50-60   C (ในสภาวะท่ีมีแดด) 

การควบคุมความชื น พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก ใชร่้วมกับแผงโซล่าเซลล ์

การป้องกันการปนเปื้อน โรงเรือนกึ่งปิด ปอ้งกันฝุ่นละออง แมลง และ สัตวพ์าหะชนิดอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 4 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ (ด้านหนา้) 
 

 
 

ภาพที่ 5 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ (ด้านหลัง) 
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ภาพที่ 6 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ (ด้านบน) 
 

วิธีการศึกษาและขั นตอนการด้าเนินงาน  

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณพ์ร้อมประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผน 

- ส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูลตา่ง ๆ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑจ์ากผู้ประกอบการ ได้แก่ ขนาด ปริมาณ 

- พัฒนาออกแบบโรงอบแห้งฯ ให้มีขนาดและปริมาณในการอบแห้งตามท่ีได้วเิคราะห์ไว้ 

- สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก จ านวน 1 เครื่อง  

- น าวัตถุดบิและผลิตภัณฑซ์ึ่งตอ้งการอบแห้งของผู้ประกอบการน ามาท าการอบแห้ง 

- ทดสอบหาประสิทธิภาพของโรงอบฯ โดยใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์น ามาตากแห้งในโรงอบฯ นับ

จ านวนวันในการตากแห้ง ฯ เทียบกับการตากแบบปกติ รวมถึงวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงอบฯ 

- จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรือนกระจก โดยมีหัวข้อการอบรม เช่น ความรู้พื้นฐานของพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ การน าพลังงาน

แสงอาทติย์มาประยุกตใ์ชใ้นดา้นตา่ง ๆ เชน่ผลิตไฟฟา้ ผลิตความร้อน 

- จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

แบบเรือนกระจก โดยแบ่งเป็น 
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ภาคทฤษฏี คือ การให้ความรู้และรายละเอียดของเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอ์ย่าง

ละเอยีด เชน่ การใชง้าน การบ ารุงรักษาอย่างละเอยีด 

ภาคปฏิบัติ เป็นการสอนและสาธติวธีิการใชโ้รงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ เทคนิคการอบแห้ง 

- รายงานผลท่ีได้จากการอบแห้งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

เรือนกระจก 

 

ผลการศึกษา 
 จากการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกและการใช้งานในการอบแห้งผลิตภัณฑ์จาก

ผักตบชวาของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบา้นห้วยเคียนเหนอื แสดงดังภาพท่ี 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงการใชง้านโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ในการอบแห้งผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวา 
 

ทฤษฎีการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

การศึกษาการกระจายของอากาศภายในโรงอบแห้งโดยการวัดอุณหภูมิ ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ดังตอ่ไปน้ี  

- อุณหภูมอิากาศเข้าตูอ้บแห้ง 

- อุณหภูมอิากาศออกจากตู้อบแห้ง 

- อุณหภูมอิากาศแวดล้อม 

- อุณหภูม ิณ ต าแหนง่ตา่ง ๆ ภายในโรงอบแห้ง 

ความชื นในวัสดุ  

ความชื้นในผลิตภัณฑ์อาหารและเมล็ดพืชประกอบด้วย ความชื้นท่ีเกาะติดท่ีผิวของวัสดุ (Unbound Moisture) 

ซึ่งสามารถไล่ความชื้นออกไปได้ท้ังหมดดว้ยการให้ความร้อนและความชื้นท่ีติดอยู่ภายในผนังในท่อเล็ก ๆ ท่ีอยูภ่ายใน

เนื้อวัสดุ (Bound Moisture) โดยความชื้นในสว่นน้ีไมส่ามารถไล่ออกได้หมด 
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การแสดงความชื นมาตรฐานเปียกนิยมใช้ในทางการค้า 

    ความชื้นมาตรฐานแหง้ (Dry Basis) คือ อัตราส่วนน้ าหนักของน้ าในวัสดุตอ่น้ าหนักวัสดุแหง้ซึ่งเมื่อคูณดว้ยร้อย

จะมคี่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้ 
 

d

dw
M d

100
   

     

dM   คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้นมาตรฐานเปียก, % 

w     คือ น้ าหนักเร่ิมตน้ของวัสดุช้ืน, kg 

d     คือ น้ าหนักของวัสดุแหง้, kg 

 

การแสดงความชื้นมาตรฐานแห้งส่วนใหญ่นิยมใช้ทางด้านงานวิจัยเพราะสามารถค านวณค่าต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในขบวนการอบแห้งได้งา่ยขึน้เนื่องจากน้ าหนักแหง้ของวัสดุคงท่ี 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

 ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในโรงอบแห้งโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในโรงอบจ านวน 5 ตัว

และนอกโรงอบ จ านวน 1 ตัว น ามาวเิคราะห์และเขยีนกราฟแสดงได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงอบแห้งฯ 
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้นภายในและภายนอกโรงอบแห้งฯ 
 

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาการทดลองเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์จะพบว่าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในโรงอบแห้งโดยติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในโรงอบจ านวน 5 ตัว 

และนอกโรงอบ จ านวน 1 ตัว ผลของอุณหภูมภิายในโรงอบของเซ็นเซอร์ท้ัง 5 ตัวจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต ่8.00 น. 

จากอุณหภูม ิ30-38 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงเวลา 13.00-14.00 น. จะมอีุณหภูมสิูงสุดคอื 55-60 องศา

เซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงอบโดยมีผลต่างประมาณ 20 องศาเซลเซียส ส าหรับความชื้นจะ

แปรผกผันกับอุณหภูมคิือความชื้นภายในโรงอบจะมคี่าต่ าแตอุ่ณหภูมจิะมคี่าสูงซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการอบแห้ง 

 ผลการประเมนิระหวา่งการถา่ยทอดเทคโนโลย ี

 หลังจากสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา

บ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา แล้วจึงได้จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการใช้โรง

อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจกให้กับสมาชิกกลุ่ม 
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ภาพที่ 10 การจัดอบรมถ่ายทอดการอบรมการใชง้านโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากการด าเนนิกิจกรรมได้ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยฝีึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 20 คน มีผล

การประเมินโดยผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลย ีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

รายการ คิดเป็นรอ้ยละ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 
ท่านมีความพอใจในค้าถามต่อไปนี ระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ ขั นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญ

อบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการท างานอย่างมขีั้นตอน ฯลฯ) 

42 40 18 0 0 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ย้ิมแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บรกิาร ฯลฯ) 38 62 0 0 0 

3. สิ่งอ้านวยความสะดวก (สถานทีอ่บรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 42 58 0 0 0 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสตูร 

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน้าไปใชป้ระโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน

ชีวติประจ้าวันได้มากน้อยแค่ไหน 

50 50 0 0 0 

5. เนื อหาท่ีวิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้นอ้ยแค่ไหน 48 52 0 0 0 

6. วทิยากรถ่ายทอดความรู้ ท้าให้ท่านเข้าใจและไดร้ับความรู้เพิ่มขึ น 44 56 0 0 0 

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม ่ 42 44 14 0 0 

8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมคีวามเหมาะสม 30 54 16 0 0 

9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ท่ีได้รบัเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 50 38 12 0 0 

 

จากภาพรวมความพงึพอใจระหว่างการจัดโครงการพบว่า 

ด้านกระบวนการขั นตอนการให้บริการ   เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ด้วยร้อยละความพงึพอใจ 42 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ผู้ตอบแบบประเมนิ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  ด้วยร้อยละความพงึพอใจ 62 

ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบประเมิน มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  ด้วยร้อยละความพงึพอใจ 58 
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ในสว่นของการประเมินเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดโครงการพบวา่  

ด้านการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้ตอบแบบประเมนิ คิดวา่สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชวีิตประจ าวัน

ได้อยูใ่นระดับมากท่ีสุด  ด้วยร้อยละ 50 

ด้านความเหมาะสมของเนื อหาหลักสูตร ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในเนื้อหาและหลักสูตรท่ีใช้ใน

การจัดอบรมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก  ด้วยร้อยละ 52 

ด้านความเหมาะสมของวิทยากร  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของวิทยากรท่ีให้

ความรู้อยูใ่นระดับมาก ด้วยร้อยละ 56 

ด้านระยะเวลาการอบรม   ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของระยะเวลาของจ านวน

วันท่ีใชใ้นการอบรมอยูใ่นระดับมาก ด้วยร้อยละ 44 

ด้านช่วงเวลาการอบรม  ผู้ตอบแบบประเมนิ มคีวามพงึพอใจกับความเหมาะสมของช่วงเวลาของการอบรมอยู่

ในระดับมาก ด้วยร้อยละ 54 

ด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้ตอบแบบประเมิน คิดว่ามาอบรมแล้วเทียบความคุ้มค่า

กับเวลาและค่าใชจ้่ายในการมาอบรม อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ด้วยร้อยละ 5 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

การออกแบบและสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 3 เมตร X 4 เมตร ให้เหมาะสมกับ

การใช้งานของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตในเวลากลางวันได้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกท่ี

แก้ปัญหาการตากแห้งแบบดั้งเดิม (ตากแดดท่ัวไป) ชว่ยให้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามคีุณภาพช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดเชื้อ

ราของเส้นผักตบชวาเวลาช่วงการตากในฤดูฝน อีกท้ังยังสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนการลดความชื้นลงมากกว่าร้อย
ละ 50 โดยสามารถลดระยะเวลาจากเดิม 2-3 วัน ให้เหลือ 1-2 วัน ได้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกท่ี

สามารถรองรับการอบแห้งกระเป๋าจากผักตบชวาอยา่งน้อย 100-200 ใบ/วัน (ขึน้อยูก่ับขนาดกระเป๋า) สามารถรองรับอัตรา

การผลิตของผู้ประกอบการได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 30–50 ใบ/วัน ซึ่งสามารถจ าหน่ายได้เงินเพิ่มขึ้น 4,500–7,500 บาท/วัน (คิด

ราคาส่งกระเป๋าโดยเฉลี่ย 150 บาท/ใบ) ซึ่งเป็นการเพิ่มก าลังการผลิตให้กับผู้ประกอบการอกีทางหนึ่ง 

การอบรมการใช้งานท าให้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการใช้งานและดูแลรักษาโรงอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานขึ้น อกีท้ังยังเป็นเทคโนโลยีตน้แบบให้กับผู้ประกอบการ

อื่น ๆ ท้ังท่ีผลิตกระเป๋าผักตบชวา ปลูกยางพาราและผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ ได้เข้าการอบรมท าความเข้าใจเพื่อเป็น

อกีทางเลอืกในการเพิ่มก าลังการผลิต ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากกว่าการตากแดดโดยท่ัวไป

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการมากขึน้ 
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Assessment of Carbon Credit for Dry Dipterocarp Forest in University of 

Phayao  
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Songkrit Inta1, Montri Sanwangsri1*, Pimsiri Suwannapat1 and Punlop Intanil1 
 

บทคัดย่อ 
ระบบนิเวศป่าไม้มีบทบาทส าคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศผ่านกระบวนการ

สังเคราะห์แสง และกักเก็บในรูปของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและใต้ดิน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินการ 

กักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนส าหรับป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งชั้นภูมิตาม 

ค่าดัชนีพืชพรรณได้ 3 ชั้นภูมิ และวางแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร ตามชั้นภูมิท่ีมีค่าดัชนีพืชพรรณของป่าไม้

เท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561  

ถึง มิถุนายน 2562 ผลการศึกษาพบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 12.01±2.66 tC/rai คิดเป็นปริมาณ CO2 ท่ีคาดว่า 

จะกักเก็บได้เฉลี่ย เท่ากับ 44.02±9.75 tCO2 eq/rai โดยการศึกษานี้คาดว่าจะสามารถกักเก็บ CO2 ได้เท่ากับ 2,294 

tCO2eq/year คิดเป็นมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนประมาณ 16,442 ถึง 1,958,984 บาท ขึ้นอยู่กับการซื้อขายท่ีตกลงกัน 

ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนจากต้นไม้ใหญ่ท่ีมี 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกมากกว่า 4.5 เซนติเมตร ซึ่งมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการกักเก็บ

คาร์บอนในไมห้นุม่และในดิน 
 

ค้าส้าคัญ:   การกักเก็บคารบ์อน, มูลค่าการกักเก็บคาร์บอน, ป่าเต็งรัง 
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Abstract  
Forest ecosystem has an important role in reducing atmospheric carbon dioxide ( CO2)  through 

photosynthesis process and store inform of aboveground and belowground biomass. This study aims to assess the 

carbon credit for dry dipterocarp forest in University of Phayao. We stratified the forest with Normalize Difference 

Vegetation Index (NDVI)  into 3 stratums and plot study size is 40m x 40m, following the standard of Thailand 

Greenhouse Gas Management Organization.  This study began from May 2018 to June 2019.  The result showed 

carbon stock was 12.01±2.66 tC/ rai or carbon dioxide sequestration at 44.02±9. 75 tCO2eq/ rai.  From the total 

area (2,244 rai) in this study, the CO2 sequestration was 2,294 tCO2eq/year. The potential income of carbon stock 

was approximately 16,442 to 1,958,984 Baht depended on demand and supply in voluntary carbon market. 

However, carbon credit in this study assessed from standing tree (DBH > 4.5 cm)  that could be increased by 

sapling and soil.  
 

Keywords:   Carbon stock, Carbon credit, Dry dipterocarp forest  
 

บทน้า 

  ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก อันมสีาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ในชัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) จึงมีมติรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้มีค่าคงท่ี และ

อยู่ในระดับท่ีไมก่่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบภูมอิากาศโลกจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงการลด

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี 2020 ในทุกภาคส่วน ให้ได้ร้อยละ 20 ถึง 25 หรือประมาณ 110 ถึง 140 tCO2eq

ในปี ค.ศ. 2030 [1] โดยระบบนิเวศป่าไม้มีบทบาท ส าคัญต่อการหมุนเวียนวัฏจักรคาร์บอนของโลก และการเป็นแหล่งนิเวศ

บริการ (Ecosystem service) โดยปกติคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปลดปล่อยออกจากระบบนิเวศผ่านกระบวนการหายใจ และ

ถูกดูดซับจากบรรยากาศไปเก็บไว้ในรูปมวลชีวภาพของตน้ไม้ (ล าต้น, กิ่ง, ใบ และราก) ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของ

พชื ท าให้คาร์บอนสามารถยดึอยูก่ับเนื้อเยื่อและเนื้อไมข้องตน้ไมอ้ยา่งถาวร และเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน [2] 

จากการประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ป่าไม้สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2.6 พันล้าน

ตัน/ปี และการท าลายป่าปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.7 พันล้านตัน/ปี [3] ท้ังนี้ความสามารถในการดูด

ซับคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นท่ีป่าขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้แต่ล่ะชนิด อาทิ ป่าประเภทไม่ผลัดใบ เช่น ป่าดิบชื้น  

มีการกักเก็บคาร์บอนอยู่ระหว่าง เท่ากับ 15.45-225.29  ตันคาร์บอน/ไร่ [4] ป่าดิบแล้ง มีการกักเก็บคาร์บอนอยู่

ระหว่าง 9.95-58.46 ตันคาร์บอน/ไร่ [5] และป่าประเภทผลัดใบ อาทิ ป่าเบญจพรรณ มีการกักเก็บคาร์บอนอยู่ 

16.87-29.14 ตันคาร์บอน/ไร่ [6] และป่าเต็งรัง มีค่าการกักเก็บคาร์บอนอยู่ระหว่าง 3.8-34.39 ตันคาร์บอน/ไร่ [7,8] 

โดยจะเห็นได้ว่าป่าเต็งรังเป็นป่าที่มีการกักเก็บคาร์บอนได้ต่ าที่สุด เนื่องจากเป็นป่าท่ีพบในพื้นท่ีบนสันเนิน ความอุดม

สมบูรณ์ต่ า ดินเป็นดินลูกรังและมีหินเยอะ มีความสามารถในการกักเก็บน้ าได้น้อย และยังมีไฟป่าท่ีเป็นตัวก าหนด

ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศ [9] ส าหรับการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าเต็งรังในประเทศไทยพบว่า 

ป่าเต็งรังในเขตวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสถานีวัฒนวิจัย จังหวัดเชียงใหม่ และ  
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เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ าภาชี จังหวัดราชบุรี มีการกักเก็บคาร์บอน เท่ากับ 3.8 5.4 และ 7.12 ตันคาร์บอน/ไร่ 

ตามล าดับ [8,10,11] เมื่อป่าเหล่านี้ถูกท าลาย ก็จะมีการปล่อยคาร์บอนท่ีกักเก็บไว้ในมวลชีวภาพ ท้ังในส่วนเหนือ

พื้นดินและใต้พื้นดิน ดังนั้น การอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม้จึงเป็นมีความส าคัญท่ีช่วยท าให้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกิดช้าลง และคุ้มครองความหลากหลายทางชวีภาพ 

กลไกการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศป่าไม้สามารถชว่ยลดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและปรับสมดุล

ของวัฏจักรคาร์บอนระหว่างบรรยากาศและระบบนิเวศบนพื้นดินได้อย่างดี ดังนั้นในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในปัจจุบัน การศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีของระบบนิเวศป่าไม้ในการเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเ รือนกระจก    

จึงมีความส าคัญในการตอบสนองต่อเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าเต็งรัง ในการศึกษานี้จะสามารถใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างระบบนิเวศป่าไม้และบรรยากาศได้ 

และเตรียมพร้อม เข้าสูโ่ครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary 

Emission Reduction Program: T-VER) ท่ีเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ให้ทุกภาคส่วน มีส่วน

ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ท้ังในระดับองค์กรและระดับโครงการ และสามารถน าปริมาณคาร์บอน

ท่ีค านวณได้ หรือเรียกว่าคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการนี้ เข้าสู่ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon 

Market) ภายในประเทศ และสร้างมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ส าหรับในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในป่า

เต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์คือ ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพและมูลค่าการกักเก็บ

คาร์บอนของระบบนิเวศป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

  1. พื นที่ศกึษา 

  ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาตั้งอยูบ่ริเวณป่าไม้ฝั่งทิศเหนอืของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีต าแหนง่อา้งอิงของพื้นท่ี

ด าเนินการศึกษาคือเสาตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา พิกัดทางภูมิศาสตร์ Latitude:19°02’14.38” N, Longitude: 99° 

54’10.96” E มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 512 เมตร โดยพื้นท่ีศึกษามพีื้นท่ีขนาด 2,244 ไร่ ตั้งอยู่ภายใตพ้ื้นท่ีอุทยาน

การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธ์ุไม้ท่ีมีความส าคัญ ได้แก่ 

เหียง (Dipterocarpus obtusifolius), พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.), เต็ง (Shorea obtusa Wall.) และรัง 

(Shorea siamensis) 

  2. การวางแปลงตัวอย่าง 

  การวางแปลงตัวอย่างจะท าการจ าแนกชั้นภูมิของพื้นท่ีป่าไม้ก่อน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ภาพถ่าย

ดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital analysis and image processing) โดยใช้ค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalize Difference 

Vegetation Index; NDVI)  เป็นวิธีการจ าแนกด้วยการค านวณค่าการสะท้อนแสงของพืชในรูปแบบตัวเลข แล้วให้

ผลลัพธ์ในการจ าแนกบริเวณท่ีมีพืชพรรณปกคลุมและไมม่พีืชพรรณ โดยช่วงคลื่นสีแดง (Red) ที่มคีุณสมบัตใินการวัด

ค่าสะท้อนจากส่วนท่ีมีการดูดกลืนพลังงานในใบพืชหรือส่วนท่ีมีคลอโรฟิลล์ และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near 

infrared band) มีคุณสมบัติในการแยกพืชพรรณ มาท าสัดส่วนต่อกัน  ในการศึกษานี้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก 

Landsat 8 ของวันท่ี 6 มกราคม 2562 ความละเอียดภาพ 30 เมตร × 30 เมตร และค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการ

กระจาย (Coefficient Variation; CV) ให้มีคา่ไมเ่กินร้อยละ 25  การประเมินปริมาณมวลชีวภาพของตน้ไม้ ใชว้ธีิการวาง
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แปลงตัวอย่างพื้นท่ีเท่ากับ 1 ไร่ แบบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square sample plot) ขนาด 40 เมตร x 40 เมตร หรือแปลง

ตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular sample plot) ขนาด 80 เมตร x 20 เมตร และแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 

เมตร x 10 เมตร จ านวน 16 แปลง ท าการเก็บข้อมูล ต้นไม้ใหญ่ (DBH มากกวา่ 4.5 ซม.) ส าหรับการวัดความสูงของ

ตน้ไม้จะวัดด้วยกลอ้งวัดความสูง (Forestry pro) 

  3. การประเมนิปริมาณมวลชวีภาพของต้นไม้ 

  การประเมินปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ โดยไม้ยืนต้นมีมวลชีวภาพสองแหล่งท่ีส าคัญ คือ มวลชีวภาพ 

เหนือพื้นดิน (Aboveground biomass) ได้แก่ ล าต้น กิ่ง ใบ ซึ่งการค านวณปริมาณมวลชีวภาพ ใช้สมการแอลโลเมตรี

ของกลุ่มพรรณไม้ป่าเต็งรัง [12] แสดงดังสมการท่ี 1 ส าหรับมวลชีวภาพใต้ดิน (Belowground biomass) สามารถ

ค านวณได้จากสัดส่วนน้ าหนักแห้งของรากต่อต้น โดยค านวนได้จากมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช้ค่ามาตรฐานมคี่า

เท่ากับ 0.27 [13] ดังสมการ 2 

 

WS = 0.0396(D2H)0.933  

WB = 0.00349(D2H)1.03  

WL = (28/ (WS+WB+0.025))-1  

 

ABG = WS + WB + WL     (1) 

BLG = ABG × 0.27     (2) 

 

โดยท่ี  ABG  = มวลชีวภาพเหนอืพืน้ดนิ (กโิลกรัม) 

   BLG  = มวลชีวภาพใต้ดนิ (กโิลกรัม) 

   D = ขนาดเส้นรอบวง (เซนติเมตร) 

   H = ความสูง (เมตร) 

   WS = มวลชีวภาพสว่นของล าตน้ (กโิลกรัม)  

   WB = มวลชีวภาพสว่นของกิ่ง (กิโลกรัม) 

   WL = มวลชีวภาพสว่นของใบ (กิโลกรัม) 

 

4. การประเมนิปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชวีภาพของต้นไม้ 

  การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในรูปของมวลชีวภาพสามารถประเมินได้จากสัดส่วนคาร์บอน (carbon fraction) 

คือ ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพของต้นไม้ มีการผันแปรระหว่างชนิดของพรรณไม้ ค านวนได้จากสมการแอล

โลเมตรี ซึ่งสัดส่วนคาร์บอนเฉลี่ยของกลุ่มพรรณไม้ทุกชนดิเท่ากับ 0.47 [13] โดยสามารถค านวณได้จากสมการท่ี 3 
 

C total = (ABG + BLG) × 0.47    (3) 

 

โดยท่ี C total = การกักเก็บคารบ์อนรวมของต้นไม้ 

   ABG  = มวลชีวภาพเหนอืพืน้ดนิ (กโิลกรัม) 

   BLG  = มวลชีวภาพใต้ดนิ (กโิลกรัม) 
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การปรับหนว่ยค่าคาร์บอนให้เป็นค่าคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถค านวณได้โดยใชส้มการ 4 

 

CO2eq = C total x 44/12     (4) 

 

โดยท่ี CO2eq = การกักเก็บคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 

44/12 = ค่ามวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่คาร์บอน 

 

5. การประเมนิมูลค่าการกักเก็บคาร์บอน 

การประเมินมูลค่าการกักเก็บคาร์บอนประเมินจากค่าเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บได้ ดังสมการ 5 

คูณด้วยราคาคารบ์อน โดยใชก้ลไกตลาดแบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) ซึ่งเป็นการเจรจาราคาซือ้ขาย

คาร์บอนเครดิตระหว่างผู้รับซื้อกับผู้ขายโดยตรง จ านวน 4 แห่ง ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้รายงาน

ไว้ ได้แก่ EU Emissions Trading Scheme (EUA), Clean Development Mechanism (CER), California Carbon Market 

(CCA) และ Regional Greenhouse Gas Initiative (RGA) โดยมีราคาซื้อขายอ้างอิง ณ วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2562 

เท่ากับ 25.02 ยูโร/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ , 0.21 ยูโร/ตันคาร์บอนไดออกไซด์ , 17.31 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

คารบ์อนไดออกไซด์ และ 5.34 ดอลลารส์หรัฐ/ตันคารบ์อนไดออกไซด์ ตามล าดับ [14] ใชอ้ัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ณ วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1 ยูโร มคี่า 34.1311 บาท และ 1 ดอลลารส์หรัฐ มคี่า 30.8268 บาท [15]  

 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดวา่จะลดได้ = C + CTT0 x (ARC/100) x t  (5) 

 

โดยท่ี C = ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก = CSEQ – CTT0 –GHGLEAK  

CTT0  = ปริมาณการกักเก็บกา๊ซคารบ์อนในกรณีฐาน = พื้นท่ีโครงการ x                  

    ค่าเฉลี่ยคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า  

   ARC  = อัตราการเปลี่ยนแปลงรายปีของพื้นท่ีป่า (ร้อยละต่อปี)  

t  = ปีท่ีด าเนนิการติดตามผล 
 

เมื่อ  CSEQ = ปริมาณการกักเก็บคารบ์อนท้ังหมดของพืน้ท่ีโครงการ = CTT0 + (t x 0.95 x พื้นท่ีโครงการ) 

  GHGLEAK  = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี) 

  0.95 = อัตราความเพ่ิมพูนรายปีของพรรณไมพ้ื้นเมอืงโตช้า (ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า/ไร่/ปี) 

 

ผลการศึกษา 

1. แปลงตัวอย่าง 

  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใชค้่าดัชนีพชืพรรณ (Normalize Difference Vegetation Index; 

NDVI) สามารถแบ่งได้ท้ังหมด 3 ชัน้ภูม ิได้แก่ ชัน้ภูมท่ีิ 1 คือพื้นท่ีท่ีไม่ใชป่่า (สีส้ม) ชัน้ภูมท่ีิ 2 คือพื้นท่ีป่าความหนาแน่น

ท่ี 1 (สีเขียวอ่อน) และชั้นภูมิท่ี 3 คือพื้นท่ีป่าความหนาแน่นท่ี 2 (สีเขียวเข้ม)  โดยการวางแปลงจะคัดเลือกเฉพาะชั้น

ภูมิท่ีแสดงความเป็นป่าไม้เท่านั้น คือ ชั้นภูมิท่ี 2 และ 3 และให้ครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วยชั้นภูมิท่ี 2 
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(พื้นท่ีป่าความหนาแน่นท่ี 1) สามารถวางแปลงได้จ านวน 3 แปลง และชัน้ภูมท่ีิ 3 (พื้นท่ีป่าความหนาแน่นท่ี 2) สามารถ

วางแปลงได้จ านวน 7 แปลง โดยแตล่ะแปลงมคี่า CV ไมเ่กินร้อยละ 25 ดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 แผนท่ีต าแหนง่แปลงตวัอยา่งแต่ละชัน้ภูมิ 

 

2. ปริมาณมวลชวีภาพและการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 

จากการประเมินปริมาณมวลชีวภาพของตน้ไม้ จากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความสูงของต้นไมใ้นแปลง

ตัวอย่างท้ังหมด 10 แปลง  พบว่ามีจ านวนต้นไม้เฉลี่ยเท่ากับ 208 ต้น/ไร่ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ 

15.20±2.94 เซนติเมตร และความสูงมีค่าเท่ากับ 11.82±3.24 เมตร โดยค านวณเป็นปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้

เฉลี่ย เท่ากับ 25.54±5.65 ตัน/ไร่ โดยส่วนของล าต้นมีค่ามวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนของราก กิ่ง และใบ 

เท่ากับ 16.07±3.42, 5.43±1.20, 3.35±0.89 และ 0.69±0.15 ตัน/ไร่ ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2 คิดเป็นการกักเก็บ
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คาร์บอนในต้นไม้ เฉลี่ยเท่ากับ 12.01±2.66 tC/rai ซึ่งล าต้นพบการกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ราก กิ่ง 

และใบ เ ท่ากับ 7.55±1.61, 2.55±0.57, 1.57±0.42 และ 0.33±0.07 tC/ rai ตามล าดับโดยคิดเป็นป ริมาณ

คารบ์อนไดออกไซด์ท่ีคาดวา่จะกักเก็บได้เฉลี่ยเท่ากับ 44.02±9.75 tCO2eq/rai ดังภาพท่ี 3 โดยจากพืน้ท่ีศึกษาทัง้หมด 

2,244 ไร่ จะสามารถกักเก็บก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 2,294 tCO2eq/year 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณมวลชีวภาพในสว่นต่าง ๆ ของต้นไมใ้นป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณคารบ์อนในสว่นต่าง ๆ ของต้นไมใ้นป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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3. การประเมนิมูลค่าการกักเก็บคาร์บอน 

จากการประเมินมูลค่าคาร์บอนในพื้นท่ีป่าอุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอ้างอิงราคาตลาดคาร์บอนเครดิต 4 แห่ง ได้แก่ EU Emissions Trading Scheme 

( EUA) , Clean Development Mechanism (CER) , California Carbon Market (CCA)  แ ล ะ  Regional Greenhouse Gas 

Initiative (RGA) มีมูลคา่เท่ากับ 1,958,984.52, 16,442.32, 1,224,105.72, 377,627.07 บาท ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 มูลค่าคารบ์อนในพืน้ท่ีป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตลาดคาร์บอน ราคา 

บาท/ตันคาร์บอนไดออกไซด ์

มูลค่าคาร์บอน 

(บาท) 

EUA 853.96 1,958,984.52 

CER 7.17 16,442.32 

CCA 533.61 1,224,105.72 

RGA 164.62 377,627.07 

 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการศึกษาการกักเก็บมวลชีวภาพและคาร์บอนในพื้นท่ีป่าเต็งรังอุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2562 มีปริมาณมวล

ชีวภาพของต้นไม้รวม เท่ากับ 25.54±5.65 ตัน/ไร่ โดยส่วนของล าต้นมีค่ามากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนของราก กิ่ง และ 

ใบ เท่ากับ 16.07±3.42, 5.43±1.20, 3.35±0.89 และ 0.69±0.15 ตัน/ไร่ ตามล าดับ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในระบบ

นิเวศป่าเต็งรัง มีปริมาณคาร์บอนของต้นไม้รวม เท่ากับ 12.01±2.66 tC/rai ซึ่งส่วนของล าต้นพบการกักเก็บคาร์บอนมาก

ท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ราก กิ่ง และใบ เท่ากับ 7.55±1.61, 2.55±0.57, 1.57±0.42 และ 0.33±0.07 tC/rai ตามล าดับ  

เมื่อเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ พบว่า มีค่ามากกว่า [2, 8,16,10,11] โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บ

คาร์บอน เนื่องจากลักษณะโครงสร้างป่าแต่ละพื้นท่ี และชนิดพันธ์ุไม้แตกต่างกัน โดยระบบนิเวศป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัย

พะเยา พบว่าพันธ์ุไม้ท่ีมีความส าคัญและกักเก็บคาร์บอนมากที่สุดคือ เหียง (105.51 กิโลกรัม/ต้น) รองลงมาคือ พลวง 

(58.44 กิโลกรัม/ต้น), เต็ง (39.23 กิโลกรัม/ต้น) และรัง (27.08 กิโลกรัม/ต้น) ตามล าดับ ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้ [2]  

ท่ีศึกษาพลวัตของสังคมป่าเต็งรัง พบวา่ ประดู่ป่า เป็นชนดิพันธ์ุท่ีมีความส าคัญสูงสุด รองลงมาได้แก่ มะค่าแต้, แดง, เต็ง 

และรัง ตามล าดับ [11] ได้ศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในระบบนิเวศป่าเต็งรัง พบว่า ชนิดพันธ์ุท่ีมีความส าคัญมาก

ท่ีสุดในพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ออ้ยชา้ง รองลงมาคือ แดง, มะกอกเกลื้อน, เต็ง และประดู่ป่า ตามล าดับ ค่าปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนเฉลี่ยต่อต้นเท่ากับ 0.0032 tC/rai อย่างไรก็ตามมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ ไม่ได้

ขึ้นอยู่กับจ านวนชนิดพันธ์ุ และความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับป่าที่ถูกรบกวนท าลาย  

โดยมนุษย์มักมีการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศน้อย ท าให้มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนแตกต่างกัน [17] และ 

ในพื้นท่ีมีมาตรการดูแลรักษาไม่ให้มีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ และเปลี่ยนพื้นท่ีป่าเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร รวมถึง  

การป้องกันไฟป่า จึงท าให้พรรณไม้ ส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตเป็นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

[18] ท่ีศึกษาการสะสมคาร์บอนในป่าเต็งรังท่ีมีไฟป่าและไม่มีไฟป่า พบว่าพรรณไม้ท่ีขึ้นในป่าเต็งรัง ท่ีไม่มีไฟป่ามี

พื้นท่ีหน้าตัดล าต้นมากกว่าป่าเต็งรังท่ีมีไฟป่า ส่งผลให้มีศักยภาพในการกักเก็บ มวลชีวภาพและคาร์บอนเพิ่มสูงขึ้น [19] 
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เนื่องจากไฟป่าในระบบนิเวศป่าเต็งรัง ท่ีเป็นตัวก าหนดโครงสร้างป่า (Fire climax community) หากระบบนิเวศป่าเต็งรังไม่

มไีฟป่า ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าชนิดอื่น ในทางตรงกันข้ามหากปล่อยให้เกิดไฟป่าในป่าเต็งรัง อยา่งตอ่เนื่องและรุนแรง 

โดยปราศจากการควบคุมไฟป่าจะท าลายสภาพสังคมพชื ท าให้ต้นไม้แคระแกรน หรืออาจ กลายสภาพเป็นป่าทุ่งในท่ีสุด  
ส าหรับการประเมินมูลค่าคาร์บอนในพื้นท่ีป่าเต็งรัง อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอ้างอิงราคาตลาดคาร์บอนเครดิต 4 แห่ง ได้แก่ EU Emissions Trading Scheme 

(EUA), Clean Development Mechanism (CER), California Carbon Market (CCA) และ Regional Greenhouse Gas Initiative 

(RGA) มีมูลค่าเท่ากับ 1,958,984.52, 16,442.32, 1,224,105.72, 377,627.07 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประเมินมูลค่า 

การกักเก็บคาร์บอนโดยใช้กลไกตลาดแบบสมัครใจ (voluntary market) เป็นการเจรจาราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ระหว่างผู้รับซื้อกับผู้ขาย ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Non-legally binding target) ซึ่งผู้พัฒนาโครงการท่ีต้องการขาย

คาร์บอนเครดิตโดยตรงกับภาคธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีจะยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการลดหรือสนับสนุนการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการซื้อเครดิตชดเชยเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคม โดยราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต 

ของตลาดภาคสมัครใจในแตล่ะโครงการนัน้ จะตา่งกันขึน้กับประเภทของโครงการ ปีท่ีผลิต ท่ีต้ังของโครงการ มาตรฐานท่ี

ใช ้และผลประโยชนร่์วมทางด้านสังคม [14] 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า

ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ขอขอบพระคุณสมาชิก MiLab ท่ีได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ ์สถานท่ีและความชว่ยเหลอืใน

การศึกษาทดลอง  และขอขอบคุณงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ “การ

ประเมินองค์ประกอบของสมดุลน้ า (water balance)  สมดุลพลังงาน (energy balance) และสมดุลคาร์บอน (carbon 

balance) ในระบบนเิวศป่าตน้น้ าลุม่น้ าอิงตอนบน” ท่ีให้การสนับสนุนงานวจิัยในคร้ังน้ี 
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การบ้าบัดขั นต้นสารฆ่าเชื อในน ้าเสียโรงพยาบาลด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก 

โอโซเนชัน 

Pretreatment of Disinfectant in Hospital Wastewater by Photocatalytic Ozonation Process 

 

เนทิยา กรีธาชาติ1*, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1, เกษรา ไชยชนะ1 และ สุนทรี ดุรยิประทีป1 

Nathiya Kreetachat1*, Torpong Kreetachat1, Ketsara Chaichana1 and Suntaree Duriyapateep1 
 

บทคัดย่อ 

 น้ าเสียโรงพยาบาลมีการปนเป้ือนสารฆ่าเชื้อค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 

ท้ังนี้สารฆ่าเชื้อดังกล่าวมักก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพของโรงพยาบาล ดังนั้น

งานวจิัยนี้จึงมุ่งศกึษาเพื่อลดผลกระทบของสารฆ่าเชื้อต่อระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ โดยศกึษากระบวนการออกซิเดชัน

ขั้นสูง ได้แก่ กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ในการบ าบัดสาร

ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ในน้ าเสียโรงพยาบาล จากผลการศึกษาพบว่า ในการบ าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ให้ไม่มีความ

เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัด (ต่ ากว่า 0.8 mg/L) สามารถบ าบัดได้ด้วย (1) กระบวนการโฟโตไลซิส ท่ี pH 3 (2) 

กระบวนการโอโซเนชัน ท่ี pH 7 และปริมาณโอโซน 50 mg/hr และ (3) กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ท่ี pH 7 และ

ปริมาณโอโซน mg/hr โดยใชเ้วลาในการบ าบัด 120, 10 และ 10 นาที ตามล าดับ และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารฆ่า

เชื้อกลูตาลราลดีไฮด์เป็น 2 และ 4 เท่า พบว่า กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ยังคง

สามารถบ าบัดไดโ้ดยใช้ระยะเวลาเพิ่มขึน้  
 

ค้าส้าคัญ: กลูตาราลดีไฮด์ โฟโตไลซิส โอโซเนชัน โฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน  
 

Abstract  
 Hospital wastewater commonly contain various disinfectants, especially glutaraldehyde, which cause high level 

toxicity to microorganisms in hospital wastewater treatment plant.  Therefore, this research aims to reduce the toxic 

impact of glutaraldehyde on hospital biological treatment plant.  Advanced oxidation processes (AOPs) , i.e.  photolysis, 

ozonation and photocatalytic ozonation, were employed to pretreat glutaraldehyde in hospital wastewater.  The results 

show the optimum conditions for treating glutaraldehyde lower than 0.8 mg/L by AOPs:  (1 )  photolysis at pH 3 ; (2 ) 

ozonation at pH 7 and ozone dose 50 mg/hr; and (3) photocatalytic ozonation at pH 7 and ozone dose 50 mg/hr within 

120 , 10 and 10 minutes, respectively.  However, in case of initial concentration of 2 and 4 time, only ozonation and 

photocatalytic ozonation processes could remove glutaraldehyde within longer period. 
 

Keywords: Glutaraldehyde, Photolysis, Ozonation, Photocatalytic ozonation  
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บทน้า 

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มีความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบ าบัด 

น้ าเสีย โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลถือเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในกิจกรรมการรักษาพยาบาล  

โดยสารเคมีเหล่านั้นมักปนเป้ือนมากับน้ าท้ิงของโรงพยาบาล และเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลในท่ีสุด ท้ังนี้

สารเคมดีังกล่าวมักก่อให้เกิดปัญหาในระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยจะก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ ท าให้เซลล์จุลินทรีย์

แตกและตายในท่ีสุด ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพของการบ าบัดทางชีวภาพในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอคติเวเตดสลัดจ์ 

(Activated Sludge Process) ลดลง นอกจากนี้เมื่อปล่อยน้ าท่ีผ่านการบ าบัด ซึ่งยังคงมีการปนเป้ือนสารดังกล่าวแล้ว  

อาจส่งผลต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าในภาพกวา้งต่อไป ท้ังนี้สารเคมีท่ีใช้ในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสารฆ่าเชื้อ

โรค โดยสารท่ีนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ โซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ (Sodium hypochlorite) กลูตาราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) 

และโพวโิดนไอโอดีน (Povidone iodine)  

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลจึงควรมีการบ าบัดสาร

ฆ่าเชื้อเหล่านี้ขั้นต้นก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ โดยกระบวนการบ าบัดทางเคมีท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมใช้

กับกลุ่มสารฆา่เชื้อ ได้แก่ กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advance Oxidation Processes: AOPs) ซึ่งนยิมใชอ้ยา่งแพร่หลาย

ในการบ าบัดน้ าเสียท่ีมีสารฆ่าเชื้อหรือสารท่ีเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ โดยอาศัยการท าปฏิกิริยาของไฮดรอกซิลเรดิคอล 

(Hydroxyl radical, OH•) กับสารเคมีท่ีปนเป้ือน ท าให้ความเป็นพิษของสารเคมีลดลง ท้ังนี้กระบวนการ AOPs มีหลาย

กระบวนการด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การฉายแสงอัลตราไวโอเลตร่วมกับไทเทเนียมไดออกไซด์ (UV/TiO2) การฉายแสง

อัลตราไวโอเลตร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (UV/H2O2) การฉายแสงอัลตราไวโอเลตร่วมกับสารเฟนตันหรือโฟโตเฟน

ตัน (UV/Fe(II) /H2O2) และกระบวนการโอโซเนชันร่วมกับการฉายแสงอัลตราไวโอเลตอัลตราไวโอเลตหรือโฟโตแคตตาไล

ติกโอโซเนชัน (UV/O3) เป็นต้น โดยกระบวนการ AOPs นี้ ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายกับท้ังกับน้ าเสีย

อุตสาหกรรม และน้ าเสียจากสถานพยาบาลในงานวิจัยต่าง ๆ ดังนั้นวิธีนี้จึงมีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้กับน้ าเสีย

โรงพยาบาลท่ีมีสารฆา่เชื้อปนเป้ือน 

ในงานวิจัยน้ีสนใจศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดสารฆ่าเชื้อส าคัญท่ีปนเป้ือนในน้ าเสียโรงพยาบาล อันได้แก่ 

กลูตาราลดีไฮด์ ด้วยกระบวน AOPs ประกอบด้วย กระบวนการโฟโตไลซิส (Photolysis) กระบวนการโอโซเนชัน (Ozonation) 

และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน (Photocatalytic Ozonation) เพื่อลดปริมาณสารดังกล่าวให้มีความเข้มข้นต่ า 

ในระดับท่ีไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดทางชีวภาพต่อไป (ทิพวรรณ ทักท้วง , 2556)  

โดยท าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสารฆ่าเช้ือกลูตาราลดีไฮด์ของกระบวนการ AOPs ท้ังสามกระบวนการ 

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบัด เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ในน้ า

เสียก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชวีภาพของโรงพยาบาล  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ถังปฏิกิรยิาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 

ถังปฏิกิริยาท าจากแก้วทรงกระบอกขนาดความจุ 1.0 ลิตร มีฝาปิดและติดตั้งหลอดอัลตราไวโอเลต (UVC- 

lamp) ท่ีความยาวคลื่น 254 nm ขนาด 10 watt (ค่าความเข้มของแสง UV เท่ากับ 70 mW/cm2) บรรจุภายในหลอด

ควอทซ์ และขณะท าการทดลองจะปิดครอบด้วยกล่องทึบแสงท่ีภายในเป็นกระจกเงา เพื่อควบคุมปัจจัยท่ีมีผลต่อ  

การสลายตัวของกลูตาราลดีไฮด์ในสภาวะท่ีมีแสงสว่างจากภายนอกและป้องกันอันตรายจากแสง UV ถังปฏิกิริยา

ส าหรับกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ถงัปฏกิิริยาท่ีใชใ้นการศกึษาส าหรับ (ก) กระบวนการโฟโตไลซิส (ข) กระบวนการโอโซเนชัน  

และ (ค) กระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซนเนชัน 

 

การส้ารวจความเข้มข้นของกลูตาราลดีไฮด์ในน ้าเสียโรงพยาบาล และเตรียมน ้าเสียสังเคราะห์ 

ท าการส ารวจความเข้มข้นของสารฆา่เชื้อกลูตาราลดีไฮด์ท่ีปนเป้ือนในน้ าเสียโรงพยาบาลตัวแทน โดยศึกษา

จากข้อมูลปริมาณการใช้สารดังกล่าวกับหน่วยงานบริการทางคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ท่ีมีการปล่อยน้ าเสียลง

ในระบบรวบรวมน้ าท้ิงของโรงพยาบาล พบวา่มีการใชป้ริมาณสารฆา่เช้ือกลูตาราลดไีฮด์ 2.5% เฉลี่ยเท่ากับ 69 mL/d 

และน้ าเสียโรงพยาบาลมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 2 m3/d คิดเป็นความเข้มข้นกลูตาราลดีไฮด์ในน้ าเสียโรงพยาบาล

ตัวแทนเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 mg/L ดังนัน้งานวจิัยจึงน าความเข้มข้นดังกล่าวมาก าหนดเป็นค่าความเข้มข้นเร่ิมตน้ท่ีศึกษา

ในการบ าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซชัน และกระบวนการโฟโตแค

ตาไลติกโอโซเนชัน โดยเตรียมน้ าเสียสังเคราะห์กลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นท่ี 0.8 mg/L แล้วปรับค่าความ

เข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 และ 4 เท่า (1.6 และ 3.2 mg/L ตามล าดับ) 

การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการ 

โอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน 

ศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดกลูตาราลดไีฮด์ด้วยกระบวนการ AOPs ท้ังสามดังนี้ (สรุปในภาพท่ี 2) 

- กระบวนการโฟโตไลซิส สภาวะท่ีศึกษา ได้แก่ pH และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา (Contact time) 

- กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สภาวะท่ีศึกษา ได้แก่ pH ปริมาณ

ของโอโซน (Ozone dose) และระยะเวลาในการท าปฏิกิริยา (Contact time) 

เก็บน้ าตัวอย่างท่ีระยะเวลาท าปฏิกิริยา 0, 10, 30, 60 และ 120 นาที เพื่อน าไปวิเคราะห์หาปริมาณกลูตา

ราลดีไฮด์ท่ีเหลอืจากการบ าบัดท่ีสภาวะตา่ง ๆ ของแตล่ะกระบวนการ 
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ภาพที่ 2 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดกลูตาราลดไีฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส  

กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซนเนชัน 

 

วิธีวิเคราะห์ปริมาณกลูตาราลดีไฮด์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

ในการวิเคราะห์สารกลูตาราลดีไฮด์ด้วยเทคนิค HPLC นั้น สารกลูตาราลดีไฮด์จ าเป็นต้องท าให้อยู่ในรูป

อนุพันธ์ของสารกลูตาราลดีไฮด์ (Derivertization) กับสาร dinitrophenylhydrazine reagent (DNPH) ก่อนจึงจะสามารถ

ตรวจวัดได้ด้วยเทคนิค HPLC (Menet et al., 1996) โดยเจือจางสารมาตรฐานหรือน้ าตัวอยา่งโดยปิเปตมา 2 mL ใส่ใน 

Volumetric Flask ขนาด 10 mL เตมิสาร DNPH reagent 6 mL และเตมิสาร HCl solution 600 µL จากนั้นปรับปริมาตร

ให้เป็น 10 mL ด้วยน้ าปราศจากประจุและผสมให้เข้ากันจากนั้นท าการให้ความร้อนตัวอย่างท่ีอุณหภูมิ 45 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที จากนั้นจึงน าตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC (ยี่ห้อ Shimadzu รุ่นLC-20A และใช้ 

Column C18) ท่ีสภาวะดังนี้ Pump Mode แบบ Binary gradient pump ใช้ Mobile phase ท่ี 0 min ACN:H2O = 60:40, 

ท่ี 20 min ACN:H2O = 70:30 และท่ี 21 min ACN:H2O = 60:40 ใช้ปริมาตรตัวอย่าง 10 µL อัตราการไหล 0.800 

mL/min อุณหภูมขิองเตา 40◦C UV detector ท่ีความยาวคลื่น 356 nm และใชร้ะยะเวลาในการวิเคราะห์ 30 min 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาทดลองเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ในน้ าเสียสังเคราะห์ด้วย

กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน โดยปริมาณกลูตาราลดีไฮด์

ท่ีบ าบัดได้ต้องมีความเข้มข้นในระดับท่ีไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ (ต่ ากว่า 0.8 mg/L) 

แสดงผลการศกึษาดังหัวข้อตอ่ไปนี้ 

  

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน 

และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน ในถังปฏิกิริยาขนาด 1.0 L 

กระบวนการโอโซเนชัน (Ozonation) 

1.วิเคราะห์ปริมาณโอโซนที่ผลิตจากเคร่ือง 

Ozone generator ด้วยวิธี Wet chemistry 

potassium iodide method 

2. ศึกษา pH ที่เหมาะสม (pH 3, 5, 7) 

@ Ozone 50 mg/hr, Glutaraldehyde 0.8 mg/L 

3. ศึกษาปริมาณ Ozone ที่เหมาะสม (10, 30, 

50 mg/hr) 

@ opt. pH, Glutaraldehyde 0.8 mg/L 

4. ศึกษาที่ความเข้มข้น Glutaraldehyde 

ต่างๆ (0.8, 1.6 และ 3.2 mg/L) 

@ opt. pH, opt. Ozone 

กระบวนการโฟโตไลซสิ (Photolysis) 

1.ศึกษาpH ที่เหมาะสม (pH 3, 5, 7) 

@ UV 254 nm, Glutaraldehyde 0.8 mg/L 

2. ศึกษาที่ความเข้มข้น Glutaraldehyde

ต่างๆ (0.8, 1.6 และ 3.2 mg/L) 

@ UV 254 nm, opt. pH 

 

กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน 

(Photocatalytic Ozonation) 

1. ศึกษา pH ท่ีเหมาะสม (pH 3, 7) 

@ UV 254 nm, Ozone 50 mg/hr, 

Glutaraldehyde 0.8 mg/L 

2. ศกึษาท่ีความเข้มข้น Glutaraldehyde 

ต่างๆ (0.8, 1.6 และ 3.2 mg/L) 

@ UV 254 nm, Ozone 50 mg/hr, opt. pH 
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ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส 

การบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิสท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 0.8 mg/L และสภาวะ pH 3, 5 และ 7 

เมื่อเก็บน้ าตัวอย่างท่ีเวลา 0, 10, 30, 60 และ 120 นาที (ภาพท่ี 3(ก)) พบว่าสภาวะ pH ท้ังสามค่าสามารถบ าบัดสาร 

กลูตาราลดีไฮด์ โดยท่ีสภาวะ pH 3 จะให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ดีท่ีสุด (ร้อยละ 40.2) โดยท่ีระยะเวลา

บ าบัด 120 นาที จะเหลอืกลูตาราลดีไฮด์ประมาณ 0.5 mg/L ในขณะท่ี pH 7 และ 5 ให้ประสิทธิภาพในบ าบัดต่ าใกล้เคียงกัน 

(ร้อยละ 9.1 และ 8.4 ตามล าดับ) โดยท่ีระยะเวลาในการบ าบัด 120 นาที ยังคงเหลือกลูตาราลดีไฮด์ประมาณ 0.8 mg/L 

ท้ังนี้แสงอัลตราไวโอเลตท่ีความยาวคลื่น 254 nm สามารถท าปฏิกิริยาโฟโตไลซิสโดยตรง (Direct photolysis) และท า

ปฏิกิริยาโดยอ้อม (Indirect photolysis) กับสารอินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในน้ าเสีย โดยมีงานวิจัยระบุว่าท่ีสภาวะ pH เป็นกรด (pH 

ต่ าสุดเท่ากับ 2) แสง UV จะมอีทิธิพลตอ่การสลายตัวของสารออกซิแดนท์ต่าง ๆ หรือโมเลกุลน้ า เกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล

และท าปฏกิิริยากับสารอินทรีย์ได้ดี (Ku, Su and Shen, 1996; Vulliet et al., 2010)  

เมื่อได้สภาวะ pH 3 ท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการโฟโตไลซิสแล้ว จึงทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดกลูตาราลดี

ไฮด์ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นต่าง ๆ (0.8, 1.6 และ 3.2 mg/L) (ภาพท่ี 3(ข)) จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้นเร่ิมต้นเพิ่มขึ้น 2 และ  

4 เท่า (1.6 และ 3.2 mg/L ตามล าดับ) จะมีประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีเวลา 120 นาทีใกล้เคียงกับท่ีความเข้มข้น 0.8 mg/L  

แต่ปริมาณสารกลูตาราลดีไฮด์ท่ีเหลือหลังการบ าบัดยังคงสูงอยู่ คือ 1.2 และ2.4 mg/L ซึ่งท่ียังส่งผลต่อกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการบ าบดัสารกลูตาราลดีไฮด์ด้วยประบวนการโฟโตไลซิสท่ี (ก) pH ตา่ง ๆ  

และ (ข) ความเข้มข้นกลูตาราลดีไฮด์ตา่ง ๆ 
 

ผลการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน 

การบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 0.8 mg/L และสภาวะ pH 3, 5 

และ 7 เมื่อเก็บน้ าตัวอย่างท่ีเวลา 0, 10, 30, 60 และ 120 นาที (ภาพท่ี 4(ก)) พบวา่ที่สภาวะ pH 7 จะให้ประสิทธิภาพ

ในการบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ดีท่ีสุด (ร้อยละ 70-85) โดยท่ีระยะเวลาการบ าบัดตั้งแต่ 10 นาทีเป็นต้นไปสามารถ

บ าบัดกลูตาราลดไีฮด์ได้ต่ ากว่า 0.8 mg/L (เหลอืประมาณ 0.10-0.55 mg/L ภายในระยะเวลา 10-120 นาที) ในขณะท่ี 

pH 3 และ 5 ให้ประสิทธิภาพในบ าบัดต่ าใกล้เคียงกัน (ร้อยละ10-15) โดยท่ีระยะเวลาในการบ าบัด 120 นาที ยังคง
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เหลือกลูตาราลดีไฮด์ประมาณ 0.75 mg/L จะเห็นได้ว่า pH ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดสารกลูตาราลดีไฮด์ด้วย

กระบวนการโอโซเนชันเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะท่ีตรงข้ามกับกระบวนการโฟโตไลซิส ท้ังนี้ pH เป็นหนึ่งในปัจจัย

ส าคัญท่ีส่งผลต่อการสลายตัวของโอโซนเป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) หรือออกซิแดนทล าดับท่ีสอง (Secondary 

oxidant) โดยสภาวะ pH เปนกรดโอโซนจะเข้าท าปฏิกิริยากับสารอินทรียโดยตรง (Direct attack) สวนในสภาวะ pH  

เปนดา่งจะเกิดการสลายตัวของโอโซนเกิดเป็นสารออกซิแดนทล าดับท่ีสอง (Secondary oxidant) เชน OH•, HO2
•, HO3

•

และ HO4
• ซึ่งมคี่าศักยออกซิเดชันท่ีสูง (Gottschalk, Libra and Saup, 2000)  

เมื่อได้สภาวะ pH 7 ท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการโอโซเนชันแล้ว จึงทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดกลูตา

ราลดีไฮด์ท่ีปริมาณโอโซน 10, 30 และ 50 mg/hr (ภาพท่ี 4(ข)) จะเห็นว่าเมื่อปริมาณโอโซนมากขึ้นประสิทธิภาพใน

การบ าบัดจะยิ่งดีขึ้น ดังนั้นเมื่อทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดกลูตาราลดไีฮด์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันท่ีสภาวะ pH 

7 และปริมาณโอโซน 50 mg/hr ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นต่าง ๆ (0.8, 1.6 และ 3.2 mg/L) (ภาพท่ี 3(ค)) พบว่าสามารถ

บ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้น 0.8 mg/L ให้เหลือ 0.5 mg/L ได้ภายในเวลา 10 นาที (ประสิทธิภาพการบ าบัด

ร้อยละ 32.5) ในขณะท่ีความเข้มข้น 1.6 mg/L สามารถบ าบัดให้เหลือ 0.4 mg/L โดยใช้เวลา 120 นาที ส่วนท่ีความ

เข้มข้น 3.2 mg/L เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาที ยังคงเหลือกลูตาราลดีไฮด์ประมาณ 0.8 mg/L ซึ่งยังคงเป็นพิษต่อ

จุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพการบ าบัดสารกลูตาราลดไีฮด์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันท่ี (ก) pH ตา่ง ๆ  

(ข) ปริมาณโอโซนต่าง ๆ และ (ค) ความเข้มข้นกลูตาราลดไีฮดต์า่ง ๆ 
 

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน 

การบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชันท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 0.8, 1.6 และ 3.2 

mg/L ณ สภาวะ pH 3 (เหมาะสมส าหรับกระบวนการโฟโตไลซิส) และ pH 7 (เหมาะสมส าหรับกระบวนการโอโซเนชัน เมื่อ

เก็บน้ าตัวอย่างท่ีเวลา 0, 10, 30, 60 และ 120 นาที (ภาพท่ี 5) พบว่าท้ัง pH 3 และ 7 ให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดสารก

ลูตาราลดีไฮด์ได้ดีไม่แตกต่างกันมากนัก (ร้อยละ 70-80) โดยสามารถบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ได้ต่ ากว่า 0.8 mg/L ท่ีทุก

ความเข้มข้นเร่ิมต้น ท้ังนี้เนื่องจากกรณีสภาวะ pH เป็นกรด (pH 3) แสง UV จะสามารถกระตุ้นการสลายตัวของโอโซนไป

เป็นอนุมูลไฮดรอกซิล(OH•) ได้ดี จึงเกิดปฏิกิริยาโอโซเนชันแบบ Indirect attack และให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร

ปนเป้ือนได้ดี ส่วนกรณีสภาวะ pH เพิ่มมากขึน้ (pH 7) แมว้า่อทิธิพลของแสง UV ในการกระตุน้ให้โอโซนสลายตัวจะลดลง

เมื่อ pH เพิ่มขึ้น แต่ท่ี pH เป็นกลางหรือเป็นด่างนี้ เป็นสภาวะท่ีโอโซนถูกกระตุน้ให้สลายตัวโดยไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) 
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เกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล (OH•) และเกิดปฏิกิริยาโอโซเนชันแบบ Indirect attack ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดสาร

ปนเป้ือนได้ดีเชน่เดียวกัน 

ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผลของ pH ต่อกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชันในการบ าบัดสารกลูตา

ราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นสภาวะ pH ท่ีเหมาะสมของกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิ

โอโซเนชันในการบ าบัดสารกลูตาราลดไีฮด์จึงเลือกท่ีสภาวะ pH 7 เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่ายของสารเคมีในการปรับ pH 

ของน้ าก่อนท าการบ าบัดสารปนเป้ือน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการบ าบดัสารกลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ตา่ง ๆ ด้วยกระบวนการ 

โฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน ณ สภาวะ (ก) pH 3 และ (ข) pH 7  
 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน 

และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน 

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบัดสารกลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้นต่าง  ๆ ด้วยกระบวนการ 

AOPs ท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม ดังนี้ กระบวนการโฟโตไลซิส (pH 3 และ UV 254 nm) กระบวนการโอโซเนชัน (pH 7 และ

ปริมาณโอโซน 50 mg/hr) และกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน (pH 7 ปริมาณโอโซน 50 mg/hr และ UV 254 

nm) เมื่อประเมินค่าจลนพลศาสตร์ (Kinetic) ของท้ังสามกระบวนการ พบว่าเป็นแบบปฏิกิริยาอันดับสอง (Second-

order reaction) ท่ีให้คา่คงที่อัตราการเกิดปฏกิิริยา (Rate constant, k) ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏกิิริยาของกระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแค

ตาไลตกิโอโซเนชันในการบ าบัดสารกลูตาราลดีไฮดท่ี์ความเข้มข้นตา่ง ๆ 

กระบวนการ AOPs 
Second order kinetic rate constant (L/mg-min) 

0.8 mg/L 1.6 mg/L 3.2 mg/L 

Photolysis 
0.0064 

(R² = 0.9747) 

0.0022 

(R² = 0.9605) 

0.0011 

(R² = 0.9344) 

Ozonation 
0.0956 

(R² = 0.9950) 

0.0156 

(R² = 0.9903) 

0.0072 

(R² = 0.9935) 

Photocatalytic 

ozonation 

0.2086 

(R² = 0.9651) 

0.0128 

(R² = 0.9725) 

0.0083 

(R² = 0.9941) 

หมายเหตุ: ท่ีสภาวะดังกล่าวไมส่ามารถบ าบัดกลูตาราลดไีฮด์ให้ต่ ากว่า 0.8 mg/L ซึ่งเป็นค่าท่ีเป็นพิษตอ่จุลนิทรีย์ใน

ระบบบ าบัดทางชวีภาพ 

 

ท้ังนี้ท่ีความเข้มข้นของกลูตาราลดีไฮด์ 1 เท่า (0.8 mg/L) ท้ังสามกระบวนการสามารถบ าบัดให้ความเข้มข้นต่ า

กว่า 0.8 mg/L ได้ท้ังสิ้น (กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชันให้ค่า k สูงท่ีสุด) ในขณะท่ีความเข้มข้นของกลูตาราลดี

ไฮด์ 2 (1.6 mg/L) มีเพียงกระบวนการโอโซเนชันและกระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชันเท่านั้นจึงบ าบัดให้  

ความเข้มข้นต่ ากว่า 0.8 mg/L ได้ (ท้ังสองกระบวนการให้ค่า k ใกล้เคียงกัน) และท่ีความเข้มข้นของกลูตาราลดีไฮด์ 4 เท่า 

(3.2 mg/L) ตอ้งใชก้ระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชันเท่านัน้จึงบ าบัดให้ความเข้มข้นต่ ากวา่ 0.8 mg/L ได ้
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ในการศึกษาการบ าบัดขั้นต้นของน้ าเสียโรงพยาบาลท่ีปนเป้ือนสารฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ด้วยกระบวนการ 

AOPs ได้แก่ กระบวนการโฟโตไลซิส กระบวนการโอโซเนชัน และกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน สามารถสรุปผล

การศกึษาได้ดังนี้ 

1. กระบวนการโฟโตไลซิส สภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ คือ pH 3, UV 254 nm (70 mW/cm2) 

และระยะเวลาในการบ าบัด 10 นาที โดยสามารถบ าบัดได้เฉพาะท่ีความเข้มข้นของกลูตาราลดีไฮด์ 0.8 mg/L (1 เท่า) 

2. กระบวนการโอโซเนชัน สภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ คือ pH 7 และปริมาณโอโซน 50 

mg/hr โดยใชร้ะยะเวลาในการบ าบัด 10 และ 120 นาที ส าหรับกลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้น 0.8 และ 1.6 mg/L (1 และ 2 

เท่า) ตามล าดับ 

3. กระบวนการโฟโตแคตาไลติกโอโซเนชัน สภาวะท่ีเหมาะสมในการบ าบัดกลูตาราลดีไฮด์ คือ pH 7 และ

ปริมาณโอโซน 50 mg/hr โดยใชร้ะยะเวลาในการบ าบัด 10, 120 และ 120 นาที ส าหรับกลูตาราลดีไฮด์ท่ีความเข้มข้น 0.8, 

1.6 และ 3.2 mg/L (1, 2 และ 4 เท่า) ตามล าดับ 

4. การศกึษาประสิทธิภาพในการบ าบัดสารฆา่เชื้อกลูตาราลดีไฮด์ พบวา่กระบวนการโฟโตแคตาไลตกิโอโซเนชัน

สามารถบ าบัดได้ดีกวา่ประบวนการโอโซเนชัน ท่ีความเข้มข้นของกลูตาราลดีไฮด์ 0.8 mg/L (1 เท่า) แตเ่มื่อความเข้มข้นขอ

งกลูตาราลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 และ 3.2 mg/L (2 และ 4 เท่า) จะพบว่าท้ังสองกระบวนการสามารถบ าบัดได้ดีไมต่า่งกัน 

ท้ังนี้กระบวนการท่ีประสิทธิภาพการบ าบัดดีกว่าจะมคี่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏกิิริยา (k) สูงกวา่ และเมื่อความเข้มข้นของก

ลูตาราลดีไฮด์เพิ่มขึน้ค่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏกิิริยาของท้ังสามกระบวนการยังลดลงอกีด้วย 
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5. ในการพิจารณาเลือกกระบวนการท่ีเหมาะสมในการบ าบัดสารกลูตาราลดีไฮด์ หากพิจารณากระบวนการท่ี

สามารถรองรับปริมาณสารฆ่าเชื้อท่ีปนเป้ือนได้ท้ังสภาวะปกติและสภาวะมีการปนเป้ือนมากผิดปกติ รวมถึงรองรับ

สถานการณ์เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับน้ าเสียจริงท่ีมีสารปนเป้ือนท่ีหลากหลาย ควรพิจารณาเลือกกระบวนการโฟโตแค

ตาไลติกโอโซเนชัน โดยน าไปใช้บ าบัดน้ าเสียจริงจากท่อรวบรวมน้ าเสียจากห้องปฏิบัติการท่ีมีการปนเป้ือนกลุ่มสารฆ่า

เชื้อในปริมาณมากและอาจพิจารณาถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวในการบ าบัดขั้นต้นสารฆ่าเช้ือกลูตาราลดี

ไฮด์ในน้ าเสียจริงของโรงพยาบาลแบบติดท่ี  (On-site treatment) ซึ่งอาจเดินระบบได้ท้ังแบบต่อเนื่อง (Continuous 

treatment) หรือแบบทีละเท (Batch treatment) ตามความเหมาะสม 
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ผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ (Chara zeylanica Willdenow) ในการเร่งสีและ 

การสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื อของปลาซิวข้างขวานเล็ก Trigonostigma espei 

(Meinken, 1967) 

Effects of Carotenoid from Stonewort (Chara zeylanica Willdenow) on 

Pigmentation and Carotenoids Accumulation in Flesh of Lambchop rasbora 

Trigonostigma espei (Meinken, 1967)  
 

จริาพร วรรณะ1, มณี ศรีชะนันท์1 และ วรรณิณี จันทร์แก้ว1* 

Jiraporn Wanna1, Manee Srichanun1 and Wanninee Chankaew1* 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟชนิด (Chara zeylanica) โดยผสมใน

อาหารส าเร็จรูป เพื่อศึกษาการเร่งสีและการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อของปลาซิวข้างขวานเล็ก (Trigonostigma espei) 

การทดลองโดยใช้ความเข้มข้นของแคโรทีนอยด์ต่างกัน ได้แก่ 0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 5 ต ารับ

การทดลอง (Treatment) แต่ละต ารับการทดลองมี 3 ซ้ า ท าการเลี้ยงปลาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และให้อาหารปลาวันละ  

2 คร้ัง ผลการศึกษา พบว่าอาหารผสมแคโรทีนอยด์ไม่มีผลต่อน้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ย อัตราการรอด และ

การเพิ่มสีของปลาซิวข้างขวานเล็ก (p> 0.05) ส่วนการสะสมแคโรทีนอยด์ท่ีในเนื้อปลา พบวา่อาหารท่ีความเข้มข้นของแค

โรทีนอยด์ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.07±0.01 

มลิลิกรัม/น้ าหนักแห้ง 1 กรัม มคีวามแตกตา่งทางสถิตอิยา่งมนีัยส าคัญ (p<0.05) กับชุดควบคุม ขอ้มูลท่ีได้จากการศกึษา

คร้ังนี้เป็นการรายงานคร้ังแรกท่ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดการใช้สาหร่ายไฟให้เกิดประโยชน์ใน

การเพาะเลีย้งสัตวน์้ าตอ่ไปในอนาคต 
 

ค้าส้าคัญ:   สาหร่ายไฟ, แคโรทีนอยด์, ปลาซิวข้างขวานเล็ก 
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Abstract  
 The aim of this study was to evaluate the carotenoid from stonewort (Chara zeylanica) as feed supplement 

on enhancing color and accumulation in flesh of Lambchop rasbora (Trigonostigma espei). Feeds containing rarying 

percentages ( treatment)  of carotenoids 0, 0.5, 1, 2, 4 mg/  1 Kg were tested with three replications for each 

treatment. The experiment was carried out for 8 weeks. Fish were fed twice a day. The results showed that the 

supplemented of carotenoid had no effect on weight gain, average length, survival rate and pigment enhanment 

in Harlequin Rasbosa (p>0.05). The carotenoid accumulate in flesh of Harlequin Rasbosa revealed that increasing 

dietary carotenoid concentration of carotenoids, the highest of carotenoid accumulate at 4  mg/ kg of food, was 

0.07±0.01 mg/g dw. This first information obtained will be useful in providing basic information about management 

of stonewort (Chara zaylanica) and potential in applying for aquaculture in the future. 
 

Keywords:   Stonewort, Carotenoid, Lambchop rasbora 
 

บทน้า 

ปลาซิวข้างขวานเล็ก Trigonostigma espei (Meinken, 1967) พบแพร่กระจายตามลุ่มน้ าทางภาคตะวันออกและ

ภาคใต้ ส าหรับในพื้นท่ีภาคใต้พบมากในแหล่งน้ าของจังหวัดตรัง ปลาซิวข้างขวานเล็กเป็นปลาสวยงามท่ีมีมูลค่า 

การส่งออกสูง ซึ่งจากการส ารวจรายช่ือปลาสวยงามท่ีส่งออก 140 อันดับแรก ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 

2548 พบว่าปลาซิวข้างขวานเล็กมีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับท่ี 34 โดยในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  

มีจ านวน 13,365, 28,245 และ 34,795 ตัว ตามล าดับ รวม 3 เดือน จ านวน 76,405 ตัว ราคา 5.45 ดอลลาร์/100 ตัว 

(ภาสกร, 2557, อมรรัตน์ และพรพรรณ, 2548) อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญประการหนึ่งของปลาสวยงามในประเทศไทย

คือ ปลามีสีซีดจาง ส่งผลให้ปลามีราคาถูก และปัญหาปลามีสีสันไม่ตรงตามความต้องการ (พรชัย และคณะ, 2551) ซึ่ง

อาจเนื่องมาจากปลาขาดสารสีหรือรงควัตถุในอาหารท าให้ปลาจากการเพาะเลีย้งไม่มสีีสันท่ีตลาดต้องการรวมท้ังปลาไม่

สามารถสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ได้เอง จ าเป็นต้องได้รับจากอาหารโดยตรง ส าหรับการปรับปรุงสีของปลาสามารถท าได้

โดยการเสริมแคโรทีนอยด์ในอาหาร ซึ่งแคโรทีนอยด์เป็นรงค-วัตถุประกอบด้วย สีส้ม แดง เหลือง (นงลักษณ์ และคณะ, 

2556) แตแ่คโรทีนอยด์สังเคราะห์มีราคาสูง เนื่องจากน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามต้องเพิ่ม

ตน้ทุนด้านอาหารในการผลิตเพื่อเพิ่มสีของปลา 

แหล่งรงควัตถุจากสาหร่ายมีสามกลุ่มหลัก ได้แก่ คลอโรฟิลล์ แคโรทีนอยด์ และไฟโคบิลิน (ยุวดี , 2549) 

ส าหรับการศึกษาน ารงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายมาใช้เร่งสีปลาสวยงาม ส่วนใหญ่ได้มีศึกษาในสาหร่ายขนาด

เล็ก เช่น การน าสไปรูไลน่า คลอเรลลา และฮีมาโตคอคคัส มาเร่งสีปลาทอง (พรชัย และคณะ, 2551) ซึ่งผลการศึกษา

พบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายสามารถเร่งสีปลาทองได้ และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญโตของปลา ส าหรับ

สาหร่ายท่ีน ามาศึกษาคร้ังนี้ คือ สาหร่ายไฟชนิด Chara zeylanica Willdenow ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีมรีายงาน

เป็นวัชพชืในแหล่งน้ า ซึ่งมปีริมาณมากในแหล่งน้ าในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธาน ีจากการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่เป็นสาหร่ายท่ี

มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยประกอบด้วยโปรตีน 13.19 คาร์โบไฮเดรต 23.74 ไขมัน 1.15 และเยื้อใย 10.28 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนรงควัตถุท่ีพบในสาหร่ายไฟชนิดนี้ คือ เบต้า-แคโรทีน 9.8 ไมโครกรัม/กรัม    ลูทีน 2.90 เปอร์เซ็นต์ ซีแซนทิน 0.09 

เปอร์เซ็นต์ (สุริยะ และคณะ, Vnpublished Data) และได้รับท าการศึกษาพิษเฉียบพลันแล้ว พบว่ามีปลอดภัยต่อ 

การบริโภคท้ังในคนและในสัตว์ (วรรณณี และคณะ, 2561) ดังนั้นเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นแนวทางในการลดต้นทุนใน
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การเร่งสี และการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลา รวมท้ังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายน้ าจืด การวิ จัยนี้จึงได้

ท าการศึกษาเร่ืองผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟชนิด Chara zeylanica ต่อการเร่งสี และการสะสมแคโรทีนอยด์ใน

เนื้อปลาซิวข้างขวานเล็ก 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Desing; CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น  5 ต ารับ 

การทดลอง (Treatment) ต ารับการทดลองละ 3 ซ้ า ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยแบ่งการทดลองดังนี้ 

ต ารับการทดลอง ท่ี 1 อาหารส าเร็จรูปไมผ่สมสารสกัดแคโรทีนอยด ์(ชุดควบคุม) 

ต ารับการทดลอง ท่ี 2 อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟระดับ 0.5 มิลลิกรัม/อาหาร 1 

กิโลกรัม 

ต ารับการทดลอง ท่ี 3 อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟระดับ 1 มิลลิกรัม/อาหาร  1

กิโลกรัม 

ต ารับการทดลอง ท่ี 4 อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟระดับ 2 มิลลิกรัม/อาหาร 1 

กิโลกรัม 

ต ารับการทดลอง ท่ี 5 อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟระดับ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1 

กิโลกรัม 

2. การเก็บรวบรวมสาหร่ายไฟและการสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่าย 

1. เก็บรวบรวมสาหร่ายไฟจากล าธารในอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วมาจ าแนกชนิดตาม John, 

(2002) และ อัฏฐพร (2558) (ภาพท่ี 1) หลังจากนัน้น าสาหร่ายไฟ ตากลมให้แห้งแล้วบดให้ละเอียด 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของสาหรา่ย Chara zeylanica 

(ก) ลักษณะของสาหร่ายท่ีพบในธรรมชาติ (ข) นูคูล (nucule) เซลล์สบืพันธ์ุเพศเมยี 

(ค) ส่วนของแขนงย่อยท่ีแตกแขนงออกมา มีเซลล์สบืพันธ์ุท้ังเพศผู้ตดิอยู่บนขอ้ของแขนงย่อย 
 

2. น าสาหร่ายมาวิเคราะห์หาปริมาณแคโรทีนอยด์รวม (ดัดแปลงจาก KMUTT, 2001) โดยชั่งสาหร่าย (น้ าหนัก

แห้ง) 20 มลิลกิรัม เตมิเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 10 มลิลิลิตร กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 60 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณ 1 มิลลิลิตร และท าให้เซลล์แตกด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั้นน ามาแยกตะกอนด้วย

เคร่ืองหมุนเหวี่ยงความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วเติมไดเอทิลอีเทอร์ ปริมาณ 15 มิลลิลิตรกับโซเดียม

คลอไรด์ (NaCl) 9 เปอร์เซ็นต์ 15 มิลลิลิตร เขย่าแล้วตั้งท้ิงไว้จนแยกชั้น เก็บสารละลายสีเหลืองของแคโรทีนอยด์  

ปรับปริมาตรเป็น 25 มลิลิลิตร ด้วยไดเอทิลอเีทอร์ กับเตมิโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ปริมาณ 20 มลิลิกรัม  

ก ข ค 
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3. ค านวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวม น าสารสกัดไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร  

ด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Biodrop) แล้วบันทึกผล และค านวณหาปริมาณแคโรทีนอยด์ตามสมการของ KMUTT 

(2001) ดังนี้ 

  ปริมาณแคโรทีนอยด์ (mg/g cell dry weight) =          A450 X volume X 1000 

                          260 X mg cell dry weight 
 

4. น าสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายท่ีค านวณแต่ละต ารับการทดลองไปปรับปริมาณกับเอทานอลให้ได้

ปริมาณท่ีเท่ากันทุกต ารับการทดลอง เพื่อให้มีปริมาณสารละลายท่ีสามารถฉีดพน่บนอาหารเม็ดได้ท่ัวถึง 

3. การเตรียมอาหารทดลอง 

อาหารส าเร็จรูปท่ีใช้ในการทดลองมีองค์ประกอบทางเคมีดังนี้ โปรตีน 56 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10 เปอร์เซ็นต์  

เยื่อใย 2 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 8 เปอร์เซ็นต์ (ยี่ห้อ A.D.P. บริษัทไว้ท์เครน (วี. 88) อะควาเท็ค จ ากัด) เตรียมอาหาร

จ านวน 4 ต ารับการทดลอง (Treatment) ผสมกับสารสกัดจากสาหร่ายท่ีระดับความเข้มข้นตา่ง ๆ  โดยการฉีดพ่นกระจาย

บนอาหาร และคลุกเคล้าให้เข้ากับอาหารเม็ดจนท่ัว น าไปผึ่งลมในร่มและมดื เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเท 

เมื่ออาหารแห้งแล้วบรรจุในถุงซิปล็อคสีทึบ เพื่อลดการสัมผัสกับอากาศและแสง เก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส  

4. การเตรียมอุปกรณ์เลี ยงปลาและปลาทดลอง 

ทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 20x30x18 เซนติเมตร จ านวน 15 หน่วยทดลอง เติมน้ าให้ได้ปริมาตร               

6 ลิตร และมอีอกซิเจนทุกหนว่ยการทดลอง จัดหาลูกพันธ์ุปลาซิวข้างขวานเล็ก จากอ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และฝึก

ให้ปลากินอาหารท่ีใช้ในการทดลองคือ อาหารส าเร็จรูปชุดควบคุม ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นสุ่มปลาจัดใส่หน่วย

ทดลองๆ ละ 20 ตัว โดยชั่งน้ าหนักปลารวมแตล่ะหนว่ยทดลอง และสุ่มวัดความยาวของปลา 

5. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ชั่งน้ าหนัก และวัดความยาวปลาซิวข้างขวานเล็กเร่ิมต้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองช่ังน้ าหนักปลาเฉลี่ย วัดความ

ยาว และนับจ านวนปลาท่ีเหลอื เพื่อค านวณอัตราการรอดตาย น าข้อมูลท่ีได้ไปค านวณหาค่าต่าง ๆ ตามอ าไพพรรณ 

คณะ (2551) ดังนี ้
 

วัดการเจรญิเตบิโตของปลาที่เลีย้ง ดังนี้ 

ก. น้ าหนักปลาเฉลี่ย (กรัม/ตัว)   

       =        น้ าหนักปลาทัง้หมด (กรัม) 

                   จ านวนปลาทัง้หมด (ตัว) 

 ข. ความยาวปลาเฉลี่ย (เซนติเมตร/ตัว) 

   =  ความยาวปลาทัง้หมด (เซนติเมตร) 

                        จ านวนปลาทัง้หมด (ตัว) 

ค. อัตราการรอด  (เปอร์เซ็นต์)   

 =  จ านวนปลาที่เหลอื (ตัว) x 100 

                                      จ านวนปลาที่ปล่อย (ตัว) 
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ง. วัดสปีลา (Ljungqvist et al. 2012) 

   วัดด้วย SalmoFan Lineal แผนภูมิสีท่ีน ามาใช้ส าหรับการตรวจสอบด้วย SalmoFan มีขนาดการไล่ระดับสี

หมายเลข 20 - 34 SalmoFan Lineal โดยใชส้ายตาในการเทียบกับผิวหนังของปลา (ภาพท่ี 2) และการจับคู่ท่ีใกล้เคียง

ท่ีสุดในความเข้มของส ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ปลาซิวขา้งขวานเล็ก และต าแหนง่ท่ีลูกศรชี้เป็นสว่นท่ีใชใ้นการวัดสขีองปลากับ SalmoFan Lineal 
 

จ. การวิเคราะห์แคโรทีนอยด์ในเนื้อปลา 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองน าปลามาสลบด้วยน้ ามันกานพลู (Clove Oil) แล้วช าแล่เนื้อปลาท้ังสองด้าน (มีผิวหนัง

และเกล็ด) ไปบดในโกรง่บด เพ่ือวเิคราะห์แคโรทีนอยด์ (ดัดแปลงจาก KMUTT, 2001) 

 น าข้อมูลน้ าหนัก วัดความยาว อัตราการรอดตาย สี และแคโรทีนอยด์ในเนื้อไปวิเคราะห์ทางสถิติใช้ 

วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way Analysis of Variance (one way ANOVA) พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของผลผลิตตามวิธีการของ Duncan’s new multiple range test (DMRT) a significance level of 0.05  

โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

ผลการศึกษา 
 การทดลองเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ              

(C. zeylanica) ท่ีระดับ 0.5 , 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1  กิโลกรัม และชุดควบคุม เป็นเวลา 8 สัปดาห์                     

พบว่า น้ าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการรอดตาย  และสีปลาของปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูป

ผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหรา่ยไฟที่ระดับต่างกัน พบว่า ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนปริมาณ

แคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟท่ีระดับ

ต่างกัน พบว่า ปลาได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟระดับ 4 มิลลิกรัม/อาหาร                 

1  กิโลกรัม มีปริมาณแคโรทีนอยด์มากท่ีสุด คือ 0.07±0.01 มิลลิกรัม/น้ าหนักแห้ง 1 กรัม แต่ไม่มีความแตกต่างกับ

ปลาที่ได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ 0.5, 1 และ 2 มลิลกิรัม/อาหาร 1  กิโลกรัม ซึ่ง

มปีริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 0.04±0.01, 0.04±0.00 และ 0.06±0.00 มลิลกิรัม/น้ าหนักแห้ง 1 กรัม ตามล าดับ และ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) กับปลาชุดควบคุม ท่ีปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 0.03±0.01 มิลลิกรัม/

น้ าหนักแห้ง 1 กรัม (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  น้ าหนักเฉลี่ย อัตราการรอด สีปลา และปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาในปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับ

อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหรา่ยไฟ (C. zeylanica) ท่ีระดับต่างกัน  

พารามเิตอร ์
ระดับแคโรทีนอยด์จากสาหรา่ยไฟ (มลิลิกรัม/อาหาร 1  กิโลกรัม) 

0 0.5 1 2 4 

น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 0.13±0.01 ns 0.08±0.00 ns 0.12±0.01 ns 0.11±0.04 ns 0.09±0.02 ns 

ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย 

(เซนติเมตร) 
2.35±0.09 ns 2.15±0.12 ns 2.34±0.05 ns 2.25±0.21 ns 2.15±0.13 ns 

อัตราการรอดตาย  (เปอร์เซ็นต์) 56.66±20.20 ns 31.66±11.54 ns 33.33±11.54 ns 26.66±12.58 ns 35.00±17.07 ns 

สปีลา 21.66±2.51 ns 21.00±1.00 ns 21.33±0.57 ns 21.00±0.00 ns 21.33±0.57 ns 

ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลา 

(มลิลกิรัม/น้ าหนักแห้ง 1 กรัม) 
0.03±0.01b 0.04±0.01ab 0.04±0.00ab 0.06±0.01ab 0.07±0.01a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยตัวอักษรที่ก ากับต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) และตัวอักษร ns คือค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p>0.05)  

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลองการเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็กได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่าย

ไฟ (Chara zeylanica) ท่ีระดับต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1)  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของอุไรวรรณ และวัฒนา (2543) ซึ่งได้ศึกษาผลของรงควัตถุแคโรทีนอยด์ท่ีจากใบมะยมต่อสี

ปลาสอดแดง ทดลองโดยการผสมสารรงควัตถุแคโรทีนอยด์ในอาหารท่ีระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 20, 40 และ 80 กรัม/

อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลให้น้ าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และอัตราการรอดตาย ทุกชุดการทดลองไมม่คีวามแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และสุภฎา และคณะ (2556) ศึกษาผลของแคโรทีนอยด์ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห 

โดยแคโรทีนอยด์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แอสตาแซนทินสังเคราะห์ เบต้า-แคโรทีนสังเคราะห์ แคนทาแซนทีนสังเคราะห์ และ

เซลล์สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติ ในปริมาณท่ีมีแคโรทีนอยด์ 100 มิลลิกรัม/อาหาร  

1 กิโลกรัม เลี้ยงปลากระแหระยะปลานิ้วเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าแคโรทีนอยด์ทุกชนิดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ปลา ท้ังในด้านน้ าหนักเฉลี่ย/ตัว น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการรอดตาย ในการเสริมแคโรทีนอยด์ท่ีระดับต่างกันใน

อาหารไมม่ผีลตอ่การเจริญเตบิโตของปลากระแห 

สีปลาของปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟท่ีระดับต่างกัน 

โดยการวัดแถบสีส้มบนรูปขวานของล าตัวปลา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (P>0.05)  

(ตารางท่ี 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยขจรเกียรติ และคณะ (2554) ซึ่งได้เปรียบเทียบการเสริมสาหร่ายยูกลีนา (Euglena 

sanguinea) และสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ตอ่การเพิ่มสีของปลาคาร์ฟ ซึ่งพบวา่ไมม่ผีลตอ่สีแดงและสีเหลือง

ท่ีผิวหนังของตัวปลา (p>0.05) 

ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่าย

ไฟท่ีระดับต่างกัน พบว่า ปลาท่ีได้รับอาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ 4 มิลลิกรัม/อาหาร  

1 กิโลกรัม มีปริมาณแคโรทีนอยด์มากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาได้รับ

อาหารส าเร็จรูปผสมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟ 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม และมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ(P<0.05) กับปลาชุดควบคุม (ตารางท่ี 1) ได้สอดคล้องกับรายงาน Jorjani et al. (2018) ซึ่งได้
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รายงานการเร่งสีปลากระดี่นางฟ้า (Trichogaster trichopterus) เสริมดอกดาวเรืองผงในอาหารจากแหล่งแคโรทีนอยด์

ธรรมชาติท่ีระดับ 0.5, 1.5 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ท าการเลี้ยงปลาเป็นเวลา 70 วัน พบว่า การเสริมดอกดาวเรืองผงใน

อาหารมีการสะสมแคโรทีนอยด์รวมในกล้ามเนื้อท่ีระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์มากที่สุด และการสะสมแคโรทีนอยด์รวมใน

ผิวหนังท่ีระดับ 2.5 เปอร์เซ็นต์มากท่ีสุด เนื่องจากปลามีการเก็บสะสมแคโรทีนอยด์ในส่วนตา่งๆของเนื้อเยื่อในล าตัวปลา 

เพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตและการผสมพันธ์ุ และสอดคล้องกับรายงานของสุภฎา และคณะ (2556) การเสริมแคโรทีนอยด์

ในอาหารต่อสีตัวของปลากระแห ท่ีได้รับอาหารทดลองผสมแอสตาแซนทินในระดับ 0 , 25, 50, 100, 200 และ  

300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ปลาท่ีได้รับอาหารทดลองผสมแอสตาแซนทิน 100 – 300 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม มคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) เมื่อเทียบกับปลาท่ีได้รับอาหารควบคุม และอาหารผสม

แอสตาแซนทีน 0 และ 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปลากระแหท่ีได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทีนในปริมาณสูงขึ้น  

จะมีปริมาณแคโรทีนอยด์ท่ีสะสมในตัวปลา นอกจากนี้ยังพบว่าการผสมแอสตาแซนทีนในอาหารในระดับ 100 – 300 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่มีผลท าให้ปริมาณแคโรทีนอยด์ในตัวปลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้สอดคล้องกับชลี และคณะ (2559) 

ศกึษาผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารตอ่ความเข้มสีในกุ้งกุลาดากลีบดอกดาวเรืองท่ีผสมลงในอาหารท่ีระดับ 

ได้แก่ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตลอดระยะเวลา 60 วัน พบว่า กุ้งท่ีได้รับอาหารท่ีผสมกลีบดอกดาวเรืองท่ีระดับ  

6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแคโรทีนอยด์สะสมในเนื้อสูงสุดแตกต่างจากกลุ่มอื่น (P<0.05) การเสริมกลีบดอกดาวเรืองใน

อาหารมผีลท าให้กุง้มกีารสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อมากขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์รงควัตถุในสาหร่ายไฟ (C. zeylanica) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่ามีแคโรทีนอยด์ 

รวมเท่ากับ 0.45 มิลลิกรัม/น้ าหนักสาหร่ายแห้ง 1 กรัม ลูทีน 2.90 เปอร์เซ็นต์ ซีแซนทิน 0.09 เปอร์เซ็นต์ และมีเบต้า- 

แคโรทีน 9.8 ไมโครกรัม/กรัม ซึ่งผลจากผลการศกึษาพบการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาซิวข้าวขวานในคร้ังนี้มีแนวโน้ม

ว่าในสาหร่ายไฟมีปริมาณของเบต้า-แคโรทีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพร และอัญชลี (2548) ศึกษาผลของ

สาหร่ายสไปรูไลนาต่อการเจริญเติบโตและระดับแอนติบอดีในปลาดุกพันธ์ุผสม พบว่าการเสริมสาหร่ายสไปรูลินา  

ซึ่งมีแคโรทีนอยด์ในรูปแบบซีแซนทีน และเบต้า-แคโรทีน มีผลให้เนื้อและผิวหนังปลาดุกมีสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น และยัง

ส่งผลให้ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาเพิ่มสูงขึ้นด้วย และประสิทธิภาพการดูดซึมและสะสมแคโรทีนอยด์ในตัวปลา

ขึ้นอยู่กับชนิดของแคโรทีนอยด์ท่ีมีในอาหาร ในกรณีท่ีปลาได้รับอาหารท่ีมีแคโรทีนอยด์ตรงกับแคโรทีนอยด์ชนิดหลักที่

สะสมในตัวตามธรรมชาตกิ็จะมีประสิทธิภาพการสะสมแคโรทีนอยด์ในตัวสูงขึ้น เพราะไมต่อ้งน าแคโรทีนอยด์ในอาหารไป

ผ่านกระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ ท่ีปลาต้องการ เช่น การรายงานของสุภฎา และคณะ 

(2548) ศึกษาใช้สาหร่ายสไปรูลินาเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารปลา พบว่าปลาทองท่ีได้รับอาหารเสริมสาหร่าย 

สไปรูลินาในระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ มีสีเหลือง และสีแดง สูงกว่ากลุ่มปลาทองท่ีได้รับอาหารชุดควบคุม และเสริมสาหร่ายส

ไปรูลินาในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าสาหร่ายสไปรูลินาสามารถเร่งการสร้างสีเหลืองของปลาได้มากกว่าการเร่งสี

แดง โดยเฉพาะปลาทองท่ีมีองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ในกลุ่ม เบตา้-แคโรทีน ท่ีให้สีเหลือง และแอสตาแซนทินท่ีให้สี

แดงท้ังนี้ เนื่องจากแคโรทีนอยด์หลักท่ีพบในสาหร่ายสไปรูลินา ได้แก่ เบต้า-แคโรทีน และซีแซนทีน จึงมีความเป็นไปได้

อย่างมากท่ีเบต้า-แคโรทีนจะถูกดูดซึม และน าไปสะสมในผิวหนังของปลาทองได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ในการทดลองเสริม

สารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายไฟในอาหารปลาซิวข้างขวานเล็กท่ีปริมาณ 4 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีปริมาณ

การสะสมแคโรทีนอยด์ท่ีเพิ่มขึ้นในเนื้อปลามากท่ีสุด เท่ากับ 0.07±0.01 มลิลิกรัม/น้ าหนักแห้ง 1 กรัม ซึ่งเป็นความเข้มข้น

ท่ีค่อนข้างต่ าแต่ปลาสามารถสะสมแคโรทีนอยด์เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม จึงเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจ อย่างไรก็ตามใน

คร้ังนี้ไมไ่ด้ท าการศกึษาการสะสมแคโรทีนอยด์ส่วนอื่น ๆ เชน่ เกล็ด ครีบ ดังนัน้ในการทดลองคร้ังต่อไปควรศึกษาเพิ่มใน

ส่วนของเกล็ด และครีบด้วยจะท าให้ทราบว่าการเสริมสารสกัดแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายเข้าไปในอาหารแล้วปลากินเข้า
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ไปไปสะสมอยู่ส่วนไหนมากที่สุด และควรเพิ่มระดับของสารสกัดแคโรทีนอยด์ให้สูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งสีปลา

สวยงามท่ีต้นทุนต่ าตอ่ไปในอนาคต 
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การดดูซับตะกั่วโดยใชเ้กล็ดปลากะพงขาว 

Adsorption of Lead by Seabass Fish Scale 
 

สมิทธ์ สินกัน1, ธวัชชัย คังฆะมะโณ1 และวรากร วิศพันธ์1* 

Smith Sinsun1, Tawatchai Kangkamano1 and Warakorn Witsapan1*   
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วโดยใช้เกล็ดปลากะพงขาว  

โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับประกอบด้วยค่าพีเอช น้ าหนักเกล็ดปลา เวลาในการเขย่าและความเข้มข้น 

ท่ีเหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว วัดปริมาณความเข้มข้นหลังการดูดซับโดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปก  

โทรเมตรีแบบเปลวไฟเพื่อค านวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับ พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับท่ีดีท่ีสุดคือ ค่าพีเอช

เท่ากับ 5.0  น้ าหนักเกล็ดปลาท่ีใช้ 2.0 กรัม เวลาท่ีเขย่า 60 นาที ความเข้มข้นตะกั่วเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

ค่าสภาวะท่ีเหมาะสมนี้เมื่อน าตัวอยา่งน้ าท้ิงสีย้อมกระจูดไปทดสอบพบวา่มีปริมาณความเขม้ขน้ของตะกั่วเฉลี่ยเท่ากับ 

0.253 มลิลกิรัมตอ่ลติร การทดสอบค่าร้อยละกลับคืนได้เท่ากับ 92.71 เปอร์เซ็นต์ ผลการน าตัวอยา่งมาทดสอบ  การ

ดูดซับพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยหลังการดูดเท่ากับ 0.040 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 77.07 

% เมื่อน าน้ าตัวอย่างมาเติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วให้เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วทดสอบการดูดซับพบว่า

ความเข้มข้นเฉลี่ยของโลหะตะกั่วหลังการดูดซับเท่ากับ 0.148 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 

70.40 % ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับท่ีสามารถดูดซับได้ดี แสดงว่าวิธีการท่ีศึกษาถูกน ามาใช้ในการดูดซับตะกั่วในน้ า

ตัวอยา่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค้าส้าคัญ:   การดูดซับ, เกล็ดปลา, ตะกั่ว   
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Abstract  
 This work is aimed to study the efficiency on the adsorption of lead by using seabass fish scale.The optimum 

adsorption conditions consist of the pH, fish scale dosage, shaking time and the initial lead concentration.  The final 

concentration was obtained by flame atomic absorption spectrometry for order to find the percentage of adsorption.  

The result for maximum percentage of adsorption were observed at pH 5.0, dosage 2.0 grams, shaking time 60 

minutes and concentration 0.5 milligrams per liter (mg/L). The optimum condition when using the sample of krajood 

dye wastewater to test was found that the average lead concentration was 0.253 mg/L.  Recovery close to 100% 

(92.71) were observed for the samples. The final concentration after adsorption was 0.040 mg/L and the percentage 

of adsorption was 77.07%.  The samples were added by the standard solution of lead to 0.5 mg/L the final average 

concentration was 0.148 mg/L and the adsorption percentage was 70.40%, studied were observed with satisfactory 

results. 
 

 Keywords:   Adsorption, Fish scale, Lead  
 

บทน้า 

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นความสนใจในกลุ่มงานวิจัยท่ัวไป

เนื่องด้วยความเป็นพิษของโลหะหนักท่ีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแง่ของการท าให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงก่อให้เกิดความ

เสียหายกับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย ผลกระทบดังกล่าวรวมไปถึงของพชืและสัตวด์้วย  

ตะกั่วเป็นธาตุท่ีพบได้ในสิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ดิน น้ า พืช อากาศ เป็นต้น ซึ่งมักเป็นผลมาจากกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ตะกั่วเป็นส่วนประกอบในการผลิต ตะกั่วได้รับความสนใจมาก 

ในแง่ของความเป็นอันตรายท่ีมีต่อมนุษย์ ซึ่งบางคร้ังอาจน าไปสู่การเสียชีวิตจากพิษของตะกั่ว [1] เนื่องด้วยความ 

เป็นพิษของตะกั่วที่มตีอ่สิ่งมชีวีติ 

ความสวยงามของชิ้นงานต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากสีย้อม (dyestuffs)  อาจจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ 

ก็ได้ เมื่อน าสีย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะท าให้โมเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใยโดยจะท าลาย

โครงสร้างผลึกของวัตถุนั้น ท้ังนี้สีย้อมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สีย้อมธรรมชาติ (natural  dyestuffs) เป็นสี

ย้อมท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว์และอีกประเภทหนึ่งคือสีย้อมสังเคราะห์ (synthetic  dyestuffs) เป็นสี

ย้อมท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทางเคมี [2] ความเป็นอันตรายของสีมักจะเกิดจากสีสังเคราะห์เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะเกิด

อันตรายได้จากสาเหต ุ2 ประการ คือ ประการแรกเกิดอันตรายจากสารประกอบท่ีให้สี เนื่องจากเป็นสารแปลกปลอมเข้า

ไปในร่างกาย หากร่างกาย ขับถ่ายออกไมทั่น ก็จะสะสมอยูใ่นร่างกายแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ ประการท่ี

สองเกิดจากสารอื่นท่ีติดมาเนื่องจากกระบวนการสังเคราะห์ หรือการผลิตท่ีแยกเอาสารเจือปนออกไม่หมด สารดังกล่าว

ได้แก่ โลหะหนักต่าง ๆ เซ่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว สารหนู พลวง และเซเลเนียม เป็นต้น ซึ่งพบได้จากสีย้อม

ผ้า แพร เสื่อและสีทาบ้าน เป็นตน้โลหะหนักเหล่านี้จะเป็นอันตรายตอ่ร่างกายได้แมไ้ด้รับเพยีงปริมาณเล็กนอ้ย [3]   

 สีย้อมผ้าเป็นสีท่ีมีสารพิษ เช่น โครเมียม ตะกั่ว ปรอทและสารหนูเจือปนอยู่มากมาย ใช้รับประทานไม่ได้  

ถูกห้ามน ามาประกอบอาหารหรือเคร่ืองดื่ม สีประเภทนี้กระทรวงสาธารณสุขบังคับไว้วา่ห้ามใช้รับประทาน [4] และเป็นสี

ท่ีน ามาใช้ในการย้อมกระจูดให้ได้สีสวยงามก่อนท่ีจะน าไปจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในกระบวนการย้อมจะมีน้ าท้ิงท่ี

ปนเป้ือนสีปล่อยลงสู่แหล่งน้ าและเป็นท่ีมาของการปนเป้ือนโลหะหนักที่ส าคัญในแหล่งน้ า ได้มีข้อมูลการปนเป้ือนของ
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ตะกั่วในแหล่งน้ าบริเวณท่ีท าการย้อมกระจูด บ้านทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 0.050 

– 0.123 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ซึ่งเกินกวา่ค่ามาตรฐานของแหล่งน้ าผิวดิน [5] และจากการศกึษาปริมาณตะกั่วในน้ าดินตะกอน

และพืชน้ าบางชนิด พบว่าปริมาณสูงสุดในน้ าเท่ากับ 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร ในดินตะกอนและในพืชบางชนิดเท่ากับ 

22.382 และ 2.870 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ตามล าดับ [6]  

การแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนโลหะหนักมีวิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน ท้ังการใช้สารเคมีในการตกตะกอนหรือ

การดูดซับโดยใช้วัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ วัสดุทางธรรมชาติหลายชนิดได้ถูกน ามาใช้ในการดูดซับเนื่องจาก 

มีความคงตัวสูงและมีประสิทธิภาพสูงและหาได้ง่าย เช่น การใช้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยปรับสภาพดูดซับตะกั่วในน้ าเสีย

สังเคราะห์ พบว่าท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตรและอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส การดูดซับของขี้เลื่อยและ 

ขี้เลื่อยปรับสภาพเท่ากับ 43.60% และ 56.24% ตามล าดับ [7] หรือการใช้ฝักไมยราบยักษ์ทดสอบประสิทธิภาพ  

การดูดซับตะกั่ว พบว่าการปรับสภาพตัวดูดซับช่วยลดปริมาณตัวดูดซับลงและเพิ่มความสามารถในการดูดซับตะกั่ว

ความเข้มข้นเร่ิมต้นสูงได้ท่ี 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม้ว่าฝักไมยราบยักษ์จะเป็นตัวดูดซับตะกั่วท่ีมีประสิทธิภาพต่ า 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวดูดซับชนดิอื่น แตก่็ถือวา่เป็นตัวดูดซับท่ีอยูใ่นธรรมชาตท่ีิชว่ยดูดซับตะกั่วท่ีปนเป้ือนในธรรมชาติได้ 

[8] ในการศึกษาการใช้เกล็ดปลามาดูดซับโลหะหนักได้มีการน าเกล็ดปลานิลมาศึกษาการดูดซับโลหะตะกั่ว เหล็กและ

สังกะสีพบวา่ที่โลหะหนักแตล่ะชนิดถูกดูดซับได้ดท่ีีสภาวะเหมาะสมส าหรับการดูดซับโลหะหนักแตล่ะชนิด [9]  

ฉะนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณตะกั่วท่ีจะลงสู่สิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี่ได้เล็งเห็นเกล็ดปลากะพงขาวท่ีมีอยู่

จ านวนมากและหาได้ง่ายเพื่อน ามาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพเพื่อดูดซับโลหะตะกั่ว โดยการศึกษาสภาวะต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ตอ่การดูดซับตะกั่วและหาประสิทธิภาพการใช้เกล็ดปลากะพงขาวดูดซับโลหะตะกั่วจากตัวอย่างน้ าท้ิงหลังจากการย้อมสี

กระจูด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมอุปกรณ์ สารเคมแีละเครื่องมอื 

อุปกรณเ์ครื่องแกว้ตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการทดลองท้ังหมดถูกน ามาแชไ่วใ้นสารละลายกรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 6 

เปอร์เซ็นต์ (v/v) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนล้างอีกคร้ังดว้ยน้ ากลั่นท่ีปราศจากไอออนก่อนใชใ้นการทดลอง  

สารเคมีท้ังหมดท่ีใชใ้นการทดลองเป็นเกรดวิเคราะห์  

การตรวจวัดสัญญาณการดูดกลืนแสงของตะกั่วในสารละลายมาตรฐานตะกั่วและตัวอย่างท าการตรวจวัด

โดยอาศัยเคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมเิตอร์แบบเปลวไฟ (Flame atomic absorption spectrophotometer; 

FAAS) รุน่ Perkin Elmer Aanalyst 800  

การเตรยีมเกล็ดปลา 

1.  น าเกล็ดปลากะพงขาวแช่ด้วยน้ ากลั่น 24 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ ากลั่น 3-5 คร้ัง จากนั้นผึ่งให้แห้งท่ี

อุณหภูมหิ้องก่อนน ามาอบในตู้อบท่ีอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2. น าเกล็ดปลามาป่ันด้วยเคร่ืองป่ันแห้งให้เป็นผงละเอียดแล้วน ามาร่อนด้วยตะแกรงร่อน ขนาด 100 เมช 

เก็บเกล็ดปลาที่ร่อนแลว้เก็บไว้ในท่ีแหง้ 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการดูดซับ 

1.  การศึกษาหาค่าพเีอชท่ีเหมาะสม  

1.1 เติมน้ ากลั่นลงไป 50 มลิลลิิตรใส่ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 125 มลิลลิิตร จ านวน 5 ใบ  
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1.2 เติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร จะได้

สารละลายตะกั่วเข้มข้น 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร  

1.3 ปรับพเีอชของสารละลายในแตล่ะขวดให้ได้พีเอชเท่ากับ 2, 3, 4, 5 และ 6  

1.4 ชั่งเกล็ดปลา 2 กรัม ใส่ลงในสารละลาย น าไปวางบนเครื่องเขยา่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

1.5 น ามากรองและเก็บสารละลายไปวัดคา่ความเขม้ขน้ 

1.6 ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแตล่ะค่าพเีอชแล้วน าไปเขียนกราฟเพื่อหาพีเอชท่ีได้ให้ค่าการ

ดูดซับท่ีดท่ีีสุด ค่าพเีอชท่ีดท่ีีสุดจะถูกน าไปใชใ้นการทดลองตอ่ไป 

2.  การศึกษาหาน้ าหนักเกล็ดปลาที่เหมาะสม 

2.1 เติมน้ ากลั่นลงไป 50 มลิลลิิตรใส่ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 125 มลิลลิิตร จ านวน 6 ใบ  

2.2 เตมิสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเข้มข้น 1,000 มลิลกิรัมตอ่ลติร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร จะได้

สารละลายตะกั่วเข้มข้น 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

2.3 ปรับพเีอชของสารละลายในแตล่ะขวดให้ได้พีเอชท่ีเหมาะสมท่ีได้จากข้อ 1  

2.4 ชั่งเกล็ดปลา 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร จ านวน 6 ใบ

น าไปวางบนเครื่องเขยา่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

2.5 น ามากรองและเก็บสารละลายไปวัดคา่ความเขม้ขน้ 

2.6 ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแต่ละน้ าหนักแล้วน าไปเขียนกราฟเพื่อหาน้ าหนักท่ีได้ให้ค่า

การดูดซับท่ีดท่ีีสุด น้ าหนักของเกล็ดปลาที่ดีท่ีสุดจะถูกน าไปใชใ้นการทดลองตอ่ไป 

3.  การศึกษาหาเวลาการดูดซับท่ีเหมาะสม 

3.1 เติมน้ ากลั่นลงไป 50 มลิลลิิตรใส่ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 125 มลิลลิิตร จ านวน 7 ใบ  

3.2 เตมิสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเข้มข้น 1,000 มลิลกิรัมตอ่ลติร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร จะได้

สารละลายตะกั่วเข้มข้น 0.5 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

3.3 ปรับพีเอชของสารละลายในแต่ละขวดให้ได้พีเอชท่ีเหมาะสมจากการทดลองข้อ 1 ชั่งเกล็ดปลา

น้ าหนักที่เหมาะสมจากการทดลองข้อ 2 ใส่ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 125 มลิลลิิตร จ านวน 7 ใบ 

3.4 น าขวดท้ังหมดไปวางบนเคร่ืองเขย่าโดยขวดท่ี 1-7 เขย่าท่ีเวลา 15, 30, 60, 120, 150, 180 และ 

240 นาที ตามล าดับ 

3.5 น ามากรองและเก็บสารละลายไปวัดคา่ความเขม้ขน้ 

3.6 ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับแต่ละเวลาเพื่อน าไปเขียนกราฟหาเวลาท่ีดีท่ีสุดในการดูดซับ 

เวลาท่ีดท่ีีสุดจะถูกน าไปใชใ้นการทดลองตอ่ไป 

4.  การศึกษาหาความเข้มข้นของสารละลายตะกั่วท่ีเหมาะสม 

4.1 เติมน้ ากลั่นลงไป 50 มลิลลิิตรใส่ลงในขวดรูปชมพูข่นาด 125 มลิลลิิตร จ านวน 4 ใบ  

4.2 เติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในแต่ละขวดให้ได้

สารละลายตะกั่วเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 2.5 และ 5 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

4.3 ปรับพเีอชของสารละลายในแตล่ะขวดให้ได้พีเอชท่ีเหมาะสมในการทดลองก่อนหน้านี้ 

4.4 ชั่งเกล็ดปลาน้ าหนักท่ีเหมาะสมในการทดลองก่อนหนา้นี ้ใส่ลงในขวดแตล่ะใบ แลว้น าขวดท้ัง 4 ใบ

ไปวางบนเครื่องเขยา่เป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการทดลองก่อนหน้านี้ 

4.5 น ามากรองและเก็บสารละลายไปวัดคา่ความเขม้ขน้ 
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4.6 ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซับในแตล่ะค่าความเข้มข้นแลว้น าไปเขียนกราฟเพื่อหาความเข้มขน้

ท่ีให้ค่าการดูดซับท่ีดท่ีีสุด ความเข้มข้นท่ีได้จะถูกน าไปใชใ้นการทดลองตอ่ไป 
 

ศึกษาการใชเ้กล็ดปลาดูดซับตะกั่วในน ้าเสียจากการย้อมกระจูด 

1.  หาความเขม้ขน้ของตะกั่วในน้ าตัวอยา่ง 

1.1 น าน้ าตัวอยา่งมากรอง ให้ได้ปริมาตรประมาณ 50 มลิลลิิตร 

1.2 น าไปหาความเขม้ขน้ของตะกั่ว 

2. ทดสอบความเข้มข้นของตะกั่วในน้ าตัวอย่างเมื่อเตมิสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 

2.1. น าน้ าตัวอยา่งมาเติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วให้มีความเข้มข้น 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร  

2.2 น าตัวอยา่งไปปรับพเีอชให้ได้เท่ากับ 5  

2.3 น าไปวางบนเครื่องเขยา่เป็นเวลา 60 นาที  

2.4 น าไปกรองแลว้หาความเขม้ขน้ตะกั่วในตัวอยา่งและร้อยละการกลบัคืน (% recovery)  

3. ทดสอบการดูดซับตะกั่วในน้ าตัวอย่าง 

3.1. น าน้ าตัวอยา่งมาดูดซับตะกั่วดว้ยเกล็ดปลาในสภาวะที่เหมาะสมท่ีหาได้จากการทดลองข้างตน้ 

3.2 น าไปหาความเข้มข้นของตะกั่วหลังดูดซับและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 

4. ทดสอบหาความเขม้ขน้ของตะกั่วในน้ าตัวอย่างเมื่อเตมิสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 

4.1 น าน้ าตัวอยา่งมาเตมิสารละลายมาตรฐานตะกั่วให้มีความเข้มข้น 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร  

4.2 น าตัวอยา่งไปปรับพเีอชให้ได้เท่ากับ 5 แลว้เตมิเกล็ดปลา 2 กรัม 

4.3 น าไปวางบนเครื่องเขยา่เป็นเวลา 60 นาที  

4.4 น าไปกรองแลว้หาความเขม้ขน้ตะกั่วที่เหลอืและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ  
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาค่าพีเอชท่ีเหมาะสมในการดูดซับโลหะตะกั่วด้วยเกล็ดปลา ปริมาณตะกั่วท่ีเหลือหลังจาก

การดูดซับด้วยเกล็ดปลาและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ ได้ผลดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการดูดซับโลหะตะกั่วท่ีคา่พเีอชตา่ง ๆ กัน  

 

  

น้ าหนัก

เกล็ดปลา (g) 
pH 

เวลาท่ีเขยา่ 

(นาที) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

เร่ิมตน้ (mg/L) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

หลังดูดซบั(mg/L) 

เปอร์เซ็นต์ของ 

การดูดซับ 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2.0 60 0.5 0.371 25.8 

3.0 60 0.5 0.318 36.4 

4.0 60 0.5 0.289 42.2 

5.0 60 0.5 0.267 46.6 

6.0 60 0.5 0.274 44.8 
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เมื่อน าผลมาวเิคราะห์ สามารถเขียนกราฟได้ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าพเีอชกับเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 

 

จากการทดลองดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 พบว่าท่ีค่าพีเอชเท่ากับ 5 มีปริมาณโลหะตะกั่วหลังการดูดซับ

เฉลี่ยเท่ากับ 0.267 มลิลกิรัมตอ่ลติรและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 46.6% ซึ่งเป็นปริมาณโลหะหนักนอ้ยท่ีสุดและ

มเีปอร์เซ็นต์การดูดซับมากที่สุดหลังจากการใช้เกล็ดปลาดูดซับ จึงเลอืกพเีอชเท่ากับ 5 เป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

ทดลองตอ่ไป 

  2. ผลการศึกษาน้ าหนักของเกล็ดปลาท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ ปริมาณตะกั่วท่ีเหลือหลังจากการดูดซับ

ด้วยเกล็ดปลา ได้ให้ผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 ผลการศึกษาการดดูซับโลหะตะกั่วเมื่อใชเ้กล็ดปลาท่ีน้ าหนักตา่ง ๆ กัน  

น้ าหนัก

เกล็ดปลา (g) 
pH 

เวลาท่ีเขยา่ 

(นาที) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

เร่ิมตน้ (mg/L) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

หลังดูดซบั(mg/L) 

เปอร์เซ็นต์ของ 

การดูดซับ 

0.5 5 60 0.5 0.300 40.0 

1.0 5 60 0.5 0.280 44.0 

2.0 5 60 0.5 0.247 50.6 

3.0 5 60 0.5 0.264 47.2 

4.0 5 60 0.5 0.259 48.2 

5.0 5 60 0.5 0.274 45.2 
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เมื่อน าผลน้ าหนักเกล็ดปลาและเปอร์เซ็นต์การดูดซับมาเขียนกราฟได้ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับกับน้ าหนักเกล็ดปลา 

 

จากผลการทดลองดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 พบว่าน้ าหนักเกล็ดปลาท่ี 2 กรัม มีปริมาณโลหะตะกั่วหลัง

การดูดซับเฉลี่ยเท่ากับ 0.247 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 50.6% ซึ่งเป็นปริมาณโลหะตะกั่ว

นอ้ยท่ีสุดและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับสูงท่ีสุดจึงเลอืกน้ าหนักเกล็ดปลา 2 กรัม เป็นน้ าหนักที่เหมาะสมท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใช้เขย่าต่อการดูดซับโลหะตะกั่วของเกล็ดปลา ปริมาณโลหะตะกั่วท่ี

เหลอืหลังการดูดซับและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ ได้ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 ผลการศึกษาการดดูซับตะกั่วเมื่อเขยา่ทีเ่วลาตา่ง ๆ กัน  

น้ าหนัก

เกล็ดปลา (g) 
pH 

เวลาท่ีเขยา่ 

(นาที) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

เร่ิมตน้ (mg/L) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

หลังดูดซบั(mg/L) 

เปอร์เซ็นต์ของ 

การดูดซับ 

2.0 5 15 0.5 0.323 35.0 

2.0 5 30 0.5 0.293 41.2 

2.0 5 60 0.5 0.259 48.2 

2.0 5 120 0.5 0.278 44.4 

2.0 5 150 0.5 0.297 40.8 

2.0 5 180 0.5 0.310 38.0 

2.0 5 240 0.5 0.308 38.4 
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เมื่อน าผลของเวลาท่ีใชใ้นการเขยา่และเปอร์เซ็นต์การดูดซับมาเขียนกราฟจะได้ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเขยา่กบัเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับ 
 

 จากผลการทดลองดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 พบว่าตัวอย่างท่ีเขย่าท่ีเวลา 60 นาที มีปริมาณโลหะตะกั่วท่ี

เหลือหลังการดูดซับเฉลี่ยเท่ากับ 0.259 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 48.2% ซึ่งเป็นปริมาณ

โลหะตะกั่วน้อยท่ีสุดท่ีเหลืออยู่หลังการดูดซับและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับสูงท่ีสุด จึงเลือกเวลาเขย่าท่ี 60 นาทีเป็น

เวลาท่ีเหมาะสม   

4. ผลการศึกษาท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ของโลหะตะกั่วต่อการดูดซับด้วยเกล็ดปลา พบว่า ปริมาณโลหะตะกั่ว

ท่ีเหลอืหลังการดูดซับและเปอร์เซ็นต์การดูดซับ ได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 ผลการศึกษาการดดูซับตะกั่วที่ความเข้มข้นตา่ง ๆ  

น้ าหนัก

เกล็ดปลา (g) 
pH 

เวลาท่ีเขยา่ 

(นาที) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

เร่ิมตน้ (mg/L) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

หลังดูดซบั (mg/L) 

เปอร์เซ็นต์ของ 

การดูดซับ 

2.0 5 60 0.1 0.003 97.0 

2.0 5 60 0.5 0.129 74.2 

2.0 5 60 1.0 0.358 64.2 

2.0 5 60 2.5 1.070 57.2 

2.0 5 60 5.0 2.630 47.4 
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เมื่อน าผลผลของความเข้มข้นและเปอร์เซ็นต์การดูดซับมาเขียนกราฟจะได้ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของตะกั่วกับเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับ 

 

 จากการทดลองดังตารางที่ 4 และภาพท่ี 4 พบว่าสารตัวอยา่งแต่ละความเขม้ขน้ท่ีเพิ่มขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์การ

ดูดซับท่ีลดลงและท่ีความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณโลหะตะกั่วเฉลี่ยหลังการดูดซับด้วยเกล็ดปลากะพง

ขาวแล้วเท่ากับ 0.129 มิลลิกรัมต่อลิตร และคิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารดูดซับเท่ากับ 74.2% ซึ่งมีปริมาณโลหะหนักตะกั่ว

น้อยท่ีสุดและมเีปอร์เซ็นต์การดูดซับมากท่ีสุดจึงเลอืกความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมตอ่ลิตร เป็นความเข้มข้นท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีจะใชใ้นการทดลองตอ่ไป 

5. ผลการศึกษาในการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักตะกั่วในน้ าทิ้งจากการย้อมกระจูดในรูปแบบต่าง ๆ กัน

ท้ังปริมาณเดิมท่ีมีอยู่ในตัวอย่าง ปริมาณโลหะตะกั่วเมื่อใส่เกล็ดปลากะพงขาวลงไปดูดซับ และปริมาณโลหะตะกั่ว  

เมื่อมีการเตมิสารละลายมาตรฐานลงไปให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0.5 มลิลกิรัมตอ่ลติร ได้ผลดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาประสทิธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วในน้ าทิ้งจากการย้อมกระจูด 

การ

ทดลอง 

น้ าหนัก

เกล็ดปลา (g) 

ความเข้มข้นเร่ิมตน้

ของตะกั่ว (mg/L) 

ความเข้มข้นของตะกั่ว

หลังดูดซบั(mg/L) 

ร้อยละการ

กลับคนื 

เปอร์เซ็นต์ของ 

การดดูซับ 

1 - 0.253 - - - 

3 - 0.500 0.482 92.71 - 

2 2.0 0.253 0.040 - 77.07 

4 2.0 0.500 0.148 - 70.40 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาค่าพีเอชท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับโลหะตะกั่วด้วยเกล็ดปลากะพงขาว ซึ่งความสามารถใน  

การดูดซับโลหะขึน้อยูก่ับคา่พีเอช พบวา่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 จะมีความเหมาะสมท่ีสุดซึ่งให้เปอร์เซ็นตก์ารดูดซับสูงท่ีสุด

เท่ากับ 46.6 % ส าหรับกรณีใช้พีเอชท่ีน้อยกว่า 5 จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีไฮโดรเจนไอออนจะถูกดูดซับได้มากขึ้น  

เมื่อเทียบกับปริมาณของไอออนตะกั่วท าให้ประสิทธิภาพการดูดซับลดลงและในกรณีท่ีพีเอชสูงกว่า 5  จะเกิด 

การตกตะกอนของโลหะตะกั่ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการใช้เกล็ดปลานิลในการดูดซับตะกั่วท่ีพีเอช 5.5 [9] และ

งานวิจัยจากการใช้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยปรับสภาพเป็นวัสดุดูดซับมีค่าพีเอชท่ีเหมาะสมเท่ากับ 5 และมีเปอร์เซ็นต์  

การดูดซับท่ี 55.40 และ 40.50 % ตามล าดับ [7] และจากข้อมูลการศึกษาค่าพีเอชส าหรับการดูดซับตะกั่วด้วย 

ฝักไมยราบยักษป์รับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ค่าพเีอชเท่ากับ 5 ด้วยเชน่กัน [8]  

จากการศึกษาน้ าหนักเกล็ดปลากะพงขาวท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับโลหะตะกั่ว ซึ่งความสามารถใน 

การดูดซับโลหะขึน้น่าอยู่กับปริมาณของตัวดูดซับท่ีใช ้พบวา่น้ าหนักเกล็ดปลาเท่ากับ 2 กรัม จะมคีวามเหมาะสมท่ีสุด

ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การดูดซับสูงท่ีสุดเท่ากับ 50.6 % ส าหรับกรณีใช้น้ าหนักท่ีน้อยกว่า 2 กรัม จะมีไอออนโลหะท่ีไม่

สามารถเข้าจับกับตัวดูดซับได้ท าให้ไอออนเหลา่นีย้ังอยูใ่นสารละลายจ านวนมากแตเ่มื่อปริมาณตัวดูดซับเพิ่มขึ้นจนถึง

ระดับเข้าสู่สมดุลแล้วการเพิ่มจ านวนตัวดูดซับก็ไม่มีผลให้การดูดซับเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการใช้น้ าหนัก

เกล็ดปลานิล 0.001 กรัม ส าหรับการดูดซับตะกั่วท่ีความเข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร [9] และจากงานวิจัย 

การดูดซับตะกั่วโดยใช้ฝักไมยราบยักษ์โดยใช้ฝักไมยราบยักษ์น้ าหนัก 0.1 กรัม มีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่ว  

ดีท่ีสุดและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 88.95% ซึงมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับมากกวา่เกล็ดปลาที่ศกึษา [8] 

จากการศึกษาเวลาในการเขย่าหรือเวลาท่ีมีผลต่อในการดูดซับท่ีเหมาะสมต่อการดูดซับโลหะตะกั่วด้วย

เกล็ดปลากะพงขาวแล้วพบว่าเวลาท่ีดีท่ีสุดเท่ากับ 60 นาที จะมีความเหมาะสมท่ีสุดซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การดูดซับสูง

ท่ีสุดเท่ากับ 48.2 % ในเวลาท่ีใช้เป็นเวลาการเข้าสู่สภาวะสมดุลท่ีโลหะตะกั่วใช้ในการเคลื่อนย้ายจากสารละลายไป

เกาะอยู่กับเกล็ดปลาได้ดีท่ีสุดเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่สมดุล และเมื่อเวลาผ่านเลยการเข้าสู่สมดุลก็มีโอกาสท่ีโลหะ

ตะกั่วจะถูกปลดปล่อยออกมาอีกคร้ังท าให้เปอร์เซ็นต์การดูดซับลดลง ซึ่งสอดคล้องและดีกว่างานวิจัยการใช้

เกล็ดปลานิลในการดูดซับตะกั่วท่ีให้ผลการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและดีท่ีสุดท่ี 120 นาที [9] และงานวิจัยจาก

การใช้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยปรับสภาพเป็นวัสดุดูดซับใช้เวลา 120 นาที ทั้งสองตัวดูดซับ และมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับท่ี 

50.32 และ 68.29 % ตามล าดับ [7] แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเวลาท่ีใช้ยังมากกว่าการศึกษาการดูดซับตะกั่วด้ วย 

ฝักไมยราบยักษป์รับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีใชเ้วลาในการดูดซับ 15 นาที [8] 

จากการทดลองการดูดซับโลหะตะกั่วท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วด้วย

เกล็ดปลากะพงขาวจะดีท่ีความเข้มข้นต่ าและจะมแีนวโนม้เร่ิมลดลงเล็กน้อยเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นแสดงวา่ไอออนสว่น

ท่ีไม่ถูกดูดซับจะยังอยู่ ในส่วนท่ีเป็นสารละลายมากขึ้น ท่ีความเข้มสูงสุดท่ีศึกษาคือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

มเีปอร์เซ็นต์การดูดซับ 47.4 % ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการใชน้้ าหนักเกล็ดปลานลิ 0. 0001 กรัม ส าหรับการดูดซับ

ตะกั่วท่ีความเข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร ท่ีมีการดูดซับดีท่ีสุดและมีแนวโน้มการลดลงในลักษณะเดียวกัน [9]  

และจากแนวโน้มการลดลงหากความเข้มข้นสูงขึน้ก็ยังมีการดูดซับท่ียังลดลงไม่มากนัก หากเปรียบเทียบกับตัวดูดซับ

อื่น ๆ แล้วพบว่ายังมีประสิทธิภาพต่ า เช่นการใช้ขี้เลื่อยและขี้เลื่อยปรับสภาพเป็นวัสดุดูดซับความเข้มข้นเร่ิมต้นท่ี  

5 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับท่ี 89.63 และ 43.60 % ตามล าดับ [7] และการดูดซับตะกั่ว  

ด้วยฝักไมยราบยักษ์ปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้ความเข้มข้นเร่ิมต้นท่ี 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์

การดูดซบัท่ี 56.4 % [8] 
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เมื่อน าน้ าท้ิงจากการย้อมกระจูดไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วพบว่ามีความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.253 

มิลลิกรัมต่อลิตร ยืนยันความถูกต้องของความเข้มข้นด้วยการหาร้อยละกลับคืนพบว่ามีค่าเท่ากับ 92.71 % ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ยอมรับได้ ไม่มีผลจากสารรบกวนอื่นท่ีท าให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดไป เมื่อน าเกล็ดปลากะพงขาวไปดูดซับ

โลหะตะกั่วในน้ าตัวอย่างพบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วหลังการดูดซับเฉลี่ยเท่ากับ 0.040 มิลลิกรัมต่อลิตร

และมีเปอร์เซ็นต์ของการดูดซับเท่ากับ 77.07 % เป็นค่าท่ียังถือว่าให้ประสิทธิภาพยังรับได้ท่ีความเข้มข้นนี้ เมื่อน าน้ า

ตัวอย่างเติมสารละลายมาตรฐานตะกั่วให้มคีวามเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามความเข้มข้นท่ีทดสอบก่อนนี้และ

น าไปผ่านกระบวนการดูดซับด้วยเกล็ดปลาในสภาวะที่เหมาะสม พบว่ามีความเข้มข้นของตะกั่วหลังการดูดซับเท่ากับ 

0.148 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีเปอร์เซ็นต์การดูดซับเท่ากับ 70.40 % จะเห็นว่าน้ าตัวอย่างท่ีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นก็ยังมี

การดูดซับท่ียังให้ผลประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยตามแนวโน้มในการทดสอบความเข้มข้นก่อนหนา้นี้ 

ในการบ าบัดโลหะหนักแม้จะมีการศึกษาการใช้ตัวดูดซับหลายชนิด เช่น การใช้เปลือกไข่ [10] ใยมะพ ร้าว 

ถ่าน และเปลอืกหอยแครง [11]  ในการดูดซับโลหะหนักมาแล้ว วธีิการใชเ้กล็ดปลากะพงขาวดูดซับโลหะตะกั่วท่ีศึกษา

นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีสามารถน าไปใช้ได้กับน้ าตัวอย่างจริงและมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ใน  

การดูดซับตะกั่วจากน้ าเสียจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยก่อนปล่อยออกสู่

สิ่งแวดลอ้ม อีกท้ังวิธีการน้ีให้ประสิทธิภาพการลดความเข้มข้นของตะกั่วที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกรณีการใชว้ัสดุหรือตัวดูด

ซับตัวอื่น ๆ บางตัวในแง่ของการเตรียมวัสดุท่ีไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้แล้วเกล็ดปลากะพงขาวท่ีน ามาใช้เป็นตัวดูดซับ 

ถือว่าเป็นของเหลอืท้ิงท่ีสามารถหาได้งา่ยในตลาดขายปลาทั่วไปและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม หากน ามาใช้อย่างคุ้มคา่

จะเกิดประโยชน์มากขึ้นในการน าไปลดผลกระทบท่ีเกิดจากการปนเป้ือนโลหะตะกั่วหรือโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ท่ีจะได้

ท าการศกึษาตอ่ไป เชน่ แคดเมียม เหล็ก ทองแดง สังกะสี เป็นต้น    
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การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยระบบจัดการองค์

ความรู้ 

Study and Compile Community Philosopher’s Knowledge of Wiang Pa Pao 

district, Chiang Rai Province to Encourage Career on the Foundation of 

Sufficient Economy by Knowledge Management System 

 

พึงพศิ พิชญ์พิบุล1*, จักรี พิชญ์พิบุล1, อังศนา พงษ์นุม่กูล1 และ วีนารัตน์ แสวงกิจ1  

Puengpit Phitphibun1*, Chakri Phitphibun1, Angsana Phongnumkul1 and Weenarut Savangkit1 
 

บทคัดย่อ 
 อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงรายมีปราชญ์ชุมชนด้านการประกอบอาชพีกระจัดกระจายอยู่ตามหมูบ้่านต่าง ๆ 

โดยปราชญ์ชุมชนจะถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงท าให้ความรู้ยังไม่

แพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงและความรู้ในบางสาขาไม่มีผู้สืบทอดอาจท าให้ความรู้นั้นสูญหาย ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาและรวบรวมองค์ความของปราชญ์ชุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย อยา่งเป็นระบบ 

2) พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนด้านการประกอบอาชีพ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ผลการวิจัยพบว่าองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของปราชญ์ชุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายนั้นเป็น  

2 ลักษณะ คือ องค์ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์หรือการศึกษาหาความรู้ของผู้ท่ีเป็นปราชญ์ชุมชนเอง เช่น การเพาะ

เห็ดหอม การปลูกพืชสวนครัว การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การท าชากาขาว เป็นต้น และองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการสืบทอด

จากบรรพบุรุษ เชน่ การทอผ้าพื้นเมอืง การท าเคร่ืองป้ันดินเผาและการผลิตขนมกาละแม ซึ่งองค์ความรู้ดา้นการประกอบ

อาชพีเดียวกันแตม่าจากปราชญ์ชุมชนคนละคนจะมคีวามแตกตา่งกันไป เมื่อวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้

ปราชญ์ชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x=̅ 4.38) และผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใชร้ะบบพบวา่ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (x=̅ 4.36)  
 

ค้าส้าคัญ:   ระบบจัดการองคค์วามรู้, ปราชญช์ุมชน, เวยีงป่าเป้า 
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Abstract  
 Wiang Pa Pao District Chiang Rai Province, there are community philosopher scatter in various villages, they 

will transfer own knowledge to family members or communities nearby, causing the knowledge to not spread all over 

and knowledge in some fields without successors may cause that knowledge to be lost.  Therefore, this research aims 

to 1)  Study and compile the knowledge of community philosopher in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai province 

systematically 2)  Develop a knowledge management system and 3)  To study the satisfaction of system users.  

The results of the research revealed that the knowledge of community philosopher in Wiang Pa Pao District Chiang Rai 

province is divided into 2 types which are Knowledge that comes from experience or the education of the community 

philosopher such as Mushroom cultivation, Planting a garden horticulture, Tailoring for women, Making Chakakhao etc. 

And knowledge derived from ancestors such as Local weaving, Pottery making and the production of caramelized candy. 

In which the knowledge of the same career, but from different community philosopher will be different.  

The efficiency of the knowledge management system has the highest ( x=̅  4.38 )  and the result of the system user 

satisfaction has the highest (x=̅ 4.36). 
 

Keywords:   Knowledge management system, Community Philosopher, Wiang Pa Pao 
 

บทน้า 

อ าเภอเวยีงป่าเป้าเป็นอ าเภอท่ีอยูท่างตอนใตข้องจังหวัดเชยีงราย ท่ียังคงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบ

เรียบง่ายของชาวบ้านไว้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังไม่ถูกความเจริญเข้ามาแทนท่ีมากนัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมโดยมีการปลูกข้าวเหนียวเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน มีการปลูกพืชไร่ท่ีส าคัญได้แก่ ข้าวโพดหวาน

และขิง และมีการปลูกพชืผักเพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือน วถิีชีวิตคนในชุมชนยังยึดติดอยูก่ับขนบธรรมเนยีมประเพณีแบบ

ดั้งเดิมในการด ารงชีวิตแบบเกษตรกร การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและวิญญาณของบรรพบุรุษ ความเลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา โดยจะแสดงออกถึงวิถีชีวิตผ่านวรรณกรรม ดนตรี หรืองานฝีมือ คนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุข 

อ าเภอเวียงป่าเป้าเป็นแหล่งก าเนดิภูมปัิญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญคือเคร่ืองเคลือบดินเผาเวยีงกาหลงโบราณที่มี

อายุนับพันปี ท่ีมีลักษณะเด่นคือมีความเบาบาง มีลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวียงกาหลงท่ีเล่าเร่ืองราว

ต านานพื้นเมืองและยังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย เคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลงจึงถือว่าเป็น

ทรัพย์สนิท่ีมีคา่ของอ าเภอเวยีงป่าเป้า แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายท่ีทรัพย์สนิท่ีมีคา่นีไ้ด้หายสาปสูญไปเป็นเวลานานจนกระท่ัง

ปราชญ์ชุมชนท่ีเป็นลูกหลานชุมชนเวียงกาหลงได้เห็นคุณค่าจึงน าซากเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีขุดพบมาศึกษาหา

กระบวนการผลิตจนกระท่ังสามารถค้นพบความรู้และรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเคร่ืองเคลือบดิน เผา

แล้วอ าเภอเวียงป่าเป้ายังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลากหลายแขนง ท้ังท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและท่ีเกิดจากการ

คิดค้น ค้นพบของปราชญ์ชุมชน เช่นการท าเคร่ืองป้ันดินเผา การผลิตกาละแม การทอผ้าพื้นเมือง ชากาขาว 

ผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพรในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาเหลา่นี้จะถูกถ่ายทอดผ่านปราชญ์ชุมชน ซึ่งก็คือคนท่ีอาศัยอยู่

ในชุมชนน้ันเป็นผู้ท่ีมีภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและน าภูมปัิญญามาใชใ้ห้เป็นประโยชนใ์นการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จและ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนในท้องถิ่นได้สืบทอดต่อไป ผู้ท่ีได้รับการสืบทอดจะได้รับความรู้ท่ีจะสามารถน าประกอบ

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ส่งผลให้มีการกนิดอียู่ดตีามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
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 ในปัจจุบัน ลูกหลานของคนในชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้าส่วนมากได้เดินทางมาศึกษาหรือประกอบอาชีพใน

เมือง ส่งผลให้ไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง และการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชุมชนนี้ยัง

จ ากัดอยู่ในวงแคบเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้น ส่วนมากจะเป็นคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่ีปราชญ์ชุมชนอาศัยอยู่ 

และจ านวนของปราชญช์ุมชนท่ีมไีมม่ากนักจึงไม่สามารถกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง แต่ในยุคที่เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตของคนมากขึ้น เนื่องจากสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้

ชีวิต ช่วยลดขั้นตอนการท างานด้านต่าง ๆ ลงท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่าย  โดยรรัฐบาล

ไทยภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยดีิจิตัล จึงได้

มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสั งคม

ดิจิทัลของรัฐบาล ท าให้เกิดการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจ การด าเนินชีวิตของ

ประชาชน และการด าเนนิการของภาครัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และ

สร้างความมั่นคงของประเทศต่อไป 

จากปัญหาท่ีได้กล่าวมาและจากยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในยุทธศาสตร์ท่ี 3 

สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ด้านการสร้างสื่อ คลัง

สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่าง สะดวก ผ่านท้ังระบบโทรคมนาคม 

ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวมนั้นท าให้คณะผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการรวบรวมองค์

ความรู้ของปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายมีอยู่หลากหลายสาขากระจัดกระจายอยู่โดยท่ัวให้เป็น

ระบบจัดการองคค์วามรู้ท่ีสามารถจัดเก็บความรู้ได้อยา่งเป็นระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อยา่งสะดวก ส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ไว้ไม่ให้สูญหายพร้อมกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนได้อยา่งกว้างขวาง 

ผู้ใช้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบจัดการความรู้นี้จึงเป็นเครื่องมอืหนึ่งท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเข้า

สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัลได้อย่างเหมาะสมโดยยังคงความพอเพยีงไว้ในความทันสมัยได้อยา่งสมดุล 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.  ประชากร  

ปราชญช์ุมชน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

           กลุ่มประชาชนท่ีใชบ้ริการระบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญช์ุมชม อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 

(Convenience Sampling) เพือ่ความสะดวกในการศึกษาองค์ความรู้ 

กลุ่มประชาชนท่ีใชบ้ริการระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชม อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย จ านวน 

30 คน โดยการสุ่มตัวอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อความสะดวกในการศึกษาความพึงพอใจ 
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3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

1. องคค์วามรู้ดา้นการประกอบอาชพีของปราชญช์ุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

2. การพัฒนาระบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญช์ุมชน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงรายเพื่อสง่เสริมการ

ประกอบอาชพีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. ความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบจัดการองค์ความรู้ปราชญช์ุมชม อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

4. เครื่องมอืในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีท้ังหมด 4 ชุด ดังนี้ (1) แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการประกอบ

อาชีพของปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (2) เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้

ปราชญช์ุมชน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย (3) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญ์ชุมชน 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย เคร่ืองมอืท้ัง 4 ชุด มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้

4.1 เคร่ืองมือชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของปราชญ์ชุมชน 

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย โดยมีขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศกึษาบริบทชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส ารวจ 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของปราชญ์ชุมชน อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

3) น าแบบสัมภาษณไ์ปสัมภาษณก์ับปราชญช์ุมชน 

4) น าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์ โดยสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์เป็นการสังเคราะห์ด้วย

วธีิการบรรยาย 

4.2 เคร่ืองมือชุดท่ี 2 เคร่ืองมือส าหรับพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชยีงราย ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1) ฮาร์ดแวร์ มีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบัติคือ CPU Intel Core2 Duo 3.0 GHz, RAM ขนาด 2 GB, 

Hard disk ขนาด 500 GB 

- จอภาพขนาด 23 นิว้ 

- เครื่องพิมพ ์HP Laser Jet M1132 MFP 

2) ซอฟตแ์วร์ มีรายละเอยีดดังนี้ 

- โปรแกรมท่ีใชใ้นการพัฒนา Adobe Dreamweaver 

- ภาษาที่ใชใ้นการพัฒนา HTML5, PHP 

- โปรแกรมท่ีใชใ้นการจัดพมิพเ์อกสาร Microsoft Word 2013 

- โปรแกรมท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล Microsoft Excel 2013 

4.3  เคร่ืองมือชุดท่ี 3 แบบวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่า

เป้า จังหวัดเชยีงราย เป็นแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ ท่ีสร้างขึน้มาแลว้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมิน

ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ โดยจัดท าเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ท้ังนี้การก าหนดเกณฑ์
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ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 3.41 ขึ้นไป จึงถือว่าระบบ มี

ประสิทธิภาพ 

4.4 เครื่องมือชุดท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญช์ุมชน อ าเภอ

เวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย มีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมอืดังนี้ 

1) ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามความพงึพอใจ เพื่อเป็นแนวทางก าหนด

ท้ังขอ้หลักและรายละเอียดของแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

5. ขั นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

5.1  ท าความเข้าใจและวางแผนวิจัยร่วมกันชุมชน โดยเร่ิมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษาบริบทชุมชน ลงพื้นท่ีท าความเข้าใจกับแกนน าและผู้เกี่ยวท้องในชุมชน และจัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อส ารวจความ

ตอ้งการด้านเนื้อหา เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสัมภาษณแ์ละประเด็นสนทนากลุ่ม 

5.2  เก็บรวบรวมองค์ความของปราชญ์ชุมชน ได้แก่ การท าเคร่ืองป้ันดินเผา การผลิตกาละแม การทอ

ผ้าพื้นเมือง การเพาะเห็ดหอม การปลูกพืชสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การผลิตชากา

ขาว และผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพร เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสัมภาษณแ์ละประเด็นสนทนากลุ่ม 

5.3  น าความรู้ท่ีรวบรวมได้มาสังเคราะห์ ประมวลผล คัดเลือก จัดหมวดหมู่ ปรับแต่งจนชัดเจน 

เพื่อสร้างเป็นสารสนเทศ 

5.4  พัฒนาระบบจัดการองคค์วามรู้ ด้วยใชว้งจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC

) โดยเร่ิมจากการศึกษาและท าความเข้าใจกับปัญหา การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบและเขียนโปรแกรม การ

ทดสอบระบบและน าระบบไปใช้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แบบจ าลองโครงสร้างฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 

พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) และแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ 

5.5  ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม

ความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

6. การวิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผล 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความของปราชญช์ุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

อย่างเป็นระบบ โดยน าข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนา

ความ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนท่ีสามารถส่งเสริมการประกอบอาชพี

ของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบวัดประสิทธิภาพของระบบท่ีสอบถามจาก

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทา่น แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถติพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่า

เป้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบท่ีสร้างขึ้นกับกลุ่มประชากรแล้วน ามา

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตพิื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ผลการเก็บรวบรวมองค์ความของปราชญ์ชุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายด้าน  

การประกอบอาชพี ได้แบ่งองค์ความรู้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ 

1. องค์ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์หรือการศึกษาหาความรู้ของผู้ท่ีเป็นปราชญ์ชุมชนเอง เช่น การเพาะ

เห็ดหอม การปลูกพชืสวนครัว การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การท าชากาขาว 

2. องค์ความรู้ท่ีได้มาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น การทอผ้าพื้นเมือง การท าเคร่ืองป้ันดินเผาและ

การผลิตขนมกาละแม 

ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สามารถ

แสดงภาพรวมการท างานของระบบท่ีมีความพันธ์กับสภาพแวดลอ้มภายนอก ได้ดังแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 

 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชยีงราย แสดงได้ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ระบบจัดการองคค์วามปราชญช์ุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้าเพื่อสง่เสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 
 

 ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของระบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญช์ุมชนอ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

 

ระบบจัดการองคค์วามรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงรายแบ่งส่วนการท างานของระบบเป็น 

2 ด้าน คือด้านของผู้ดูแลระบบ ซึ่งท าหน้าท่ีในการจัดการองค์ความรู้ท้ังการเพิ่ม การลบ การแก้ไข และด้านของผู้ใช้

ระบบท่ัวไป ซึ่งสามารถค้นหา หรอืเรียกใชค้วามรู้ท่ีถูกจัดเก็บขึน้มาเพื่อแสดงผลและน าไปใชง้านได้  
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
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การเพิ่มรายละเอียดองค์ความรู้ตามรายการท่ีได้ก าหนดไว้ โดยสามารถเพิ่มได้ท้ังข้อความ ภาพและวิดีโอ

ประกอบได้ 
 

 
ภาพที่ 5 การเพิ่มรายละเอยีดองค์ความรู้ตามรายการท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงรายละเอยีดรายละเอยีดองค์ความรู้ 
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ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชยีงรายจากผู้เชี่ยวชาญ แสดงได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย

ในภาพรวมของระบบ 

ภาพรวมของระบบ x̅ ระดับ 

1) ด้านการท างานของระบบ   4.58 มากที่สุด 

2) ด้านความง่ายตอ่การใชง้านระบบ 4.17 มาก 

3) ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 4.17 มาก 

รวม 4.31 มากทีสุ่ด 

 

 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวดัเชยีงราย แสดงได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชยีงรายในภาพรวม 

ภาพรวมของระบบ x̅ ระดับ 

1. ด้านการท างานของระบบ   4.30 มากที่สุด 

2. ด้านการออกแบบ 4.43 มากที่สุด 

3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์ 4.34 มากที่สุด 

รวม 4.36 มากทีสุ่ด 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการรวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายด้านการประกอบอาชีพ 

ท าให้ได้องค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพท้ังหมด 8 เร่ือง ซึ่งได้แก่การทอผ้าพื้นเมือง การเพาะเห็ดหอม การท า

เคร่ืองป้ันดินเผา การปลูกพชืสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง การผลิตขนมกะละแม การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การผลิต

ชากาขาวและการผลิตชาสมุนไพร ซึ่งการรวบรวมองค์ความรู้นั้นได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดพัฒนา 

การของความรู้ โดยเร่ิมจากการบ่งชี้ความรู้ไปท่ีการประกอบอาชีพจากปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

แล้วท าการแสวงหาความรู้โดยการสัมภาษณ์และติดตามสังเกตการท างานของปราชญ์ชุมชน แล้วน าเอาความรู้  

เหล่านั้นมาจัดให้เป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บรักษาและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยองค์ความรู้ 

ดา้นการประกอบอาชพีจากปราชญ์ชุมชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงรายนั้น เป็นองค์ความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์

หรือการศกึษาหาความรู้ของผู้ท่ีเป็นปราชญ์ชุมชนเอง ซึ่งได้แก่ การเพาะเห็ดหอม การปลูกพชืสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การท าชากาขาว และการท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ส่วนองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการสบื

ทอดจากบรรพบุรุษ ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง การท าเคร่ืองป้ันดินเผาและการผลิตขนมกาละแม ซึ่งองค์ความรู้  

ด้านการประกอบอาชพีเดียวกันแต่มาจากปราชญ์ชุมชนคนละคนจะมคีวามแตกตา่งกันไป 
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 ประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายมีประสิทธิภาพอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (x=̅ 4.38) ท้ังนี้เนื่องจากระบบท่ีได้รับจากการวิจัยนี้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการองค์ความรู้ผ่านระบบ

จัดการฐานข้อมูลท าให้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหาองค์ความรู้ได้อยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ แสดงผลลัพธ์ผ่าน

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ท่ีอ านวยความสะดวกในการใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและมีการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล ท าให้องค์ความรู้ท่ีเก็บไวใ้นระบบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญใน

การถ่ายทอดและเก็บรักษาองค์ความรู้ไว้ไม่ให้สูญหายสอดคล้องตามบทความของปาริชาติ คุณปลื้มและรัตยา โสวรรณ

ปรีชา เร่ืองการจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน  

มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสั่งสมความรู้ของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุค โดยความรู้เหล่านั้นมักอยู่ในรูปแบบฝังลึกในตัวบุคคล  

ถ้าไม่มีการถ่ายทอดก็จะสูญหายไปกับบุคคลเหล่านั้น ดังนั้น จึงส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้  

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นออกมาเป็นความรู้แบบชัดแจ้งเพื่อการน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยท่ีไม่ท้ิงความเป็นไทย และ

สอดคล้องกับบทความของกัลยารัตน ์ธีระธนชัยกุล เร่ือง การจัดการความรู้ ปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีกล่าวไวว้า่ระบบจัดการ

องค์ความรู้จะชว่ยจัดการความรู้อยา่งเป็นระบบ ท าให้งา่ยตอ่การค้นพบวธีิปฏบัิต ิส่งผลให้ผลการปฏบัิตงิานเป็นเลิศ 

 ความพงึพอใจของผู้ใชต้่อระบบจัดการองค์ความรู้ปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุด (x=̅ 4.36) ท้ังนี้เนื่องจากระบบจัดการองค์ความรู้ท่ีได้รับสามารถน าใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับนฤมล พฤกษ

ศิลป์และพัชรา หาญเจริญกิจได้กล่าวไว้ว่าการจัดการความรู้มีประโยชน์คือช่วยป้องกันความรู้สูญหาย เป็นความรู้ท่ี

สะดวกในการเข้าถึง มีความยืดหยุ่นท าให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในงานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงมากนัก ท าให้ผู้ปฏิบัติ

สามารถท างานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มความสามารถในการฝึกฝนบุคลากร สอดคล้องกับกัตตกิา ศรีมหาวโร 

ท่ีกล่าววว่าการมีระบบจัดการองค์ความรู้จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือ 

การท างาน เนื่องจากระบบจัดการองค์ความรู้จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดให้มีความรู้มากขึ้น

และมีความรู้ท่ีพร้อมใช้ ผู้ท่ีต้องการความรู้สามารถค้นหาความรู้มาใช้งานได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้งานระบบจัดการองค์

ความรู้สว่นใหญ่จะมคีวามพงึพอใจกับระบบจัดการองค์ความรู้ 

ในการท าวิจัยคร้ังนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเก็บรวมรวมความรู้จากปราชญ์ชุมชน จึงได้องค์ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพแต่ละด้านจากปราชญ์เพียงบางท่านท าให้ความรู้ท่ีได้ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอ ดังนั้นในการท าวิจัย

คร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวมรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ชุมชนหลายท่านและท าการสังเคราะห์องค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้

เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หากมกีารศกึษารวบรวมองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านอื่น ๆ เพิ่มเตมิจากท่ีผู้วิจัย

ได้ศึกษา สามารถน าความรู้เหล่านั้นเพิ่มเติมเข้าไปในระบบจัดการองค์ความรู้ จะท าให้ระบบมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย

และใชป้ระโยชนไ์ด้มากยิ่งขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติท่ีได้อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัย 

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย ที่ให้การสนับสนุนการท าวิจัย 

 ขอขอบคุณส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ

ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้การด าเนนิการวิจัยเป็นเป็นอยา่งเรียบร้อย 

 ขอขอบคุณปราชญ์ชุมชนอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมองค์

ความรู้ 
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การติดตามสถานะน ้าเสยีและการใช้จุลนิทรียท่ี์มีประสิทธิภาพส้าหรับการบ้าบัดน ้า

ทิ งเบื องต้นจากศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวทิยาลัยพะเยา 

Monitoring of wastewater status and application of effective microorganism 

for a primary effluent quality treatment from the Laboratory Animal Research 

Center, University of Phayao 
 

สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล1* 

Sitthisak Pinmongkhongul1* 
 

บทคัดย่อ 
การเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดน้ าเสียท่ีมาจากระบวนการเลี้ยง การติดตามและ 

การรายงานลักษณะน้ าเสียในสัตว์ทดลองจึงจ าเป็นส าหรับแนวทางการจัดการน้ าเสีย การศึกษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์

เพื่อทราบถึงคุณภาพน้ าเสียและการบ าบัดน้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดล้าง

ขั้นต้นในศูนย์วจิัยสัตวท์ดลองมหาวิทยาลัยพะเยา ผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิง ได้แก่ 

pH, อุณหภูมิ, EC, TCB และ E. coli ไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นความขุ่น DO, BOD, COD, TKN และ TSS นอกจากนี้

ประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นได้รับการทดสอบโดยการทดลองของ EM (EM ทางการค้าประเภทการใช้งาน

ของ EM I, EM II และผสม EM I + II ภายใน 7 วัน) ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง 

การทดลอง EM ในช่วงเวลาบ่ม (P> 0.50) ยกเว้นการใช้ EM ประเภท II และชนิดผสม I + II บนพารามิเตอร์ความขุ่น 

แม้ว่าอัตราความขุ่นจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากวันท่ี 3 (300 - 465 NTU) จนถึงวันท่ี 7 (36 NTU) อัตราความขุ่น

เหล่านี้ไม่อยู่ในช่วงมาตรฐานคุณภาพน้ า (<25 NTU) ดังนั้นผลกระทบของ EM ต่อการบ าบัดน้ าเสียอาจจ าเป็นต้อง

พจิารณาระยะเวลาเพิ่มเตมิหรือรูปแบบใหมส่ าหรับการบ าบัดน้ าเสียขั้นตน้ 

 

ค้าส้าคัญ:   ลักษณะน้ าเสีย, น้ าเสียในอาคาร, ศูนยว์จิัยสัตว์ทดลองมหาวทิยาลัยพะเยา  
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Abstract  
The process in laboratory animal for scientific work causes wastewater from the raising process. 

Monitoring and reporting wastewater characteristics in laboratory animal are necessary for the approaches to 

wastewater management.  The aims of this study were to inform the wastewater quality and also qualify the 

efficiency wastewater treatment by using effective microorganisms on a primary washing treatment of bedding 

cage in the Laboratory Animal Research Center, University of Phayao.  According to the water quality standard, 

the current situation of wastewater as pH, temperature, EC, TCB and E.  coli were accepted in the range, except 

the turbidity, DO, BOD, COD, TKN, and TSS. In addition, the efficiency of the primary wastewater treatment was 

tested by EM experiments ( application types of EM I, EM II, and mixed EM I +  II within 7 days) .  The results 

showed that there was no significant difference between the EM experiments during the incubation time (P> 

0.50), except the applications of EM type II and mixed type I + II on the turbidity parameter. Although the rates 

of turbidity were a significant decrease from day 3 (300 – 465 NTU) until day 7 (36 NTU), these turbidity rates 

were not in the range of the water quality standard (<25 NTU) .  Consequently, the effects of EM on wastewater 

treatment would may necessary to consider more duration time or new scheme for the primary wastewater 

treatment. 
 

Keywords:   Wastewater characteristics, Domestic building, Laboratory animal, Phayao 

Introduction 

Wastewaters are well- known as a large variety concentration of solids, biodegradable organics ( e. g. 

lipids and proteins), and major nutrients in the form of nitrogen and phosphorus (Elliott, 1986). These concentrations 

are significant sources of water pollution.  In many cases, the performance of the wastewater treatment system 

has been developing to reduce the pollutants in order to preclude harmful effects on human health and the 

environment. As healthy, efficient wastewater treatment has sufficient dissolved oxygen levels to allow the bacteria 

to break down the biological oxygen demand. According to Pollution Control Department (2019) reported that the 

proportion of good, fair, and poor water quality index were 45%, 43%, and 12%, respectively and the wastewater 

from buildings (e.g. official building, hospital, and schools) contribute to 38% of building is not abide by the law.  

As the domestic building, wastewater from the laboratory animal scale is numerous of organic matter 

that consists of animal waste (urine and faeces) , food waste, and water from laboratory cleanup.  It is necessary 

to treat animal waste or excreta for many reasons, but the most important reason is to preserve health. Untreated 

animal excrement contains a variety of pathogenic organisms, which include protozoa, bacteria, and viruses that 

are disease-causing organisms (Groff et al., 2014). However, the water quality after the activities of wastewater 

treatments is under the standard. Thus, wastewaters from the laboratory animals are required a primary treatment 

to reduce the dirtiness of the wastewater before discharge into water sources for accordance with the standards.  

One of the most methods for domestic wastewater treatment is being used microorganism to breakdown 

of organic waste production.  Effective microorganisms ( EM)  has the potential to improve the effectiveness of 

treatment and disposal of sewage sludge from the domestic effluent ( Taylor et al.  1997, EM technology 1998) . 
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EM consist of the significant a multi-culture of coexisting anaerobic and aerobic beneficial microorganisms include 

lactic acid bacteria, photosynthetic bacteria, yeasts, actinomycetes, and fermenting fungi ( Jochen, et al. , 2008) . 

The enhancement of the solid- liquid separation and reduction of sewage sludge volume should be improved by 

EM assistants.  

This study aims were to 1)  observe and report of wastewater characteristics and effluent quality 

parameters, 2)  qualify the efficiency wastewater treatment system from the laboratory animal by using EM, and 

3)  identify conditions under which a certain status of wastewater can be connected to a single small- scale 

wastewater treatment from a primary washing treatment of bedding cage in Laboratory Animal Research Center, 

University of Phayao. 
 

Materials and Methods  
Monitoring of wastewater status  

 The wastewater characteristic was investigated from a primary washing treatment of bedding cage in 

the Laboratory Animal Research Center, University of Phayao.  The bedding cages have been washed for the 

primary treatment by using 4.8% chloroxylenol (Dettol®). As the primary wastewater, the parameters as following 

color (appearance), pH, turbidity, temperature, electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO) were monitored 

by Multiparameter Waterproof Meter (HI98194, Hanna instruments, Romania) .  Also, the important parameters 

namely, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total Kjeldahl nitrogen (TKN), total 

suspended solids ( TSS) , total dissolved solids ( TDS) , total coliform bacteria ( TCB) , and Escherichia Coli ( E.  coli) 

were analyzed according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF, 

2005). Wastewater quality index was also considered by the parameters of pH, DO, BOD, and TCB.  

Effective of wastewater treatment by EM experiment  

Wastewater samples were collected from a primary washing treatment of bedding cage in the Laboratory 

Animal Research Center, University of Phayao.  The experiment of wastewater treatment was divided into four 

experiments include; 1) no EM addition and addition of 2) EM type I, 3) EM type II, and 4) mixed EM type I + EM 

type II of 10 ml to the wastewater sample ( 1500 ml) .  Each experiment was incubated in 1 day, 3 days, and 7 

days.  After each incubation time, the wastewater samples were immediately analyzed for the physical and 

chemical properties that consist of the intensive parameters as following color, pH, temperature, turbidity, EC, DO, 

BOD, COD, and TKN by using the methods as mentioned in the monitoring of wastewater status.  

Statistical analysis 

Wastewater characteristic was carried out on the data obtained in terms of percentage, mean, and 

standard deviation ( SD)  values.  The analysis of EM on the wastewater treatment for detecting significant 

differences among the experiment during the incubation time was tested by a general linear model (GLM) . 

Interactions between the subjects in wastewater quality parameter from the EM treatment experiments during the 

incubation times were assessed with Bonferroni pairwise comparisons with GLM.  
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Results 

Wastewater status  

The data showed that the main characteristics of the wastewater from the primary washing treatment 

of bedding cage in Laboratory Animal Research Center, University of Phayao ( Table 1) .  The mean values of the 

effluent quality parameters namely color, turbidity, DO, BOD, COD, TKN, and TSS which were not approved by 

the standard value for control of effluent from building type B (Ministry of Science, Technology and Environment, 

1994a). However, the other parameters as pH, temperature, EC, TDS and E. coli that were acceptable as well as 

the TCB parameter was accepted by the water quality standards in surface water sources (Ministry of Science, 

Technology and Environment, 1994b). In addition, the wastewater quality index was defined in the range of class 

5 (poor quality). 
 

Table 1 Wastewater characteristics from the primary washing treatment of bedding cage in Laboratory Animal 

Research Center, University of Phayao. 

Wastewater parameter (unit) Mean value ± SD Standard value* 

Color Yellow  Transparent 

pH 7.72±0.09 5-9  

Turbidity (NTU) 400±192 < 25 

Temperature (ºC) 24.6 – 28.8 < 40 

EC (µS/cm) 407±170 2 - 1000 

DO (mg/L) 0.74±0.1 > 2 

BOD (mg/L) 60.50±0.3 < 30 

COD (mg/L) 182±66.5 < 120 

TKN (mg/L) 95.5±17.0 < 35 

TSS (mg/L) 49±4.24 < 40 

TDS (mg/L) 288.5±150 < 500 

TCB (MPN/100 mL) 1320±537 < 5000** 

E. coli 0 0 

*Standard value for control of effluent from building type B * *Water quality standards in surface water sources 

(Ministry of Science, Technology and Environment, 1994a; 1994b) 
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Wastewater quality after treated by EM applications 

For the effective test of wastewater treatment in table 2, EMs were no significant effect on the 

wastewater treatment and there was no significant difference between the experiments, except the application of 

EM type II and mixed type I +  II on the turbidity parameter.  The rates of turbidity were a dramatic decrease at 

the high level from day 3 (300 – 465 NTU) to day 7 (36 NTU) (Figure 1). Although the level of turbidity was low 

at the end period, the level is not acceptable (< 25 NTU) by the standard value for control of effluent from building 

type B (Ministry of Science, Technology and Environment, 1994) .  For the acceptable standard, the comparison 

between each pH, temperature, and EC levels of the four experiments that there was no trend difference during 

the study period with the average ± SD of 8.19 ± 0.34, 29.1 ± 0.49ºC, and 492.2 ± 32.4 µS/cm, respectively. 

Also, the levels of DO, BOD, and TKN were no significant difference among the experiments during the incubation 

periods with the average ± SD of 0. 75 ± 0.02 ppm, 6.27 ± 0.64 ppm, and 97.9 ± 2.64 ppm, respectively. 

However, there were not accepted by the standard value for control of effluent from building type B (Ministry of 

Science, Technology and Environment, 1994). 
 

Table 2 Wastewater treatment from the primary washing treatment of bedding cage in Laboratory Animal 

Research Center, University of Phayao by EM experiment. 

Parameter (unit) Experiment  Mean value of wastewater treatment 

Time Duration 

1 Day 3 Days 7 Days 

pH Non EM 7.72 8.44 8.22 

EM I 8.58 8.36 8.14 

EM II 8.63 8.43 7.84 

EM I+II 8.35 7.95 7.58 

Temperature (ºC) Non EM 28.82 28.48 28.59 

EM I 28.97 29.45 29.21 

EM II 30.27 29.1 29.42 

EM I+II 28.94 28.79 28.66 

Turbidity (NTU) Non EM 400 423A 410A 

EM I 436 437A 370A 

EM II 469a 300B,b 36B, c 

EM I+II 369a 465A, a 36B, b 

Conductivity 

(µS/cm) 

Non EM 407.09 511.22 501.86 

EM I 483.67 491.33 485.56 

EM II 500.02 497.18 546.25 

EM I+II 506.62 503.9 472.23 
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Parameter (unit) Experiment  Mean value of wastewater treatment 

Time Duration 

1 Day 3 Days 7 Days 

DO (mg/L) Non EM 0.74 0.73 0.73 

EM I 0.73 0.73 0.73 

EM II 0.77 0.77 0.79 

EM I+II 0.75 0.75 0.76 

BOD (mg/L) Non EM 60.5 60.3 60.1 

EM I 60 50.9 50.4 

EM II 60 60.6 80.0 

EM I+II 60 60.1 60.3 

TKN (mg/L) Non EM 95.5 101.99 97.89 

EM I 98.15 101.43 99.67 

EM II 95.28 96.73 98.33 

EM I+II 95 94.35 100.95 

Different letters indicate significant differences among the EM experiments of each time ( capital letter)  and 

significant differences among the times in each EM experiment (small letter).  

 

 
Figure 1 Applications of EM type I, EM type II, and mixed EM type I + II on the turbidity parameter of wastewater 

from the primary washing treatment of bedding cage in Laboratory Animal Research Center, University of Phayao.  
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Discussions  
As our results showed that the wastewater monitoring from the primary washing treatment of the bedding 

cage was categorized as an unacceptable quality ( class 5)  for the wastewater quality index.  In particular, the 

parameters namely turbidity, DO, BOD, COD, TKN, and TSS were not in the range of the standards as mentioned 

above, except only pH, temperature, EC, TDS, and E. coli. In this case, the wastewater would contribute much to 

pollutant discharge of organic carbons, nitrogen, and phosphorus. Generally, the wastewater parameters as BOD 

and COD are widely used to monitor the concentration of organic pollution in wastewater (Metcalf and Eddy, 

2003). Globally, the monitoring reports of domestic wastewater especially BOD and COD showed that the mean 

concentrations of BOD and COD were in the range of 110 to 350 and 250 to 800 mg/ L, respectively 

( Tchobanoglous et al. , 2004) .  For other types of domestic building, the mean concentration of BOD and COD in 

raw wastewater of Thailand hospitals were 113 and 232 mg/L, respectively (Clean Technology Consultant, 1994). 

Also, the TSS concentration contributed of 120-400 mg/L to the domestic wastewater (Metcalf and Eddy, 2003), 

and the TSS concentrations of wastewater were 90 and 103 mg/ L from the hospital in Bangkok Metropolitan 

Administration and Thailand, respectively ( Wangsaatmaja, 1997; Clean Technology Consultant, 1994) . 

Nevertheless, the mean concentrations of BOD, COD, and TSS in this study were lower than those ranges. 

However, these parameters were not at acceptable levels for reuse.  Therefore, this situation approached to 

determine the suitable method for wastewater management in the laboratory animal. According to Treloges et al. 

(2009)  suggested that the soil treatment method was the appropriate method for wastewater treatment in the 

domestic building with emphasize on hospital due to a reduction of sewage sludge and less expensive for 

maintenance.  The wastewater after flow through the soil treatment, the concentration of organic pollutions were 

lower than before treatment and level of wastewater can be in the acceptable range of the standard criteria for 

domestic wastewater of the Public Health Ministry.  In contrast, the wastewater treatment method namely the 

activated sludge system has the creation of wet sludge at the end of the process and a constant source of electricity 

is required as well as energy consumption and operation cost are high. In addition to the regulation of standards, 

the appropriate approach for domestic wastewater treatment especially animal laboratory might be concerned. 

For the EM experiment, the result showed the effect on only the turbidity parameter by using EM type II 

and mixed type I +  II.  While the other parameters had no significant difference among the EM application and 

times. ) .  From our results, EM type II would be an appropriate application type for the treatment.  However, the 

content of turbidity and the other parameters still not meet the wastewater quality standard.  Similarly, the 

achievement of the EM application was observed by the previous study.  The results showed that no different 

conditions for all wastewater parameters except TSS (Szymanski and Patterson, 2003) .  Consequently, this case 

would have occurred following highly variable initial conditions of the wastewater. Throughout the monitoring and 

application of time period, condition, and EM type.  This suggested that the incubation period and wastewater 

conditions for EM application would necessary to consider for the accomplishment of the EM. 
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Conclusions 
The monitoring of the primary wastewater from Laboratory Animal Research Center, University of Phayao 

was defined the wastewater quality index as poor quality. In particular, the parameters namely pH, temperature, 

EC, TDS, TCB and E.  coli that were accepted in the standard range by the standard value for control of effluent 

from building type B and the water quality standards in surface water sources.  Although wastewater parameter 

as turbidity was effected by EM, there was not treated enough to be in the range of the standard. Therefore, the 

results from this study could be used as a guideline for nutrient removal from domestic wastewater especially 

laboratory animal building. 
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ความหลากหลายของพรรณไม้ยนืต้นและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน บ้านหม้อแกง

ทอง บ้านนาไร่เดียว ต้าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต้าบลแม่นาเรือ อ้าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 

Diversity of Vegetation Community Forest, and Utilization for Vegetation 

Community Forest Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, Maeka and Ban So, 

Mae Na Ruea Muang Phayao 
 

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1*,วารนิทร์ บุญเรียม1 และ กัลยา จ าปาทอง2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมย้ืนต้นและการใชป้ระโยชน์ป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว 

ต าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดและการใช้

ประโยชน์จากไม้ยืนตน้ป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนตุลาคม 2559 โดยวิธีการวางแปลงส ารวจพรรณไม้ และ

แบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ผลการศึกษาพบพรรณไม้ท้ังหมด 62 ชนิด จ าแนกอยู่ใน 28 วงศ์ 52 สกุล 

วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ Rubiacea ได้แก่ มะคังแดง (Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng.) มะหนามนิ้ง (Vangueria 

pubescens) ค ามอกนอ้ย (Gardenia obtusifolia Roxb.ex Kurz) และค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) ส่วนพรรณ

ไมย้นืตน้ท่ีพบมากท่ีสุดคือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. ex Blume) และยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq) 

จากการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้น พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมน ามาใช้

ประโยชนโ์ดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ท่ีอยูอ่าศัย ยาสมุนไพร เชื้อเพลิง และการประกอบอาหาร 

 

ค้าสา้คัญ: ความหลากหลายพรรณไมย้นืต้น, การใช้ประโยชนข์องพรรณไมย้นืต้น, ป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง,  

ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว, ป่าชุมชนบ้านโซ้, พะเยา 
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Abstract  
 The study was determined of tree diversity and community forest utilization of Ban Mo Kaeng Thong, 

Ban Na Rai Diao, Tumbol Mae Ka, and Ban So, Tumbol Mae Na Ruea Muang Phayao. The objective of this study 

is to determine diversity and utilization from community forest of Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, and Ban 

So.  The experiment was conducted between July to October 2016 by the quadrate method and questionnaire of 

tree utilization. The results found tree was 62 species, classified into 28 families 52 genera. The most plant family 

was Rubiacea that comprising Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng., Vangueria pubescens, Gardenia obtusisoia 

Roxb.ex Kurz., Gardenia sootepensis Hutch. For tree utilization, the majority of villagers like to use it, divided into 

4 types, which are housing, herbal medicine, fuel, and cooking. 
 

Keywords: Diversity of vegetation, Utilization form tree, Ban Mo Kaeng Thong, Ban Na Rai Diao, Ban So, Phayao 
 

บทน้า 

ความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพของป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตและเกิดการใช้ประโยชน์ป่าไม้จาก

ชุมชน การบุกรุกเข้าถึงพื้นท่ี เช่น การตัดไม้ การเผาป่า ท าให้เกิดความเสียหายต่อพรรณไม้ยืนต้นบางชนิด ท าให้

พรรณไม้ชนิดนั้นลดลงหรือสูญพันธ์ุไปได้ พื้นท่ีป่าต าบลแม่กาและต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

เป็นพื้นท่ีป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีความหลากหลายของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นยางเหียง ต้นสัก 

ต้นพลวง และต้นไผ่ พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง ต าบลแม่กา มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบสูงติดกับภูเขาบริเวณ 

โดยรอบประกอบไปด้วยอา่งเก็บน้ าห้วยนาปอยและอา่งเก็บน้ าห้วยทรายแดง มกีารท าเกษตรกรรมโดยรอบ ส่วนพืน้ท่ี

ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว ต าบลแมก่า มปีระมาณ 45 ไร่ มีลักษณะพื้นท่ีเป็นเนนิเขาตั้งอยูร่ะหวา่งบริเวณป่ากับชุมชนท า

ให้มีการเข้าถึงพื้นท่ีได้ง่ายของคนในชุมชน และพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ  มีประมาณ 300 ไร่ มีพื้นท่ี

ลักษณะพื้นท่ีเป็นเนินเขาสูงตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชน (ส านักงานเทศบาลแม่กา, 2554) มีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีวิตในลักษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น การใช้ประโยชน์ด้านแหล่งน้ า ที่ดินป่าไม้

สมุนไพรพื้นบ้านและแหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ าเป็นส าหรับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

(ภารดร โกมลรัตน์, 2548) ท าให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ชุมชน คุณค่าของการน ามาใช้

ประโยชนอ์ย่างย่ังยนืและองค์ความรู้ของชุมชน รวมไปถึงการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน โดยการศกึษา

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหลากชนิดของไม้ยนืต้น และ 2) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้ยืนต้นจากป่าชุมชน 

บ้านหม้อแกงทอง บา้นนาไร่เดียวต าบลแมก่า และบ้านโซ้ ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ท าการวางแปลงส ารวจโดยวิธี Quadrat method ขนาดแปลง 20×20 เมตร จ านวน 2 แปลง ในแต่ละพื้นท่ีป่า

ชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแมก่า และ บ้านโซ้ ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา (ภาพท่ี 

1) เก็บตัวอยา่งต้นไมข้นาด Diameter at Breast Height (DBH) มากกวา่ 4.5 เซนติเมตร โดยวัดไม้ท่ีมีเส้นรอบวงท่ีความ

สูงระดับอก 1.30 เมตร (Girth at Breast Height: G.B.H.) มากกวา่หรอืเท่ากับ 14 เซนติเมตร ของตน้ไม้ในแตล่ักษณะท่ี

แตกตา่งกัน และความสูงของต้นไม้ (Tree Height) การวัดความสูงของตน้ไม้โดยใช้ไคลโนมเิตอร์ (clinometer)  
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ภาพที่ 1 พื้นท่ีป่าท่ีท าการศกึษา ณ บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแม่กา  

และ บ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 

ซึ่งการส ารวจชนิดพรรณไม้บริเวณพื้นท่ีป่าเป็น ป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ในช่วง เดือนกรกฏาคม ถึง 

เดือนตุลาคม 2559 โดยใช้คู่มือศึกษาพันธ์ุป่า (ส านักงานหอพรรณไม้, 2557a), คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นภาคเหนอื 

ประเทศไทย (ไซมอน และคณะ, 2543) และ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2557 (ส านักงานหอพรรณไม้, 2557b) พร้อมท้ังเดินส ารวจจากเส้นทางท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีในการศึกษาวิจัย และจัดท า

แบบสอบถามการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน โดยได้ข้อมูลจากคนในชุมชน การวิเคราะห์องค์ประกอบและความส าคัญ

ของพันธ์ุพืชดัชนคีวามส าคัญ (Important Value Index, IVI) (ชงิชัย วริิยะบัญชา, 2546; เสาวลักษณ์ บุญมา, 2548) 

 

IVI = RD +RF + RDo 

 

โดย RD,RF และ RDo หาไดจ้ากความหนาแนน่ของชนดิพันธ์ุ (Density = D) คือ จ านวนต้นไมท้ั้งหมดของ

ชนิดพันธ์ุ A ท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่างตอ่จ านวนแปลงท้ังหมดท่ีท าการส ารวจ 

 

D = 
จ านวนต้นของชนิดพันธุ์ท่ีปรากฎในแปลงตัวอย่าง

จ านวนแปลงท้ังหมดท าการส ารวจ
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น าความหนาแนน่ท่ีไดไ้ปค านวณหาความหนาแนน่สัมพัทธ์ (Relative Dominant = RD)  
 

RD (%) = 
ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ 

ผลรวมของความหนาแน่นของทุกชนิดพันธุ์
 X100 

 

ความถี่ของชนิดพันธ์ุ (Frequency = F) คือจ านวนแปลงย่อยท่ี ชนิดพันธ์ุท่ีปรากฏต่อจ านวนแปลงท้ังหมดท่ี

ส ารวจท าให้อยู่ในรูปของร้อยละโดยคูณด้วย 100  
 

F (%) =
ความถี่ของชนิดพันธุ์ 

จ านวนแปลงท้ังหมดท่ีท าการส ารวจ
 X100 

 

จากนั้นน าความถี่ท่ีไดไ้ปค านวณหาความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency = RF)  
 

RF (%) =
ความถี่ของชนิดพันธุ์ 

ผลรวมของความถี่ของทุกชนดิพันธุ์
 X100 

 

ความเด่น (Dominance = Do) เด่นในด้านพื้นท่ี หน้าตัด (Basal Area = BA) คือพื้นท่ีหน้าตัดล าต้นของต้นไม้ท่ีวัดระดับ

อกตอ่พืน้ท่ีท้ังหมดท่ีท าการส ารวจ 

DoA = 
ผลรวมของพืน้ท่ีหน้าตัดชนิดพันธุ์ 

พืน้ท่ีท่ีท าการส ารวจ
 

 
จากนั้นน าความเด่นท่ีได้ไปค านวณหาความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance = RDo) 
 

RDo = 
ความเด่นของชนิดพันธุ์ 

ผลรวมความเด่นของทุกชนดิพันธุ์
 X 100 

 

ดัชนคีวามหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species Diversity) (ชงิชัย วริิยะบัญชา, 2546) Shannon-Wiener lndex 

เป็นค่าดัชนคีวามหลากหลายของชนิดพันธ์ุท่ีให้ความส าคัญกับจ านวนหนว่ยท่ีพบของแตล่่ะชนิดพันธ์ุ โดยมีสูตรในการ

ค านวณดังนี ้
 
H

′

=
 
 
−

 
 
 
=
1

 
(
 
 
 

 
l

n

 

โดยท่ี    H’= Shannon-Wiener Index  

Pi = สัดสว่นระหวา่งจ านวนหนว่ยของชนดิพันธ์ุท่ี i กับจ านวนหนว่ยของสิ่งมชีวีติท้ังหมด  

S = จ านวนชนิดพันธ์ุท้ังหมด  
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ความมากมายชนดิ Richness index (Margalef index) (ดอกรัก มารอด, 2549) 

R =
(s−1)

ln (n)
 

 

เมื่อ S = จ านวนชนิดท้ังหมดในสงัคม 

  N = จ านวนหนว่ยของสิ่งมชีวีตินัน้ ๆ ท้ังหมด  
 

ดัชนคีวามสม่ าเสมอของชนดิ Evenness Indices 
 

E =
H′

ln (s)
 

 

เมื่อ  H'= ดัชนคีวามหลากหลายของชนิด  Shanon-Weiner 

 S = จ านวนชนดิท้ังหมด  

 

ผลการศึกษา 

 จากการส ารวจชนิดพรรณไม้บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแม่กา และ บ้านโซ้ 

ต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในชว่ง เดอืนกรกฏาคม ถึง เดอืนตุลาคม 2559 พื้นท่ีป่าเป็นป่าเต็งรัง พชืท่ีพบ

ท้ังหมด 62 ชนดิ 28 วงศ ์52 สกุล ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ความหนาแน่นของชนิดพันธ์ุ และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของพืชในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่

เดียว ต าบลแมก่า และบ้านโซ้ ต าบลแมน่าเรือ จังหวัดพะเยา พรรณไมท่ี้มีความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ เต็ง ความหนาแน่น

ของชนิดพันธ์ุ เท่ากับ 89 ต้น/ไร่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 28.98% รองลงมาคือ ยางเหียง ความหนาแน่นของชนดิ

พันธ์ุ เท่ากับ 53 ต้น/ไร่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 17.26% พลวง ความหนาแน่นของชนิดพันธ์ุ เท่ากับ 43 ต้น/ไร่ 

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 14% รัง ความหนาแน่นของชนิดพันธ์ุ เท่ากับ 33 ต้น/ไร่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 

10.78 % เหมือดหลวง ความหนาแน่นของชนิดพันธ์ุ เท่ากับ 27 ต้น/ไร่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 6.84 % กุ๊ก ความ

หนาแนน่ของชนดิพันธ์ุ เท่ากับ 10 ตน้/ไร่ ความหนาแนน่สัมพัทธ์ เท่ากับ 3.26 % ตามล าดับ  

ความถี่ของชนิดพันธ์ุ และความถี่สัมพัทธ์ ซึ่งพรรณไม้ท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ ยางเหียง ความถี่ของชนิดพันธ์ุ 

เท่ากับ 83 ความถี่สัมพัทธ์ เท่ากับ 4.59 รองลงมาคือ รัง และเหมือดหลวง ความถี่ของชนิดพันธ์ุ เท่ากับ 67 ความถี่

สัมพัทธ์ เท่ากับ 3.67 ตามล าดับ  

ความเด่น เด่นในด้านพื้นท่ีหน้าตัด และความเด่นสัมพัทธ์ พรรณไม้ท่ีมีความเด่นมากที่สุด คือ ยางเหียง ความ

เด่น เท่ากับ 15.90 ความเด่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 4.63 รองลงมา คือ รัง ความเด่น เท่ากับ12.32 ความเด่นสัมพัทธ์ เท่ากับ

3.70 เต็ง ความเด่น เท่ากับ 11.42 ความเด่นสัมพัทธ์เท่ากับ 4.63 พลวง ความเด่น เท่ากับ 11.37 ความเด่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 

1.85 ตามล าดับ ท้ังนี้ดัชนีความส าคัญ (IVI) ของแปลงส ารวจ จะพบว่าพรรณไม้ท่ีมีดัชนีความส าคัญ (IVI) มากท่ีสุด คือ 

เต็ง (Shorea obtuse Wall. ex Blume) มีดัชนีความส าคัญอยู่ท่ี 35.44 รองลงมาคือ ยางเหียง มีดัชนีความส าคัญอยู่ท่ี 

23.72 รัง มีดัชนีความส าคัญอยู่ท่ี 18.16 เหมือดหลวงมีดัชนีความส าคัญอยู่ท่ี 12.35 ตามล าดับ ซึ่งแต่ละพื้นท่ีศึกษามี

ชนดิพรรณไมเ้ด่น ดังแสดงในภาพท่ี 3  
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ข้อมูลเชงิสังคม ดัชนคีวามหลากหลายของชนดิพันธ์ุ (Species Diversity) Shannon-Wiener index, ความมากมาย

ชนิด (Richness index) และดัชนีความสม่ าเสมอของชนิด (Evenness Indices) พบว่า ป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว มีความ

หลากหลายของชนดิพันธ์ุ (Shannon-Wiener index) มากท่ีสุดเท่ากับ 2.89 รองลงมาคือ ปา่ชุมชนบ้านหมอ้แกงทองเท่ากับ 

2.78 และป่าชุมชนบ้านโซ่ เท่ากับ 1.92 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

จากการสัมภาษณ์ในเร่ืองการใช้ประโยชนใ์นพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแมก่า บ้านโซ้ 

ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้แก่ กุ๊ก รักษ์ใหญ่ โมกมัน แคขาว รกฟ้า มะตาด ส้านหิ่ง เต็ง พลวง ยาง

เหียง ยางนา เหมอืดหลวง ฯลฯ พบวา่ มกีารใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรป่าไมใ้นการด ารงชวีิตในลักษณะท่ีแตกตา่งกัน เชน่ 

ยาสมุนไพร ต าพอกรักษาแผล, ถอนพิษแมลงกัดต่อย เชื้อเพลิงท าเป็นถ่าน, ฟืน อาหารยอดอ่อนลวกกับน้ าพริก ท่ีอยู่

อาศัยท าเสาบ้าน, ร้ัว, และเฟอร์นิเจอร์ 
 

ตารางที่ 1 ชนิดพรรณไม้ และดัชนีความส าคัญของพรรณไม้บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว 

ต าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา (RD: Relative density, RF: Relative frequency, 

RDo: Relative dominance, และ IVI: Importance Value Index)  
Family ชื่อวทิยาศาสตร์ ชื่อสามัญ Density 

(ต้น/ไร่) 

RD RF RDo IVI 

ANACARDIACEAE Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุก๊ 10 3.26 2.75 2.78 8.78 

ANACARDIACEAE Gluta usitata (Wall.) Ding Hou รักใหญ ่ 4 1.30 1.83 1.85 4.98 

APOCYNACEAE Wrightia arborea (Dennst) Mabb. โมกมัน 4 1.30 1.83 1.85 4.98 

BIGNONIACEAE Dolichandrone serrulata (DC.) Seem. แคขาว 4 1.30 0.92 0.93 3.15 

BIGNONIACEAE Markhamia stipulata Seem. Var. stipulata แคหางค่าง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

BIGNONIACEAE Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา 4 1.30 3.67 1.85 6.82 

BURSERACEAE Canarium subulatum Guill. มะกอกเกล้ือน 7 2.28 2.75 2.78 7.81 

BURSERACEAE Protium serratum Engl. ปี 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

COMBRETACEAE Terminalia mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

COMBRETACEAE Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex 

Guill., Perr. & A. Rich. 

ตะเคียนหนู 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

COMBRETACEAE Terminalia alata Heyne ex Roth  รกฟ้า 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

DILLENIACEAE Dillenia indica L. มะตาด 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

DILLENIACEAE Dillenia parviflora Griff. ส้านหิ่ง 4 1.30 1.83 1.85 4.98 

DIPTEROCARPACEAE Shorea siamensis Miq. รัง 33 10.78 3.67 3.70 18.16 

DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don ยางนา  1 0.33 0.92 0.93 2.17 

DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq ยางเหียง 53 17.26 1.83 4.63 23.72 

DIPTEROCARPACEAE Shorea obtuse Wall. ex Blume เต็ง 89 28.98 1.83 4.63 35.44 

DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus tuberculatus Roxb. พลวง 43 14.00 1.83 1.85 17.68 

EBENACEAE Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don ตับเต่าต้น 2 0.65 0.92 0.93 2.50 

EUPHORBIACEAE Aporosa villosa (Wall. Ex Lindl.) Baill. เหมือดหลวง 21 6.84 4.59 0.93 12.35 

EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica L. มะขามปอ้ม 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

EUPHORBIACEAE Antidesma acidum Retz เม่าสร้อย 3 0.98 1.83 1.85 4.66 

EUPHORBIACEAE Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

FAGACEAE Castanopsis indica (Roxb.) A. DC. กอ่หยุม 2 0.33 1.83 0.93 3.08 

FAGACEAE Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder กอ่แดง 3 0.98 2.75 2.78 6.50 

FAGACEAE Quercus kerrii Craib กอ่แพะ 5 1.63 1.83 0.93 4.38 

FAGACEAE Quercus helferianus A. DC. กอ่แอบหลวง 2 0.65 1.83 1.85 4.33 
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Family ชื่อวทิยาศาสตร์ ชื่อสามัญ Density 

(ต้น/ไร่) 

RD RF RDo IVI 

FABACEAE Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

FABACEAE Dalbergia oliveri Gamble เก็ดแดง 7 2.28 2.75 2.78 7.81 

FABACEAE Dalbergia assamica Benth. เก็ดด า 12 3.91 1.84 1.85 7.60 

FABACEAE Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง 2 0.65 1.83 1.85 4.33 

FABACEAE Albizia lebbeck (L.) Benth. พฤกษ์ 4 1.30 1.83 1.85 4.98 

FABACEAE Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. ทองหลาง 2 0.65 0.92 0.93 2.50 

FABACEAE Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดูป่า่ 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

GUTTIFERAE Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. ต้ิวขน 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

GUTTIFERAE Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ต้ิวเกล้ียง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

LAMIACEAE Vitex pedunculais Wall. Ex Schauer กาสามปกี 3 0.98 0.92 0.93 2.82 

LAMIACEAE Vitex pinnata L. ตีนนก 2 0.65 1.83 1.85 4.33 

LAMIACEAE Tectona grandis L.f. สัก 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

LEGUMINOSAE Millettia brandisiana Kurz ปี้จั่น 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

LYTHRACEAE Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep. ตะแบกใหญ่ 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

MELASTOMACEAE Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. & Arn. var. 

scutellatum 
เหมือดจี้ดง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

MORACEAE Broussonetia papyrifera ปอสา 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

MYRTACEAE Syzygium albiflorum มะห้า 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

MYRTACEAE Eugenia leptalea. Craib หว้าขีก้วาง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

OCHNACEAE Ochna integerrima (Lour.) Merr. กระแจะ 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

PLYLLANTHACEAE Antidesma montanum Blume  มะเม่าขน 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

RHAMNACEAE Ziziphus rugosa Lam. มะควัด 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

RUBIACEAE Gardenia obtusifolia Roxb.ex Kurz ค ามอกน้อย 1 0.33 0.92 1.85 3.10 

RUBIACEAE Gardenia sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 1 0.33 3.67 3.70 7.70 

RUBIACEAE Vangueria pubescens มะหนามน้ึง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

RUBIACEAE Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน 3 0.98 2.75 2.78 6.50 

RUBIACEAE Dalbergia nigrescens Kurz ฉนวน 4 1.30 1.83 1.85 4.98 

RUBIACEAE Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. หนามแทง่ 3 0.98 2.75 2.78 6.50 

RUBIACEAE Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

RUBIACEAE Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

SAPINDACEAE Schleichera oleosa (Lour.) Oken ตะคร้อ 4 1.30 2.75 2.78 6.83 

SAPOTACEAE Madhuca pierrei (Wiliam) H.J.Lam มะเค็ด 3 0.98 2.75 2.78 6.50 

STERULIACEAE Sterculia guttata Roxb. ปอขนุน 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

STRYCHNACEAE Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ 2 0.65 0.92 0.93 2.50 

TILIACEAE Colona winitii (Craib) Craib ปอยาม 1 0.33 0.92 0.93 2.17 

ULMACEAE Trema orientalis (L.) Blume ปอ 1 0.33 0.92 0.93 2.17 
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ตารางที่ 2 วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสงัคม 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสังคม ดัชนคีวามหลากหลายของชนดิพันธ์ุ Species Diversity 

Shannon-Wiener index Richness index Evenness indices 

บ้านหม้อแกงทอง 2.97 5.51 0.92 

บ้านนาไร่เดียว 1.83 6.65 0.99 

บ้านโซ ้ 3.4 3.07 0.65 

 

 

ภาพที่ 2 จ านวนของพรรณไมช้นดิเด่นในพืน้ท่ีศึกษา 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาคร้ังนี้พบ พรรณไม้ยืนต้น ท้ังหมด 62 ชนิด 28 วงศ์ 52 สกุล สภาพพื้นท่ีป่าชุมชนท้ังหมดเป็น  

ป่าเต็งรัง ท าให้บริเวณป่าชุมชนบ้านนาไร่เดียว มีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุมากท่ีสุดเท่ากับ 2.89 รองลงมาคือ 

ป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทองเท่ากับ 2.78 และป่าชุมชนบ้านโซ่ เท่ากับ 1.92 ซึ่งอยูใ่นรูปแบบการกระจายพันธ์ุเชิงสังคมแบบ

เกาะกลุ่ม และวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ Rubiaceae และจ านวนพืชท่ีพบน้อยท่ีสุดจัดอยู่ใน วงศ์ MELASTOMACEAE จ านวน  

1 ต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ เกื้อกูล กุสสลานุภาพ (2557) ได้ท าการศึกษาความหลากหลายของพืชในมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ทิศเหนือ) ได้ท าการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2557 พบพืชท้ังหมด 52 ชนิด จัดอยู่ใน 22 วงศ์  

47สกุล และอีก 1 ชนิด ไม่สามารถจ าแนกได้ วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Papilionaceae, Rubiaceae และ Mimosaceae 

ตามล าดบั ชนดิท่ีน่าสนใจคือ หิ่งเมน่ ชอ้ยนางร า และนางอัว้คางยาง  

ส่วนของพืชชนิดเด่น คือ เต็ง (Shorea obtuse Wall. ex Blume) เนื่องจากมีค่าดัชนีความส าคัญ (Importance 

Value Index, IVI) มากท่ีสุด ค่าเท่ากับ 35.44 รองลงมา คือ ยางเหียง มีค่าเท่ากับ 23.72 และ รัง มีค่าเท่ากับ 18.16 
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ตามล าดับ เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการศกึษามคีวามแตกต่างกันท้ัง สภาพของดิน และลักษณะภูมิประเทศ ท าให้ส่งผล

ต่อการกระจายตัวของพันธ์ุไม้แต่ละชนิด เมื่อเทียบกับการศึกษา กฤติลักษณ์ ชิมรส และคณะ(2559) ได้ศึกษาความ

หลากหลายและการใช้ประโยชน์พันธ์ุพืชของป่าชุมชนบ้านปางพริกต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยาได้

ท าการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนมกราคม 2558-มกราคม 2559 พบพืชท้ังหมด 34 ชนิด จ าแนกอยู่ใน 24 วงศ์ 30 สกุล 

และอีก 1 ชนิดไม่สามารถจ าแนกได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบและความส าคัญของพรรณไม้ (Importance Value Index, 

IVI) ค่าสูงสุด คือ คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz.) รองลงมาคือ ติว้ขน (Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. 

Pruniflorum (Kurz) Gogel.) และเครือคางควาย (Dalber giavelutina Benth.) ตามล าดับ  

พืชท่ีใช้ประโยชน์จาก 3 หมู่บ้าน ในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแม่กา และบ้านโซ้ 

ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้แก่ กุ๊ก รักษ์ใหญ่ โมกมัน แคขาว รกฟ้า มะตาด ส้านหิ่ง เต็ง พลวง ยาง

เหียง ยางนา เหมอืดหลวง ฯลฯ พบวา่ มีการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรป่าไมใ้นการด ารงชวีติในลักษณะท่ีแตกต่างกัน เชน่  

ยาสมุนไพร ต าพอกรักษาแผล,ถอนพิษแมลงกัดต่อย เชื้อเพลิงท าเป็นถ่านหรือฟืน อาหาร ยอดอ่อนลวกกับน้ าพริก 

ท่ีอยู่อาศัยท าเสาบ้าน, ร้ัว และเฟอร์นิเจอร์ โดยชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าพร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่า

ไมใ้ห้คงอยู ่
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2560 ขอขอบพระคุณ

ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในหมู่บ้าน บ้านหม้อแกงทอง บ้านนาไร่เดียว ต าบลแม่กา และ บ้านโซ้ ต าบลแม่นาเรือ  

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ที่ให้ความสะดวกในการศึกษาและวจิัย  
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ผลของเชื อ Mycorrhiza จากพื นที่ในธรรมชาติต่อการเจริญเติบโตของผักหวานป่า 

Effect of Mycorrhiza Fungi from Nature Areas on The Growth of Melienthasuavis 

Pierre  
 

สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1* 

Sitthisak Pinmongkhonkul1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลของเชื้อ Mycorrhiza ต่อการเจริญเติบโตของผักหวานป่า โดย

การจ าแนกชนิดของเชื้อรา Mycorrhiza ในดินบริเวณท่ีพบผักหวานป่า และหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน   ได้แก่ 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในแตล่ะพื้นท่ีของดิน ได้แก่ บริเวณสวนสมุนไพร, ป่าเต็งรัง, จอมปลวก

, แปลงผักหวาน ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ดินจอมปลวกท่ีมีผักหวานป่า มีไนโตรเจน มากที่สุด ซึ่งมีค่า N, P, และ K 

เท่ากับ 0.34%, 0.07%, และ 0.17% โดยน้ าหนัก ตามล าดับ ส่วนค่าฟอสฟอรัสในแต่ละพื้นท่ี อยูใ่นชว่งระหว่าง 0.03% – 

0.07% โดยน้ าหนัก และพบค่าโพแทสเซียมมากท่ีสุดในดินบริเวณแปลงปลูกผักหวาน โดยมีค่า N, P, และ K เท่ากับ 

0.23%, 0.04%, และ 0.40% โดยน้ าหนัก ตามล าดับ โดยดินบริเวณจอมปลวกถูกพบ กลุ่มของเชื้อรา Mycorrhiza ชนิด 

Glomus sp. จัดอยู่ในประเภท Endomycorrhiza ชนิด Arbuscular mycorrhiza ในส่วนของการทดสอบการเจริญเติบโตของ

ผักหวานป่าท่ีมีกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza พบว่า จ านวนรากฝอย และความสูงล าต้นมีจ านวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุ่มเชื้อรา 

Mycorrhiza ท่ีพบในการศกึษาคร้ังนี้ มสี่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักหวานป่า 
 

ค้าส้าคัญ:   ไมคอร์ไรซา, ผักหวานป่า, มหาวทิยาลัยพะเยา 
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Abstract  
The study was to determine the effects of mycorrhiza fungi on the growth of Melientha suavis trees to 

classify the type of mycorrhiza fungi in the surrounding soil and investigate the amount of key nutrients in the soil, 

such as nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). The soil in areas as the herb garden, dipterocarp forest, 

termite mound, and Melientha suavis field that we found Melientha suavis trees were investigated for the type of 

Mycorrhiza fungi and the soil nutrients.  Our results showed that the surrounding soil of termite mound has the 

most nitrogen, which comprising N, P, and K values of 0.34% , 0.07% , and 0. 17% of soil weight, respectively. 

The phosphorus in each area was a range of 0.03% - 0.07% of soil weight. The high potassium in the soil of the 

Melientha suavis field, with the values of N, P, and K were 0.23%, 0.04%, and 0.40% of soil weight, respectively. 

The mycorrhiza fungi as Glomus sp was found in the surrounding soil of the termite mound. These mycorrhiza was 

classified as Endomycorrhiza in type of arbuscular mycorrhiza. The effect of Mycorrhiza on the growth of Melientha 

suavis found that the number of capillary roots and the stem height were increased during the cultivated time. 

Therefore, the mycorrhiza that found in this study has a part in promoting the growth of Melientha suavis. 
 

Keywords:   Mycorrhiza, Melientha suavis Pierre, University of Phayao 
 

บทน้า 

ผักหวานป่า (Melienthasuavis Pierre) จัดอยู่ในวงศ์ OPILIACEAE เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีพบได้ท่ัวไปของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกประเภท 

ผักหวานป่ามลีักษณะเป็นไมย้ืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นเรียบ กิ่งอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมสี

น้ าตาลออ่น เนื้อไมม้คีวามแข็งเป็นพืชผลัดใบตามฤดูกาลมักจะพบตน้ผักหวานป่าได้ตามป่าเบญจพรรณ ในท่ีราบหรือ

เชิงเขาท่ีมีความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ าทะเล ปัจจุบันในประเทศไทย (ประกอบ ช่วยศรีนวล, 2553) มีราย

งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการศกึษาความหลากหลายของสายพันธ์ุผักหวานท่ีพบในประเทศไทย ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลตอ่

การเจริญและการใช้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน และเชื้อรา  Mycorrhiza ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของผักหวาน เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular mycorrhiza fungi; AMF) เป็นจุลินทรีย์ท่ีอาศัยแบบพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) กับพืช โดยราจะได้รับท่ีอยูอ่าศัยและสารอาหารจากพชื ขณะเดียวกันพชืจะได้รับธาตุ

อาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส (P) โดยเชื้อรา AMF มีความสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ า

และธาตุอาหารให้แก่พืชท่ีเชื้อราอาศัยรวมอยู่ด้วย (Drew et al., 2003) โดยเส้นใยของเชื้อราท่ีมีการเจริญอยู่ภายใน

รากพืชอาศัยนั้น มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนสารอาหารให้แก่กันและกัน เส้นใยอีกส่วนหนึ่งถูกส่งออกมานอกราก

ภายในดนิ มบีทบาทท่ีส าคัญในการช่วยดูดธาตุอาหารให้แก่พืชอาศัย เส้นใยท่ีอยูน่อกรากนีจ้ะมกีารแพร่กระจาย และ

สานกันเป็นร่างแหมากมายภายในดินและปล่อยสาร glomalin เป็นสารประกอบจ าพวก glycoprotein ท้ังเส้นใยของเชื้อ

รา และ glomalin จะชว่ยให้เกิดการรวมกันของอนุภาคดิน เป็นเม็ดดนิ (soil aggregation) ชว่ยปรับปรุงโครงสร้างดนิท า

ให้มีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ าและอากาศได้ดี ทนต่อการชะพังทลายของหนา้ดิน (กิตติมา, 2541) การศึกษานีจ้ึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกี่ยวกับชนิดเชื้อรา Mycorrhiza ท่ีส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด และ  

2) ทดสอบเชื้อรา Mycorrhiza มาใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงดิน เพื่อศกึษาการเจรญิของเตบิโตของตน้ผักหวานป่า  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศกึษานี้ได้ท าการศกึษาใน 4 ลักษณะของพื้นท่ีในมหาวทิยาลัยพะเยา คือ 1) สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์, 

2) ป่าเต็งรังหลังพระต าหนัก, 3) ดินจอมปลวก, และ 4) ดินแปลงผักหวานธรรมชาติ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและ 

การเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาบางประการของผักหวานป่า การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลองคือ 1) การตรวจหา

ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน และ 2) การทดลองสกัดเชื้อรา Mycorrhiza 3) ทดสอบการเจริญเติบโตของผักหวานป่า 

ท่ีมีกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza 

1. การตรวจสอบหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน 

 เก็บตัวอย่างดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ในแต่ละจุด ประมาณ 1 กิโลกรัม ผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน าไปบด 

โดยใช้โกร่งบดดินและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 และ 2 มิลลิเมตร เพื่อส่งวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ  

(พัชรี, 2552) น าดินส่งตรวจหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน ไนโตรเจน (N) โดยวิธี Total N (Kjeldahl method),  

ฟอสฟอรัส (P) โดยวิธี Bray No. II และโพแทสเซียม (K) โดยวิธี exchangeable K ของตัวอย่างดินบริเวณท่ีพบผักหวานป่า  

ตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ln-house method based US. EPA) (กองวเิคราะห์ดิน, 2540) 

2. การทดลองสกัดเชื้อรา Mycorrhiza 

การท าอาหารเลีย้งเชื้อ ชั่งสาร Potato Dextrose Agar(PDA) 24 กรัม และ Agar (วุน้) 13 กรัม ตวงน้ า ROปริมาตร 

1200 มิลลิลิตร ต้มน้ าจนเดือด เทสาร PDA และ Agar ลงในหม้อต้ม คนจนสารละลายเข้าด้วยกัน เทใส่ขวดฝาเกลียวใส 

หลังจากนั้นน าอาหารเลี้ยงเชื้อฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 

ปอนด์ เวลา 45 นาที แล้วน าอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีได้เทลงบนจานอาหาร (Plate) ท่ีผ่านการอบฆ่าเช้ือ (พันธ์วรรณศรี แสง

สุวรรณ, 2543) 

การ Serial Dilution เชื้อราจากดิน เก็บตัวอยา่งดินใตต้น้ผักหวานท่ีความลึกระดับ 20 ซม. จ านวน 4 จุด ในแตล่ะ

พื้นท่ีศึกษา น าดินมาผึ่งให้แห้งเก็บไว้ท่ีตู้พรรณไม้อุณหภูมิ 60 C ชั่งน้ าหนักอย่างละ 10 กรัม ละลายลงในขวดเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 4 ขวด ที่มีน้ า RO ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเช้ือ แล้วท าการ serial dilution คือ เจือจางตัวอย่างเช้ือ 

จากนั้นปิเปตสารละลายจากหลอดทดลองขึ้นมา 1 มิลลิลิตร ปิเปตลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเตรียมไว้ จากนั้น Spread 

Plate ให้ท่ัวจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จนสารละลายแห้งท าการ Dilution ไปจนถึงของความเข้มข้นของสารละลายท่ี 10-1 – 10-

5 จนครบตัวอย่างของสารละลายท้ังหมด หลังจากนั้นน าจานอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีได้ไปบ่มท่ีตู้บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิ 28 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5-10 วัน คอยสังเกตลักษณะการเจริญเตบิโตของเชื้อราและนับจ านวนโคโลนีของเชื้อราบนจานอาหาร 

(อภญิญา จันทรวัฒนะ, 2547) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา สังเกตลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของเชื้อรา 

ดูจากลักษณะ รูปร่างและสีของสปอร์ (พาวนิ และคณะ, 2547) 

การท าสไลด์ส่องเชื้อรา น าแผ่นสไลด์ท่ีแช่ Alcohol 90% เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ให้แห้ง หยดด้วยน้ า (RO) 1 หยด 

หลังจากนัน้น าเข็มเขี่ยผ่านการ Aseptic ท้ิงไวซ้ักพักแล้วน าเข็มเขี่ยเกี่ยวเส้นใยเชื้อราบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางลงบนแผ่น

สไลด์ท่ีเตรียมไว้ ย้อมสีด้วยสีย้อม Methylene Blue แล้วน าส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ (นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา 

สุวรรณพนิจิ, 2539) 

การตรวจหาเชื้อรา Mycorrhiza ในรากผักหวานป่า ด้วยการตัดรากผักหวานป่ายาวประมาณ 5 เซนตเิมตร น าใส่

ลงบีกเกอร์ขนาด 250 ml หลังจากนั้นเทสารละลาย 10% KOH ลงไปจนท่วมรากผักหวานป่า น าไปต้มบนเคร่ืองHotplate  

ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นานประมาณ 4 นาที ในตู้ดูดควัน เมื่อครบ 4 นาที น ารากผักหวานออกมาล้างน้ าจนไม่มี

น้ ายา KOH ตดิอยู ่ซับพอหมาด น าไปยอ้มด้วย lactophenol cotton blue ท่ีอุณหภูมิไมเ่กิน 121 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที 

จากนัน้น ารากวางบนสไลด์แล้วส่องดูใตก้ล้องจุลทรรศน ์(ศุภธิดา อ่ าทอง และชฎาพร อุปนันท์, 2557) 
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3. ผลของเชื้อรา Mycorrhiza ตอ่การเจรญิเตบิโตของผักหวาน 

น าเมล็ดผักหวานเพาะท่ีบรรจุทราย จ านวน 200 เมล็ดต่อ 1 อ่างเพาะ ในดินท่ีมีเชื้อรา Mycorrhiza และไมม่ี

รดน้ าให้ชุ่มจนท่ัว รอจนเมล็ดเร่ิมงอก สังเกตการแตกของเปลือกและการงอกของราก โดยรดน้ าสัปดาห์ละ 3-5 วัน 

เวลา 20 วัน เพื่อรอการงอก จากนั้นน ารากออกมาล้างน้ าให้สะอาดและวัดอัตราการงอกของเมล็ด หลังจากนั้นท า

การวัดความสูงของต้นนับจ านวนใบและวัดความยาวของรากผักหวานป่า  
 

ผลการศึกษา  

การตรวจหาปริมาณธาตุอาหารหลักในดินคือ ไนโตรเจน (N) โดยวิธี Total N (Kjeldahl method), ฟอสฟอรัส 

(P) โดยวิธี Bray No. II และโพแทสเซียม (K) โดยวิธี exchangeable K ของตัวอย่างดินบริเวณท่ีพบผักหวานป่า โดย

พบวา่ ดินจอมปลวกท่ีมีผักหวานป่า มไีนโตรเจน มากที่สุด ส่วนค่าฟอสฟอรัสในแต่ละพื้นท่ี อยู่ในช่วงระหว่าง 0.03% 

– 0.07% โดยน้ าหนัก และพบค่าโพแทสเซียมมากที่สุดในดนิบริเวณแปลงปลูกผักหวาน ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิบริเวณท่ีพบผักหวานป่า 

 

นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบพบเชื้อรา Mycorrhiza ในดินบริเวณจอมปลวก มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ภายนอกของเชื้อราเป็นชนิด Glomus sp.บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อพบวา่สปอร์เชื้อรา Glomus sp. มีรูปร่างกลม สีเหลือง

ใส (ภาพท่ี 2) ชนิดของเชื้อรา Mycorrhiza เชื้อ Glomus sp. จัดอยู่ในประเภท Endomycorrhiza ตระกูล Arbuscular 

mycorrhiza มลีักษณะทางสัณฐานบนจานอาหารเลีย้งเชื้อ คือ สปอร์มีรูปร่างกลม สีเหลอืง เมื่อสอ่งใต้กลอ้งจุลทรรศน์

เชื้อรามีลักษณะเส้นใยยาวแผ่ออกจากกัน ซึ่งประกอบด้วย arbuscule และ vesicle (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 2 ลักษณะทางสณัฐานวทิยาของเชื้อรา Glomus sp. 

 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะ vesicle และ arbuscule ของสกุล Glomus sp. 

 

จากการวัดการเจริญเติบโตของผักหวาน พบว่า ต้นผักหวานป่าท่ีปลูกในดินกลุ่มควบคุม มีจ านวนใบเฉลี่ย 

4.90 ใบ, จ านวนรากฝอยเฉลี่ย 15.80 ราก, ความยาวรากแก้วเฉลี่ย 16.90 เซนติเมตร และความสูงล าตน้เฉลี่ย 10.70 

เซนติเมตร ส่วนต้นผักหวานป่าท่ีปลูกในดินกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza มีจ านวนใบเฉลี่ย 4.40 ใบ, จ านวนรากฝอยเฉลี่ย 

20.80 ราก, ความยาวรากแก้วเฉลี่ย 17.10 เซนติเมตร และความสูงล าต้นเฉลี่ย 12.10 เซนติเมตร จากข้อมูลพบว่า 

จ านวนรากฝอย และความสูงของล าต้นของต้นผักหวานป่าท่ีปลูกในดินกลุ่มควบคุม และดินกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza  

มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (P< 0.05) ทดสอบโดย t-test ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 อทิธิพลของกลุม่เชื้อรา Mycorrhiza ตอ่การเจรญิเตบิโตของผักหวาน 

*แสดงความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % (P< 0.05) ทดสอบโดย t-test 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาชนิดของเชื้อ Mycorrhiza ท่ีพบในดินจอมปลวกจัดเป็นเชื้อ Mycorrhiza ประเภท Endomycorrhiza 

ตระกูล Arbuscular mycorrhiza เป็นเชื้อราท่ีอาศัยอยูก่ับรากพืช เป็นประโยชนต์อ่พชื โดยเจริญเตบิโตแผ่เส้นใยช่วยดูดธาตุ

อาหารเข้าสู่รากพืช (Poomipan et al., 2011) เชื้อราที่พบในดินบริเวณจอมปลวกอาจเกิดมาจากกิจกรรมการหาอาหาร 

ย่อยเศษซากพืช และการสร้างรังของปลวก โดยเฉพาะปลวกกลุ่ม Fungus-growing termite สามารถสร้างสวนเชื้อรา 

(fungus comb) เพื่อเป็นแหล่งอาหารท่ีมีไนโตรเจนสูงภายในรัง (Bignell and Eggleton, 2000)โดยสกุล Glomus sp. มี

ลักษณะทางสัณฐาน รูปร่างกลม สีเหลืองใส ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ

การผลิตสปอร์เชื้อรา Arbuscular mycorrhiza สกุล Glomus sp. ซึ่งพบลักษณะทางสัณฐานกลม ขาว เหลืองใสและส่องใต้

กล้องจุลทรรศนพ์บ Abuscluec และ Vesicle  

จากการศกึษาการเจริญเติบโตของผักหวานป่าพบวา่ ตน้ผักหวานป่าในดินกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza มจี านวนราก

ฝอย ความยาวรากแก้วและความสูงล าตน้มากกว่าต้นผักหวานป่าในดินกลุ่มควบคุม ซึ่งตน้ผักหวานป่าในดินกลุ่มควบคุม 

มีจ านวนใบ 4.90±1.60 ใบ,จ านวนรากฝอย 15.80±6.96 ราก, ความยาวรากแก้ว 16.90±5.71 เซนติเมตรและความสูง 

ล าต้น 10.70±2.95 เซนติเมตร ส่วนต้นผักหวานป่าในดินกลุ่มเชื้อรา Mycorrhiza มีจ านวนใบ 4.40±2.27ใบ,จ านวนราก

ฝอย 20.80±6.14 ราก,ความยาวรากแก้ว 17.10±4.58 เซนติเมตร และความสูงล าต้น 12.10±1.85 เซนติเมตร  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Veresoglou, Baodong Chen และคณะ (2012) ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่ส าคัญต่อ 

การเจริญเติบโตของพืช โดยมีเชื้อ Mycorrhiza ช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารและช่วยในการตรึงไนโตรเจน ในส่วนของ

การศึกษาเชื้อ mycorrhiza พบว่าในดินจอมปลวกมีเชื้อรา Mycorrhiza ประเภท Endomycorrhiza ตระกูล Arbuscular 

mycorrhiza สกุล Glomus sp. ซึ่งมลีักษณะทางสัณฐานบนจานอาหารเลีย้งเชื้อมสีปอร์รูปร่างกลม เหลอืง เมื่อส่องใตก้ล้อง

จุลทรรศน์พบว่าเชื้อรามีลักษณะเส้นใยยาวแผ่ออกจากกัน ซึ่งประกอบด้วย Arbuscule และ vesicle ท าหน้าท่ีช่วยใน 

การสะสมธาตุอาหารให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารมาใช้ได้ง่ายขึ้น และโสภณ บุญลือ (2550) เชื้อรา 
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Arbuscular mycorrhiza ชว่ยพชืในการดูดซับธาตุอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักท่ีจ าเป็น

ในการเจริญเติบโตของพืช และมักอยู่ในรูปท่ีไม่ละลายน้ า เนื่องจากลักษณะทางเคมีของดิน ท าให้ฟอสฟอรัสถูกตรึงและ

เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของเกลือฟอตเฟส โดยเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza ช่วยในการดูดซับธาตุอาหารให้กับพืชอาศัยและ

ยังชว่ยให้พืชมีชวีิตรอดในสภาพดินแห้งแล้งและยังช่วยลดในการเป็นโรคของรากทางพืช และซึ่งสอดคล้องกับ พักตร์เพ็ญ 

ภูมิพันธ์ (2556) กล่าวว่าเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza ต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างรา Arbuscular 

mycorrhiza และรากพืช ถือเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยขั้นพื้นฐานท่ีพบได้ท่ัวไปตามธรรมชาติ ซึ่งการด ารงชีวิต 

ของราในรากพืชนี้ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อพืช ดิน และ สิ่งแวดล้อมหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารให ้

กับพืช การเพิ่มความทนทานของพืชในสภาวะเครียดเนื่องจากการขาดน้ าและความเค็มของดิน และท าให้โครงสร้างของ

ดินมคีวามแข็งแรง 
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ลักษณะการแห้งตัวของการอบแก้วมังกรด้วยลมร้อนภายใต้ความดันต้่ากว่าบรรยากาศ 

Drying Characteristics of Dragon Fruit Using Hot Air under Vacuum Conditions 

 

ยุทธนา กันทะอินทร์1*, สุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์1 และ วชิญ์พล ฟักแก้ว1 

Yutthana Kanta-inn1*, Sutthinan Srirattayawong1 and Wichaphon Fakkeaw1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอผลของการอบแห้งแก้วมังกรด้วยลมร้อนภายใต้สภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศ เพื่อ

เป็นแนวทางในการลดเวลาในการอบแห้ง โดยจะท าการอบแห้งแก้วมังกรแบบแผ่นบางท่ีความหนา 3 มิลลิเมตร 

ตัวอยา่งทดสอบจะถูกอบแห้งภายใตค้วามดันท่ีแตกต่างกัน 4 สภาวะ คือ 0, -10, -15 และ -20 cmHg และอุณหภูมท่ีิ

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 50, 60 และ 70 oC โดยจะสังเกตุค่าอัตราการแห้งตัวของผลิตภัณฑ์และน ามาเปรียบเทียบ

กันในแต่ละกรณี  

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศมีผลต่อระยะเวลาในการอบแห้งแก้วมังกรแบบ

สไลด์แผ่นบางอย่างมีนัยส าคัญ คือ 600, 480, 440 และ 430 นาที ส าหรับสภาวะความดัน 0, -10, -15 และ -20 

cmHg ตามล าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:   อบแห้ง, ความดันต่ า, แก้วมังกร  
 

Abstract  
 This research presents the effects of the vacuum drying of the dragon fruit by hot air to reduce drying 

time. The thickness of dragon fruit is controlled at 3 mm. The samples of the dragon fruit were tested under four 

different pressure conditions as 0, -10, -15 and -20 cmHg and three different drying temperatures as 50, 60 

and 70 oC. Then, the drying rate of each case was investigated and compared 

The results showed that the pressure below the atmosphere had a significant effect on the drying time 

of the thin sliced dragon fruit, 600, 480 , 440 and 430 minutes for the pressure conditions 0 , -10 , -15  and  

-20 cmHg, respectively. 

Keywords:   Drying; vacuum, Dragon fruit 
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บทน้า 

แก้วมังกรเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย ผลของแก้วมังกรมีส่วนประกอบของน้ า

ปริมาณมากถึง 82.5% [1] ด้วยลักษณะท่ีฉ่ าน้ าท าให้ช้ าและเน่าเสียได้ง่าย อายุการเก็บรักษาค่อนข้างสั้นโดยผลสดท่ี

เก็บไว้ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 8 oC สามารถอยู่ได้นาน 7-14 วัน ซึ่งในช่วงท่ีผลผลิตตามฤดูกาลปกติคือระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงตุลาคมเมื่อมีผลผลิตออกมาจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ า การน า

ผลไม้แก้วมังกรมาแปรรูปโดยการหั่นเป็นแผ่นบางแลว้อบแห้งด้วยลมร้อนเป็นวิธีการหนึ่งท่ีกลุ่มเกษตรกรนิยมใช้สร้าง

มูลค่าให้กับแก้วมังกรและเพิ่มอายุในการเก็บรักษา  

การอบด้วยลมร้อนนั้นยังมีข้อจ ากัดบางประการ เช่นหากต้องการอัตราการอบแห้งของผลิตภัณฑ์สูง 

จ าเป็นต้องอบท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น [2] ซึ่งอาจส่งผลให้คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์เสียไป ดังนั้นจึงมีการคิดค้นการ

อบแห้งท่ีอุณหภูมิต่ าและมีอัตราการอบแห้งสูง โดยการอบแห้งท่ีความดันต่ ากวา่บรรยากาศ เช่น การอบแห้งแบบแช่

เยือกแข็ง (Freeze Dry) [3] การอบด้วยลมร้อนท่ีความดันต่ ากว่าบรรยากาศ [4] การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ

สุญญากาศ [5] และการอบด้วยคลื่นอินฟราเรดระยะไกลด้วยความดันสุญญากาศ [6] เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการอบแห้งแบบแชเ่ยือกแข็งจะมีข้อดีคอื ท าให้ได้อาหารแห้งท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถคืนตัว

ได้ดี (Rehydration) โดยยังคงรักษา รูปร่าง คุณค่าทางอาหาร สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารเอาไว้

ได้ดีแต่ก็ยังมีข้อเสียในหลายด้านเช่น ขั้นตอนการอบท่ีซับซ้อน เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการแช่ เยือกแข็ง (Freezing) ต่อด้วย

ขั้นตอนการท าแห้งขัน้ปฐมภูม ิ(Primary Drying) และสิ้นสุดดว้ยขั้นตอนการท าแห้งขั้นทุตยภูมิ (Secondary Drying) ท า

ให้ใช้เวลาอบแห้งท่ีนาน และมีต้นทุนการอบท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการอบแห้งอื่นๆ นอกจากนั้นยังพบว่าจ านวน

หรือปริมาณการอบต่อคร้ังท่ีค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นการอบแห้งด้วยลมร้อนท่ีความดันต่ ากว่าบรรยากาศจึงเป็น

ทางเลือกท่ีน่าสนใจเพราะมีข้อดีในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปริมาณการอบต่อรอบท าได้มากตามขนาดของตู้อบและยังคง

รักษาคุณค่าทางอาหาร สี กลิ่น หรือ รสชาติ ไว้ได้ค่อนข้างดี เวลาและพลังงานท่ีใช้ในการอบแห้งลดลงส่งผลให้ใช้

ตน้ทุนโดยรวมในการอบแห้งท่ีน้อยลง 

กระบวนการอบแห้งได้รับความสนใจจากนักวิจัยอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการแห้งตัวของผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ มีความซับซ้อน และยังไม่ชัดเจน กระบวนอบแห้งจึงได้รับการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องปี คศ. 2006  

Arevaro P. และ Murr F. [7] ได้จ าลองการแห้งตัวแบบจลนศาสตร์ของฟักทองแผ่นภายใต้สภาวะการอบแห้งแบบ

สุญญากาศท่ีหลากหลาย โดยศึกษาผลกระทบของการลวกและการแช่แข็งฟักทองแผ่นท่ีผลต่ออัตราส่วนการท าแห้ง

และประเมินผลกระทบของการแพร่กระจายความชื้นของฟักทองแผ่น ในช่วงอุณหภูมิการอบแห้งท่ี 50 - 70 oC และ

สภาวะความดันเร่ิมท่ี 5 - 25 kPa ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าท่ีอุณหภูมิสูงและความดันต่ าจะน าไปสู่อัตราการท า

แห้งท่ีสูงกวา่การอบแห้งแบบปกติ 

ต่อมาในปี คศ. 2009 อภิชาติและคณะ [8] ได้ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองอบแห้งป๊ัมความร้อนสุญญากาศ

ส าหรับอบแห้งพริก เพื่อแก้ปัญหาพริกท่ีได้จากการตากด้วยแสงแดดซึ่งไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ท าให้สีคล้ าแต่

เมื่อท าการอบแห้งด้วยป๊ัมความร้อนสุญญากาศท่ีอุณหภูมิอบแห้งท่ี 60  oC ภายใต้สภาวะความดันสุญญากาศเพิ่ม

มากขึ้นส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสีของพริกจะลดลง นอกจากนั้นยังพบวา่อัตราการอบแห้งท่ีความดันสุญญากาศคงท่ี 

15 kPa ท่ีอุณหภูมิ 50 oC จะต่ าท่ีสุด และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบเป็น 60 oC จะมีอัตราการอบแห้งท่ีสูงขึ้นอย่าง

ชัดเจนแตเ่มื่อเพิ่มอุณหภูมิการอบอกีไปท่ี 65 oC อัตราการอบแห้งท่ีท าได้และเวลาท่ีใชใ้นการอบจะมคี่าใกล้เคียงกับท่ี

อุณหภูมกิารอบ 60 oC ซึ่งแสดงวา่การเพิ่มอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นอย่างเดียวอาจไมใ่ชส่ภาวะการอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 



1939 

 
 

-Proceeding- 

 

ในปี คศ. 2014 Takahiro O. และคณะ [9] ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลกระทบของลมร้อนและการอบแห้งภายใต้

สภาวะสุญญากาศท่ีมีต่อคุณภาพของผลกีวีลักษณะแผ่นบาง พบว่าทุกอุณหภูมกิารอบคือ 50, 60 และ 70 oC ส่งผล

ให้การเปลี่ยนแปลงของสีโดยรวม (ΔE) มีค่ามากกว่า 12 ทุกกรณีศึกษาส าหรับการอบแบบลมร้อนท่ัวไป และการ

อบแห้งแบบสุญญากาศภายใต้ความดัน 3 kPa แต่พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงเฉดสีแดงไปเป็นสีเขียว (Δa) ภายใต้การ

อบสุญญากาศในทุกอุณหภูมมิคี่านอ้ยกว่าการอบลมร้อนปกติอยา่งมีนัยส าคัญ (P<0.01) 

จากการศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอบแห้งภายใตส้ภาวะความดันต่ าข้างตน้ จะเห็นได้วา่ความดันท่ีนิยมใช้ในการ

อบแห้ง จะอยู่ในช่วง (3-40 kPa) ผลของความดันท่ีถูกลดลงจะส่งผลให้อัตราการท าแห้งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ส่วน

การเพิม่ขึ้นของอุณหภูมิอบแห้งท่ีสภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศจะท าให้อัตราการท าแห้งสูงขึ้นในชว่งอุณหภูมิ 50 

– 60 oC และลดลงอยา่งต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากกวา่ 60 oC [8,9]  

อย่างไรก็ตามงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับการอบแห้งพชืผักผลไม้ภายใตส้ภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศได้ถูกศึกษา

บ้างแล้ว เช่น พริก, ผลกีวี, ฟักทอง เป็นต้น แต่ก็ยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษากรณีของแก้วมังกร เพื่อให้ทราบถึง

พฤตกิรรมการแหง้ตัวของแก้วมังกรภายใต้ความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศและอุณหภูมิท่ีต่างกัน ท่ีคาดวา่จะสามารถลด

เวลา และพลังงานท่ีใช้ในการอบแห้งลง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการแห้งตัวของแก้วมังกร

แบบแผ่นบางภายใต้สภาวะความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศ ที่อุณหภูม ิ50, 60 และ 70 oC 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เพื่อทดสอบพฤติกรรมการแห้งตัวของแก้วมังกรแบบแผ่นบางภายใต้สภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศ 

ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างตู้อบขนาดเล็กความจุประมาณ 70 ลิตรดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยด้านนอกมีการหุ้มฉนวน

โดยรอบ ตัวตู้จะท าการต่อกับป๊ัมดูดอากาศ เพื่อสร้างสภาวะความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศ สามารถลดความดันได้

ต่ าสุด -20 cmHg ด้านในตูอ้บแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนห้องอบแห้ง และส่วนห้องควบแนน่เพื่อลดความชื้นภายในตู้อบ

แห้ง โดยห้องควบแนน่จะประกอบด้วยแผงคอยล์เย็นและพัดลมท่ีเป่าตลอดเวลาเพื่อลดความชื้นภายในตู้อบ ส่วนหอ้ง

อบแห้งจะมีขดลวดความร้อนท าหน้าท่ีเป็นแหล่งก าเนิดความร้อน โดยควบคุมการท างานด้วยใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิ 

(Temperature controller) ภายในตู้อบจะติดตั้งโหลดเซลล์ (Load cell) ขนาด 1 กิโลกรัม ซึ่งแสดงผลน้ าหนักเป็นหนว่ย

กรัม โดยแสดงความละเอียดท่ีทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพื่อชั่งน้ าหนักของแผ่นแก้วมังกรขณะท าการอบแห้ง และชุด

อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกแบบ type k ท่ีภายในและภายนอกของตู้อบ โดยน้ าหนักของ

แก้วมังกร อุณหภูมิกระเปาะแห้ง และกระเปาะเปียกจะถูกบันทึกโดยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Data logger) 

ทุก ๆ 5 นาท ีดังแสดงในแผนภูมใินภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 1 ตูอ้บแห้งสุญญากาศหุม้ฉนวนความจุ 70 ลิตร 

 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมติูอ้บแห้งสุญญากาศท่ีประกอบด้วย (1) คือชุดบันทึกข้อมูล 

(2) คือห้องควบแนน่ และ (3) หอ้งอบแห้ง  

 
งานวิจัยของ Ponciano S.M และคณะ [10] พบว่าความหนาของชิ้นงานจะมีผลกระทบต่ออัตราการท าแห้ง

อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากชิ้นงานท่ีทดลองอบจะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงท าการควบคุมความหนา

ของแผ่นแก้วมังกรท่ีใชท้ดสอบส าหรับทุกกรณีศกึษาอยูท่ี่ 3 มลิลเิมตร เพื่อไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่อัตราการท าแห้งของ

การทดลองในแต่ละสภาวะ นอกจากนั้นยังพบวา่ความเร็วของลมก็มผีลต่ออัตราการแห้งตัวในการอบแห้งดว้ยลมร้อน

เช่นกัน [11] เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีเกิดจากความเร็วของลม ผู้วิจัยจึงควบคุมความเร็วลมท่ีคงท่ีท้ังในส่วนของ

ความเร็วลมท่ีพัดผ่านชุดคอยล์เย็นเพื่อช่วยในการกลั่นตัวของความชื้นและความเร็วของลมร้อนจากเคร่ืองสร้างลม

ร้อนภายในตู้อบ 

ในการศึกษานี้จะทดสอบผลของอุณหภูมิ และผลของสภาวะความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศท่ีมีต่อพฤติกรรม

การแหง้ตัวของแก้วมังกรแผ่นบาง โดยมีขัน้ตอนการทดสอบดังตอ่ไปน้ี 

  

2 
3 

1 
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1. ท าการเตรียมขนาดของชิน้งานส าหรับทดสอบ โดยใชผ้ลไม้แก้วมังกรสุกพันธ์ุเนื้อสีขาว ตัดให้มขีนาดความ

หนา 3 มิลลเิมตร ปริมาณ 100 กรัม 

2. ท าการปรับความดันภายในตู้อบท่ี 0 cmHg  

3. ตั้งค่าอุณหภูมิในห้องอบเป็น 60 oC และเพื่อลดผลกระทบของอุณหภูมิท่ีมีต่อการอ่านค่าของเคร่ืองชั่ง

น้ าหนัก ให้ท าการเปิดเคร่ืองชั่งน้ าหนักโดยจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากเคร่ืองส ารองไฟ(power bank ขนาดความจุ 

20,000 mAh แรงดันออก 5 โวลท์) จากนั้นวางมวลน้ าหนักมาตรฐานขนาด 70 กรัม บนเครื่องช่ังน้ าหนักเพื่อตรวจเช็ค

การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักอันเนื่องจากอุณหภูม ิเมื่อค่ามวลน้ าหนักมาตรฐานท่ีอา่นได้เริ่มคงท่ีค่าหนึ่งจึงท าการปิด

และเปิดเครื่องช่ังน้ าหนักใหมเ่พื่อรีเซ็ทค่าก่อนท่ีจะน าชิ้นงานเข้ามาอบตอ่ไป  

4. เปิดพัดลมและชุดท าความเย็นในหอ้งควบแนน่ให้ท างานก่อนน าชิน้งานเร่ิมอบเป็นเวลา 60 นาที 

5. น าชิ้นงานเข้าอบและเร่ิมบันทึกค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิกระเปาะแห้งท่ีภายใน และภายนอก

ตูอ้บ และน้ าหนักของช้ินทดสอบทุก ๆ 5 นาท ีจนน้ าหนักไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรือลดลงน้อยมากจึงสิ้นสุดการอบแห้ง 

6. ท าการทดสอบตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 5 แต่ปรับลดค่าความดันเป็น -10, -15 และ -20 cmHg ตามล าดับ การ

ปรับลดแรงดันท าได้โดยการเปิดแวคคัมปั๊มและปรับวาล์วควบคุมแรงดันของตูอ้บตามค่าท่ีก าหนด 

7. ท าการทดสอบตัง้แตข่้อ 1 ถึง 5 โดยปรับค่าความดันไว้ท่ี -20 cmHg แตป่รับอุณหภูมิอบแห้งเป็น 50 และ 

70 oC  

ในการสร้างตู้อบแห้งความดันสุญญากาศ ในงานวิจัยนี้พบการร่ัวไหลของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ระบบ

เล็กน้อย เพื่อรักษาความดันสุญญากาศในตู้อบให้คงท่ี ป๊ัมสุญญากาศต้องท างานตลอดเวลา สภาวะอากาศภายนอก

ตู้อบแห้งอาจส่งผลต่ออัตราการอบแห้งของแก้วมังกรได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการทดลองในห้องปรับอากาศท่ีความคุม

อุณหภูมไิวท่ี้ 25 oC และความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง 55 – 65 เปอร์เซนต์ 

ส าหรับการลดลงของความชื้นของแก้วมังกรแบบแผ่นบางในแต่ละกรณีศึกษานั้นทางผู้วิจัยได้น าเสนอในรูป

ของอัตราส่วนความชื้นไร้มิติดังแสดงในสมการต่อไปน้ี 
 

𝑀𝑀 =
𝑀 − 𝑀𝑀

𝑀0 − 𝑀𝑀
 (1) 

 

(1) 

 

โดย MR คือ อัตราส่วนความชื้นไร้มิติ (Moisture Ratio) 

 m คือ มวลแก้วมังกร ณ เวลาใดๆ (กรัม) 

m0 คือ มวลเร่ิมตน้อบแก้วมังกร (กรัม) 

mf คือ มวลสุดท้ายการอบแก้วมังกร (กรัม) 
 

ในท่ีน้ี เวลาในการอบแห้งคือเวลาท่ี MR =0.05 จะถูกน ามาพล็อตเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาท่ีใช้ใน

การอบและสภาวะความดันในตูอ้บ 
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ผลการศึกษา 
 เพื่อให้เข้าใจถึงพฤตกิรรมการอบแห้งของแก้วมังกรท่ีมลีักษณะแผ่นบางภายใตอุ้ณหภูมิและความดันท่ีแตกต่าง

กัน เพื่อวิเคราะห์ถึงการลดลงของความชื้น และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่น ๆ จึงได้ท าการทดสอบ โดยใช้อุปกรณ์

การทดสอบดังท่ีได้น าเสนอก่อนหนา้นี้ และให้ผลการทดลองดังตอ่ไปนี้ 

1) อทิธิพลของอุณหภูมิ 

ผู้วิจัยได้ท าการเตรียมชิ้นทดสอบของแก้วมังกรโดยหั่นให้มีความหนาเท่ากันคือ 3 มิลลิเมตร จ านวน 100 กรัม 

ดังแสดงในภาพท่ี 3 และได้ท าการอบแห้งภายใต้สภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศคงท่ี -20 cmHg โดยท า 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอบแห้งเป็น 50, 60 และ 70 oC ซึ่งให้ผลการทดสอบดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

  

ก) ตัวอยา่งชิ้นทดสอบก่อนอบ ข) ตัวอยา่งชิ้นทดสอบหลังอบ 

ภาพที่ 3 แสดงช้ินทดสอบแก้วมังกรแผ่นบางส าหรับอบแหง้ 

 

จากรูปตัวอย่างชิ้นทดสอบแก้วมังกรพันธ์ุเนื้อสีขาวเลือกขนาดผลท่ีมีน้ าหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อลูก

น ามาหั่นเป็นแว่นหนาขนาด 3 มิลลิเมตร จะมีลักษณะผิวหน้าท่ีตัดเรียบตึงค่อนข้างชื้นและมีสีขาวอย่างชัดเจน  

เมื่อผ่านการอบแห้งแลว้จะท าให้ผิวมีลักษณะแห้งแต่นุม่มองเห็นการหดตัวท่ัวท้ังแผ่นอยา่งเห็นได้ชัดและมสีีคล้ าขึ้นปน

เหลอืงเล็กน้อย 

ส าหรับผลของอุณหภูมิการอบแห้งท่ีแตกตา่งกันจะแสดงใน ภาพท่ี 4 พบวา่แก้วมังกรท่ีท าการอบแห้งภายใต้

สภาวะความดันคงที่ -20 cmHg ท่ีอุณหภูมิอบแห้งแตกตา่งกันจะพบวา่ท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 50 oC จะมปีริมาณความชื้น

ท่ีลดลงช้ากว่ากรณีทดสอบการอบแห้งท่ีภายใต้อุณหภูมิ 60 และ 70 oC ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามกฎสมดุลมวลและ

สมดุลความร้อน คือ อุณหภูมท่ีิสูงกวา่จะส่งผลให้ของเหลวในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยกลายเป็นไอได้เร็วกว่าอุณหภูมิ

ต่ า ลักษณะการลดลงของความชื้นในการอบแห้งเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งจาก 50 oC เป็น 60 oC พบว่าลักษณะ 

การลดลงของความชื้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งจาก 60 oC เป็น 70 oC จะพบว่าการลดลง

ของความชื้นหรือโค้งอบแห้งท่ีเกิดขึ้นนั้น.ใกล้เคียงกันในช่วง 60 นาทีแรกของการอบและจะต่างกันชัดเจนเมื่อ เวลา

อบแห้งผ่านไปประมาณ 200 นาที ส่วนเวลาการอบแห้งของแต่ละอุณหภูมิอบแห้ง คือ 600 , 430 และ 300 นาที 

ส าหรับการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50, 60 และ 70 oC ตามล าดับ 
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ภาพที่ 4 ความชื้นไร้มิติของแกว้มังกรแผ่นบางและระยะเวลาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ

ตา่ง ๆ ภายใตส้ภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศคงท่ี (-20 cmHg) 

 

เมื่อพิจารณาพิจารณาแนวโน้มผลต่างของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Tw) 

ภายในตู้อบท่ีอุณหภูมิอบแห้งต่างกัน ณ สภาวะความดันคงท่ี -20 cmHg ดังแสดงในภาพท่ี 5 พบว่าการอบแห้งท่ี

อุณหภูม ิ50 oC จะมคี่าเฉลี่ยของผลตา่งของอุณหภูมกิระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมกิระเปาะเปียก (Tw) อยู่ท่ี 23.69 
oC และเพิ่มขึ้นเป็น32.86 oC และ 42.33 oC เมื่อเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งเป็น 60 และ 70 oC  ตามล าดับ ซึ่งค่าผลต่างของ

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Tw) ภายในตู้อบ จะแสดงถึงความสามารถในการระเหยตัว

ของน้ าออกจากตัวผลิตภัณฑ์ โดยท่ีหากค่าผลต่างมีค่าน้อยความสามารถในการระเหยตัวของน้ าออกจากตัว

ผลิตภัณฑก์็จะต่ าแต่เมื่อคา่ผลตา่งมีค่ามากความสามารถในการระเหยตัวของน้ าออกจากตัวผลิตภัณฑก์็จะดีขึ้นท าให้

ความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้อบลดลงเร่ือย ๆ การลดลงของความชื้นก็จะเกดิได้เร็วขึน้ 

 
ภาพที่ 5 แนวโน้มผลต่างของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Tw) 

ภายในตูอ้บท่ีอุณหภูมิอบแห้งตา่งกัน ณ สภาวะความดันคงท่ี -20 cmHg  
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จากกราฟความชื้นไร้มิติของแก้วมังกรแผ่นบางและระยะเวลาอบแห้งท่ีอุณหภูมิอบต่าง  ๆ ภายใต้สภาวะ

ความดันต่ ากว่าบรรยากาศคงท่ี (-20 cmHg) ดังแสดงในภาพท่ี 4 เมื่อน าค่าความชืน้มาพลอตหาความสัมพันธ์โดยคิด

ท่ีความชื้นมีค่าเท่ากับ 0.05 จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการอบกับระยะเวลาในการอบแห้งดังสมการ

ตอ่ไปนี ้   

td = 2063e-0.032T (2) 

เมื่อ  td =เวลาที่ใชใ้นการอบแห้ง (นาที) 

T = อุณหภูมกิารอบแห้ง (oC) 

ท้ังนี้สมการท่ีใช้ท านายระยะเวลาในการอบแห้งกล้วยแผ่นบางข้างต้นมีค่า r2 = 0.90 ซึ่งถือว่าให้ผลลัพธ์ใน

การท านายท่ีพอใชไ้ด้แตไ่มม่คีวามแมน่ย ามากนักดังแสดงในภาพท่ี 6 

  
ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาท่ีใชใ้นการอบและอุณหภูมอิบแห้งแก้วมังกรแผ่น

บาง ณ สภาวะความดันคงท่ี -20 cmHg ในแต่ละอุณหภูมิอบแห้งตา่งกัน 
 

2) อทิธิพลของความดันที่ต้่ากว่าบรรยากาศ 

ผู้วิจัยได้ท าการเตรียมชิ้นทดสอบของแก้วมังกรท่ีมีความหนาเท่ากันคือ 3 มิลลิเมตร จ านวน 100 กรัม  

ดังแสดงในภาพท่ี 3 และได้ท าการอบแห้งภายใต้อุณหภูมิอบแห้งคงท่ี 60 oC ในแต่ละสภาวะความดันในตู้อบท่ี 

แตกตา่งกัน 4 ระดับ คือ 0, -10, -15 และ -20 cmHg ซึ่งให้ผลการทดสอบดังแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ความชื้นไร้มิติของแกว้มังกรแผ่นบางและระยะเวลาอบแห้งท่ีสภาวะ

ความดันในตูอ้บตา่งกัน ณ อุณหภูมิอบแห้งคงที่ 60 oC  

 

ผลของการทดสอบการอบแห้งแก้วมังกรแผ่นบางภายใต้อุณหภูมิอบแห้งคงท่ี 60 oC ณ สภาวะความดันใน

ตู้อบท่ีแตกต่างกันพบว่า พฤติกรรมการแห้งตัวของแก้วมังกรแผ่นบางภายใตส้ภาวะความดันบรรยากาศปกติ หรือ 0 

cmHg จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งนานท่ีสุด คือ 600 นาที และลดลงเหลือ 480, 440 และ 430 นาที เมื่อสภาวะ

ความดันในตู้อบลดลงเป็น -10, -15 และ -20 cmHg ตามล าดับ ลักษณะการลดลงของความชื้นหรือโค้งอบแห้งท่ีได้

จะพบว่าหากสภาวะความดันในตู้อบต่ ากว่าบรรยากาศ การลดลงของความชื้นจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าสภาวะความดัน

บรรยากาศปกติ เมื่อสภาวะความดันบรรยากาศในตู้อบมีค่า -10 cmHg โค้งอบแห้งท่ีได้จะอยู่ประมาณกึ่งกลาง

ระหว่างโค้งอบแห้งท่ีสภาวะความดันบรรยากาศปกติและสภาวะความดัน -15 cmHg ส่วนท่ีสภาวะความดัน -20 

cmHg ก็จะมีค่าการลดลงของความชื้นดีท่ีสุดแตม่คี่าใกล้เคียงหรือตา่งจากสภาวะความดัน -15 cmHg ไมม่ากนัก ส่วน

การลดลงของระยะเวลาการอบแห้งในสภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศเมื่อท าการเปรียบเทียบกับสภาวะความดัน

บรรยากาศปกติพบว่าอยู่ท่ี 20, 26.67 และ 28.33% เมื่อสภาวะความดันในตู้อบเป็น -10, -15 และ -20 cmHg 

ตามล าดับ ท้ังนี้การอบแห้งภายใต้ความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศจะส่งผลให้การระเหยตัวของความชื้นของแก้วมังกร

แบบแผ่นบางเกดิขึน้ได้เร็วขึน้กวา่สภาวะความดันปกติ เนื่องจากอิทธิพลของความแตกตา่งของความดันในหอ้งอบและ

ในผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้ของเหลวภายในผลิตภัณฑเ์กิดการไหลออกจากผลิตภัณฑไ์ปสู่บริเวณผิวของผลิตภัณฑ์ได้เร็ว

กว่าปกติ นอกจากนั้นผลของความดันท่ีต่ ากว่าบรรยากาศยังมผีลตอ่จุดเดอืดของน้ าที่จะลดลงจากปกต ิ[12] 
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ภาพที่ 8 แนวโนม้ผลตา่งของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมกิระเปาะเปียก (Tw) 

ภายในตูอ้บท่ีสภาวะความดันตา่งกัน ณ อุณหภูมอิบแห้งคงที่ 60 oC  
 

จากภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ผลต่างของอุณหภูมกิระเปาะแห้ง (Td) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Tw) 

ภายในตู้อบท่ีแต่ละสภาวะความดัน คือ 0, -10, -15 และ -20 cmHg โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระหว่างอุณหภูมิกระเปาะ

แห้งและกระเปาะเปียกในตู้อบกรณีท่ีอบแก้วมังกรแผ่นบางคือ 31.18, 31.58, 31.86 และ 32.86 oC ตามล าดับ  

ซึ่งค่าเฉลี่ยผลต่างอุณหภูมิแต่ละสภาวะความดันต่างกันไม่มากนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแก้วมังกรแผ่นบางมีลักษณะท่ี

เอื้อต่อการอบแห้งแมใ้นสภาวะความดันบรรยากาศปกตแิละยิ่งท าสภาวะความดันให้ต่ ากวา่บรรยากาศการระเหยตัว

ของน้ าออกจากชิน้ทดสอบก็จะยิ่งท าได้เร็วมากขึน้ 

จากกราฟความชื้นไร้มิติของแก้วมังกรแผ่นบางและระยะเวลาอบแห้งท่ีอุณหภูมิอบแห้งคงท่ี 60 oC ภายใต้
สภาวะความดันท่ีแตกต่างกันดังแสดงในภาพท่ี 7 เมื่อน าค่าความชื้นมาพลอตหาความสัมพันธ์โดยคิดท่ีความชื้นมคี่า

เท่ากับ 0.05 จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความดันในตู้อบกับระยะเวลาในการอบแห้งดังสมการตอ่ไปน้ี 
 

td = 10.616P+434.63 (3) 
  

เมื่อ td = เวลาท่ีใชใ้นการอบแห้ง (นาที) 

P = สภาวะความดันในตู้อบ (cmHg) 
 

ท้ังนีส้มการท่ีใชท้ านายระยะเวลาในการอบแห้งกล้วยแผ่นบางขา้งต้นมคี่า r2 = 0.93 ซึ่งถือวา่ให้ผลลัพธ์ใน

การท านายท่ีคอ่นข้างแมน่ย าสูง ดังแสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งเวลาที่ใชใ้นการอบแห้งแกว้มังกรแผ่นบาง

กับสภาวะความดันในตู้อบท่ีต่างกัน ณ อุณหภูมอิบแห้งคงที่ 60 oC  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษาการอบแห้งผลไม้แก้วมังกรแบบแผ่นบางภายใต้สภาวะความดันต่ ากว่าบรรยากาศ พบว่า  

สภาวะความดันมีผลต่อการลดลงของความชื้นแก้วมังกรอย่างมีนัยส าคัญ คือ ตู้อบแห้งท่ีสร้างขึ้นสามารถลดเวลา  

การอบแห้งลงได้ถึง 28.33% ณ อุณหภูมิอบแห้ง 60 oC และภายใต้สภาวะความดันในตู้อบ -20 cmHg เมื่อเทียบกับ 

การอบแห้งในสภาวะความดันบรรยากาศปกต ิการอบแห้งภายใตส้ภาวะความดันสุญญากาศถือว่าเป็นสภาวะท่ีดีส าหรับ

การอบแก้วมังกร เนื่องจากให้อัตราการท าแห้งท่ีเร็ว คือใช้เวลาอบน้อยและใช้อุณหภูมิการอบไม่สูงมากนัก ส่งผลให้

ประหยัดพลังงานท่ีใชใ้นการอบแห้ง  

อย่างไรก็ตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อคุณลักษณะทางกายภาพของแก้วมังกรท่ีถูกอบแห้งภายใต้แรงดันต่ ากว่า

บรรยากาศ เชน่ สีท่ีเปลี่ยนแปลง การหดตัว และความสามารถในการดูดความชื้นกลับของผลิตภัณฑ์หลังอบแห้งยังไม่ได้

กล่าวถึงในบทความนี้ ซึ่งอยูร่ะหวา่งการศกึษาเพิ่มเตมิและจะน าเสนอผลการศกึษาในบทความฉบับต่อไป 
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Unsteady One-Dimensional Flow in PCL with Stokes-Brinkman Equations 
 

Teerat Kasamwan1* and Kanognudge Wuttanachamsri2 
 

Abstract 
 One of the problems of people in capital area is facing with the air pollution everyday such as dust, 

chemical pollutions and carbon monoxide poisoning. When people inhale more debris in their bodies, the pollution 

effecting the respiratory system can be harmful their health. Fortunately, the human bodies have an inhale immune 

system that can propel the foreign particles by producing mucus to catch them, which are removed from the body 

by cilia lining on the epithelial cells in the respiratory tracts. The layer consisting of cilia is called Periciliary layer 

(PCL). It contains Newtonian liquid, which is called PC L flu id. In th is work we stu dy th e veloc ity of th e PCL flu id by 

using the unsteady Stokes-Brinkman equations where the cilia velocities are included in the source term. The 

m odel is disc retized by emp loying a finite elem ent m eth od with an isoparametric linear element with the Crank-

Nicolson method for time derivative term. One of app lic ations is th at th e veloc ity of PCL flu id c an be used as a 

bou nda ry c ondition of th e m ucu s layer to fi nd the m uc ou s veloc ity f or helping physicians to treat patients. 
 

Keywords:  Moving solid phases, Finite element method, Discretization, Unsteady Stokes-Brinkman equations, 

Crank-Nicolson method 
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Introduction 

Respiratory system is a process of inhalation through the nose, bronchus and bronchi into the lungs and 

exhalation for exporting the carbon dioxide out of the body tracts. Since respiratory tracts can be destroyed by 

smoking, air pollution, and some diseases, people have opportunities to have a problem in their respiratory system 

such as Acute Bronchitis and Pulmonary emphysema. 
 

 
Figure 1  (left) Respiratory system in human body and (right) the cross section of the trachea 

 

Figure 1 shows the respiratory system of the human body and the cross section of the trachea whereof 

the system is categorized into upper and lower respiratory tracts which the upper tract includes nose through 

pharynx and the lower respiratory tract includes trachea through lungs. 

 

 
Figure 2  Platform of mucus clearance 

 

Figure 2 shows a portion of the cross section of the trachea, which consists of globlet cells scattering in 

epithelial tissue, cilia and mucus layer. Cilia are hair-like structures lining on the epithelial cells where the layer 

consisting of cilia is called Periciliary layer (PCL). Th e flu id between th e mu cu s layer and the epithelial cells is 

nam ed PC L flu id. When foriegn particles pass into the body, the globlet cells produce sticky mucus and catch the 

strange particles. After catching, the mucus coating the inner lining of the trachea is removed by ciliary beating. 

To be able to find  th e veloc ity of mu cu s we need to know th e veloc ity of PC L flu id so th at it c an be used as a 

boundary condition of the mucus layer. In th is work we focu s on th e veloc ity of th e PC L flu id. Because the PCL 

consists of both solid and liquid phases, when the cilia makes angle  , less than 90◦ , with the horizontal plain 

the lower part of the PCL containing cilia are considered as a porous medium and the upper part of PCL is a free 

fluid region as shown in Figure 4. If cilia are perpendicular to the horizontal plain, the PCL has only one domain. 

That is the porous medium as shown in Figure 3. 
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Works on a porous medium are numerous [4, 5, 6, 12, 18, 19, 21, 25] and used in a variety of disciplines. 

For instance D.A. Nield [4] investigated the effect of local thermal non-equilibrium on the thermal development of 

forced convection in a parallel-plate ch annel filled by a saturated porou s m edium , with walls held at a constant 

temperature. O.D. Makinde and P.Y. Mhone [6] studied the combined effect of a transverse m agnetic field and 

radiative heat transfer to u nsteady flow of a c onduc ting optic ally th in flu id th ou gh a ch annel filled with saturated 

porous medium and non-uniform walls temperature. Carlo Gualtieri [12] presented the preliminary results of 

nu m eric al sim u lation of th e flow in a rectangular geometry representing the region around the interface between 

a fluid and a porous medium. X.Cao [21] examined a degenerate elliptic-parabolic system which described the 

flow of two inc om pressible, imm isc ible flu ids in porous media and included dynamic effects in the phase-pressure 

difference. There are several literatures studying about the porous PCL and mucus layer [9, 11, 13, 15, 17, 22, 

23]. W.L. Lee [13] investigated the important factor that may affect the muco-ciliary transport to understand better 

the underlying mechanics of some respiratory diseases by using Immersed Boundary Method (IBM). M.H. Sedaghat 

et al. [22, 23] elucidated the role of the viscoelastic behavior of mucus on the muco-ciliary transport and for this 

purpose an Oldroyd-Bmodel was used as the constitutive equation and they studied the muco-ciliary transport 

process in h um an respiratory trac t by u sing finite difference-lattice Boltzmann method. For the mathematical model 

corresponding to the porous domain Brinkman equation or Darcy’s Law is often used to match with the free-fluid 

region which authors often employ the Stokes or Navier-Stokes equation [2, 3, 8, 10, 14, 16] in diverse aspects. 

Example of N. Martys [3] app lied th e finite dif ference method to th e Stokes equ ation to st u dy flu id flow near th e 

interface between a free flu id and a porous medium. D.Vortmeyer and J.Schuster [1] employed Brinkman equation 

with  an equ ivalent variational problem in order to obtain steady flow profiles. A. Ishak [7] presented the analysis 

of steady an d unsteady bou ndary layer flows and heat transfer pa st a vertica l stretc h ing sheet in a viscous flu id-

saturated porous medium by using the Darcy-Brinkman equation model. Siddhartha Kosti [20] presented flow 

inside a lid-driven cavity by using Navier-Stokes equation. Main aim was to obtain the velocity field in steady 

state condition. Suman Kumar Tumuluri [24] presented a complete general solution of the unsteady Brinkman 

equations. He had shown the solution of the PDEs by split fourth order PDE into sum of functions to obtained a 

complete general solution of the equations. Syeda Humaira et.al [27] stu died th e flow and th erm al fields of 

u nsteady c ompressible visc ou s oscillating flow. Th e flow was described by th e Brinkm an-Forchheimer-extended 

Darcy model, which was solved by the method of differential equation. Zar Ali Khanb, et.al [28] calculated the 

veloc ity of th e u nsteady flow of Brinkm an MHD type visc ou s flu id by app lying th e Fou rier transformation and 

presented the solution into two categories i.e. steady and transient states. 
  



1952 

 
 

-Proceeding- 

 

 

 
Figure 3 Cartoon picture of PCL domain when cilia is perpendicular to the horizontal plane. 

 

 
Figure 4  Cartoon picture of cilia making an angle  , 90  , with the horizontal plane. 

 

However the above literatures studied on static solid phases where in this study, we are interested to study 

the velocity of the PCL fluid moved by moving solid phases, cilia. In this work, we use unsteady Stokes-Brinkman 

equations including moving solid phases in the source term to study the flow in the PCL. In the layer consisting of cilia 

we use Brinkman equation and the layer that does not contain cilia we employ Stokes equation. The model is provided 

in Section 2. The isoparametric element used in the finite element method is briefly discussed in Section 3. Model 

discretization by using a finite element method is presented in Section 4. Conclusion is drawn in Section6. 

 

Mathematical Model 

In th is sec tion we introdu c e ou r governing equ ations in order to c alc u late th e veloc ity of th e PC L flu id. 

The equations employed in this problem are unsteady Stokes-Brinkman equations. This model is in a macroscopic 

scale that is derived from an upscaling method that is called Hybrid Mixture Theory (HMT) [29]. The equation in n 

dimensions are [26] 

       12 ,l l l l l l l l l l l l l l l sv v v p d g k v v
t
           

        


                           1  

 v f                                                        2  

 

 where l  is the porosity; lv and sv are the velocities of the liquid and solid phases, respectively; 

  0.5
T

l l ld v v     is the rate of deformation tensor;  
1

l
l s

l
f v





  


; l  is the material time 

derivative of the porosity with respect to the solid phase; 
l

l s lv
t


 


  


;   is a dynamic viscosity; 1k  is 

the inverse of the permeability tensor; p  is pressure; l  is the fluid density; g  is gravity.  Let l lv v .  Then 

Equation  1 can be rewritten as 
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      1 ,l l l l l l l l s

l
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 where  2 l ld v v     .  Substituting Eq.  2  into Eq.  3 , we have   

 

     1 ,l l l l l l l l s
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 For a one-dimensional domain, Equation Eq.  4   becomes  

 

   
2

1 1

2
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            5   

 

 where L  is a constant. We assume that the pressure p  depends on x  direction and p

x




 is a constant 

and the velocity v  depends on y  direction i.e. the velocity v changes corresponding to the position along cilia. 

Neglecting the nonlinear term, we have 

 

              
2

1 1

2
,l l l s l l l l lv f p v

k v g k v
t y x y

              
       

   
                                          6  

 

 where Equation  6  will be disc retized by u sing a finite element method in Section 4 . Before applying 

th e fin ite elem ent m eth od to the governing equation, we present an isoparametric element used in Section 4  in 

the next section. 
 

Isoparametric Element 

 In th is sec tion we briefly introdu c e an isopara m etric  elem ent u sed in th e finite elem ent m eth od.  The 

isoparametric element is in a natural coordinate system which is obtained from the physical coordinate system. 

Th e isopara m etric  shap e fu nc tions are d efined in  −axis where the physical coordinate system denotes xyz

− axis. For one dimension, the linear shape functions in   c oordinate are defi ned by 

 
Figure 5 : linear element in physical coordinate 
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Figure 6 linear element in natural coordinate 

 

                                                1

1
1
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H                                                                         7  

and 

             2

1
1

2
H                                                                       8   

 where the point 1    is mapped from 1y y  and at 1   is mapped from 2y y  as shown in 

Figures 5   and 6 . The displacement y  is now a function of   so that we can apply the chain rule differentiation 

to the function u as follows: 

 

  .
du du dy

d dy d 
   

 

 Notice that the coordinate y  can be transformed to the coordinate system   by adding the Jacobian 

matrix 

  dy
J

d
                                                            9   

Into the equations. 

 

Model Discretization 
 In this section we discretize our model by using Galerkin’s fin ite elem ent m eth od. We fi rst fi nd th e 

variational formulation of our model by multiplying Eq.  6  by a weighted function 1

0H  and integrating both 

sides of the equation over the domain  0, .L   Then we have 
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 Integrating by parts the second-order derivative term and f

y





term, we obtain 
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Equation  11  is called the variational formulation of Eq.  6 . Discretizing our numerical domain to be 

n  elements, we have 

                  
1 1 1 1 1

1

1 1

i i i i i

i i i i i

y y y y yn n
l l l s l l l l

i iy y y y y

v dp
dy k v g dy f dy dy

t y dx
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 Next we consider the integration from  iy  to 1iy  , where the velocity  v  in equation  12  is 

approximated by linear shape functions  1H y  and  2H y  
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 Therefore Eq.  13  can be rewritten as 
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 and the time derivative of the velocity  ,v y t  is 

                                                            
2

1

,i i

i

dv
H y v t

dt 
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 where  1v  and 2v  are the derivative of the velocities with respect to time t . Next, we consider the thi  

element in Eq.  12 . By using the Galerkin’s method, we substitute    by the functions  1H y  and  2H y and 

substitute  ,v y t  by Eq.  14  into Eq.  12 , we have 
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 is assumed to be a constant, and  
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 will be added again in the 

assembly matrix. Equation   16  can be rewritten as 
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 where  ' '

1 21/ , ( ) 1/i iH y h H y h    where ih  is the length of element the values of sv in Eq.  17  

and  l  and l are employed from [26]. Which are 
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                 5 4 3 20.5223 3.0283 7.0630 8.4987 5.5056 0.8627,l                                      17.2  
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l
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 where v  is the speed of cilia;   is the cilia length and   is the angle between cilia and the horizontal 

plane. We substitute Eq.  17.1 - Eq.  17.3  into Eq.  17 where sv  and f  are calculated at 1, 1, 2, ,iy y i n   

. Therefore now sv , l  and  l  depend on the angle   only. Equation  17  can be transformed into the natural 

coordinate as follows 
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 Therefore Eq.  19  can be rewritten as 
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 From Eq.  23  we assemble the element matrix. Then Eq.  24  becomes 
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 where  M  and  K  are the assembly matrices of eM    and eK    and 
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 For the time derivative term in Eq.  24  we use the Crank-Nicolson method. Then we write Eq.  24  

at time 
2

t
t


  instead of  t  that is 
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 Substituting Eq.  26   - Eq.  28  into Eq.  25  we have 
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or 
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The numerical results of Eq.  30  will be provided in Section 5. 
 

Numerical Result 
 In this section, we find  th e veloc ity of PC L flu id by u sing a c om pu ter program to solve th e discr etized 

model, derived in Section 4. We first solve the steady linear equation to verify and compare our numerical solution 

with the exact solution.  After th at, we find  th e veloc ity of PC L wh ere th e time derivative term is involved.  The 

constant values in the Stokes- Brinkman equation is 15992.2 10l   , 69.81 10lg   , 9/ 1 10p x      ,  
63 10    and 1k  l  and 

ih  depend on each angle   and  the coefficient 
ic , 1, 2, , 8,i   in Eq.  (17.1) 

are shown in Table 1 and 2, respectively.  
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Table 1  The value of 1, ,l

ik h  for each angle   

Value of 
Degree 

50  60  70  80  90  
1k  526.3158 500 454.5455 434.7826 416.6667 

l   0.6717 0.7099 0.7331 0.7440 0.7488 

ih  0.0038 0.0043 0.0047 0.0049 0.0050 

 

Table 2 The eight-order polynomial functions: 8 7 6 5 4 3 2

8 7 6 5 4 3 2 1c c c c c c c c               

approximating the speed along a cilium for the angle 50 , 60 , ,90 .    
 

Coefficient Degree 

510   50  60  70  80  90  

8c  0.2498 0.4043 -0.4987 -0.3648 -0.5386 

7c  -1.0781 -1.6788 2.1268 1.5687 2.2148 

6c  1.9290 2.8656 -3.7102 -2.7659 -3.7309 

5c  -1.8459 -2.5945 3.4021 2.5751 3.3198 

4c  1.0133 1.3380 -1.7529 -1.3584 -1.6788 

3c  -0.3157 -0.3896 0.5012 0.4022 0.4803 

2c  0.0504 0.0585 -0.0717 -0.0593 -0.0694 

1c  -0.0023 -0.0024 0.0049 0.0044 0.0050 

 

 By app lying th e fin ite elem ent tech niqu e to the Stokes-Brinkman equations without time derivative 

term, 
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the exact solution 
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 and the numerical solution are compared and shown in Figure 7, where the boundary conditions are  

 0 0v   and  ' 1 1v  . 
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Figure 7 The numerical results of the veloc ity of th e PC L flu id of th e Stokes-Brinkman 

 equations comparing with the exact solution. 

 Figure 7 shows that our numerical solutions converge to the exact solution when the number of elements 

increases, where the 
2l −norm errors of the numerical solutions decrease when the number of elements increase 

as shown in Table 3.  

Table 3 The 
2l   norm errors of the numerical solutions when the number of element are 5, 20, 50, 100, 

Number of elements 
2l   norm 

5 0.1808 

20 0.0302 

50 0.0072 

100 0.0025 

200 0.0008 

200. 

 Next, we find  th e nu m erical solution of the unsteady Stokes-Brinkman equations by using Crank-Nicolson 

method.  To calculate the discretized equation (30) , we let the initial velocity  
t

v  to be zero and the initial solid 

velocity is zero because we assume that cilia stop moving at 40  .  Let 0.2t  .  Then we suppose that the 

angle of cilia changing from 40  to 50  is 0.2 second, and also from 50  to 60  and so on. The numerical results 

compared with the velocity of cilia are shown in Figures 8 to 12. 

 
Figure 8 : The veloc ity of th e PC L flu id a t 0.2t   where cilia make angle 50    

with the horizontal plane for 5,20,100  and 200 number of elements.  
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Figure 9 : The veloc ity of th e PC L flu id a t 0.4t   where cilia make angle 60    

with the horizontal plane for 5,20,100  and 200 number of elements. 

 
Figure 10 : The veloc ity of the PC L flu id at 0.6t   where cilia make angle 70    

with the horizontal plane for 5,20,100  and 200 number of elements. 

 
Figure 11: The veloc ity of th e PC L flu id a t 0.8t   where cilia make angle 80   

 with the horizontal plane for 5,20,100  and 200 number of elements. 
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Figure 12: The veloc ity of th e P CL flu id at 1.0t   where cilia make angle 90   

 with the horizontal plane for 5,20,100  and 200 number of elements. 
 

 Figure 8-12 can see that the velocity of the PCL fluid is less than the velocity of solid because the 

liquid is more than viscous than solid and the numerical solutions are converging to the maximum of the number 

of elements.  
 

Conclusion 

 In th is stu dy, w e c onsider the flu id flow in h u m an respiratory system th rou gh  lun gs. Inside the bronchitis 

of the system, there exists cilia, hair-like structures, helping to move mucus out of the human body. In this work 

we focus on the domain consisting of cilia called Periciliary layer (PCL) .  If cilia are perpendicular to the horizontal 

plane, the PCL is considered as only one domain, a porous medium.  When the cilia make an angel  , 90    
with the horizontal plain, the PCL can be divided into two domains:  a free- fluid domain and adjacent porous 

medium. We employ Stokes-Brinkman equations in a macroscopic scale including a transient term for the couple, 

free-fluid and porous medium visc ou s flow. The unsteady Brinkman equation is established in the porous medium 

containing moving solid phases and the unsteady Stokes equation is used in the free- fluid domain.  We consider 

the equations in one dimension and discretize the governing equations by using Galerkin’ s finite elem ent m eth od 

with isoparametric linear elements.  The numerical solutions are solved and compared with the exact solution 

without the transient term can be seen that the numerical solution is converging to the exact solution when the 

number of elements increases 2l   norm error is decreased as shown in Table 3. Then we add the transient term 

and solve the equation by a computer program which 1, lk   and ih  depend on each angle   which displayed 

in Table 1 and 2.The numerical result shown in Figures 8-12 converge when we increase the number of element. 

Moreover, the velocity of the PCL fluid is less than the velocity of cilia, as it suppose to be.    
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พฤติกรรมการเรียนรู้และการตอบสนองต่อกลิ่นมะลิในผึ งให้น ้าหวานชนดิ  

Apis mellifera หรือผึ งพันธุ ์

Learning Behavior and Response to Jasmine Odor in Honey Bee (Apis 

mellifera) 
 

ศริัช เลิศจนิตนากิจ1 และ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์1* 

Sirat Lertjintanakit1 and Natapot Warrit1 
 

บทคัดย่อ 

 ผึ้งให้น้ าหวานชนิด Apis mellifera เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้กลิ่น โดยการใช้

วิธีการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข Classical conditioning ผ่านทางพฤติกรรมการแลบลิ้นเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารละลายน้ าตาล

ซูโครสท่ีหนวด (Proboscis Extension Response, PER) วิธีการนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อใช้ประเมินความสามารถใน 

การเรียนรู้และการจดจ าในผึ้งและแมลงชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานหรือการศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรู้นี้เลยในประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังนี้ วิธีการ PER ถูกน ามาใช้เพื่อประเมินความสามารถในการเรียนรู้และ

ตอบสนองต่อกลิ่นมะลิของผึ้ง โดยการเปรียบเทียบระหว่างผึ้งกลุ่มท่ีได้รับการฝึกให้เรียนรู้และกลุ่มท่ีไม่ได้ฝึกให้เรียนรู้ 

โดยผึง้จะถูกฝึกให้เกิดการเรียนรู้แบบมเีงื่อนไขโดยให้น้ าตาลซูโครสเป็นรางวัล (Unconditional Stimulus, US) และกลิ่นมะลิ

เป็นสิ่งเร้าเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้ (Conditional Stimulus, CS) ให้ผึ้งได้เกิดการเรียนรู้ซ้ าท้ังหมด 6 คร้ัง เพื่อดูว่า ผึ้งมี

ความสามารถในการจดจ ากลิ่นนั้นได้หรือไม ่ผึง้ท่ีมีหนา้ท่ีหาอาหารท้ังหมด 102 ตัว ถูกจับแล้วน ามาฝึกให้เกิดพฤติกรรม

การเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า ผึ้งท่ีฝึกให้เกิดการเรียนรู้สามารถตอบสนองต่อกลิ่นมะลิได้โดยท่ีไม่ต้องมกีารกระตุน้ด้วย

น้ าตาลซูโครส ผึง้แสดงพฤตกิรรม PER เพิ่มขึน้จาก 8.46±7.81% เป็น 48.72±2.22% ในขณะท่ีผึ้งท่ีไมไ่ด้รับการฝึกให้เกิด

การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข การแสดงพฤตกิรรมจากเร่ิมตน้ 14.44±17.11% ลดลงเป็น 0% การทดสอบความจ าของผึง้พบว่า 

ผึ้งยังคงแสดงพฤติกรรมแลบลิ้นหรือ PER 42.82±6.27%, 48.72±2.22% และ 39.49±0.89% เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 

24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงตามล าดับ ในขณะท่ีผึ้งท่ีไม่ได้ฝึกให้เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดการแสดงพฤติกรรม PER เลยและจาก

ผลการทดสอบสถิติพบว่าผึ้งในกลุ่มท่ีฝึกให้เกิดการตอบสนองต่อกลิ่นมะลิสามารถเเรียนรู้และจดจ ากลิ่นมะลิได้  

เมื่อเปรียบเทียบกับผึง้กลุ่มท่ีไมไ่ด้ฝึกให้เกิดการเรียนรู้ (P<0.001) 
 

ค้าส้าคัญ:   สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง, การเรียกคืนความจ า, ความจ าระยะยาว 
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1 Department of Biology, Faculty of Science Chulalongkorn University Bangkok 10330 
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Abstract 
Honeybee, Apis mellifera, is an excellent model organism for studying olfactory learning using classical 

conditioning assay through Proboscis Extension Response (PER). This assay is widely used to evaluate learning and 

memory in honey bees and other insects. However, there are no reports or studies about this behavior in Thailand. 

In this study, PER has been used to evaluate the ability in responding to Jasmine by comparing between training 

bees and non- training bees.  Bees were trained and conditioned by associating with sucrose as reward ( as 

Unconditional Stimulus, US) and jasmine odor (as Conditional Stimulus, CS). Training was repeated for six trials to 

evaluate whether honey bees can retain memory. One hundred and two forager bees were harnessed to training 

and conditioning.  Training bees were able to associate jasmine odor from US with PER percentage rising from 

8.467.81% to 48.722.22%, whereas non-training bees PER percentage decreased from 14.4417.11% to 0%. 

For the memory retention test, training bees displayed PER percentage of 42.826.27% , 48. 722.22% and 

39.490.89% after 10 min, 24 hours and 48 hours of training, respectively, while non- training bees displayed 

PER percentage of 0% after 10 min, 24 hours and 48 hours of training.  As the results, the treatment groups 

responded to PER significantly different from the control group (p<0.001) and the memory retention between both 

groups was statistically significant (p<0.001). 

Keywords:   Invertebrate, Memory retention, Long-term memory 
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บทน้า 
แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีถูกใช้เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ (model organism) ส าหรับการศึกษาทางด้าน

การเรียนรู้และการจดจ าของสัตว์ เนื่องจากมีจ านวนเซลล์ประสาทท่ีน้อยและมโีครงสร้างสมองท่ีไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบ

กับสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง (Menzel and Giurfa, 2001) ผึ้งให้น้ าหวาน (honey bee) ในสกุล Apis จัดเป็นแมลงท่ีมีการ

รายงานและการศึกษาทางด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ าอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผึ้งให้น้ าหวานมี

รูปแบบการด ารงชีวิตแบบสังคมและมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีซับซ้อน (von Frisch, 1967; Sandoz et al., 2007) 

รวมไปถึงมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าเร่ืองราวและวัตถุได้ (Menzel 1990, 2001; Giurfa et al., 1996, 

2001; Zhang et al., 1996; Giurfa, 2007) ผึ้งมีความสามารถในการเรียนรู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวา่งอาหารและ

สิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ เชน่ กลิ่น สี รูปแบบการมองเห็น การสัมผัส และอุณหภูม ิเนื่องจากผึง้ตอ้งอาศัยปัจจัยหรือสิ่ง

เร้าเหลา่นีเ้พื่อใชใ้นการหาอาหารและด ารงชีวิต (Menzel, 1999 and Giurfa, 2007) วธีิการท่ีนิยมมากที่สุดในการศกึษา

การเรียนรู้ของผึง้คือ การเรียนรู้แบบมเีงื่อนไขต่อการได้รับกลิ่น (olfactory conditioning) โดยศึกษาผ่านทางพฤติกรรม

การแลบลิ้นของผึ้ง (Proboscis Extension Response, PER) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขแบบดั้งเดิม (classical 

conditioning) หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ Pavlovian conditioning (Takeda, 1961; Bitterman et al., 1983; Giurfa and Sandoz, 

2012)  

พฤติกรรมการแลบลิ้นหรือ PER เป็นพฤติกรรมรีเฟร็คของผึ้งท่ีอยู่ในสภาวะหิวและกระหายน้ าตาล  

ซึ่งพฤติกรรมนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการกินอาหารท้ังออกหาอาหารภายนอกรังและกินอาหารภายในรัง 

(Frings, 1944; Frings and Frings, 1949) พฤติกรรม PER นี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่ีบริเวณหนวด ขา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ปากผึ้งเกิดการสัมผัสกับสารละลายน้ าตาลซูโครส ผึ้งจะเกิดพฤติกรรมรีเฟร็คแลบลิ้นออกมาเพื่อกินหรือดื่ม

สารละลายน้ าตาลนั้น โดยปกติในธรรมชาติกลิ่น (Conditioned Stimulus, CS) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

หาน้ าหวาน (Unconditioned Stimulus, US)  จากดอกไมข้องผึ้งและเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผึง้เกิดการแสดงพฤตกิรรมเข้า

หาและแสดงพฤติกรรม PER (Seeley, 1995; Scheiner et al., 2004) การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขต่อการได้รับกลิ่น 

(olfactory conditioning) ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อทดความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าของผึ้งและแมลงอื่น ๆ 

(Giurfa, 2007) จะถูกจับลงมาในหลอดและผึ้งสามารถขยับได้เพียงส่วนหัวและส่วนปากเท่านั้น นักวิจัยท าให้ผึ้งเกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้โดยการปล่อยกลิ่นซึ่งเป็นสิ่งเร้าท่ีผึ้งไม่มีการตอบสนอง (CS) ไปท่ีบริเวณหนวดและเอา

สารละลายน้ าตาลซูโครส (US) แตะไปท่ีบริเวณหนวดของผึง้ ผึ้งจะเกิดพฤติกรรม PER เมื่อท าซ้ าหลาย ๆ คร้ัง จะท า

ให้ผึง้เกิดการเรียนรู้และจดจ าตอ่กลิ่นน้ัน เมื่อผึ้งได้รับกลิ่น (CS) ผึง้จะเกิดการพฤตกิรรม PER โดยท่ีไม่ต้องกระตุน้ด้วย

สารละลายน้ าตาลซูโครส (Bitterman et al., 1983; Scheiner et al., 2013) 

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผึ้งมีการรายงานและศึกษาอย่างแพร่ โดยผึ้งท่ีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่

นั้นจะเป็นพวกผึง้กลุ่มให้น้ าหวานในสกุล Apis ซึ่งเป็นผึ้งท่ีพบได้ในประเทศไทย แต่ในประเทศไทยกลับยังไม่มีรายงาน

หรือการศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และการจดจ าของผึง้เลย รวมไปถึงยังขาดวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามา

ประยุกต์ใช้ในการทดลองกับผึ้งให้น้ าหวานและผึ้งพื้นถิ่นในประเทศไทย ในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์  

เพื่อทดสอบความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ าของผึ้งชนิด Apis mellifera ท่ีเพาะเลีย้งในประเทศไทย โดยศึกษา

ผ่านทางวิธีการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข Olfactory conditioning และเพื่อหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้กับผึ้งให้

น้ าหวานและผึง้พื้นถิ่นในประเทศไทย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การเตรียมสารละลายน ้าตาลซูโครสและกลิ่นที่จะน้ามาทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของผึ ง 

   2.1 เตรียมสารละลายน้ าตาลซูโครสความเข้มข้น 50% w/v เตรียมโดยการน าน้ าตาลซูโครส  

500 กรัม ใส่ลงในน้ ากลั่น 1 ลติร แล้วคนให้สารละลายเข้ากันท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

  2.2 เตรียมสารละลายท่ีจะใช้น ามาเป็นกลิ่นในการทดลอง โดยในการทดลองคร้ังนี้ใช้กลิ่น 2 ชนิด 

ได้แก่ กลิ่นมะลสิังเคราะห์และบวิทานอล สารท้ังสองชนดิจะน ามาเจือจางกับเอทิลแอลกอฮอล์ดว้ยอัตราส่วน 1: 5 

3. การจับผึ ง การเตรยีมผึ งและการคัดเลือกผึ งก่อนที่จะน้ามาทดลอง (วิธีดัดแปลงจาก Matsumoto 

et al., 2012) 

 การทดลองท าในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ผึ้งท่ีใช้ในการทดลองคร้ังนี้เป็นผึ้งให้

น้ าหวาน  (honey bee) หรือผึ้งพันธ์ุ Apis mellifera จ านวน 3 รัง มีประชากรภายในรังประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ตัว  

ผึ้งเหล่านี้ถูกเลี้ยงและดูแลในพื้นท่ีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าผึ้งท่ีจะ

น ามาทดลองมีช่วงอายุใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเลือกจับผึ้งด้วยสวิงท่ีบริเวณหน้ารังหรือผึ้งท่ีบินออกจากรัง ซึ่งพวกเหล่านี้

เป็นผึ้งในกลุ่มของผึ้งท่ีมีหน้าท่ีหาอาหาร (foragers) จะมีอายุใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจับผึ้งในช่วงเช้าช่วงเวลาประมาณ  

9.00-11.00 น. ผึง้ท่ีจับได้จะถูกน ามาท่ีหอ้งปฏบัิตกิารและน าไปใส่หลอดแก้วขนาด 15 มล. แยกแตล่ะตัวไว ้หลอดแก้วท่ีมี

ผึ้งอยู่ภายในจะถูกน าไปแช่ในน้ าแข็งเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้ผึ้งสลบและหยุดการเคลื่อนไหว หลังจากนั้นน า

ผึ้งท่ีสลบไปติดหลอดพลาสติกขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 ซม. โดยท าการติดเทปกาวท่ีบริเวณระหว่างส่วนอกและ

ส่วนหัวของผึ้ง ผึ้งท่ีถูกติดเทปจะสามารถขยับได้เพียงแค่ส่วนหัวและปากเท่านั้น (ภาพท่ี 1) ผึ้งเหล่านี้จะได้รับสารละลาย

น้ าตาลซูโครสความเข้มข้น 50% w/v อย่างเต็มอ่ิมโดยการน าไม้จิ้มฟันจุ่มลงในสารละลายน้ าตาลซูโครสแล้วไปแตะท่ี

บริเวณหนวดผึง้ ผึง้จะเกิดพฤตกิรรมการแลบลิน้ออกมา แล้วจึงท าการป้อนสารละลายน้ าตาลให้แก่ผึ้งได้กิน หลังจากนั้น

น าผึง้ไปปรับสภาพท่ีหอ้งมดืเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20-22 ชั่วโมงก่อนท่ีจะน ามาทดลอง 

 น าผึ้งท่ีปรับสภาพแล้วมาทดสอบ PER ก่อนท่ีจะน าไปทดลองจริง โดยการน าสารละลายน้ าตาลซูโครสเข้มข้น 

50 % w/v แตะไปท่ีบริเวณท่ีหนวดของผึ้ง 3 คร้ัง ผึ้งจะต้องมีการตอบสนองโดยการแลบลิ้นออกมาท้ังหมด 3 คร้ัง 

นอกจากนี้ผึ้งจะถูกทดสอบการได้รับกลิ่นมะลิ โดยท าการปล่อยกลิ่นมะลิให้แก่ผึ้งเป็นเวลา 6 วินาที (ดูดสารละลาย  

6 ไมโครลิตรลงบนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แล้วน ากระดาษกรองไปใส่หลอดฉีดยาขนาด 20 มล.  

เพื่อใช้เป็นแหล่งก าเนิดและสร้างกลิ่น) ผึ้งจะต้องไม่เกิดการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ท้ังสิ้นรวมไปถึงพฤติกรรมการแลบลิ้น

ออกมาหรือ PER ต้องไม่เกิดด้วยเช่นกัน ผึ้งท่ีผ่านการทดสอบท้ังสองขั้นตอนนี้จะถูกเลือกน ามาท าการทดลองในล าดับ

ถัดไป 

4. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และการตอบสนองต่อกลิ่นของผึ งพันธุ์จากพฤติกรรม Proboscis 

Extension Response (PER) (วิธีดัดแปลงจาก Matsumoto et al., 2012 และ Scheiner et al., 2013)  

  4.1 ชุดทดลอง (treatment, training) ในการสร้างการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขให้แก่ผึ้ง โดยผึง้จะได้รับสิ่งเร้า

ระหวา่งมะลิ( CS) และสารละลายน้ าตาลซูโครส 50% w/v (US) ไปพร้อม ๆ กัน ท าการทดลองโดยการปล่อยกลิ่นมะลิแก่

ผึง้เป็นเวลา 4 วนิาที หลังจากปล่อยกลิ่นมะลิ แล้ว 3 วนิาที น าสารละลายน้ าตาลซูโครส 50% w/v ไปแตะท่ีบริเวณหนวด

ของผึ้งในขณะท่ีก าลังปล่อยกลิ่นมะลิอยู่ ซึ่งผึ้งจะเกิดพฤติกรรมการแลบลิ้นออกมา (ภาพท่ี 1) แล้วจึงป้อนสารละลาย

น้ าตาลซูโครส ให้แก่ผึ้งเป็นเวลา 3 วนิาทีเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผึง้ ท าซ้ าเชน่เดิม 6 คร้ัง โดยแตล่ะคร้ังให้เวน้ชว่งห่างกันเป็น
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เวลา 10 นาที (Interval Time, ITI) ท าการจดบันทึกทุกครั้งในขณะท่ีก าลังปล่อยกลิ่น 3 วินาทีแรกก่อนท่ีจะมีการให้สาระ

ละลายน้ าตาลซูโครสแก่ผึ้ง ถ้าผึ้งมีการแสดงพฤติกรรม PER หรือการแลบลิ้นออกมาให้บันทึกว่าเป็นผลบวก (positive) 

แต่ถ้าหากผึ้งไม่ได้เกิดตอบสนองพฤติกรรมการแลบลิ้นออกมาจะบันทึกว่าเป็นผลลบ (negative) การท าซ้ าเช่นเดิมจะท า

ให้ผึง้เกิดการเรียนรู้และการจดจ ากลิ่นมะลิ 

  4.2 ชุดควบคุม (control, non-training) ท าการทดลองคล้ายเช่นเดียวกับในชุดทดลอง โดยการปล่อย

กลิ่น (CS) และการให้สารละลายน้ าตาลซูโครสแก่ผึ้ง (US) เช่นเดิม แต่สิ่งเร้าท้ังสองอย่างจะถูกให้แยกออกจากกัน ไม่ได้

ให้พร้อมกันเหมือนอย่างในชุดทดลอง เพื่อไม่ให้ผึ้งเกิดการเรียนรู้ระหว่างสิ่งเร้าท้ังสองอย่างนี้ แล้วท าการบันทึกผล

เชน่เดียวกับชุดทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผึ้งท่ีถูกจับเพื่อท่ีจะน ามาทดลอง (ซ้าย) ผึ้งถูกติดเทปกาวท่ีบริเวณส่วนหัวและส่วนอก ผึ้งสามารถขยับ

บริเวณสว่นหัวได้และสามารถเกิดการแสดงพฤตกิรรมการแลบลิน้หรือพฤตกิรรม PER ได้ โดยกลิ่น (CS) จะถูกกระตุน้

ท่ีบริเวณหนวด (ลูกศรสีแดง) ในขณะท่ีสารละลายน้ าซูโครส (US) จะกระตุน้ท่ีลิ้นของผึ้ง (proboscis) (ขวา) 
 

5. การศึกษาความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ้าต่อกลิ่น เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 24 ชั่วโมง

และ 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผึ งได้รับการฝกึให้เรียนรู้แบบมีเงื่อนไขต่อกลิ่น 

เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาทีหลังจากท่ีผึ้งได้ถูกฝึกให้เรยีนรู้แบบมเีงื่อนไขต่อกลิ่นแล้ว ผึง้เหลา่นีจ้ะถูกทดสอบว่า

มีความสามารถการเรียนรู้และการจดจ าแบบมีเงื่อนไขต่อกลิ่นมะลิหรือไม่ โดยท าการปล่อยกลิ่นมะลิเพียงอยา่งเดียว

เป็นเวลา 6 วินาที โดยท่ีไม่ให้สารละลายน้ าตาลซูโครสเป็นรางวัลและไม่มีการกระตุ้นด้วยสารละลายน้ าซูโครส  

แล้วสังเกตว่าผึ้งมีพฤติกรรมการตอบสนองโดยการแลบลิ้นออกมาหรือไม่ ถ้าผึ้งมีการแสดงพฤติกรรม PER หรือ 

การแลบลิ้นออกมา แสดงว่าผึ้งมีการเรียนรู้ต่อกลิ่นมะลิ แต่ถ้าผึ้งไม่แสดงพฤติกรรมแลบลิ้นออกมา แสดงว่าผึ้งไม่มี

ความสามารถในการเรียนรู้ต่อกลิ่นมะลิ แลว้ท าการจดบันทึกจ านวนผึ้งตัวท่ีมีการแสดงพฤตกิรรมการแลบลิน้ออกมา

และไม่แลบลิ้นออกมาในขณะท่ีปล่อยกลิ่นมะลิ ถ้าผึ้งมีการเกิดพฤติกรรมแลบลิ้นออกมาให้บันทึกว่าเป็นผลบวก 

(positive) แตถ่้าหากผึง้ไมไ่ด้เกิดตอบสนองพฤติกรรมการแลบลิน้ออกมาจะบันทึกว่าเป็นผลลบ (negative) ท าการทุด

ลองเช่นนี้ท้ังในชุดทดลองและชุดควบคุม เพื่อดูความสามารถในการตอบสนองและการเรียนรู้ของผึ้ง ว่าผึ้งสามารถ

เรียนรู้และจดจ ากลิ่นได้หรือไม่ 

ผึง้เหลา่นีจ้ะได้รับสารละลายน้ าตาลซูโครส 50% w/v อย่างเต็มอ่ิมและถูกน าไปเก็บไว้ท่ีหอ้งมืดดังเดิมเพื่อให้

ผึ้งลดความเครียด ผึ้งถูกเก็บและพักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงน ากลับมาทดสอบความสามารถในเรียนรู้และการ

จดจ าอกีครัง้หนึ่ง (retention test) เมื่อทดสอบความสามารถในการจดจ าเสร็จเรียบร้อยก็จะน าไปเก็บและพักเป็นเวลา

อีก 24 ชั่วโมง แล้วจึงน ากลับมาทดสอบความสามารถในการจดจ าอีกคร้ัง เพื่อดูความสามารถในการจดจ าเมื่อเวลา

ผ่านไป 48 ชั่วโมง  
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6. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 การแสดงพฤติกรรม PER หรือการท่ีผึ้งแลบลิน้ออกมาในระวา่งที่ผึง้ได้รับกลิ่นจะถูกบันทึกในชว่งระหว่างการ

ทดลองท้ังหมด 6 คร้ังและบันทึกหลังจากท่ีผึ้งได้พักเป็นเวลา 10 นาที 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง การบันทึกจะเป็นใน

รูปแบบ Binary คือ ถ้ามีการแสดงพฤติกรรม PER จะบันทึกเป็นเลข 1 ในขณะท่ีถ้าไม่มีการแสดงพฤติกรรมจะบันทึก

เป็นเลข 0 การค านวณจะน าเสนอในรูปของเปอร์เซ็นต์สัดสว่นท่ีได้จาก จ านวนผึง้ท่ีแสดงพฤตกิรรม PER ตอ่จ านวนผึง้

ท้ังหมดท่ีทดลอง ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดจะถูกทดสอบด้วย Kolmogorov–Smirnov test เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูลวา่มี

การกระจายตัวท่ีปกติหรือไม ่น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์เพื่อดูว่าผึ้งระหว่างชุดทดลองและชุดควบคุมมคีวามสามารถใน

การเรียนรู้และการตอบสนองตอ่กลิ่นได้แตกต่างกันหรือไม ่โดยใชว้ธีิ t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ในกรณีท่ีขอ้มูล

ท่ีได้มีการกระจายตัวแบบปกติ (parametric) หรือใช้วิธี Mann-Whitney U Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ในกรณีท่ี

ข้อมูลท่ีได้มีการกระจายตัวท่ีไมป่กต ิ(non-parametric) และใช้ t-test หรือ Wilcoxon Signed-Ranked test วิเคราะห์ดู

ความสามารถในการตอบสนองกลิ่น เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง  โดยการวิเคราะห์สถิติท้ังหมดจะใช้

โปรแกรม SPSS ver. 22.0 และใชโ้ปรแกรม GraphPad Prism 6 ในการทดสอบความแตกตา่งของค่าอื่นๆ และใชส้ร้าง

กราฟเพื่อแสดงผลการทดลอง 
 

ผลการทดลอง 
ผึง้ท่ีมีหน้าที่หาอาหารท้ังหมด 102 ตัว ถูกจับท่ีบริเวณหนา้รังและถูกน ามาคัดเลือกเพื่อท่ีจะใชใ้นการทดลอง 

โดยผึ้งท่ีจัดอยู่ในชุดลองจะถูกฝึกให้เกิดการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขต่อกลิ่นมะลิ (CS)  ในขณะท่ีผึ้งท่ีอยู่ในชุดทดลองจะ

ได้รับสิ่งเร้าเชน่เดียวกับกลุ่มทดลองแตส่ิ่งเร้าท่ีได้จะไมท่ าถูกท าให้เกิดการเรียนรู้แบบมเีงื่อนไข ผลการทดลองแสดงให้

เห็นว่า ผึง้ท้ังสองกลุ่มกอ่นท่ีจะน าฝึกให้เกิดการเรียนรู้ ผึง้ในกลุ่มทดลองมกีารตอบสนองโดยการแสดงพฤติกรรม PER 

8.467.81% และในกลุ่มทดลองมีการตอบสนองแสดงพฤติกรรม PER 14.4417.11% เมื่อน ามาทดสอบสถิติพบว่า

การแสดงพฤติกรรมของท้ังสองกลุ่มนี้ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด (P>0.05, Mann-Whitney U 

test, N= 58 ตัว) แต่หลังจากท่ีกลุ่มทดลองถูกฝึกให้เกิดการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขต่อกลิ่นมะลิ 6 คร้ังพบว่า ผึ้งในกลุ่ม

ทดลองมีการแสดงพฤติกรรม PER เพิ่มขึ้นเป็น 48.722.22% ในขณะท่ีชุดควบคุมไม่มกีารแสดงพฤติกรรม PER เลย 

(0%) และเมื่อน ามาทดสอบสถิติระหว่างสองกลุ่มนี้พบว่าพฤติกรรม PER ของท้ังสองกลุ่มมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001, Mann-Whitney U test, N= 58 ตัว) แสดงให้เห็นว่าผึง้มีความสามารถในตอบสนองต่อ

กลิ่นและมีการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นหลังจากท่ีได้รับกลิ่นซ้ าหลายครัง้ (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงแนวโนม้การเรียนรู้แบบมเีงื่อนไขตอ่กลิ่นของผึง้ 

ท่ีถูกฝึกให้เกิดการเรียนรู้และตอบสนองตอ่กลิ่นมะลเิป็นจ านวน 6 ครัง้ 
 

หลังจากท่ีผึ้งได้พักเป็นเวลา 10 นาที 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง ผึ้งถูกน ามาทดสอบความสามารถใน 

การเรียนรู้และการจดจ าต่อกลิ่นอีกครั้ง (Memory retention test) พบวา่ ผึง้ยังคงมีความสามารถในการตอบสนองต่อ

กลิ่นมะลิและมีการแสดงพฤติกรรม PER 42.826.27% ในขณะท่ีกลุ่มชุดควบคุมไมม่ีการตอบสนองต่อกลิ่นมะลิเลย 

และเมื่อให้ผึ้งได้พักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบวา่ผึง้ยังคงมีการแสดงพฤตกิรรม PER 48.722.22% แมว้า่จะกระตุน้ด้วย

การปล่อยกลิ่นมะลิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง ผึ้งยังคงมีการตอบสนองต่อกลิ่นมะลิและ

แสดงพฤติกรรม PER เช่นเดิม แต่มีแนวโน้มเกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีลดลงเหลือ 39.490.89% แต่อย่างไรก็ตาม

การลดลงหรือเพิ่มขึ้นท้ังสามช่วงเวลานี้ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.1964, Kruskal-Wallis 

test, N= 44 ตัว) นั่นหมายความว่าผึ้งยังคงมคีวามสามารถในการจดจ ากลิ่นและตอบสนองต่อกลิ่นมะลิได้แม้ว่าเวลา

จะผ่านไป 48 ชั่วโมง (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การทดสองความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ าของผึ้ง 

เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง 
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 นอกจากการใชก้ลิ่นมะลิซึ่งเป็นกลิ่นดอกไม้ท่ีผึง้คุ้นเคยเป็นสิ่งเร้าเงื่อนไขแล้ว ผู้วิจัยใช้สารละลายบิวทานอล 

(CS) เป็นสิ่งเร้าเงื่อนไขอกีชนดิหนึ่ง เพื่อดูว่าผึ้งสามารถตอบสนองตอ่สารเคมีสังเคราะห์และเป็นสารท่ีมีกลิ่นเฉพาะตัว

ได้หรือไม ่โดยมีวิธีการทดลองท าเช่นเดียวกับการใช้กลิ่นมะลิ จากผลการทดลองพบวา่ ผึง้มกีารแสดงพฤติกรรม PER

และตอบสนองต่อกลิ่นบิวทานอลจาก 6.115.36% เพิ่มขึ้นเป็น 48.896.74% (ภาพท่ี 4) หลังจากท่ีได้รับการฝึกให้

เกิดการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข และเมื่อน ามาทดสอบความสามารถในการจดจ ากลิ่นบิวทานอล พบว่า ผึ้งท่ีถูกฝึกเกิด

แสดงพฤติกรรม PER 48.896.74%, 41.678.33% และ 38.8912.73% เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที 24 ชั่วโมงและ 

48 ชั่วโมง ตามล าดับ (ภาพท่ี 4) ซึ่งผลจากกลิ่นของบิวทานอลและมะลิมีแนวโน้มเช่นเดียวกัน ผึ้งสามารถเกิดการ

เรียนรู้และการจดจ าท่ีเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับสิ่งเร้ากลิ่น (CS) เพิ่มมากขึ้น การตอบสนองของผึง้ตอ่กลิ่นท้ังสองชนดินี้มี

ความคล้ายคลึงกัน ผึ้งจะเร่ิมตอบสนองและแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อกลิ่นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง แต่

อย่างไรก็ตามถึงแม้ผึง้จะมกีารตอบสนองตอ่กลิ่นท่ีลดลง แต่การลดลงนี้ยังไมไ่ด้มคีวามแตกตา่งอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(P>0.05) นั่นหมายความว่า ผึง้ยังคงมีความสามารถในการจดจ ากลิ่นน้ันได้เมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงแนวโน้มการเรียนรู้แบบมเีงื่อนไขตอ่กลิ่นของผึง้ท่ีถูกฝึกให้เกิดการเรียนรู้และตอบสนองตอ่กลิ่น

บิวทานอลเป็นจ านวน 6 คร้ัง (ซ้าย) และกราฟแสดงความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ าของผึง้เมื่อเวลาผ่านไป 

10 นาที 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง (ขวา) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการศึกษาของผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีการศึกษา Olfactory conditioning หรือการศึกษาพฤติกรรม

แบบ Classical conditioning ของ Bitterman และคณะ (1983) สามารถน ามาใช้ทดลองได้จริงในผึ้งได้ ผึ้งสามารถแสดง

พฤติกรรมในการเรียนรู้และการจดจ าต่อกลิ่นได้ ผึ้งสามารถตอบสนองต่อกลิ่นมะลิและบิวทานอลโดยการแสดง

พฤติกรรมแลบลิ้นออกมาหรือ PER หลังจากท่ีถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นท่ีบริเวณหนวดของผึ้งและไม่ได้มีการกระตุ้นด้วย

สารละลายน้ าตาลซูโครสแต่อย่างใด นอกจากกลิ่นท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาคร้ังนี้แล้ว ยังมีสารและกลิ่นอื่น ๆ ท่ีมี 

การรายงานและศึกษาแล้วพบวา่ผึง้ก็สามารถตอบสนองต่อสารเหลา่นั้นได้ เชน่ กลิ่นจากดอกคารเ์นชัน (Bitterman et 

al. ,1983) ลาเวนเดอร์ (Morgan et al., 1998) และซินนามอน (Abramson et al., 2008) หรือสารเคมีสังเคราะห์ เช่น 

Hexanol, Nonanol และ Octanone เป็นต้น (Guerrieri et al., 2005) บิวทานอลเป็นหนึ่งในสารท่ี Reinhard และคณะ  

ได้ท าการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้และการจดจ ากลิ่นของผึง้ พบว่า ผึ้งสามารถตอบสนองต่อกลิ่นบิวทานอล

และจดจ ากลิ่นบิวทานอลได้ แตใ่นการศึกษาของเขาให้ผึง้ได้เกิดการเรียนรู้และจดจ ากลิ่นเป็นระยะเวลาสองวัน โดยวัน
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แรกให้ผึง้ได้เรียนรู้ต่อกลิ่นจ ำนวน 3 ครัง้ และในวันท่ีสองอกีเป็นจ ำนวน 1 ครัง้ จำกผลพบวำ่ ผึง้สำมำรถตอบสนองตอ่

บิวทำนอลจำกเร่ิมต้น 0% จนไปถึง 75-80% ในวันท่ีสอง ในขณะท่ีผลของผู้วิจัยในคร้ังนี้  ผึ้งตอบสนองและ 

มกีำรแสดงพฤติกรรมเพียง 48.89% เท่ำนัน้ แสดงให้เห็นว่ำกำรตอบสนองตอ่กลิ่นหรือกำรแสดงพฤตกิรรมของผึ้งใน

งำนของ Reinhard และคณะได้ผลท่ีชัดเจนกว่ำ ผึ้งสำมำรถตอบสนองต่อบิวทำนอลได้ดีกว่ำ (Reinhard et al., 2010) 

ในกระบวนกำรและวิธีกำรทดลองเพื่อท ำให้ผึ้งเกิดกำรเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขต่อกลิ่นนัน้ มหีลำยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ระยะเวลำท่ีเวน้ช่วงในกำรฝึกแตล่ะคร้ัง (Interval time, ITI) ระยะเวลำยิ่งเวน้ช่วงมำก (10 ถึง 30 นำที) ส่งผลให้ผึง้เกิด

กำรเรียนรู้และกำรจดจ ำแบบ Long-term memory คือมีระยะเวลำกำรจดจ ำท่ียำวนำนมำกกว่ำ 48 ชั่วโมง ในขณะท่ี

ถ้ำระยะเวลำท่ีเว้นช่วงแต่ละคร้ังน้อย ๆ (30 วินำที หรือ 1 นำที) จะส่งผลให้ผึ้งมีกำรเรียนรู้และกำรแสดงพฤติกรรม

แบบ Short-term memory คือมีระยะเวลำกำรจดจ ำท่ีสั้นสำมำรถจดจ ำได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (Menzel et al., 2001)  

จึงแสดงให้เห็นว่ำผึ้งท่ีน ำมำฝึกให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรจดจ ำในกำรศึกษำนี้ มีควำมสำมำรถในกำรจดจ ำและยังคง

แสดงพฤติกรรมแลบลิ้นเมื่อได้กลิ่นถึงแม้จะผ่ำนเวลำมำ 48 ชั่วโมงแล้วก็ตำม นอกจำกระยะเวลำท่ีเว้นช่วงในกำรฝึก

แต่ละคร้ังแล้ว จ ำนวนคร้ังของกำรฝึกให้ผึง้เกิดกำรเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขก็มีผลเช่นเดียวกัน ยิ่งจ ำนวนคร้ังในกำรฝึกให้

ผึ้งเรียนรู้มำกขึ้นจะส่งผลให้ผึ้งสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้และจดจ ำได้ดีมำกขึ้น จะท ำให้ผึ้งสำมำรถเกิดกำรจดจ ำ  

แบบ Long-term memory (Sandoz et al., 1995; Menzel and Mu ̈ller, 1996) แต่ถ้ำหำกจ ำนวนคร้ังในกำรฝึกมำก

เกินไป จะส่งผลให้ผึง้จะตอบสนองต่อสำรละลำยน้ ำตำลซูโครสน้อยลงเพรำะผึง้จะเกิดกำรอิ่มอำหำรและจะไม่แสดง

พฤตกิรรมกำรแลบลิน้ออกมำเมื่อถูกกระตุน้ดว้ยสำรละลำยน้ ำตำลซูโครส (Menzel et al., 2001) 

นอกจำกปัจจัยท่ีกล่ำวมำข้ำงตน้แลว้ อำจจะมปัีจจัยอ่ืนท่ีส่งผลตอ่กำรเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขและกำรจดจ ำของ

ผึ้งมีได้หลำยปัจจัย หนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงได้แก่ ปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม (Frost et al., 2012) เช่น สภำพอำกำศ 

ฤดูกำล อุณหภูมิ  เป็นต้น รวมไปถึงเวลำกำรออกหำอำหำรของผึ้งก็มีผลเช่นเดียวกัน (Scheiner et al., 2003; Hadar 

and Menzel, 2010)  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงภำยในฤดูกำลนั้นหรือ 

กำรเปลี่ยนแปลงในระหวำ่งวันล้วนแตส่่งผลตอ่กำรแสดงพฤตกิรรม PER และกำรเรียนรู้ของผึง้ กำรทดลองจึงควรท ำ

หลำยๆวัน เพื่อลดปัจจัยท่ีส่งผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของวันนัน้ และท่ีส ำคัญที่สุดคือชุดทดลองและชุดควบคุมจ ำเป็น

จะต้องท ำในวันและเวลำเดียวกัน เพื่อท่ีว่ำทุกกลุ่มกำรทดลองจะได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมเหมือน ๆ 

กัน และปัจจัยสุดท้ำยท่ีส่งผลถึงกำรแสดงพฤตกิรรมกำรเรียนรู้และกำรจดจ ำของผึง้ก็คือปัจจัยภำยใน เช่น สำยพันธ์ุ

ของผึ้ง พันธุกรรมและอำยุขัยของผึ้ง (Pankiw and Page, 2000) 

ในกำรศึกษำคร้ังนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำกลิ่นเป็นหนึ่งในสิ่งเร้ำท่ีผึ้งตอบสนองได้ดีและสำมำรถน ำมำใช้ทดสอบ

ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และกำรจดจ ำของผึ้งได้ ผึ้งสำมำรถเกิดพฤติกรรมกำรเรียนรู้แบบ Olfactory conditioning 

โดยมีสิ่งเร้ำเงื่อนไขคือกลิ่น เมื่อใดก็ตำมท่ีผึ้งได้รับกลิ่นนั้น ผึ้งเหล่ำมันก็จะเรียนรู้ว่ำมันก ำลังจะได้รับอำหำร ผึ้ง

เหลำ่นั้นก็จึงแสดงพฤตกิรรมกำรแลบลิน้ออกมำหรือแสดงพฤติกรรม PER นั่นเอง อย่ำงไรก็ตำมไม่ได้มีแค่ผึ้งชนดิ Apis 

mellifera ชนิดเดียวเท่ำนั้นท่ีแสดงพฤติกรรมเหล่ำนี้ ยังมีผึ้งชนิดอื่นท่ีสำมำรถเกิดพฤติกรรมกำรเรียนรู้แบบนี้ได้ เช่น 

Meliponula ferruginea หรือชันโรง (Henske et al., 2015) และ Apis cerana หรือผึ้งโพรง (Wang and Tan, 2014) เป็น

ตน้ ในประเทศไทยยังมผีึง้อีกหลำยขนดิท่ียังไมไ่ด้มผีู้ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้และยังขำดวธีิกำรท่ีเหมำะสม งำนวจิัย

นี้จึงเป็นเสมอืนจุดเร่ิมตน้เพื่อท่ีจะได้น ำไปประยุกตใ์ชต้อ่ไปในอนำคต 
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อนุกรมวิธานและบาร์โค้ดดีเอ็นเอในผึ งเกาเหว่าสกุล Thyreus Panzer, 1806  

ในประเทศไทย 

Taxonomy and DNA Barcoding of Cleptoparasitic Bee Genus Thyreus Panzer, 

1806 in Thailand  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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับผึง้กาเหว่าสกุล Thyreus Panzer, 1806 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีอยูน่อ้ย  

ซึ่งจากรายงานการศึกษาล่าสุดพบว่าในประเทศไทยมีผึ้งในสกุลนี้ด้วยกันท้ังหมด 6 ชนิด นอกจากนั้นยังพบปัญหา 

cryptic species และ sexual dimorphism ท าให้รูปวิธานท่ีใช้ในการระบุชนิดสามารถใช้จัดจ าแนกได้เฉพาะในผึ้งเพศผู้  

จากปัญหาข้างต้นจึงได้มีการน าข้อมูลทางพันธุกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางสัณฐานวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมูลการ

ระบุชนิดท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ในการศึกษาคร้ังนี้ เลือกใช้ยีน Cytochrome c Oxidase I (COI) มาเป็นเคร่ืองหมายทาง

พันธุกรรม โดยตัวอย่างผึ้งท้ังหมดจะถูกจัดจ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากนั้นตัวอย่างท่ีถูกเก็บ

รักษาไว้ใน 95%เอทานอล จะถูกเพิ่มจ านวนยีน COI ด้วยไพรเมอร์ LepF1 และ LepR1 ในการหาล าดับนิวคลีโอไทด์ 

ข้อมูลทีได้จะถูกท าการจัดเรียงด้วยโปรแกรม MUSCLE และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ุเชิงวิวัฒนาการด้วยวิธี Bayesian 

ผ่านโปรแกรม BEAUti แลaะ BEAST เวอร์ชั่น 1.8.4 แบบ MCMC และสุ่มเก็บตัวอย่างทุก ๆ 20,000 รุ่น จากการ

วิเคราะห์ผลพบว่าผึ้งสกุลนี้ในประเทศไทยแยกกันออกเป็น 8 ชนิด (posterior probability > 0.95) ประกอบด้วย  

T. massuri, T. callurus, T. cf. cyathiger, T. ceylonicus, T. himalayanensis,T. centrimacula และอกี 2 กลุ่มท่ีคาดวา่จะ

เป็นชนดิใหม่  เนื่องจากในเพศผู้มีลักษณะของอวัยวะสบืพันธ์ุและแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 แตกตา่งไปจากชนิดอ่ืน ๆ  
 

ค้าส้าคัญ:   อนุกรมวธิาน, ผึง้โดดเดี่ยว, ดีเอ็นเอบารโ์คด 
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Abstract 
Bee genus Thyreus Panzer, 1860 is rarely studied in Southeast Asia.  A recent review suggested there 

are six Thyreus species in Thailand; however, identification key for the group is inadequate since cryptic species 

and sexual dimorphism pose difficulties to the taxonomy of the group.  Therefore, DNA Barcoding methods were 

implemented to resolve the problems via using mtDNA gene, cytochrome c oxidase I (COI) , as a genetic marker 

for species identification.  All Thyreus specimens were identified to morphospecies.  The COI gene of specimens 

preserved in 95% EtOH was amplified using primers LepF1 and LepR1. Sequences were aligned using MUSCLE. 

Phylogenetic tree was inferred using Bayesian inference in BEAUti and BEAST version 1.8. 4 using a Metropolis-

coupled Markov Chain Monte Carlo (MCMCMC) algorithm from randomly generated starting trees for 200 million 

generations with sampling every 20,000 generations. The phylogenetic analysis of Thai Thyreus displayed strong 

support (>0.95 posterior probability) for eight monophyletic clades including T. massuri, T. callurus, T. cf. cyathiger, 

T.  ceylonicus, T.  himalayanensis, T.  centrimacula and two new putative species.  In addition, the male genitalia 

and 7th sternite of the new putative species are different from the other described taxa, despite the similarity in 

color patterns on thorax and abdomen.  

Keywords:   Taxonomy, Solitary bee, DNA barcoding 
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บทน้า  
 ผึ้งกาเหว่าสกุล Thyreus Panzer,1806 เป็นผึ้งท่ีมีการด ารงชีวิตแบบโดดเดี่ยว ถูกจัดอยู่ในวงศ์ย่อย 

Nomadinae เผ่า Melectini ล าตัวมีสีด า ปกคลุมด้วยขนสีขาว ฟ้า หรือฟ้าอมเขียว ปัจจุบันมีรายงานเกี่ยวกับผึ้งสกุลนี้

มากกว่า 113 ชนิดท่ัวโลก โดยมีการกระจายตัวอยู่บริเวณเขตโลกเก่าและทวีปออสเตรเลีย (Ascher and Pickering, 

2017) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งสกุลนี้มีอยู่น้อยมาก โดยจากการรวบรวมงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องและเป็นท่ียอมรับเกี่ยวกับ Thyreus ได้แก่ งานวิจัยของ Lieftinck (1962) โดยผู้วจิัยได้ศึกษาอนุกรมวธิานและ

ลักษณะสัณฐานวิทยาของผึง้สกุล Thyreus จากตัวอยา่งทั่วโลก และได้สร้างรูปวิธานท่ีใชใ้นการระบุชนดิของ Thyreus 

ท้ังในทวีปยุโรป (Lieftinck,1968) เอเชียและออสเตรเลีย (Lieftinck,1962) แต่รูปวิธานดังกล่าวสามารถใช้ระบุชนิดได้

เพียงในผึ้งเพศผู้เท่านั้น เนื่องจากมีการศึกษาในตัวอย่างเพศเมียน้อยมาก และไม่มีรายงานเกี่ยวกับลักษณะท่ีมี

ความส าคัญที่จะใชร้ะบุชนดิของผึง้เพศเมยี นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาในขอบเขตท่ีกวา้ง ท าให้มีตัวอยา่งจากประเทศ

ไทยค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ข้อมูลทางอนุกรมวิธานและลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีใช้ในการจัดจ าแนกผึ้ง

สกุล Thyreus ในประเทศไทยยังคงมคีวามไมช่ัดเจนและสมบูรณ์เพยีงพอ  

 นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Ascher และ Pickering (2017) ท่ีได้มีการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับ Thyreus ท่ัวโลก ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1775 จนถึงปัจจุบันได้ระบุว่าในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะพบผึ้งสกุล Thyreus  

7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ T. callurus (Cockerell, 1919), T. ceylonicus (Friese, 1905), T. cyathiger (Lieftinck, 1962),  

T.  decorus (Smith, 1852) , T.  himalayensis (Radoszkowski, 1893) , T.  irena ( Lieftinck, 1962)  และ  T.  massuri 

(Radoszkowski, 1893) แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ได้ท าการศกึษา

จากตัวอย่างจริง ส่วนในงานวิจัยของเพ็ญทิพย์ วิทิตพงษ์ (2558) ท่ีได้ท าการทบทวนอนุกรมวิธานของผึ้งในสกุล 

Thyreus ท่ีพบในประเทศไทยตัง้แตปี่ พ.ศ.2463 จนถึง 2556 จ านวน 101 ตัวอยา่ง พบวา่ในประเทศเทศไทยมี Thyreus 

6 ชนิด โดยเป็นชนิดท่ีเคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาแล้ว  4 ชนิด ได้แก่ T. callurus (Cockerell, 1919),  

T.  ceylonicus ( Friese, 1950) , T.  himalayensis (Radoszkowski, 1893)  แ ล ะ  T.  massuri (Radoszkowski, 1893) 

นอกจากนี้ยังพบ T. novaehollandiae (Lepeletier, 1841) ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบในประเทศไทยมาก่อนและ  

T. cf. cyathiger (เพ็ญทิพย์ วิทิตพงษ์, 2558) ซึ่งคาดว่าเป็นชนิดใหม่ เนื่องจากมีลักษณะสัณฐานภายนอกท่ีคล้ายกับ 

T. cyathiger (Lieftinck, 1962) แตพ่บวา่ลักษณะของแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 มคีวามแตกตา่งกัน ซึ่งลักษณะดังกลา่วเป็น

ลักษณะท่ีส าคัญท่ีใชใ้นการระบุชนดิ  

จะเห็นได้วา่ข้อมูลท่ีได้จากงานวจิัยของเพ็ญทิพย์ วทิิตพงษ์ (2558) กับ Ascher และ Pickering (2017) ยังคงมี

ความขัดแย้งกันอยู ่นอกจากนี้ยังพบปัญหา cryptic species หรือภาวะท่ีสิ่งมชีวีติคนละชนิดมีลักษณะสัณฐานภายนอก

ท่ีใกล้เคียงกันอย่างมาก โดยคาดวา่ T. ceylonicus และ T. himalayanensis เพศผู้มีแนวโน้มท่ีจะเป็น cryptic species ซึ่ง

นอกจากจะมีลักษณะทางสัณฐานที่ใกล้เคียงกันแลว้ ลักษณะของอวัยวะสืบพันธ์ุและแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 ยังมีรูปร่าง

ท่ีคลา้ยคลึงกันเป็นอยา่งมาก และยังพบปัญหาของ sexual dimorphism หรือการท่ีสิ่งมชีวีติชนดิเดียวกันมลีักษณะทาง

สัณฐานภายนอกท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเพศ โดยพบได้อย่างเด่นชัดใน T. himalayensis และ T. 

ceylonicus ซึ่งนอกจากลักษณะทางสัณฐานภายนอกของตัวอยา่งเพศผู้จะต่างกับเพศเมยีแล้ว ลักษณะเด่นท่ีพบในเพศ

ผู้ เชน่ สันนูนปลายแหลมบริเวณ femur ของขาหลัง กลับไม่พบในตัวอยา่งเพศเมยี จึงท าให้ไมส่ามารถจะระบุชนิดของ

ตัวอย่างเพศเมียโดยใช้การเทียบเคียงกับลักษณะกับตัวอย่างเพศผู้ได้  ท าให้สามารถระบุชนิดของตัวอย่างเพศเมียได้

เพียง 1 ชนิดเท่านั้น คือ T. massuri ส่วนท่ีเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มชนิดย่อย คือ T. himalayaensis species-group 

ซึ่งประกอบด้วย T. himalayanensis และ T. ceylonicus และ T. callurus species-group ซึ่งประกอบด้วย T. callurus T. 
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cf. cyathiger และ T. novaehollandiae โดยใช้ลักษณะการเรียงตัวของเส้นขนท่ีบริเวณส่วน mesoscutum และ first 

gastal tergite 

จากปัญหาข้างต้นจึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ในงานวิจัย เพื่อศึกษาข้อมูลทางชีวโมเลกุลของผึ้งสกุล Thyreus  

ในประเทศ โดยจะเลือกใช้ยีน Cytochrome c Oxidase I (COI) เป็นเคร่ืองหมายทางพันธุกรรมเป็นบาร์โคดดีเอ็นเอ 

(DNA Barcode) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางสัณฐานวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดจ าแนกท่ีชัดเจนยิ่งขึ้ น และ

สามารถใช้ขอ้มูลในการระบุชนดิในผึง้เพศเมยีได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมตัวอย่างและจัดจ้าแนกชนิด 

 ท าการรวบรวมตัวอย่างผึ้งสกุล Thyreus จากพิพิธภัณฑ์ 5 แห่ง ในประเทศไทย จ านวน 101 ตัวอย่าง ท่ีเก็บ

มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2463–2556 ซึ่งเป็นเพศผู้ 61 ตัวอยา่ง และเพศเมยี 40 ตัวอยา่ง จากพิพิธภัณฑส์ถานธรรมชาติวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, ภาควิชากีฎวทิยาและโรคพชื คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะ

เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

นอกจากตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังมีตัวอย่างท่ีได้จากการออกภาคสนามในประเทศไทย ซึ่งถูกเก็บ

รักษาไว้ในเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70 โดยเพ็ญทิพย์ วิทิตพงษ์ (2558) ได้ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว จ านวน 68 

ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเพศผู้ 43 ตัวอย่างและเพศเมีย  25 ตัวอย่างจากจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ นครราชสีมา 

กาญจนบุรี นครปฐมและตรัง นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2560-2561 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพิ่มเติมจาก

จังหวัดกาญจนบุรี เชยีงใหม่ สงขลาและสุราษฎร์ธานี ตอ่มาท าการจัดจ าแนกชนดิตามลักษณะทางสัณฐานวทิยา โดย

ใชรู้ปวธิานของ Lieftinck (1962) และเพ็ญทิพย ์วิทิตพงษ์ (2558)  

2. การศึกษาทางชีวโมเลกุล 

  2.1 การสกัดดีเอ็นเอ 

  น าขาคู่หน้าข้างขวาของตัวอย่างมาท าการสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัด TIANamp Genomic DNA Kit 

จากนั้ นท าการเพิ่ มป ริมาณยีน  COI ด้วยเทคนิคพอริ เมอเรสเชนรีแอดชั่ น  โดยใช้ ไพรเมอร์  LepF1 5’-

ATTCAACCAATCATAAAGATAT-3’ and LepR1 5’-TAAACTTCTGGATGTCCAAAAA-3’ ท าการเตรียม mixture reaction 

ในหลอด 1.5 ไมโครลิตร ประกอบด้วย PCR buffer ความเข้มข้น 10 เท่า xปริมาตร 2.5 ไมโครลิตร dNTP ความเข้มข้น 

10 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 0.1 ไมโครลิตร MgCl2 ความเข้มข้น 50 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ไพรเมอร์ 

ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร ชนิดละ 0.5 ไมโครลิตร Taq-Polymerase ความเข้มข้น 1.25 U ปริมาตร  

0.2 ไมโครลิตร ดีเอ็นเอต้นแบบ ปริมาตร 2 ไมโครลิตร และน้ ากลั่น 18.2 ไมโครลิตร ปริมาตรสุทธิ 25 ไมโครลิตร 

  ขั้นตอนการท า PCR จะเร่ิมจากให้อุณหภูมิ ท่ี 94 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที ตอ่มาท าปฎกิรยิา

ท่ีอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วนิาทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาทีและอุณหภูม ิ72 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาทีโดยจะท าปฏิกริยาท้ังหมด 29 รอบ ก่อนท่ีจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย อุณหภูมิท่ี 72 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที และจะคงอุณหภูมท่ีิ 4 องศา (Sheffield et al, 2009). 
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  โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะถูกน ามาตรวจสอบขนาดและคุณภาพเทคนิคเจลอิเล็คโทรโฟรีซิส และน าดี

เอ็นเอท่ีได้มาท าให้บริสุทธ์ิด้วยชุดสกัด TIANGEN Universal DNA purification kit จากนั้นดีเอ็นเอท่ีได้จะถูกส่งน าไปหา

ล าดับนิวคลีโอไทด์ ต่อมาท าการจัดเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วยโปรแกรม MUSCLE version 3.6 (Edgar, 2004) และ

ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของล าดับนิวคลีโอไท์ผ่านโปรแกรม BioEdit version 7.2.6.1 (Hall, 1999) จากนั้น

ล าดับนวิคลีโอไทดข์องตัวอยา่งทัง้หมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล Genbank  

2.2 การวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์เชงิววิัฒนาการ 

  ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ุเชิงววิัฒนาการด้วยวธีิ Bayesian ผ่านโปรแกรม BEAUti และ BEAST 

เวอร์ชั่น 1.8.4 แบบ MCMC และสุ่มเก็บตัวอย่างทุกๆ 20,000 รุ่น ตัดข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงร้อยละ 20 ของข้อมูลตอนต้น 

ด้วยค าสัง burn-inและท าการค้นหาโมเดลท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้ Akaike Information Criterion (AIC) (Akaike, 1974) 

และ Bayesian Information Criterion (BIC) (Zhao, 2013)  

2.3 การก้าหนดขอบเขตชนิดของสิ่งมีชีวิต (Species delimitation) 

   ท าการวิเคราะห์การก าหนดขอบเขตของสิ่งมีชีวิตโดยจะใช้โมเดล  2 รูปแบบ ประกอบด้วย 

Automated Barcodion Gap Discovery (ABGD)  (Puillandre et al. , 2012)  และ  Generalized Mixed Yule Coalescent 

(GMYC) (Pons et al., 2006) 
 

ผลการศึกษา 

1. การศกึษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 จากการจัดจ าแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยใช้รูปวิธานของ Lieftinck (1962) และเพ็ญทิพย์ 

วิทิตพงษ์ (2558) พบว่าสามารถจัดจ าแนกชนิดได้ท้ังหมด 9 ชนิด ประกอบด้วย 6 ชนิดท่ีเคยมีรายงานการค้นพบใน

ประเทศไทย (T. massuri, T. callurus, T. cf. cyathiger, T. ceylonicus, T. himalayanensis, T. novaehallandae) 1 ชนิด 

ซึ่งเป็นชนดิท่ียังไมเ่คยมีรายงานการค้นพบในประเทศไทย (T. centrimacula (Pérez, 1905)) และอกี 2 ชนิดท่ีคาดวา่จะ

เป็นชนดิใหม่ โดยพบวา่ลักษณะส าคัญที่น ามาใชใ้นการจัดจ าแนก ประกอบด้วย femur ของขาคู่หลัง ซึ่งจะมลีักษณะท่ี

แตกตา่งกันทัง้หมด 4 รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 ส่วนปลายไม่พบสันนูน (ภาพท่ี 2c) พบในเพศเมยีทุกชนิด และเพศผู้ในกลุ่ม 

T. novaehallandae,T. massuri, T. cf. cyathiger และ Thyreus sp.1 รูปแบบท่ี 2 ส่วนปลายยกสูงบริเวณสันนูนมี

ลักษณะแหลม (ภาพท่ี 2b) พบในเพศผู้กลุม่ T. ceylonicus, T. himalayanensis, และ T. centrimacula รูปแบบท่ี 3 ส่วน

ปลายยกสูงบริเวณสันนูนมีลักษณะมน (ภาพท่ี 2a) พบในเพศผู้กลุ่ม T. callurus เท่านั้น รูปแบบท่ี 4 ส่วนปลายยกสูง

เพียงเล็กน้อยบริเวณสันมีลักษณะแหลม (ภาพท่ี 2d) พบในเพศผู้กลุ่ม Thyreus sp.2 ซึ่งคาดว่าจะเป็นชนดิใหม่ ต่อมา

ลักษณะ tibia ของขาคู่กลาง พบว่าแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบท่ี 1 มีลักษณะคล้ายทรงกระบอก 

ตรงส่วนฐานจะกว้างกว่าส่วนตน้ ปกคลุมด้วยขนสีขาวและฟ้าประปราย พบหนามบริเวณสว่นกลางไปจนถึงสว่นปลาย 

(ภาพท่ี 3c) พบในเพศเมียทุกชนิด และเพศผู้ในกลุ่ม T. ceylonicus, T. himalayanensis, และ T. centrimacul รูปแบบท่ี 

2 ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ปกคลุมด้วยขนสีขาวและมีขนสีน้ าตาลแซมเล็กน้อยบริเวณส่วนกลางและส่วนปลาย 

(ภาพท่ี 3b) พบในเพศผู้กลุ่ม T. novaehallandae และ T. massuri และรูปแบบท่ี 3 ขาส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงขยาย

ใหญ่และมีขนสีน้ าตาลและขาวปกคลุมหนาแนน่ (ภาพท่ี 3a) พบในกลุ่มท่ี T.cf cyathiger และ Thyreus sp.1 นอกจากนี้

ยังพบวา่เซลลปี์กที่อยู่ใต้เส้น subcostal vein ของผึ้งชนิด T. massuri ท้ังในเพศผู้และเพศเมยีจะมีลักษณะโปร่งใส (ภาพ

ท่ี 4) ซึ่งแตกต่างไปจากชนิดอื่นๆ ท่ีพบ เนื่องจากเซลล์ปีกส่วนนี้ในชนิดอื่นๆ จะมีลักษณะทึบแสง ต่อมายังพบว่า

ลักษณะของขนบริเวณอกและล าตัวของผึง้แตล่ะชนิดมรูีปแบบท่ีแตกตา่งกันไปและมีลักษณะรูปแบบท่ีคล้ายกันในเพศ
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ผู้และเพศเมียท่ีเป็นชนิดเดียวกัน (ภาพท่ี 1) นอกจากนั้นลักษณะโครงสร้างอวัยวะสืบพันธ์ุและแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 

ของเพศผู้ในแตล่ะชนิดก็มคีวามแตกตา่งกันอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 5) 

2. ขอบเขตการกระจายพันธุ์ 

 จากการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้พบว่าผึ้งในสกุล Thyreus มีการกระจายตัวครอบคลุมพื้นท่ีในประเทศไทย  

โดยพบว่าชนิด T. himalayanensis มีการกระจายตัวอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ พะเยา น่าน เลย พิษณุโลก เพรชบูรณ์  

นครสวรรค์ นครปฐม กรุงเทพ ราชบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานีและตรัง T. ceylonicus การกระจายตัวอยู่ในจังหวัด 

เชียงใหม่ พะเยา น่าน สกลนคร เพรชบูรณ์ นครปฐม นครราชศรีมา จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพรชบุรี ,  

T. centrimacula มีการกระตัวอยู่ในจังหวัดสกลนครและสุราษฎร์ธานี ส่วน T. cf cyathiger มีการกระจายตัวอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน เพรชบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี เพรชบุรี นครปฐม ขอนแก่นและสกลนคร, 

T. callurus มกีารกระจายตัวอยู่ในจังหวัดนครปฐมและพังงา, T. massuri พบวา่มีการกระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน พะเยา และสุราษฎร์ธานี และ T. novaehallandae มีการกระจายตัวอยู่จังหวัดนครปฐม, Thyreus sp.1 

และ Thyreus sp.2 มกีารกระจายอยูใ่นจังหวัดเชยีงใหม่และสุราษฎร์ธานี  

3. sequence data 

 ผลจากการสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มจ านวนยีน COI พบว่าสามารถเพิ่มจ านวนยีน COI จากตัวอย่างท่ีถูกเก็บ

รักษาไว้ใน 95% เอทานอลได้ส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามในตัวอย่างท่ีได้รวบรวมจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยซึ่งเป็น

ตัวอย่างแห้งซึ่งไม่ประสบความส าเร็จในการสกัดและเพิ่มจ านวนยีน COI และเนื่องจากในชนิด T. novaehallandae  

มีเพียงตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างแห้งเท่านั้น จึงท าให้ขาดข้อมูลทางพันธุกรรมจากกลุ่มดังกล่าว จากผลท่ีได้พบว่ายีน 

COI ท่ีเพิ่มจ านวนได้มคีวามยาวประมาณ 680 คู่เบส  

 

 

 

 

 

 

 

 



1983 

 
 

-Proceeding- 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดเรียงเส้นขนบริเวณอกและส่วนท้องทางด้าน ventral และ lateral ในชนดิ (a,f,k,p)  

T. himalayanensis, (b,g,l,q) T. callurus, (c,h,m,r) T. novaehollandae), (d,I,n,s) T. cf. cyathiger และ (e,j,o,t) T. massuri 
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ภาพที่ 2 แสดง femur ของขาคู่หลังข้างซ้ายในชนดิ (a) 𝑀T. callurus, (b) 𝑀T. himalayanensis, 𝑀T ceylonicus และ 

𝑀T.  centrimacular, (c)  𝑀T.  cf cyathiger, 𝑀 T.  novaehollandae,𝑀T.  massuri และ 𝑀Thyreus sp.1 และ (d) 

𝑀Thyreus sp.2  

 

                            
ภาพที่ 3 แสดง tibia ของขาคู่กลางในชนดิ (a) 𝑀 T. cf cyathiger,(b)𝑀T. massuri, (c)𝑀 T. himalayanensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงเซลล์ปีก (subhyaline cell) ท่ีอยูใ่ตเ้ส้น subcostal vein ของผึง้ชนดิ T. massuri 
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ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธ์ุของเพศผู้ทางด้าน dorsal, ventral และแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 ในชนดิ 

(a)𝑀T. himalayanensis, (b)𝑀T. ceylonicus, (c)𝑀T.centrimacular, (d)𝑀T. cf cyathiger, (e) 𝑀Thyreus sp.1 and 

(f)𝑀Thyreus sp.2 

 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชงิวิวัฒนาการ 

ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ุเชิงวิวัฒนาการ ด้วยวิธี Bayesian โดยใช้โมเดล GTR+G ภายใต้ Akaike 

Information Criterion (AIC) มีค่า -InL=3185.2711 จากผล phylogenetic tree ท่ีได้ (ภาพท่ี 6) เมื่อก าหนดขอบเขตชนิดตาม

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่าสามารถแบ่งได้เป็นท้ังหมด 8 ชนิด ประกอบด้วย T. massuri, T. callurus, T.cf cyathiger, 

T.himalayanensis, T. ceylonicus, T. centrimacula, Thyreus sp.1 และ Thyreus sp.2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการหาขอบเขต

ชนิดด้วยวิธี ABGD ส่วนผลจากการหาขอบเขตชนิดด้วยวิธี GMYC ให้ผลสอดคล้องกันในกลุ่ม T. massuri, T. callurus,  

T.cf cyathiger, T. ceylonicus, T. centrimacula, Thyreus sp.1 และ Thyreus sp.2 ยกเวน้ในกลุ่ม T.himalayanensis ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิดย่อย จาก phylogenetic tree ท่ีได้พบว่า T. massuri เป็นชนิดแรกท่ีแยกเคลดออกมาจากกลุ่มอื่นๆ ด้วยค่า 

posterior probability > 0.95 และภายในเคลดประกอบไปด้วยตัวอยา่งท้ังเพศผู้และเพศเมยี ในเคลดตอ่มาจะมีการแยกกัน

ออกเป็น 2 เคลดใหญ่ โดยเคลดแรกประกอบด้วย T. callurus, T. cf cyathiger และ Thyreus sp.1 โดยท่ี T. callurus มคีวาม

ใกล้ชิดกับ Thyreus sp.1 มากกวา่ T. cf cyathiger ส่วนเคลดใหญ่อีกเคลทนงึประกอบด้วย T.himalayanensis, T. ceylonicus, 

T. centrimacula และ Thyreus sp.2 โดยพบว่า T. himalayanensis มีความใกล้ชิดกับ T. ceylonicus มากท่ีสุด ตามด้วย  

T. centrimacula และ Thyreus sp. 2 ตามล าดับ นอกจากนี้คา่ posterior probability ในทุกๆ เคลดท่ีแยกออกไปในแต่ชนิดยัง

มีค่า > 0.95 และยังพบว่าในแต่ละชนิดประกอบไปด้วยตัวอย่างท้ังเพศผู้และเพศเมีย ยกเว้นกลุ่ม T. centrimacula  

กลุ่มเดียวเท่านัน้ท่ีไมพ่บตัวอยา่งเพศเมยี 
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ภาพที่ 6 แสดง phylogenetic tree ของผึ้งสกุล Thyreus ในประเทศไทย วเิคราะห์ด้วยวิธี Bayesian แบบ MCMC และ

สุ่มเก็บตัวอยา่งทุกๆ 20,000 รุ่น ตัดขอ้มูลท่ีอยู่ในช่วงร้อยละ 20 ของขอ้มูลตอนต้น ด้วยค าสัง burn-in โดยใชโ้มเดล 

GTR+G ภายใต ้Akaike Information Criterion (AIC) โดยตัวเลขท่ีแสดงบนกิ่งแต่ละกิ่งแทนค่า posterior probabilities และ

แสดงผลจากการหาขอบเขตชนดิดว้ยวธีิ ABGD และ GMYC 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 ในเคลดท่ีประกอบด้วย T. ceylonicus, T. himalayanensis, T. centrimacular และ Thyreus sp. 2 ซึ่งจากการเก็บ

ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาพบวา่ผึง้เพศผู้ในชนดิ T. ceylonicus, T. himalayanensis และ T. centrimacular มลีักษณะทาง

สัณฐานวทิยาท่ีคล้ายกัน ท้ังรูปแบบขนบริเวณอกและล าตัว ลักษณะ femur ของขาคู่หลัง และ tibia ของขาคู่กลาง  

ซึ่งแตกตา่งกันเพยีงโครงสร้างของอวัยวะสบืพันธ์ุ และแผ่นปิดท้องปล้องท่ี 7 นอกจากนี้ยังพบวา่ T. centrimacular เป็นชนิด

ท่ียังไมเ่คยมรีายงานการค้นพบในประเทศไทยมาก่อน ส่วนเพศเมียท่ีเป็น monophyletic group กับเพศผู้ชนดิ T. ceylonicus 

และ T. himalayanensis พบวา่ขนบริเวณอกและส่วนท้องมรูีปแบบเหมอืนกับเพศผู้ แตบ่ริเวณขา hind femur ในเพศเมียจะ

ไมพ่บสันนูนแหลมเหมอืนกับเพศผู้ (ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยา่งนงึท่ีใชใ่นการระบุชนดิ) ดังนัน้ในผึง้ 3 ชนดินี้ ลักษณะทาง

สัณฐานวทิยาเพียงอยา่งเดียวจึงสามารถใช้ระบุชนดิในเพศเมยีได้เพยีงในระดับ species group เท่านัน้ ซึ่งประกอบด้วย  

T. ceylonicus และ T. himalayanensis และคาดวา่รวมถึงเพศเมียในกลุ่ม T.centrimacular ด้วย แต่อยา่งไรก็ตามจากผลท่ีได้

ยังไมม่ตีัวอยา่งเพศเมยีตัวใดเป็น monophyletic group กับเพศผู้ในกลุ่ม T. centrimacular จึงยังไมส่ามารถสรุปข้อมูลใน 

ส่วนนี้ได้  

ในเคลดตอ่มาซึ่งประกอบด้วย Thyreus sp.1, T. cf cyathiger และ T. callurus จากการศกึษาลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาพบว่าลักษณะ tibia ของขาคู่กลาง และ femur ของขาคู่หลังของเพศผู้ในกลุ่ม Thyreus sp.1 คล้ายกับกลุ่ม  

T. cf cyathiger มากกว่ากลุ่ม T. callurus ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะเด่นท่ีใช้ในการระบุชนิดในเพศผู้ แต่จากผลของ 

phylogenetic tree กลับพบวา่กลุ่ม Thyreus sp.1 มคีวามใกล้ชิดกับ T. callurus มากกวา่ T. cf cyatiger อยา่งไรก็ตามจะเห็น

ได้ว่า ค่า posterior probability ในเคลดนี้ มีค่า < 0.5 จึงเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาของผึ้งท้ัง 3 ชนิดนี้อาจมี

รูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากผลท่ีได้ เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้ใช้ ยีน COI เพียง 1 ยีน และจ านวนตัวอย่างท่ีมีในชนิด  

T. callurus มจี านวนนอ้ย อาจท าให้ขอ้มูลท่ีได้น ามาอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงววิัฒนาการได้ไมด่ีเท่าท่ีควร แตจ่ากผลท่ีได้

ตรงนี้จะเห็นได้ว่าค่า posterior probability ของ Thyreus แต่ละชนิด มีค่า >0.95 จึงสามารถน าผลท่ีได้มาใช้ในการยืนยัน

ชนิดได้ ตามหลักของ phylogenetic species concept ท่ีว่าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันทุกตัวต้องเป็น monophylatic clade และ 

ม ีcommon ancestor ร่วมกัน (Mishler and Theriot, 2000) นอกจากนี้ยังพบวา่เพศเมียท่ีเป็น monophyletic group กับเพศผู้

ในแต่ละชนิด มีลักษณะของขนบริเวณอกและส่วนท้องท่ีคล้ายกับในเพศผู้ในกลุ่มนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม  

T. callurus ซึ่งขนต าแหนง่ plsa บริเวณอกมลีักษณะหดสั้นเหมือนกันท้ังในเพศผู้และเพศเมยีและยังแตกตา่งไปจากกลุ่มอื่น 

ๆ อย่างชัดเจน ส่วนในกลุ่ม T. massuri ซึ่งเป็นชนิดแรกท่ีแยกเคลดออกมาจากชนิดอื่นๆ พบว่าในเพศผู้และเพศเมีย

นอกจากจะมีรูปแบบขนบริเวณอกและส่วนท้องท่ีคล้ายกันแล้ว ยังมีลักษณะของเซลล์ปีกท่ีอยู่ใต้เส้น subcostal vein  

ซึ่งมลีักษณะโปร่งใสเหมอืนกันและไมพ่บลักษณะเช่นนี้ในผึง้ Thyreus ชนดิอื่นๆ นอกจากนี้การระบุขอบเขตชนิดด้วยข้อมูล

ทางสัณฐานวิทยายังสอดคล้องกับการหาขอบเขตชนิดด้วยวิ ธี ABGD และ GMYC แม้ว่าในวิ ธี GMYC จะแบ่ง  

T. himalayanenesis ออกเป็น 2 ชนดิยอ่ยก็ตาม แตจ่ากงานวจิัยก่อนหนา้พบว่าการหาขอบเขตชนิดด้วยวิธี GMYC ให้ผลท่ี 

overestimate จึงมโีอกาสท าให้ได้จ านวนชนดิท่ีมากกวา่ (Lou et al., 2018) 

นอกจากนี้จากการออกภาคสนามเก็บรวบรวมตัวอย่างเพิ่มเติมในปี 2560-2561 ท าให้ได้ข้อมูลการกระจาย

พันธ์ุของผึ้งสกุล Thyreus ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาก่อนหน้าในงานวิจัยของเพ็ญทิพย์ วิทิตพงษ์ (2558) 

โดยจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคร้ังนี้พบการกระจายพันธ์ุเพิ่มเติมในจังหวัดสกลนครและสุราษฎร์ธาน ีนอกจากนี้ตัวอย่าง

ส่วนมากที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าเป็นตัวอย่างท่ีอยู่ในกลุ่ม T. centrimacular ซึ่งเป็นชนิดท่ียังไม่เคยมีรายงาน 

การค้นพบในประเทศไทยมาก่อนและ Thyreus sp.2 ซึ่งคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ จากข้อมูลการกระจายพันธ์ุของผึ้งสกุล 

Thyreus ในประเทศไทยพบว่าผึ้งสกุล Thyreus มีกระจายพันธ์ุอยู่ ในทุกๆ ภูมิภาคของประเทศไทย โดยพบว่า 
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T.himalayanensis เป็นชนดิท่ีพบได้มากท่ีสุดและพบได้ในทุกๆ ภูมิภาค ส่วน T. ceylonicus ซึ่งเป็นชนิดท่ีมีความใกล้ชิดทาง

พันธุกรรมและลักษณะทางสัณฐานวิทยากับ T.himalayanensis ก็สามารถพบได้บ่อยและเกือบทุกภูมิภาคเช่นกัน ยกเว้น

ภาคใต้ท่ียังไม่พบการกระจายพันธ์ุของชนิดนี้ ส่วน T. centrimacular ซึ่งก็เป็นอีกชนิดนึงท่ีพบว่ามีความใกล้ชิดและมี

ลักษณะคล้ายกับท้ัง 2 ชนิดท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่ามีการกระจายพันธ์ุอยู่เฉพาะในภาคเหนือและภาคใต้เท่านั้น ต่อมา  

T. massuri จะพบมากในภาคเหนือและบางส่วนในภาคใต้เท่านัน้ ตอ่มา T.cf cyathiger พบวา่มกีารกระจายพันธ์ุอยูใ่นเกือบ

ทุก ๆ ภูมิภาค ยกเวน้ภาคใต ้ส่วนในชนดิ T. callurus และ T. novaehallandae พบวา่เป็นชนดิท่ีพบได้ยาก มจี านวนตัวอย่าง

ต่อชนิดน้อยและพบการกระจายพันธ์ุแค่ในภาคกลางเท่านั้น ส่วนอีก 2 ชนิดซึ่งคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ Thyreus sp.1 และ 

Thyreus sp.2 พบวา่มกีารกระจายพันธ์ุอยูใ่นภาคเหนอืและภาคใตเ้ท่านัน้  

ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผึ้งสกุล Thyreus ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 9 ชนิดตามลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาซึ่ งประกอบด้วย T. massuri, T. callurus, T. cf. cyathiger, T. ceylonicus, T. himalayanensis, T. centrimacula,  

T. novaehollandae, Thyreus sp.1 และ Thyreus sp.2 แต่สามารถยืนยันด้วยข้อมูลทางชีวโมเลกุลได้เพียง 8 ชนิดเท่านั้น 

เนื่องจากประสบปัญหาในการศกึษาข้อมูลทางชวีโมเลกุลจากตัวอยา่งแห้ง จึงท าให้ขาดข้อมูลจากกลุ่ม T. novaehallandae 

ไป นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการน ารูปแบบขนบริเวณอกและล าตัวมาใช้ในการเปรียบเทียบและระบุชนิด

ระหว่างเพศผู้และเพศเมียได้ ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้สามารถระบุชนิดเพศเมียในกลุ่ม T. callurus, T. massuri,  

T. cf cyathiger, Thyreus sp.1, Thyreus sp.2 และอีก 1 species-group ประกอบด้วย T.himalayanensis, T. ceylonicus และ 

T. centrimacular ซึ่งในเพศเมยีกลุ่มนี้จ าเป็นตอ้งใชข้้อมูลทางชวีโมเลกุลเข้ามาชว่ยในการระบุชนดิ 
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การสกัดใยอาหารละลายน ้าจากกากกระเทยีมเหลอืทิ งโรงงานสกัดน ้ามันกระเทยีม 

Soluble Dietary Fiber Extraction from Waste Residue of Garlic Oil Industry 
 

จารุพิชญา โฮมลคร1, คุณากร ขัตศิร2ี และ สุภาพร ภัสสร1* 

Jaruphitchaya Homlakhorn1, Kunakorn Katsri2 and Supaporn Passorn1* 
 

บทคัดย่อ 
 กระเทียม (Alium sativum Linn) เป็นพืชหัวท่ีพบว่ามีปริมาณเส้นใยอาหารสูง ปัจจุบันเส้นใยอาหารละลายน้ าได้

นิยมน ามาใช้ในอุสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวธีิการ

สกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าที่เหมาะสมจากกากกระเทียมท่ีผ่านการสกัดน้ ามันกระเทียม โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายใน

อัตราส่วนผสมระหว่างน้ าต่อผงกากกระเทียม 3 ระดับ คือ 1:4 1:6 และ 1:8 พบว่าอัตราส่วนไม่มีผลต่อปริมาณเส้นใย

อาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้ (P<0.05) จากนัน้ศกึษาความแตกตา่งของอุณหภูมิการสกัด 3 ระดับ คือ อุณหภูมิหอ้ง (32-35 

°C), 60 °C และ 80 °C พบว่าการสกัดท่ีอุณหภูมิ 80 °C และ 60 °C มีปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าสูงท่ีสุด (P<0.05) ที่ 

70.99% และ 69.27% ตามล าดับ ผลการศกึษาอายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

เส้นใยอาหารละลายน้ าในกระเทียม โดยวิเคราะห์อายุการเก็บรักษากระเทียม 7 ช่วง คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 

วัน พบวา่อายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว ชว่งวันท่ี 0 และ 15 วัน มีปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าปริมาณ

สูง (P<0.05) ท่ี 78.50% และ 73.71% ตามล าดับ จากผลการทดสอบการเป็นโพรไบโอตกิของเส้นใยอาหารละลายน้ าจาก

กากกระเทียม พบว่าสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus 

plantarum ได้ดีกวา่ชุดควบคุม 
 

ค้าส้าคัญ:   เส้นใยอาหารละลายน้ า, การสกัด, กากกระเทียม 
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Abstract 
  Garlic (Alium sativum linn) is a bulb plant containing high dietary fibers. Currently, soluble dietary fiber is 

popularly used in the food industry because of prebiotic properties. Therefore, the aim of this research was to optimize 

the method for soluble dietary fiber extraction from waste residue of garlic oil industry by using water as a solvent  

at water to dried garlic residue ratio about 3 levels as 1: 4, 1: 6 and 1: 8. The result showed that amount of soluble 

dietary fiber had no significant difference in all ratios (P <0.05). Further study, the effect of temperature on the 

extraction of soluble dietary fiber was observed at room temperature (32-35 °C), 60 °C and 80 °C. The highest 

amount of soluble dietary fiber at 80 °C and 60 °C were found at 70.99% and 69.27% (P <0.05), respectively. The 

effect of shelf life on changes of dietary fiber in garlic bulbs were determined in 7 periods about 0, 15, 30, 45, 60, 

75 and 90 days. It was found that garlic bulbs after harvest at 0 and 15 days had high amount of soluble fiber 

content (P <0.05) at 78.50% and 73.71% respectively. Moreover, the probiotic testing of soluble dietary fibers 

extracted from dried garlic residue was higher promote the growth of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus 

plantarum than control. 
 

Keywords:   Soluble dietary fiber, Extraction, Garlic residues 
 

บทน้า 
เส้นใยอาหารละลายน้ า (soluble dietary fiber; SDF) เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทโพลีแซคคาร์ไรด์ประกอบไปด้วย

น้ าตาลฟรุกโตสหลาย ๆ โมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวท่ีต าแหน่งบีตา 2, 1 แต่จะไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหาร 

(Roberfroid, 1993) ตัวอย่างของเส้นใยอาหารเป็นท่ีรู้จักและนิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น อินนูลิน โดยมีส่วนช่วยใน 

การบรรเทาอาการท้องผูก (Kleessen et al., 1997) มีผลช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุแคลเซียมในล าไส้ (Abrams et al., 2005) 

ช่วยควบคุมไขมันไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลในเลือด (Roberfroid and Delzenne, 1998) สามารถช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ (Pool-Zobel, 2005) นอกจากนั้นเส้นใยอาหารละลายน้ า ยังมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก 

(prebiotic) คือสามารถเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในล าไส้ของมนุษย์ โดยช่วยให้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ต่ อร่างกาย 

สามารถเจริญเติบโตได้ดี ได้แก่ บิฟิโดแบคทีเรีย (bifidobactiria) และแลกโทบาซิลัส (lactobacillus) (Gene A Spiller, 2001) 

อีกท้ังยังช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ท่ีก่อโรค (pathogen microorganisms) ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus 

aureus (อรุณี, 2557) ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารได้มีการน าเส้นใยอาหารละลายน้ า เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร 

หลาย ๆ ชนดิ เนื่องจากสามารถใช้เป็นสารท่ีทดแทนน้ าตาล (sugar replacer) ไมท่ าให้น้ าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น เชน่ ผลิตภัณฑ์

ช็อกโกแล็ต ลูกกวาด ใช้เป็นสารท่ีทดแทนไขมัน (fat replacer) (วิจิตรา, 2010) เช่น ไส้กรอก สลัดครีม ซุป ไอศกรีม โยเกิร์ต 

และใช้เพิ่มปริมาณใยอาหาร (Leenheer, 1996) เช่น การเติมในผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงส าหรับทารก เคร่ืองดื่ม ขนมอบ 

โดยเส้นใยอาหารละลายน้ าสามารถพบได้ในธรรมชาติ มีรายงานว่าพบพืชในประเทศไทยท่ีมีปริมาณอินนูลินสูง ได้แก่ 

กระเทียมโทนหัวใหญ่ กระเทียมจีน กระเทียมไทย และ แก่นตะวัน มีประมาณอินนูลิน เท่ากับ 29.16±5.62, 24.29±1.94, 

22.44±2.86 และ 19.36±1.04 กรัม ต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ และพบพืชตัวอย่างท่ีมีปริมาณอินนูลินปานกลาง

คือ หอมแดง และหอมแขก มีปริมาณเท่ากับ 8.86±0.75 และ 3.56±0.95 กรัม ต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ 

(Judprasong et al., 2011) 
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กระเทียมเป็นพืชเครื่องเทศและสมุนไพรท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารไทย มีคุณค่าทางอาหารและ

คุณค่าทางยาสูง มีสารส าคัญท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เช่น สารอัลลิซิน (Allicin) ท่ีสามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

ท้ัง  แกรมบวกและแกรมลบ (Bachrach et al., 2011) สารอะโจอีน (ajoene) ช่วยป้องกันตับอักเสบ (ศิรินทร์ฟาร์มาซี , 

2554) และเส้นใยอาหารกลุ่มอินนูลินในปริมาณสูง การปลูกกระเทียมพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เช่น  จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์  

(กรมวิชาการเกษตร, 2542) ปัจจุบันเกิดปัญหากระเทียมล้นตลาดท าให้ราคากระเทียมตกต่ า กระเทียมหัวขนาดกลางซื้อ

ขายราคากิโลกรัมละ 35 บาท และกระเทียมหัวใหญ่ราคา 40-45 บาท (ทุกทิศทั่วไทย, 2562) ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร

ประสบปัญหาขาดทุน จึงมีแนวทางการเพิ่มมูลค่าของกระเทียมโดยน าไปสกัดน้ ามันกระเทียม ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ผลิต

น้ ามันกระเทียม ตราดอกค าใต้ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชมปุ๋ยหมักชีวภาพสันโค้ง) ซึ่งการผลิตน้ ามันกระเทียมในเขตพื้นท่ี

ดังกล่าวนี้ ท าให้มีของเหลอืท้ิงเป็นกากกระเทียมหลังผ่านการสกัดน้ ามัน จากประโยชนข์องกระเทียมและประเด็นปัญหาท่ี

กล่าวมาข้างตน้ ในงานวจิัยคร้ังนี้ได้ศึกษาวธีิการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีเหมาะสมจากกากกระเทียมท่ีผ่านการสกัด

น้ ามันกระเทียม และศกึษาอายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเส้นใยอาหารละลาย

น้ าในกระเทียม ตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติกของผงเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้ โดยน าข้อมูลท่ีได้เสนอเป็น

ทางเลือกส าหรับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกระเทียมสามารถน ากากกระเทียมส่วนท่ีเหลือใช้จากการสกัดน้ ามันกระเทียมมา

สกัดเส้นใยอาหารละลายน้ า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมตอ่ไป  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. พืชทดลอง 

ตัวอย่างกระเทียมในการทดลองแบ่งเป็น 2 แบบ กลุ่มแรก คือ กากกระเทียมผ่านการสกัดน้ ามันกระเทียมท่ี

ได้มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักชีวภาพสันโค้ง ในเขตพื้นท่ี 176 หมู่ 1 ต าบลสันโค้ง อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

โดยน ามาอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 °C ค่าความชื้นประมาณร้อยละ 10 จากนั้นน ามาบดเป็นผงกากกระเทียมเพื่อใช้ในการ

สกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าต่อไป กลุ่มท่ี 2 คือ กระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว โดยน ากระเทียมสดท่ีมีอายุการปลูก 90 วัน 

เพาะปลูกในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านซ่อน ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มามัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 กิโลกรัม เก็บ

ตัวอย่างมาทดลองสกัดปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าในกระเทียมสดหลังการเก็บเกี่ยว 7 ช่วงเวลา คือ 0, 15, 30, 45, 

60, 75    และ 90 วัน 

2.  การสกัดเส้นใยอาหารละลายน ้าที่เหมาะสมจากกากกระเทียมที่ผ่านการสกัดน ้ามันกระเทียม 

 น าผงกากกระเทียมท่ีได้มาสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าด้วยน้ า โดยควบคุมอุณหภูมิ 3 ระดับ คือ อุณหภูมิห้อง 

อยู่ในช่วง 32-35 °C, 60 °C และ 80 °C ในระยะเวลา 10 นาที ร่วมกับการใช้อัตราส่วนของผงกากกระเทียมต่อน้ า ใน

อัตราส่วน 3 ระดับ คือ 1:4, 1:6 และ 1:8 สกัดซ้ า 3 คร้ัง จากนัน้น ามากรองกากกระเทียมออกด้วยผ้าขาวบาง และน าเอา

ส่วนของเหลวท่ีผ่านการกรองไประเหยน้ าออก ด้วยเคร่ือง rotary evaporator จนกระท่ังเหลือน้ าอยู่ประมาณร้อยละ 20 

แล้วจึงน าไปท าแห้งต่อด้วยเครื่อง Freeze dryer น าผงกระเทียมสกัดมาวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลท้ังหมดด้วยวิธี Phenol 

sulphuric method (Dubois, 1956) ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ด้วยวิธี Dinitrosalicylic (DNSA) Method (Miller, 1959) โดยใช้

กลูโคสเป็นสารมาตรฐาน ค านวณปริมาณ soluble dietary fiber ได้จาก Non-reducing sugar = Total sugar – Reducing 

sugar วัดปริมาณความชื้น วัดความหนืดท่ีความเข้มข้นร้อยละ 30 ด้วยเครื่อง Brookfield viscometer (รุ่น LVDV-II+Pro, 

USA) วัดการละลายน้ า การดูดซับน้ า และใยอาหารรวม 
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3. อายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเสน้ใยอาหารละลายน า้

ในกระเทียม 

น ากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว 7 ช่วงเวลา คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 วัน ก าจัดอัลลิซินออกด้วย

การนึ่งและอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นน าไปวเิคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ า โดย

ค านวณจากปริมาณ Non-reducing sugar 

4. คุณสมบัติพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารละลายน ้าที่สกัดได้จากกากกระเทียม 

ทดสอบความเป็นพรีไบโอติกกับเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus TISTR 2365 และ Lactobacillus 

plantarum TISTR 1465 โดยแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ า โดยกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีเลี้ยงในอาหาร MRS    

(De Man Rogosa and Sharpe)  กลุ่มท่ี 2 เลีย้งในอาหาร MRS ท่ีเตมิผงอินนูลนิ 1% (w/v) (HIMEDIA, INDIA) ลงไปร่วม

ด้วย และกลุ่มท่ี 3 คือ เลี้ยงในอาหาร MRS ท่ีเติมเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้จากกระเทียม 1% (w/v) ลงไปร่วม

ด้วย จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C วัดการเจริญเติบโต ส าหรับเชื้อแบคทีเรีย L. acidophilus วัดในเวลา 0, 6, 12, 

24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง เชื้อแบคทเีรีย L. plantarum วัดในเวลา 0, 3, 6, 9, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง วัดค่าอัตราการ

เจริญของเชื้อแบคทีเรียซึ่งได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยใช้เชื้อท่ีความขุ่น

เร่ิมตน้        เท่ากับ 107 cfu/ml (ฉวีวรรณ, 2546) 

5. สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 

น าข้อมูลจากท้ังสองการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) โดยใช้

แผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 

การทดลองโดยวิธี DUNCAN’ s new multiple range test (DMRT) 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 1. การสกัดเส้นใยอาหารละลายน ้าจากกากกระเทียมที่ผ่านการสกัดน ้ามันกระเทียม 

 ผลการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ า โดยมีอัตราส่วนระหว่างผงกระเทียม

และน้ าท่ีต่างกันท้ังหมด 3 ระดับ คือ 1:4 1:6 และ 1:8 พบว่า อัตราส่วนของน้ าท่ีใช้ในการสกัดกากกระเทียมท่ี

อุณหภูมิห้อง ไม่มีผลต่อปริมาณเส้นใยละลายน้ าท่ีได้จากการสกัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของขนิษฐา (2011) ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการสกัดอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน 

โดยการใชน้้ าเป็นตัวท าละลายในอัตราส่วนผสมระหวา่งอัตราส่วนของตัวอยา่งและตัวท าละลาย 3 ระดับ คือ 1:7 1:10 

และ 1:13 พบว่าอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดแก่นตะวันไม่มีผลท าให้ปริมาณอินนูลินเพิ่มขึ้น  

ซึ่งแตกต่างจากรายงานของสุพจน์ (2552) ศึกษาการสกัดสารพรีไบโอติกส์จากเปลือกลูกตาล โดยใช้อัตราส่วน

ระหว่างตัวอย่างและตัวท าละลาย 1:2 1:4 1:6 และ 1:8 พบว่าเมื่ออัตราส่วนระหว่างเปลือกลูกตาลกับตัวท าละลาย

เพิ่มขึ้นพบปริมาณน้ าตาลท้ังหมด น้ าตาลรีดิวซ์ และน้ าตาลท่ีไม่ถูกรีดิวซ์เพิ่มมากขึ้น จากการสกัดกากกระเทียมใน

คร้ังนี้อาจเนื่องมาจากอัตราส่วนของตัวท าละลายน้อยท าให้ตัวท าละลายถูกผงกากกระเทียมดูดซับจนเหลือตัวท า

ละลายอยู่น้อย (Kim et al., 2003) และศึกษาอัตราส่วนตัวท าละลายในช่วงใกล้กัน จึงท าให้ได้ผลท่ีไม่แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ชนิดของตัวท าละลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการสกัดเส้นใยอาหาร (เอกภพ , 2555) จากรายงานของ 

Wichienchot et al. (2010) ศกึษาการสกัดปริมาณฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรด์ของแก้วมังกร พบวา่การใชเ้อทานอลความ

เข้มข้น 80% และ 20% ในการสกัดให้ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ของแก้วมังกรสูงกว่าการใช้น้ า อย่างไรก็ตาม
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ชนิดของตัวท าละลายมีผลตอ่องค์ประกอบของเส้นใยอาหารท่ีถูกสกัดออก ดังนัน้การเปลี่ยนตัวท าละลายจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งท่ีสามารถน ามาศกึษาตอ่ไปในการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าจากกากกระเทียม 

เส้นใยอาหารละลายน้ ามักจะมีความสามารถในการอุ้มน้ า (Spiller and Amen, 1975) แต่เส้นใยอาหารท่ีมี

องคป์ระกอบจ าพวกแป้งสูงมักจะมคีวามสามารถในการอุม้น้ าต่ า (Sosulski and Cadden, 1982) ในการศึกษาครัง้นี้ได้

ผลิตภัณฑ์ผงกากกระเทียมท่ีสกัดได้ร้อยละ 72.63±2.03 แยกเป็นน้ าตาลท้ังหมดร้อยละ 68.84±1.09 เส้นใยอาหาร

ละลายน้ า และใยอาหารรวม (crude fiber) ร้อยละ 67.33±1.12 และ 0.81±0.17 ตามล าดับ เมื่อวัดความหนืดท่ีความ

เข้มข้นร้อยละ 30 ได้ 456.7±0.92 (cPs) แสดงให้เห็นว่าในผงกากกระเทียมมีองค์ประกอบจ าพวกแป้งสูง เมื่อดูดซับ

น้ าจึงท าให้มีความหนืดเพิ่มมากขึน้ (Sosulski and Cadden, 1982) ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ผลของอัตราส่วนน้ าตอ่กากกระเทียมในการสกัดเสน้ใยอาหารละลายน้ าและคุณสมบัตขิองผงกระเทียมท่ี

ผ่านการสกัด 

คุณสมบัต ิ

ของผงสกัดกระเทียม 

อัตราส่วน (ผงกากกระเทียม:น้ า) 

1:4 1:6 1:8 

ผงกระเทียมท่ีสกัดได้ns 

(yield, %) 

73.92±4.32 70.29±5.26 73.68±1.84 

เส้นใยอาหารละลายน้ าns 

(soluble dietary fiber, %) 

67.70±8.77 66.08±4.85 68.22±7.64 

น้ าตาลทัง้หมดns (%) 69.25±8.80 67.60±4.82 69.67±7.66 

น้ าตาลรีดวิซ์ (%) 1.55±.03a 1.52±.07a 1.44±.08b 

ความชื้นns (%) 8.81±.24 8.28±.31 8.84±1.52 

การละลายน้ าns (%) 72.59±8.03 71.71±7.41 70.59±5.66 

การดูดซับน้ า (g/g) 0.82±.15b 0.92±.17b 1.03.12a 

ใยอาหารรวม (%) 0.69±.16b 0.73±.11b 1.00±.12a 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,b ในแถวเดียวกันมคีวามแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

   : ตัวอักษร ns ในแถวเดียวกันไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) 

   : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 จากการเลือกอัตราส่วนตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ า  คือ 1:4 มาศึกษาอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมในการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ า โดยมีอุณหภูมิท้ังหมด 3 ระดับ คือ อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง 32-35 °C, 

60 °C และ 80 °C วเิคราะห์หาปริมาณน้ าตาลท้ังหมดและน้ าตาลรีดิวซ์พบวา่ ท่ีอุณหภูมิ 80 °C และ 60 °C มปีริมาณ

น้ าตาลทัง้หมดสูงใกล้เคียงกัน (72.47% และ 70.82% ตามล าดับ) และท่ีอุณหภูมิหอ้งมีปริมาณน้ าตาลท้ังหมดต่ าท่ีสุด 

(63.22%) เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นท าให้ตัวท าละลายสามารถละลายน้ าตาลได้ดีกว่าอุณหภูมิต่ า  (Treybal, 1980) 

เมื่อค านวณผลตา่งของปริมาณน้ าตาลท้ังหมดกับปรมิาณน้ าตาลรีดวิซ์ ซึ่งจะได้ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ า พบวา่

ท่ีอุณหภูมิ 80 °C และ 60 °C สกัดได้ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าจากกระเทียมท่ีผ่านการสกัดน้ ามันกระเทียมสูง

ใกล้เคียงกัน (70.99% และ 69.27% ตามล าดับ) ส่วนท่ีอุณหภูมิห้องสกัดได้เส้นใยอาหารละลายน้ าในปริมาณท่ีนอ้ย

กว่า (61.75%) ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ขนิษฐา (2011) ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
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กระบวนการสกัดอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน โดยการใช้อุณหภูมิ 45 °C 55 °C และ 65 °C พบว่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นใน

การสกัดแก่นตะวัน ท าให้ปริมาณอินนูลินเพิ่มขึ้น และรายงานของปาลิดา และคณะ (2560) ศึกษาการสกัดพรีไบโอติ

กจากเหง้าและเมล็ดของบัวหลวงโดยใช้อุณหภูมิ 30 °C 50 °C และ 60 °C พบว่าท่ีอุณหภูมิ 60 °C เป็นสภาวะท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการสกัดสารพรีไบโอติกส์จากเมล็ดบัว ซึ่งการสกัดโพลีแซคคาไรด์ท่ีอุณหภูมิสูงมากกกว่า 80 °C 

ส่งผลให้เกิดไฮโดรไลซิสของโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะไปลดระยะเวลาในการสกัดท าให้ปริมาณผลผลิตสูง (Cai et al., 

2008) ดังนั้นอุณหภูมิท่ีสกัดจึงมีผลต่อปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้ ในการศึกษาคร้ังนี้ท่ีอุณหภูมิ 80 °C 

และ 60 °C ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนท่ีสูงท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน ควรเลือกสกัดท่ี

อุณหภูม ิ60 °C จึงเหมาะสมตอ่การสกัดเส้นใยละลายน้ าจากกากกระเทียมมากที่สุด 

ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่อการสกัดเส้นใยอาหารละลายในกากกระเทียมท่ีผ่านการสกดัน้ ามัน 

คุณสมบัต ิ

ของผงสกัดกระเทียม  

อุณหภูมท่ีิใชใ้นการสกัด (°c) / อัตราส่วนผงกากกระเทียม:น้ า 1:4 

32-35 °c 60 °c 80 °c 

ผงกระเทียมท่ีสกัด 

(yield, %) 

69.38±3.90b 71.53±2.30b 76.98±1.98a 

เส้นใยอาหารละลายน้ า  

(soluble dietary fiber, %) 

61.75±5.75b 69.27±6.07a 70.99±6.12a 

น้ าตาลทัง้หมด (%) 63.22±5.72b 70.82±6.05a 72.47±6.15a 

น้ าตาลรีดวิซ์ (%) 1.48±.04b 1.50±.04a 1.49±.11ab 

ความชื้น (%) 8.68±.30ab 8.15±.75b 9.10±1.24a 

การละลายน้ า (%) 68.82±4.88b 77.51±4.13a 68.56±7.03b 

การดูดซับน้ า (g/g) 0.86±.06b 0.91±.01b 1.10±.08a 

ใยอาหารรวม (%) 0.86±.18a 0.82±.19a 0.74±.20a 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,b ในแถวเดียวกันมคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

   : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. อายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเส้นใยอาหารละลายน า้

ในกระเทียม 

  ผลของการวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าของอายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว  

โดยศึกษาอายุกระเทียมในระยะรับประทาน 7 ช่วง คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 วัน เมื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณ

น้ าตาลท้ังหมดกับปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ซึ่งจะได้ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ า พบว่าช่วงวันท่ีเก็บรักษากระเทียม

หลังการเก็บเกี่ยว 0 และ 15 วัน ให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าสูงใกล้เคียงกัน (78.50% และ 

73.71% ตามล าดับ) หลังจากวันท่ี 15 ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าได้ลดลงเร่ือย ๆ ช่วงวันท่ี 60 , 75 และ 90 วัน 

ให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าต่ าใกล้เคียงกัน (31.78%, 28.28% และ 29.10% ตามล าดับ)  

ดังแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยวนานขึ้นท าให้ปริมาณเส้นใยอาหาร

ละลายน้ าลดลง ซึ่งรายงานของพิษณุ (2555) ศึกษาผลของธาตุอาหาร อายุเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาต่อ

ปริมาณอัลลิซินในกระเทียม พบว่าภายหลังการเก็บรักษากระเทียมไว้เป็นเวลานานพบวา่ความเข้มข้นขอ อัลลิซินเพิ่ม
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สูงขึ้นเฉลี่ย 11.18 เปอร์เซ็นต์จากความเข้มข้นของอัลลิซินในช่วงเร่ิมแรก ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปได้ว่าปริมาณของ

เส้นใยอาหารละลายน้ าในชว่งภายหลังการเก็บรักษากระเทียมไว้เป็นเวลานานส่งผลท าให้ปริมาณเส้นใยอาหารละลาย

น้ าลดลง เนื่องจากปริมาณอัลลซิินท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากการเก็บรักษาส่วนใหญ่ได้มาจากกระบวนการเมเทบลิซึม (Bloem 

et al., 2011) เป็นไปได้ว่ากระบวนการเมเทบลิซึมของการเปลี่ยนแป้งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างอัลลิซิน ดังนั้น

ควรเก็บเกี่ยวกระเทียมท่ีระยะการเก็บเกี่ยว 0 และ 15 วัน มาใช้เพื่อการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ า เนื่องจากเป็น

ระยะเวลาท่ีกระเทียมเพิ่งเก็บเกี่ยวมาท าให้ปรมิาณเส้นใยอาหารละลายน้ ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และกระเทียมไม่

แห้งฝ่อไปตามอายุการเก็บรักษา ไมม่เีชื้อรา จึงท าให้สกัดได้ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าสูงท่ีสุด 
 

ตารางที่ 3 แสดงการวเิคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าจากอายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว 

การวเิคราะห ์

(เปอร์เซ็นต์) 

อายุการเก็บรักษากระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว (วัน) 

0 15 30 45 60 75 90 

เส้นใยอาหารละลายน้ า 

(soluble dietary fiber, %) 

78.50 

±2.26a 

73.71 

±5.98a 

59.32 

±3.21b 

37.93 

±3.21c 

31.78 

±3.08d 

28.28 

±1.44d 

29.10 

±1.90d 

น้ าตาลทัง้หมด 

(%) 

81.07 

±2.27a 

75.37 

±6.01a 

62.23 

±3.24b 

40.67 

±3.24c 

34.97 

±3.10cd 

31.00 

±1.49d 

32.24 

±1.87d 

น้ าตาลรีดวิซ ์

(%) 

2.57 

±.03d 

1.66 

±.04e 

2.91 

±.03b 

2.74 

±.04c 

3.19 

±.02a 

2.73 

±.08c 

3.14 

±.09a 

หมายเหตุ : ตัวอักษร a,b ในแถวเดียวกันมคีวามแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

   : ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. คุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารละลายน ้าที่สกัดได้จากกากกระเทียม 

 ผลคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเชื้อ L. acidophilus TISTR 2365 ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหาร 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ีเลี้ยงในอาหาร MRS กลุ่มท่ีเลี้ยงในอาหาร MRS ท่ีเติมผงอินนูลิน 1% (w/v) ลงไปร่วมด้วย และกลุ่มท่ีเลี้ยงใน

อาหาร MRS ท่ีเติมเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้จากกระเทียม 1% (w/v) ลงไปร่วมด้วย ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง 

พบว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารท้ัง 3 กลุ่ม ในชั่วโมงท่ี 0-12 เชื้อแบคทีเรียอยู่ในระยะพักตัว (Lag Phase) ชั่วโมงท่ี  

12-36 เชื้ออยู่ในระยะเพิ่มจ านวน (Log phase) และในชั่วโมงท่ี 36-72 เชื้ออยู่ในระยะคงท่ี (Stationary Phase)  

ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 การเจรญิของเชื้อ L. acidophilus TISTR 2365 บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C 

         ในอาหารเหลว MRS,  ในอาหารเหลว MRS ท่ีเตมิอินนูลนิ 1%  

และ          ในอาหารเหลว MRS ท่ีเตมิเส้นใยอาหารละลายน้ าสกัดจากกากกระเทียม 1%  

 

 เพาะเลี้ยงเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 ในอาหารเดียวกับเชื้อ L. acidophilus TISTR 2365 ท่ีระยะเวลา           

48 ชั่วโมง พบว่าการเพาะเลี้ยงในอาหารท้ัง 3 กลุ่ม ในชั่วโมงท่ี 0-6 เชื้อแบคทีเรียอยู่ในระยะพักตัว (Lag Phase)       

ชั่วโมงท่ี 6-24 เชื้ออยูใ่นระยะเพิ่มจ านวน (Log phase) และในชั่วโมงท่ี 24-48 เชื้ออยู่ในระยะคงที่ (Stationary Phase)    

ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 การเจรญิของเชื้อ L. plantarum TISTR 1465 บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C 

         ในอาหารเหลว MRS,  ในอาหารเหลว MRS ท่ีเตมิอินนูลนิ 1%  

และ          ในอาหารเหลว MRS ท่ีเตมิเส้นใยอาหารละลายน้ าสกัดจากกากกระเทียม 1%  

  

  



1999 

 
 

-Proceeding- 

 

 จากภาพท่ี 1 และ 2 กลุ่มท่ีเลี้ยงในอาหาร MRS ท่ีเติมเส้นใยอาหารละลายน้ าท่ีสกัดได้จากกระเทียม 1% 

(w/v) ลงไปร่วมดว้ย มอีัตราการเจรญิเตบิโตของเชื้อสูงกว่ากลุ่มท่ีเลีย้งในอาหาร MRS ท่ีเตมิผงอินนูลนิ 1% (w/v) และ

กลุ่มท่ีเลีย้งในอาหาร MRS ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของฉวีวรรณ (2546) พบวา่สูตรอาหารท่ีผสมสารสกัดพรีไบโอติก

จากกระเทียมกลั่นท่ีความเข้มข้น 1% สามารถกระตุน้การเจรญิของแบคทเีรีย L. acidophilus ได้เทียบเท่าสูตรอาหารท่ี

ผสมอินนูลินมาตรฐานท่ีความเข้มข้น 2% และดีกว่าสูตรอาหารท่ีผสมสารสกัดพรีไบโอติกจากกระเทียมกลั่นท่ีความ

เข้มข้น 2% และ 4% ดังนั้นเส้นใยอาหารละลายน้ าจากกระเทียมท่ีความเข้มข้น 1% สามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร

ทดแทนน้ าตาลในการเลีย้งเชื้อท้ัง 2 ชนิดได้  

สรุปผลการวิจัย  
จากการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเส้นใยละลายน้ าจากกากกระเทียมเหลอืท้ิงท่ีผ่านการสกัดน้ ามัน 

มีขั้นตอนดังนี้ น ากากกระเทียมไปอบให้แห้งและบดเป็นผง จากนั้นสกัดด้วยน้ าในอัตราส่วน 1:4 ท่ีอุณหภูมิ 60 °C 

ระยะเวลา 10 นาที การใช้การอัตราส่วนตัวท าละลายในการสกัดดังกล่าวจะช่วยลดความยุ่งยาก ระยะเวลา รวมท้ัง

พลังงานในขั้นตอนการระเหยน้ าออกเพื่อท าให้เส้นใยละลายน้ าเข้มข้นขึน้ และลดระยะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปผงแหง้ 

ในกรณีต้องการสกัดเส้นใยอาหารละลายน้ าในรูปของกระเทียมสด อาจเลือกสกัดกระเทียมหลังจากเก็บเกี่ยวมา

ในช่วงวันท่ี 0 และ 15 วัน  เนื่องจากพบว่ามีปริมาณเส้นใยอาหารละลายน้ าสูงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเส้นใย

อาหารละลายน้ าจากกากกระเทียมท่ีสกัดในคร้ังนี้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย L. acidophilus 

และ L. plantarum ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยละลายน้ าจากกากกระเทียมเหลือท้ิงท่ีผ่าน

การสกัดน้ ามัน อาจศึกษาการใชต้ัวท าละลายท่ีหลากหลายขึ้น ตัวอย่างเชน่ ใชเ้อทานอล เนื่องจากเอทานอลเป็นตัวท า

ละลายท่ีมีขัว้สูงจึงเหมาะสมในการสกัดน้ าตาลที่มมีวลโมเลกุลต่ า นอกจากนัน้เอทานอลยังสามารถระเหยได้ไวกว่าน้ า 
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ผลของแมนนิทอลต่อการชะลอการเจรญิเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื อ 

Effects of Mannitol on Slow Growth of Dioscorea alata L. In vitro 
 

นุชจรี สงิห์พันธ์1* และ สุรีภรณ์ ยอดดี1 

Nootjaree Singphan1* and Sureepon Yoddee1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการชะลอการเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตร

อาหารท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาพันธ์ุมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ เพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสูตร MS (Murashige 

and skoog, 1962) ร่วมกับการเติมสารแมนนิทอล ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0  10  20 และ  

30 กรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,500 

ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ บันทึกผลการทดลอง จ านวนยอด จ านวน

ข้อ จ านวนใบ เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงของต้น จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมันจาวพร้าวบนอาหารแข็ง

สูตร MS ท่ีเตมิสารแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มขน้ 20 กรัมตอ่ลติร ส่งผลให้ จ านวนยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และ

ความสูงของต้นน้อยสุด ในขณะท่ีการเติมแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้จ านวนข้อ และ

จ านวนใบนอ้ยสุด ตามล าดับ  
 

ค้าส้าคัญ: ชะลอการเจรญิเตบิโต, แมนนทิอล, มันจาวพร้าว  
 

Abstract  
 Study of the slowing growth of Dioscorea alata L.  in vitro.  The objective was to study the optimum 

medium on conserved D. alata L. in vitro. Nodal segments were cultured on solid MS (Murashige and skoog, 1962) 

with the addition of mannitol at different concentrations of 4 levels: 0, 10, 20 and 30 grams per liter of culture at 

a temperature of 25 ± 2 ° C light for 16 hours a day, the light intensity of 2,500 lux cultured for 90 days without 

any subculture. No. of shoots per plant, No. of node, No. of leave, percentage of root formation, and shoot length 

were recorded. The results investigated that 20 grams per liter mannitol was obtained the lowest of No. of shoots 

per plant, percentage of root formation, and shoot length.  While, 30 grams per liter mannitol gave the lowest of 

No. of node and No. of leave, respectively.   
 

Keywords:   Slow growth, Mannitol, Dioscorea alata L.  
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บทน้า 

มันจาวพร้าว  เป็นพืชมีหัววงศ์กลอย  (Dioscoreaceae)  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dioscorea alata L. มีลักษณะคือ 

เป็นไม้เลื้อย รากสีชมพู เถาเป็นสันเหลี่ยม มีครีบ ล าต้นเลื้อยพันไปทางขวา ไม่มีหนามแต่บางครั้งเป็นปุ่มปมหรือเป็น 

รอยหยาบท่ีโคน มีหัวขนาดเล็กตามซอกใบ และมีหัวใต้ดิน หัวมีขนาดใหญ่  ด้านนอกสีน้ าตาล เนื้อสีขาวสีครีม มีรูปทรง

หลายแบบ เช่น ยาวตรง กลม ใบเดี่ยว ใบเป็นรูปหัวใจ มันจาวพร้าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบเช่น ประกอบ

อาหารคาว และของหวาน เป็นพืชท่ีมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูงมี คาร์โบไฮเดรต โปรตีนสูง และยังมีฟอสฟอรัส 

แคลเซียม เบต้าแคโรทีน โปรแทสเซียม วิตามิน และกรดโฟลิกสูง จะช่วยปรับความสมดุลของฮอร์โมนเอสโตเจนของ

ผู้หญิงและล้างสารพิษในร่างกาย ปัจจุบันพบว่าระบบนิเวศน์ก าลังถูกท าลายไปอย่างรวดเร็ว พืชหลายชนิดสูญหายไป 

ดังนั้นการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียสายพันธ์ุ มีการศึกษาสูตร

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อชะลอการเจริญเติบโตพืชหลายชนิด เช่น สูตรอาหารหลัก MS ร่วมกับการเพิ่มความดัน

ออสโมตกิโดยเตมิสารแมนนิทอลในอ้อย พชืวงศข์ิง หญ้ารูซี่ และหอมน้ า (สนธิชัย จันทร์เปรม, 2534; สนธิชัย จันทร์เปรม

, 2548; เยาวลักษณ์ แหมง่ปัง และคณะ, 2558; วรรณดา พิพัฒนเ์จริญชัย และคณะ, 2557)  

การชะลอการเจริญเติบโตของต้นพืชในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย คือ การน าเนื้อเยื่อ

พืชท่ีเพาะเลี้ยงไปไว้ในอุณหภูมิต่ า การลดปริมาณสารอาหารท่ีเพาะเลี้ยง (Lersrutaiyotin et al, 1993) และการใส่สารลด

การเจริญเติบโต (slow growth) ส าหรับสารท่ีนิยมน ามาใช้ในการลดหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ สารแมนนิ

ทอล (mannitol) ซึ่งเป็นน้ าตาลแอลกอฮอล์ท่ีมีคุณสมบัตรัิกษาสภาพสมดุลภายในและภายนอกเซลล์ ซึ่งท าหน้าเกี่ยวข้อง

กับการออสโมซิส (osmosis) หรือกลไกการล าเลียงสารต่างๆเข้าสู่เซลล์ (สนธิชัย จันทร์เปรม, 2548) ท าให้มีแรงดัน 

ออสโมซิสเพิ่มขึน้มนี้ าบนอาหารน้อย ส่งผลให้สารอาหารแพร่เข้าสู่เซลล์พืชได้ยากขึน้ ท าให้การเจริญเติบโตของพืชลดลง 

(Golmirzaie and Toledo, 1999) การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการลดการเจริญเติบโต

ของพชื เพื่อเป็นแนวทางส าหรับเก็บรักษาพันธ์ุกรรมพืชวงศน์ี้ในสภาพเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

คัดเลอืกตน้อ่อนของมันจาวพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ อายุ 4 เดอืน โดยคัดเลอืกตน้ท่ีแข็งแรง น ามาตัดแต่งขอ้

ให้มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นน ามาเพาะเลีย้งบนอาหารแข็งสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมีระดับความเข้มข้น

ของแมนนิทอลท่ีแตกต่างกัน 4 ระดับคือ  0  (ชุดควบคุม)  10  20  และ  30  กรัมต่อลิตร อาหารทุกสูตรเติมผงถ่าน 

(activated charcoal)  1 กรัมต่อลิตร  และผงวุ้น 10 กรัมต่อลิตร ปรับ pH  5.7  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

(Completely randomized design, CRD)  รวมท้ังสิ้น 4 สิ่งทดลอง ๆ 3 ซ้ า ๆ ละ 10 ต้น เพาะเลี้ยงในห้องควบคุม

อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน  ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ สถานท่ีท าการทดลอง

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายหลังจากการย้ายเนื้อเยื่อเป็นระยะเวลา 90 วัน ท าการบันทึกข้อมูล 

ดังนี้ จ านวนยอด (นับยอดท่ีมีความยาวยอด 1 เซนติเมตร) จ านวนข้อ (นับข้อท่ีมีความยาวข้อปล้อง 0.5 เซนติเมตร) 

จ านวนใบ (นับจ านวนใบท่ีใบคลี่เต็มท่ี) เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงของต้น (วัดความสูงของต้นจากเหนอืราก

ถึงปลายยอด เมื่อระยะเวลา 90 วัน) จากนั้นน าข้อมูลมาวเิคราะห์ความแปรปรวนสถิต ิAnalysis of variance (ANOVA) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผลการศึกษา 
 เมื่อน าเนื้อเยื่อบริเวณข้อของต้นอ่อนของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสังเคราะห์สูตร MS ท่ีมี

ระดับความเข้มข้นของแมนนทิอลท่ีแตกตา่งกัน 4 ระดับคอื  0  (ชุดควบคุม)  10  20  และ  30  กรัมตอ่ลติร ในสภาพ

ปลอดเชื้อ เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่า เนื้อเยื่อบริเวณข้อของต้นอ่อนของ

มันจาวพร้าวมกีารตอบสนองตอ่อาหารท่ีใชใ้นการเพาะเลีย้ง ดังนี้ 

จ านวนยอด 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร แมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่า สูตรท่ีเติมสารแมนนิทอล 

ความเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยจ านวนยอด 2.08±0.37 ยอด จะเกิดจ านวนยอดน้อยกว่า และ ความเข้มขน้ 

30  0  และ 10 กรัมต่อลิตร ให้จ านวนยอดเฉลี่ยเท่ากับ 2.57±0.28  2.75±1.09 ยอด และ 2.83±0.76 ยอด 

ตามล าดับ ให้ผลไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

จ านวนข้อ 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร แมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่า สูตรท่ีเติมสารแมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้น 30 กรัมตอ่ลติร ให้คา่เฉลี่ยจ านวนข้อต่ าสุด 1.31±0.17 ข้อ และความเข้มข้น 10  20  และ 0 กรัม

ตอ่ลติร ให้จ านวนข้อเฉลี่ยเท่ากับ 1.33±0.33  1.47±0.50 ข้อ และ 2.42±0.38 ข้อตามล าดับ ให้ผลแตกตา่งกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

จ านวนใบ 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร แมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่า สูตรท่ีเติมสารแมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้น 30 กรัมตอ่ลติร ให้คา่เฉลี่ยจ านวนใบต่ าสุด 1.50±0.50 ใบ และความเข้มข้น 20  10  และ 0 กรัม

ต่อลิตร ให้จ านวนใบเฉลี่ยเท่ากับ 1.87±0.23  2.06±0.59 ใบ และ 2.83±0.29 ใบ ตามล าดับ ให้ผลแตกต่างกันอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เปอร์เซ็นต์การเกิดราก 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร แมนนิทอล  

ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่าการเกิดรากของมันจาวพร้าว 

ระยะเวลา 90 วัน พบวา่สูตรท่ีเตมิสารแมนนทิอล ท่ีระดับความเข้มข้น 10 และ 20 กรัมตอ่ลติร ให้คา่เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์

การเกิดราก 36.50±5.50 เปอร์เซ็นต์ จะให้เปอร์เซ็นต์การเกิดรากน้อยกว่า ความเข้มข้น 30 และ 0 กรัมต่อลิตร ให้

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดรากเท่ากับ 38.69±10.76 เปอร์เซ็นต์ และ 56.19±38.37 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ให้ผลไม่

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ความสูงของตน้ 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อของมันจาวพร้าวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร แมนนิทอล 

 ท่ีระดับความเข้มข้นแตกตา่งกัน เป็นเวลา 90 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบวา่ ความสูงของตน้มันจาวพร้าว 

พบว่าสูตรอาหารท่ีเติมสาร แมนนิทอล ท่ีระดับความเข้มข้น 20 กรัมต่อลิตร ให้ความสูงของต้นต่ าสุดเฉลี่ย 

10.68±0.56 มิลลิเมตร และความเข้มข้น  30  10  และ  0  กรัมต่อลิตร ให้ความสูงของต้นเฉลี่ยเท่ากับ 10.72±1.31 
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มิลลิเมตร 14.56±2.30 มิลลิเมตร และ 36.75±3.68 มิลลิเมตร  ตามล าดับ ให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p>0.05) 
 

ตารางที่ 1  จ านวนยอด จ านวนข้อ จ านวนใบ เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงต้น เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 

MS ท่ีเตมิสารแมนนทิอลท่ีระดับความเข้มข้นแตกตา่งกัน เพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 90 วัน 

ระดับความเข้มข้น

ของสารแมนนทิอล 

(กรัมต่อลิตร) 

จ้านวนยอด 

(ยอด) 

จ้านวนข้อ 

(ข้อ) 

จ้านวนใบ 

(ใบ) 

เปอร์เซน็ต์การเกิดราก 

(เปอร์เซ็นต)์ 

ความสูงต้น 

(มลิลิเมตร) 

0 2.75±1.09 2.42±0.38a 2.83±0.29a 56.19±38.37 36.75±3.68a 

10 2.83±0.76 1.33±0.33b 2.06±0.59ab 36.50±5.50 14.56±2.30b 

20 2.08±0.37 1.47±0.50b 1.87±0.23b 36.50±5.50 10.68±0.56b 

30 2.57±0.28 1.31±0.17b 1.50±0.50b 38.69±10.76 10.72±1.31b 

หมายเหตุ     * มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (p< 0.05) 
                

ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันแสดงความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่  1  ลักษณะการเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ี เติมสารแมนนิทอล 

ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน ก) แมนนิทอลความเข้มข้น  0 กรัมต่อ  

ลิตร ข) แมนนทิอลความเข้มข้น 10 กรัมตอ่ลติร ค) แมนนทิอลความเข้มข้น 20  กรัมตอ่ลติร และ ง) แมนนิ

ทอล ความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร 

  

ก ข ค ง 
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ภาพที่ 2  ความสูงของมันจาวพร้าวภายหลังจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติมสาร ชะลอการ

เจรญิเตบิโตแมนนิทอลท่ีความเข้มข้นตา่งกัน เพาะเลีย้งเป็นระยะเวลา 90 วัน  ก) แมนนทิอล ความเข้มข้น  0  

กรัมต่อลิตร ข) แมนนิทอล ความเข้มข้น  10  กรัมต่อลิตร ค) แมนนิทอล ความเข้มข้น  20  กรัมต่อลิตร ง) 

แมนนทิอล ความเข้มข้น  30  กรัมตอ่ลติร 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

หลังจากย้ายเนื้อเยื่อบริเวณข้อมันจาวพร้าว มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารชะลอการเจริญเติบโต

ของ แมนนิทอล ท่ีระดับความเข้มข้น 0 10 20 และ 30 กรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงไว้ในสภาพปลอดเชื้อ เป็นเวลา 90 วัน  

โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอาหาร พบว่าเมื่อเพาะเลี้ยงมันจาวพร้าวบนอาหารท่ีเติมสารแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 20 

กรัมต่อลิตร ส่งผลให้จ านวนยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงของต้นต่ าท่ีสุด ในขณะท่ีการเติมสารแมนนิทอลท่ี

ระดับความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการเกิดจ านวนข้อและจ านวนใบต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ 

สนธิชัย จันทร์เปรม (2534) ศึกษาการชะลอการเจริญเติบโตของอ้อยปลูกและอ้อยป่าในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าความสูง

ต้นของทุกสายพันธ์ุจะลดลง เมื่อความเข้มข้นของแมนนิทอลเพิ่มขึ้น แมนนิทอล  เป็นสาร  osmoticum เมื่อผสมลงใน

อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่งผลท าให้ความดันออสโมติกของอาหารสูงขึ้นซึ่งเป็นผลให้การดูดซับไอออนของรากผิดปกติ 

ดังนัน้การเจริญเติบโตของพืชจึงลดลง เชน่เดียวกับการทดลองของเยาวลักษณ์ แหมง่ปัง และคณะ (2558) ศึกษาการเก็บ

รักษาพันธ์ุหญ้ารูซี่ในสภาพปลอดเชื้อ รดับายงานว่าระความเข้มข้นของสารแมนนิทอลท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้จ านวนยอด

ท้ังหมดและอัตราการรอดของยอดหญ้ารูซี่ลดลง  รวมถึงการทดลองของ พรพรรณ สุขุมพินิจ (2549) ศึกษาการเก็บ

รักษาพันธ์ุกรรมเอื้องแซะหลวงในสภาพปลอดเชื้อ ส าหรับการใช้น้ าตาลแมนนิทอล พบว่าท่ีระดับความเข้มข้น 6  8 และ 

10 เปอร์เซ็นต์ท่ีความสูงไม่แตกต่างกันแต่เตี้ยกว่าระดับความเข้มข้น 0  2 และ 4 เปอร์เซ็นต์  รมณีย์ เจริญทรัพย์ และ  

ศาลักษณ์ พรรณศริิ (2547) ศกึษาผลการใช้แมนนิทอล ในการเก็บรักษาพันธ์ุเจตมูลเพลิงแดง พบวา่ แมนนทิอลสามารถ

ชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อนท่ีเจริญจากตาข้างข้อได้ โดยเฉพาะความสูงของต้นจะลดลงในอาหารท่ีมีสารควบคุม

การเจริญเติบโต การเพิ่มจ านวนยอดของต้นอ่อนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเลี้ยงในอาหารท่ีมีแมนนิทอลความเข้มข้น 40 และ 

60 กรัมตอ่ลิตร ต้นออ่นยังคงมชีวีติในอาหารทุกสูตรสามารถเจริญเตบิโตให้ยอดใหมไ่ด้เมื่อยา้ยไปเลี้ยงบนอาหารใหม่ 

ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมันจาวพร้าวบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติมสารแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 

20 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้ จ านวนยอด เปอร์เซ็นต์การเกิดราก และความสูงของต้นต่ าท่ีสุด ในขณะท่ีแมนนิทอล 

ท่ีะดับความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้จ านวนข้อ และจ านวนใบต่ าท่ีสุด เมื่อระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นท าให้ 

การเจริญเตบิโตของการเกิดยอด ข้อ ใบ ราก ความสูงต้นลดลง ดังนัน้สารละลายแมนนทิอลจึงเหมาะสมส าหรับการน ามา

เพาะเลี้ยงมันจาวพร้าวเพื่อการเก็บรักษาพันธ์ุในสภาพปลอดเชื้อ ท่ีอายุการเก็บรักษาในระยะเวลา 90 วัน โดยไม่มี  

การยา้ยหรือเปลี่ยนอาหารใหม่ 

  

ก ข ค ง 
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การประดิษฐ์ชิปของไหลจุลภาคโดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ 

Fabrication of Microfluidic Chip Using Laser Cutting Machine 
 

ศักดา เขื่อนรอบเขต1*, สุภาพร ชวดดา1 และ สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย1,2 

Sakda Koenrobket1, Supaphon Chaudda1 and Somrit Unai1,2 
 

บทคัดย่อ 
งานนี้น าเสนอวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ของไหลจุลภาค โดยใช้เคร่ืองตัดเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ก าลัง 80 

วัตต์ ส าหรับตัดแผ่นอะคริลิกทะลุเพื่อสร้างท่อโครงข่ายการไหลจุลภาค ในการทดลองหาเงื่อนไขและตัวแปรการตัด

ได้แก่ก าลังเลเซอร์และอัตราเร็วของหัวตัดท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างผนังท่อการไหลท่ีราบเรียบ หลังจากการตัด

ส่วนประกอบชิปของไหลจุลภาคจะถูกท าความสะอาด และประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคการเชื่อมด้วยตัวท า

ละลายแอลกอฮอร์และความร้อนเพื่อสร้างช่องทางการไหลจุลภาค ชิปของไหลจุลภาคท่ีประดิษฐ์โดยเทคนิคนี้ได้แก่ 

ชปิผลิตหยดของเหลวขนาดเล็กและชปิผสมสาร 
  

ค้าส้าคัญ: เครื่องตัดเลเซอร์, แผ่นอะคริลกิ, ของไหลจุลภาค 
 

Abstract  
 This work presents the fabrication method of microfluidic devices utilizing laser cutting machine.  A 80-

Watt CO2 laser used to directly through- hole cut an acrylic sheet for fabricating the microchannel- flow network. 

The cutting parameters are laser powers and plotter speeds were optimized for producing a smooth channel wall. 

After the cut and being cleaned, the cut- acrylic microfluidic network was bonded to the acrylic substrate by 

thermally assisted bonding technique for making a microfluidic channel.  A microfluidic chip fabricated by this 

technique is demonstrated for droplet generating and mixing devices. 
 

Keywords: Laser cutter, Acrylic sheet, Microfluidic 
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บทน้า 

 ของไหลระดับจุลภาคเป็นเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ การคุมควบการไหลภายในท่อขนาดความกว้าง

ระดับไมโครเมตร ปริมาตรของไหลภายในท่อจึงอยู่ในระดับ พิโคลิตร (pL) ถึง นาโนลิตร (nL) [1] ชิปของไหลจุลภาค 

(Microfluidics chip) อาจประกอบไปด้วย ท่อไหลเข้า (inlet) บริเวณผสมสาร (mixing zone) บ่อการเกิดปฏิกริยา (reaction 

reservoir) บริเวณตรวจวัดวิเคราะห์ (detection zone) ทางไหลออก (outlet) เป็นต้น  ด้วยข้อได้เปรียบด้านขนาดอุปกรณ์

เล็กกระทัดรัด ใชส้ารตัวอยา่งในการตรวจวัดปริมาณน้อย งานวจิัยด้านของไหลจุลภาคจึงได้รับความสนใจและถูกพัฒนา

อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์อัตโนมัตสิ าหรับตรวจเชื้อไข้หวัด H1N1-2009 ด้วยวธีิอาร์ที

พีซีอาร์แบบเวลาจริง (real time RT-PCR) อุปกรณ์ดังกล่าวลดเวลาส าหรับการตรวจวัดวิเคราะห์ลงคร่ึงหนึ่งเมื่อเทียบกับ

วธีิการในห้องปฏบัิตกิาร [2] การตรวจวัดอนุภาคขนาดไมโครเมตรภายในท่อการไหลจุลภาคด้วยวธีิตรวจการเปลี่ยนแปลง

ค่าการน าไฟฟา้แบบไมส่ัมผัส [3] การตรวจวัดปริมาณปุ๋ยตกค้างในดินด้วยชิปของไหลจุลภาคอิเล็กโตรโฟลิซิส [4] ส าหรับ

เทคนิคการประดิษฐ์ชิปถูกพัฒนาในหลากหลายวธีิ เช่น การกดทับด้วยแม่แบบความร้อน [5] การกัดแผ่นพิมพ์ลายวงจร

ทองแดง [6] การสร้างท่อการไหลในกระดาษด้วยสารท่ีไม่ชอบน้ า [7] วธีิท่ีได้รับความนิยมได้แก่ การคัดลอก (replication) 

ช่องการไหลจุลภาคจากแม่แบบด้วยพอลิเมอร์ใส เรียกวิธีการนี้ว่าชอฟต์ลิโธกราฟี (soft lithography) [1] เนื่องจากมีข้อ

ได้เปรียบ อาทิ สามารถท าซ้ าได้ วัสดุท่ีใช้ท าชิปมีความอ่อนนุ่ม เป็นมิตรกับเซลล์สิ่งมีชิวิต โปร่งแสงสามรถสังเกต  

การทดลองได้งา่ย อยา่งไรก็ตามขั้นตอนการประดิษฐ์ต้องอาศัยเคร่ืองมอืและเทคโนโลยขีั้นสูง และวัสดุราคาสูง [8]             

งานวจิัยนี้จึงมุง่พัฒนาวธีิการอยา่งง่ายและต้นทุนต่ าเพื่อประดิษฐ์ชปิของไหลจุลภาคจากแผ่นอะคริลกิ เนื่องจาก

มีความโปร่งแสงและเป็นวัสดุท่ีสามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ

ครุภัณฑ์เคร่ืองตัดเลเซอร์ซึ่งสามารถตัดพลาสติก แผ่นอะคริลิค ไม้อัดบาง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้งานเคร่ืองตัด

เลเซอร์เพื่อประดิษฐ์ชิปของไหลจุลภาค จากนั้นได้ท าการประกอบชิปขึ้นมาด้วยเทคนิคการให้ความร้อนร่วมกับตัวท า

ละลายแอลกอฮอร์ เทคนคิดังกล่าวให้ผลการประดิษฐ์ชปิของไหลจุลภาคท่ีรวดเร็วและต้นทุนต่ า  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัยส าหรับการประดิษฐ์ชปิของไหลจุลภาคด้วยเคร่ืองตัดเลเซอร์ และการประกอบชปิด้วย

แอลกอฮอร์และความรอ้น แสดงดังภาพท่ี 1 มรีายละเอยีดดังนี้ 

การหาเงือ่นไขส าหรับการตัด 

การศึกษาผลของอัตราเร็วตอ่การตัด ก าหนดก าลังของเครื่องตัดเลเซอร์ให้คงท่ีโดยต้ังคา่ไวท่ี้ 99 เปอร์เซนต์, 

จากนั้นปรับอัตราเร็วของหัวตัด ดังนี้ 100 90 80 70 60 50 40 30 และ 20 มลิลเิมตรตอ่วินาท ีตามล าดับ  

การศึกษาผลของก าลังเลเซอร์ต่อการตัด ก าหนดอัตราเร็วของหัวตัดเลเซอร์ 40 มิลลิเมตรต่อวินาที ปรับ

ก าลังเคร่ืองตัดเลเซอร์ดังนี้ 99 90 80 70 60 50 40 30 และ 20 เปอร์เซนต ์ตามล าดับ  

การออกแบบชปิของไหล 

   ชิปของไหลจุลภาคถูกออกแบบและตัด ด้วยโปรแกรม RDWorks V8 ภาพตัวอย่างการออกแบบชิปส าหรับ

ผสมของเหลวสองชนดิ ซึ่งเรียกว่า mixer microfluidic chip แสดงดังภาพท่ี 2 (a) 

การประกอบชิปด้วยไอโซโพรพานอลร่วมกับความร้อน 

ท าความสะอาดแผ่นอะคริลิคส่วนประกอบต่าง ๆ ของชิป ด้วยแอลทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซนต์ (ACI 

Labscan Ethanol AR. 95%)  เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบไขมัน รอให้แห้งแล้วเคลือบไอโซโพรพานอล (QRec 2-

Propanol (iso-propanol) AR.) บนแผ่นอะคริลิคแต่ละแผ่น จากนั้นน ามาประกอบเป็นชิปของไหลจุลภาค โดยใช้
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กระจกสไลด์ประกบด้านบนและด้านล่าง เพื่อป้องกันรอยกดทับท่ีจะเกิดขึ้นกับแผ่นอะคริลิก ใช้คลิบหนีบกระดาษกด

ทับท่ัวทุกจุดบนชิปเพื่อให้อะคริลิกแต่ละแผ่นแนบชิดสนิทกัน จากนั้นน าเข้าเตาอบความร้อน (Memmert UN75)  

ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที กระบวนการข้างตน้อ้างองิมาจาก [9] หลังจากชปิประกบกันสนิทด้วย

กระบวนการความร้อน จะได้ชิปของไหลจุลภาคแสดงดังภาพท่ี2 (d) ขั้นตอนสุดท้ายประกอบท่อสายยางเข้ากับ

ชอ่งทางไหลเข้า และช่องทางไหลออกจะได้ชิปของไหลจุลภาค แสดงดังภาพท่ี 2 (e)  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังภาพรวมของงานวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการประดิษฐ์ชิปของไหลจุลภาคโดยใช้เคร่ืองตัดเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ขนาดก าลัง 80 

วัตต์ (a) ภาพต้นแบบท่ีถูกออกแบบด้วยโปรแกรม RDWorks V8, (b) ภาพเคร่ืองตัดเลเซอร์ขนาดก าลัง 80-วัตต์, (c) 

ภาพอะครลิิกช้ินสว่นของชิปหลังตัดดว้ยเครื่องตัดเลเซอร์, (d) ภาพชิปของไหลจุลภาคหลังจากให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที, (e) ภาพชิปของไหลจุลภาคพร้อมใช้งาน 
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ผลการศึกษา 
     เมื่อก าหนดก าลังของเครื่องตัดเลเซอร์คงท่ี 99 เปอร์เซนต์ แล้วเปลี่ยนอัตราเร็วของหัวตัดจาก 100 มิลลิเมตรตอ่

วินาที ไปจนถึง 20 มิลลิเมตรต่อวินาที พบว่ารอยตัดมีความลึกเข้าไปในชิ้นงานเมื่ออัตราเร็วตัดต่ า ดังภาพท่ี 3 (a) 

ภาพท่ี 3 (b) แสดงผลของก าลังเลเซอร์ต่อรอยตัด พบว่าก าลังเลเซอร์มากขึ้นส่งผลให้รอยตัดเข้าไปลึก ลักษณะ

ร่องรอยการตัดเลเซอร์เป็นไปตามสมบัติของล าเลเซอร์ท่ีลักษณะ Gaussian beam โดยตรงกลางของล าเลเซอร์จะมี

ความเข้มสูงสุดและลดระดับความเข้มลงตามรัศมีของล าเลเซอร์ [10] 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงภาพตัดขวางของแผ่นอะครลิิคท่ีถูกตัดดว้ยล าเลเซอร์ (a) ภาพแสดงช่องความลึกท่ีถูกเลเซอร์ตัดเข้าไป

โดยก าหนดก าลังเลเซอร์คงท่ี 99 เปอร์เซนต์ และปรับอัตราเร็วของหัวตัดเลเซอร์จาก 100 ถึง 20 มิลลิเมตรตอ่วินาที 

(b) ภาพแสดงช่องความลึกท่ีถูกเลเซอร์ตัดเข้าไปโดยก าหนดอัตราเร็วของหัวตัดคงท่ี 40 มิลลิเมตรต่อวินาที และปรับ

ก าลังเลเซอร์จาก 20 ถึง 99 เปอร์เซนต์  
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการออกแบบขนาดท่อการไหลที่เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าท่ีมีความกวา้ง 0.2 mm และยาว 1.00 mm โดย (a) 

แสดงภาคตัดขวางท่ีถูกออกแบบจากโปรแกรม (b) แสดงท่ีตัดได้จริงและท าการวัดขนาดโดยใช้โปรแกรม ImageJ [11] 

จะมลีักษณะคลา้ยรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
 

ภาพท่ี 4(a) แสดงท่อการไหลท่ีออกเเบบ ขนาดความกว้าง 0.2 mm มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ผลจาก

ลักษณะ Gaussian beam ของล าเลเซอร์ส่งผลให้ชิ้นงานท่ีตัดมีความแตกต่างจากแบบ รอยตัดมีความลาดเอียง

ประมาณ 5 องศา เทียบกับแนวขนานกับล าเลเซอร์ ความกว้างมีเเตกต่างกันโดยด้านบนซึ่งถูกล าเลเซอร์มีขนาด
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ประมาณ 0.19 mm ส่วนด้านล่างจะมีขนาดประมาณ 0.14 mm จึงท าให้ภาคตัดขวางของท่อการไหลมีลักษณะเป็น

สี่เหลี่ยมคางหมูตามดังภาพท่ี 4(b) เปอร์เซนต์ความตา่งจากที่ออกแบบไวเ้ป็น 5 และ 30 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการสาธติการเกิดหยดน้ าที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ การไหลราบเรียบและการไหลแบบป้ันป่วน (a) เป็นการไหล

ของหยดน้ ามันพืชและหยดน้ าท่ีผสมสีย้อมในท่อการไหลแบบรูปตัว T โดยท่ีความกว้างของท่อมีขนาดประมาณ 0.9 

มิลลิเมตร (b) น้ าท่ีผสมสียอ้มสีน้ าเงินและสีส้มมีการไหลแบบราบเรียบในท่อการไหลแบบรูปตัว Y (c) น้ าท่ีผสมสยีอ้ม

สีน้ าเงินและสีสม้ซึ่งจะมกีารไหลแบบป่ันป่วนหรือผสมกันในชิปรูปแบบผสม 
  

ภาพท่ี 5 แสดงชิปของไหลจุลภาคท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดสอบการไหลรูปแบบต่าง ๆ ภาพท่ี 5 (a) แสดงชิป

ส าหรับผลิตหยดของเหลวขนาดเล็ก (droplet generator) ซึ่งผลิตโดยแรงเฉือนจากของเหลวสองชนดิท่ีไม่ผสมกันได้แก่ 

น้ าผสมสแีละน้ ามันปรุงอาหาร  หยดของเหลวขนาดเล็กถูกน าไปใชใ้นงานวิจัยหลากหลายดา้น เชน่ การวเิคราะห์เซลล์

เดี่ยวด้านการทดสอบยา [12] การผลิตผลึกโปรตีนภายในของไหลจุลภาคส าหรับการวิเคราะห์หาโครงสร้าง [13]  

การประยุกตด์้านของไหลจุลภาคดิจิทัล [14]  

ภาพ 5(b) แสดงพฤติกรรมการไหลของน้ าผสมสี สีน้ าเงินและสีส้ม การไหลภายในท่อการไหลจุลภาคเป็น

การไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) ของเหลวจะไม่ผสมกันภายในท่อการไหลขนาดเล็ก การไหลแบบราบเรียบ

ดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปรส าคัญด้านของไหล ซึ่งเรียกว่าตัวเลขเรโนลด์ (Reynold number) ในการทดลองนี้ขนาด

ของท่อเป็นปริมาณท่ีก าหนดการไหลแบบราบเรียบภายในท่อการไหลจุลภาค โดยท่ัวไปตัวเลขเรโนลด์มีค่าน้อยกว่า 

2300 [15] การไหลจะแสดงเป็นแบบราบเรียบ จากการทดลองพบวา่บริเวณสว่นรอยตอ่ระหว่างของเหลวเกิดการผสม

กันเนื่องจากการแพร่ (diffusion) สามารถสังเกตได้ว่าน้ าผสมเกิดเป็นสเีขียว  
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จากลักษณะการไหลแบบราบเรียบภายในท่อการไหลจุลภาค ดังนัน้หากชปิของไหลจุลภาคต้องผสมสารสอง

ชนิดเข้าด้วยจะต้องอาศัย การไหลแบบป่ันป่วน (Turbulent flow) โดยการสร้างท่อการไหลให้มีความโค้งงอ ดังภาพท่ี 

5(c) จะท าให้น้ าสองสีเกิดการผสม เรียก บริเวณผสมนี้ว่า mixing zone 

วิจารณ์และสรุปผล 
      โดยสรุปแล้วงานวิจัยคร้ังประสบผลส าเร็จในใช้เคร่ืองตัดเลเซอร์และวิธีการประกอบชิปแบบให้ความร้อนร่วมกับตัว

ท าละลายแอลกอฮอร์ส าหรับการประดิษฐ์ชิปของไหลจุลภาค งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างชิปของไหลท่ีใช้แผ่น

อะคริลกิโดยใชเ้คร่ืองตัดเลเซอร์ชนดิคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดก าลัง 80 วัตต ์ชปิของไหลจุลภาคแบบตา่ง ๆ เชน่ รูปตัว T, 

รูปตัว Y, และคดโค้ง เพื่อทดสอบการไหลในลักษณะตา่ง ๆ เงื่อนไขท่ีเหมาะสมส าหรับการตัดเลเซอร์ คือ อัตราเร็วหัวตัด 

15 มิลลิเมตรต่อวินาที ก าลังเลเซอร์ 99 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการตัดแผ่นอะคริลิกหนา 1 มิลลิเมตร กระบวนการประดิษฐ์

ชปิของไหลจุลภาค ได้แก่ การตัดด้วยเลเซอร์และการประกอบชิป รวมใชเ้วลาท้ังสิน้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
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การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปปิด 

โดยใช้โปรแกรม แลปวิว 

The Development of Close Loop DC Motor Speed Control Demonstration Set 

using LabVIEW Program 
 

สมศักดิ์ ป่าวรรณ1*, อภัย สุดจติร1 และ ส าเริง เอี่ยมสะอาด1 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้เป็นการพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงแบบลูปปิดโดยใชโ้ปรแกรม

แลปวิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าประแสตรงแบบลูปปิด และ 

เพื่อศกึษาความเหมาะสมของชุดสาธิตในการน าไปใชใ้นการเรียนการสอน  

         การด าเนินงานเร่ิมต้นจากการออกแบบชุดสาธิตในส่วนของพลานต์ท่ีประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์มีแกนเพลาด้านหนึ่งตอ่เข้ากับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อท าหน้าท่ีเป็นโหลดทาง

กลให้แก่มอเตอร์ และแกนเพลาอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเอ็นโคดเดอร์ จากนั้นจึงท าการทดสอบการใช้งานกับชุดขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้หลักการของการปรับความกว้างของพัลส์ (PWM) เพื่อทดสอบผลตอบสนองด้านความเร็วของพลานต์

ในลักษณะลูปเปิดและลูปปิด โดยใช้โปรแกรมแลปวิวผ่านการ์ด DAQ6001 ท าการออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีของ CHR 

เมื่อออกแบบตัวควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงท าการทดสอบผลตอบสนองด้านความเร็วของระบบควบคุมแบบลูปปิด 

รวมถึงผลตอบสนองของความเร็วเมื่อมอเตอร์ได้รับภาระทางกล โดยท าการเปรียบเทียบกับลูปเปิดเพื่อเปรียบเทียบให้

ผู้เรียนเห็นความแตกตา่ง 

        ผลการด าเนินงานพบว่า ชุดสาธิตท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถแสดงผลตอบสนองด้านความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อ

สัญญาณขั้นท้ังลูปเปิดและลูปปิด รวมถึงผลตอบสนองของความเร็วขณะรับภาระทางกลแบบทันทีทันใดสอดคล้องกับ

ทฤษฎี และเมื่อน าชุดสาธิตดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านท าการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต ผลการ

ประเมินชุดสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26 ตามมาตรวัดประเมินค่าของไลเกิร์ต  

5 ระดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 )   
 

ค้าส้าคัญ:   ชุดสาธติ, การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง, โปรแกรมแลปววิ 
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Abstract  
This research is development demonstrations set of closed loop speed control DC motor by using the 

LabVIEW program.  The objective is to develop demonstration set for closeloop controlling speed of DC motor and 

study the suitability of the demonstration set for use in teaching and learning.  

The operation started with the design of demonstration set of plant consisting of 24 volts DC electric motor 

with shaft on one side connected to a DC generator to act as mechanical load and the other side of the shaft 

connects to the encoder.  After that, testing is performed on electric motor drive units that use the pulse width 

modulation (PWM)  principle.  To test the speed response of the plant in an open and closed loop.  By using the 

LabVIEW program via DAQ6001 card. The controller was designed using the method of CHR. When the controller 

design was completed, the speed response test of the closed loop control system was tested. Including the speed 

response when the motor has mechanical load by comparing with the open loops to compare to the learners to 

see the differences. 

  Performance shows that The demonstration set created by the researcher can show the motor speed 

response both open and closed loop. Including the response of speed while receiving mechanical loads instantly, in 

accordance with the theory.  When bringing the demonstration set to 5 experts to evaluate the suitability of the 

demonstration set. The evaluation result of the demonstration set by the experts found that it is suitable at a good 

level ( the average value is 4.26, according to the assessment of 5 levels of Likert’ s rating scale and standard 

deviation is 0.82). 
 

Keywords:   Demonstration set, DC Motor speed control, LabVIEW program 
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บทน้า 
ในปัจจุบัน มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานต่าง  ๆ หรือในอุปกรณ์ท่ีใช้งานใน

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทางด้านการแพทย์ และทางด้านเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมล้วนแต่ใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบส าคัญ [1] จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญตอ่ระบบขับเคลื่อนท่ีจะท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีได้ ไม่เพียงแต่

ขับเคลื่อนเพยีงอยา่งเดียว ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ก็มสี่วนส าคัญต่องานท่ีใชค้วามละเอยีด งานท่ีต้องการ

ความเร็วท่ีเหมาะสม ดังนั้นมอเตอร์ท่ีมีการควบคุมท่ีง่ายเหมาะกับงานท่ีต้องการปรับย่านความเร็วท่ีกว้างและมี

แรงบิดท่ีเกือบจะคงท่ีทุกย่านความเร็วนั่นคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งท่ีเปลี่ยนแปลง

พลังงานไฟฟา้มาเป็นพลังงานกลโดยใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์

ได้ [2] ดังนัน้การศึกษาเร่ืองของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงจึงกลายเป็นปัจจัยหลักส าคัญ เนื่องจากเป็นหลักการพืน้ฐาน

เบื้องต้นในการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์แบบลูปปิด (Close Loop) และสามารถต่อยอดความรู้ไปจนถึงการควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ ดังนั้นในการจะน าระบบควบคุมไปใช้งานจริงนั้น ผู้เรียนควรท่ีจะมีความรู้และทักษะใน

การจ าลองการท างาน ตลอดจนการปรับตัง้ (Tuning) ตัวควบคุมของระบบรวมถึงท านายพฤตกิรรมท่ีจะเกดิขึน้กับการ

ท างานของมอเตอร์และระบบการควบคุมได้อยา่งถูกตอ้ง  

   ในการควบคุมระบบต่าง ๆ โดยท่ัวไป จะต้องมีการวิเคราะห์และท าการออกแบบตัวควบคุม (Controller) โดยผ่าน

กระบวนการของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์จะต้องท าความเข้าใจจากการใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงมาวิเคราะห์ จึงท าให้ผู้เรียนบางส่วนท่ีมีพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ไม่ดนีัก ไมส่ามารถเข้าใจหลักการออกแบบตัวควบคุมได้อยา่งลึกซึง้ แตห่ากให้ผู้เรียนได้เห็นผลตอบสนอง

ต่อสัญญาณขั้น (Step Response) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และท าการออกแบบตัวควบคุมจากผลตอบสนองใน

ลูปเปิด (Open Loop) นี้ ก็จะเป็นการง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้เรียน แต่หากให้ทดสอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ใน

งานอุตสาหกรรม อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท าชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปปิดโดยใช้โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) เป็นตัวควบคุมแบบพีไอ (PI Controller) ช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจพฤตกิรรมของตัวควบคุมและมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน        
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศกึษา 

การออกแบบการควบคุมระบบโดยท่ัวไปจะต้องทราบตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของระบบเสียก่อน โดยมี 

Schematic Diagram ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดังภาพท่ี 1 ก. และสามารถเขียนเป็นแผนภาพบล็อก (Block 

Diagram) ของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงชนิดสนามไฟฟา้เป็นแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet Field) ได้ดังภาพท่ี 1 ข. 
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ก. Schematic Diagram ของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ข. แผนภาพบล็อกของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ภาพที่ 1 แผนภาพบล็อกของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง (W.Leonhard, “Control Of Electrical Drives”, 

P.52,P.61) 
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โดยท่ี 
    𝐾𝑑𝑐𝑚 คือ ค่าคงที่,  𝐾𝑑𝑐𝑚 =

1

𝑏
 

    𝑇𝑎       คือ ค่าเวลาคงตัวทางไฟฟา้ (วนิาที) 

    𝑇𝑚  คือ ค่าเวลาคงตัวทางกล (วนิาที)  

  

จากสมการ (1) จะเห็นได้ว่าแผนภาพบล็อกของตัวแบบทางคณิตศาสตร์การควบคุมความเร็วของมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดสนามไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กถาวรเป็นระบบล าดับสอง ( 2nd Order System) และหากก าหนดให้มี

ค่าคงที่  ซึ่งหมายถงึสนามแม่เหล็กมีคา่คงที่ (เชน่แม่เหล็กถาวร)  สมการท่ี (1) จะเปลี่ยนรูปเป็น 

 

                               

      (2) 

 

เมื่อใช้วิธีการควบคุมแบบลูปปิด (Close Loop) โดยใช้การป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ (Encoder) สามารถ

ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม (Controller) จากผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้น (Step Response) แสดง 

ดังภาพท่ี 2 จะได้ค่าคงตัวทางเวลา 2 ค่า (  และ ) ของมอเตอร์จากนั้นจึงน าค่าเวลาคงตัวดังกล่าวไปเปิดตาราง

ของ CHR ดังตารางท่ี 1 ก็จะได้คา่พารามเิตอร์ของตัวควบคุม (Controller) 
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ภาพที่ 2  การหาค่าเวลา       และ     จากผลตอบสนองตอ่สัญญาณขั้นของมอเตอร์ ขณะลปูเปิด  

(Peter Busch. “Elementare Regelungstechnik”, หนา้ 189) 

 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตัวควบคุมตามวธีิของ CHR   [5] 

ตัวควบคุม 
ค่าพารามิเตอร์เมื่อไม่มคี่าพุง่เกิน 

𝐾𝑃 𝑇𝑛 𝑇𝑣 
พ ี 0.3

𝐾𝑠

𝑇𝑔

𝑇𝑢
 - - 

พไีอ 0.35

𝐾𝑠

𝑇𝑔

𝑇𝑢
  - 

พไีอด ี 0.6

𝐾𝑠

𝑇𝑔

𝑇𝑢
 𝑇𝑔  

  

เมื่อออกแบบการควบคุมแบบลูปปิดด้วยวิธีการของ CHR เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงเร่ิมต้นสร้างพลานต์ (Plant) 

โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดพิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ แสดงดังภาพท่ี 3 จากนั้นน ามอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงดังกล่าวมาต่อร่วมแกนเพลาเดียวกับเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์เพื่อท าเป็นโหลดทางกล และ

ท่ีเพลาอกีด้านหน่ึงต่อเข้ากับ เอ็นโคดเดอร์ เพื่อท าการป้อนกลับความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้ในรูปของแรงดันไฟฟา้ 

ระบบพลานต์ท้ังหมดดังท่ีได้อธิบายมา แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตน้ก าลังมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 24 โวลต์ 
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ภาพที่ 4 พลานตข์องระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 
 

 หลังจากท่ีด าเนินการออกแบบและสร้างพลานต์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกใช้บอร์ด

ขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electric Drive) งานวิจัยนี้เลือกใช้บอร์ดท่ีประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จ าพวก

มอสเฟตก าลัง (Power MOSFET) จ านวน 4 ตัวต่อกันแบบบริดจ์เต็ม (Full Bridge) ซึ่งสามารถท าให้การควบคุม

มอเตอร์ท าได้ครบท้ัง 4 ภาค ( 4 Quadrant) มวีงจรเชื่อมโยงทางแสงเป็นไอซีออปโตค้ัปเปิล (Opto Couple) เพื่อท าการ

แยกโดด (Isolation) ระหว่างภาคควบคุมออกจากภาคก าลัง ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนโปรแกรมแลปวิวเพื่อควบคุม

มอเตอร์โดยผ่านการ์ดDAQ6001 โดยโปรแกรมแลปวิวท่ีเขียนขึ้นแสดงดังภาพท่ี 5 จากนั้นจึงน าไปทดสอบวัดหา

ผลตอบสนอง ตอ่สัญญาณขั้นโดยใชโ้ปรแกรมแลปวิวให้แสดงผลออกเป็นกราฟในรูปของโปรแกรม Excel เพื่อท่ีจะน า

ค่าเวลาคงตัวท่ีได้จากกราฟดังกล่าวไปออกแบบตัวควบคุมตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 5 โปรแกรมแลปววิท่ีใชก้ารควบคุมมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงท่ีเชื่อมโยงด้วยการ์ดDAQ 6001 
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วิธีการศกึษา 

 เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแล้วจึงท าการทดสอบการควบคุมแบบป้อนกลับโดยใช้ตัวควบคุมแบบ 

พีไอ ในตัวโปรแกรมแลปวิว แล้วท าการทดสอบผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้น ท าการทดสอบขณะลูปเปิดสภาวะไร้

โหลดและสภาวะมีโหลด ทดสอบขณะลูปปิดในสภาวะไร้โหลดและสภาวะมีโหลด ดูผลตอบสนองขณะกลับทางหมุน

ของมอเตอร์แบบทันทีทันใด ซึ่งการทดสอบดังกล่าวผ่านโปรแกรมแลปวิวแสดงดังภาพท่ี 6 จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ ยวชาญ

จ านวน 5 ทา่นประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 6 การทดสอบชุดสาธติการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 
 

ผลการศึกษา 

 หลังจากท าการสร้างชุดสาธิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านประเมินความ

เหมาะสมของชุดสาธิต ผู้วจิัยได้ท าการทดสอบผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อสัญญาณขั้น ท้ังในสว่นของ

ลูปเปิด, ลูปปิด และการรับโหลดทางกล โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

    1. ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อสัญญาณขั้น ขณะลูปเปิด  (Open Loop)  

โดยการป้อนสัญญาณขั้นให้แกบ่อร์ดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงผ่านโปรแกรมแลปววิโดยไม่มีตัวควบคุม แลว้

วัดผลตอบสนองจากเอ็นโคดเดอร์ผ่านวงจรแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าการ์ด DAQ6001 แล้วจึงส่ง

ต่อไปยังโปรแกรมแลปวิวต่อไป จากโปรแกรมแลปวิวสามารถ Export ผลตอบสนองออกเป็นโปรแกรม Excel ได้  

จึงน าไปพล๊อตเป็นกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณขั้นจากอินพุตแสดงดังภาพท่ี 7 โดยเมื่อจ่ายโหลดทางกลให้แก่

มอเตอร์ ด้วยการเปิดสวิตช์หลอดไฟ จะท าให้ความเร็วลดลงดังภาพท่ี 8 จากภาพท่ี 7 ท าการวัดค่าเวลา 𝑀𝑀 และ 

𝑀𝑀 ตามภาพท่ี 2 เพื่อน าไปค านวณหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมตามตารางของ CHR ท่ีแสดงในตารางท่ี 1 เมื่อ

ได้ค่าพารามิเตอร์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการน าค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวไปปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อท าการทดสอบ

ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอตอร์ไฟฟา้กระแสตรงตอ่สัญญาณขั้นขณะลูปปิดต่อไป 
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ภาพที่ 7  ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ต่อสัญญาณขั้นขณะลูปเปิด 

 

 
ภาพที่ 8  ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อสัญญาณขั้นขณะลูปเปิดเมื่อจ่ายโหลด 

 

    2. ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อสัญญาณขั้นขณะลูปปิด ด าเนินการโดย

เชื่อมตอ่ชุดสาธิตให้เป็นลูปปิดโดยผ่านโปรแกรมแลปววิจากนัน้ท าการวัดสัญญาณผลตอบสนองความเร็วเปรียบเทียบ

กับสัญญาณขั้นท่ีสง่ไปท่ีอินพุตโดยเลอืกใช้เป็นตัวควบคุมแบบพไีอ แสดงดังภาพท่ี 9  
 

 
ภาพที่ 9  ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อสัญญาณขั้นขณะลูปปิด : ตัวควบคุมพไีอ 
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เมื่อท าการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบพีไอเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงท าการทดสอบการรับ

โหลดทางกล โดยมีผลตอบสนองแสดงดังภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10  ผลตอบสนองความเร็วรอบของมอเตอร์ต่อสัญญาณขั้น เมื่อรับโหลดและปล่อยโหลด 

 

 การจ่ายโหลดจะใช้การปิด (Close) สวิตช์ทันทีทันใด ซึ่งเปรียบเสมือนการจ่ายภาระเป็นสัญญาณขั้นนั่นเอง 

เมื่อเปรียบเทียบภาพท่ี 8 และ 10 จะเห็นได้ว่าการควบคุมแบบลูปปิดมีการรักษาความเร็วรอบ(Speed Regulation) 

ของมอเตอร์ให้มคี่าคงที่แมว้า่จะมีการเปลี่ยนแปลงภาระซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีระบบการควบคุม 

    3. ผลการประเมนิความเหมาะสมของชุดสาธิตจากผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางท่ี 2 จะเห็นได้วา่ค่าเฉลี่ยรวม

จาก 7 หัวข้อท่ีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านท าการประเมินมีค่า 4.26 ท่ีส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Diviation) 

0.82 แปลผลได้ว่าชุดสาธิตท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้มคีวามเหมาะสมในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตารางที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินชุดสาธติ 

รายการประเมินชดุสาธิต ผลเฉลี่ย แปลความ 

1. ชุดสาธิตมขีนาดเหมาะสม 4.4 ระดับดี 

2. ความปลอดภัยในการใช้ขณะท าการสาธติ 4.6 ระดับดีมาก 

3. ความเหมาะสมของการจัดต าแหนง่อุปกรณต์า่งๆ บนชุดสาธิต 4.4 ระดับดี 

4. ความแข็งแรงของชุดสาธิต 4.2 ระดับดี 

5. ความสะดวกในการติดต้ังและถอดเก็บเมื่อเสร็จการสาธิต 4.2 ระดับดี 

6. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 4 ระดับดี 

7. วัสดุท่ีใชใ้นการผลิตชุดประลองมีความเหมาะสม 4.2 ระดับดี 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การด าเนินการพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปปิด ด้วยโปรแกรม

แลปวิว ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเชื่อมต่อ (Interface) กับอุปกรณ์ภายนอก และมีบล็อกส าหรับตัวควบคุมท าให้ง่ายต่อการ

ประยุกต์ใช้งานเพราะสามารถท่ีจะเลือกออกแบบให้มีค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมโดยการปรับเปลี่ยน

ค่าพารามิเตอร์ท่ีเป็นตัวเลขเท่านั้น ขณะเดียวกันสามารถควบคุมระบบได้เช่นเดียวกับตัวควบคุมท่ีเป็นดิจิตอลหรือตัว

Setpoint 

Take Load 

Release Load 

Speed of Motor 
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ควบคุมชนิดอื่น แต่ราคาประหยัดกว่า ท าให้ผู้เรียนเห็นพฤตกิรรมของตัวควบคุมได้ใกล้เคียงกับงานอุตสาหกรรมจรงิ 

โดยเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Sahana M, Sachin. Angadi, A.B.Raju (2016) [7] ท่ีเป็นมอเตอร์ท่ีมีพิกัด 3 กิโลวัตถ์ 

220 โวลต์แล้วพบว่าปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในขณะลูปเปิดและลูปปิด มีสภาพคล้ายกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างใน

เร่ืองของผลตอบสนอง และการออกแบบตัวควบคุม ท่ีท าให้เห็นว่า ในขณะความเร็วรอบต่ า และความเร็วรอบสูง 

มอเตอร์ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมจะเห็นได้ชัดเจนว่า ต้องปรับตั้งตัวควบคุมแตกต่างกัน ขณะท่ีมอเตอร์ขนาดเล็กๆ 

อาจจะไม่เห็นผลของการปรับตั้งพารามิเตอร์ของตัวควบคุมท่ีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเลือกพลานต์เป็น

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงขนาดพิกัด 24 โวลต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใชง้านชุดสาธิตท่ียังเป็นนักศกึษาระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี ท าให้อาจจะยังไม่เห็นผลตอบสนองเหมือนกับงานอุตสาหกรรมจริงได้ ซึ่งในอนาคตหากน าไปใช้ควบคุม 

พลานต์ท่ีมีสภาพเหมือนกับงานอุตสาหกรรมจริง อาจจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังจ าพวก มอสเฟต 

หรือ ไอจีบีที ท่ีมีพิกัดมากกว่านี้ ซึ่งจะชว่ยท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะการท างานของอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง

เหล่านี้รวมถึงแนวทางในการเลือกใช้ตัวควบคุมชนิดอื่น เช่นการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

ของตัวควบคุมพไีอ [8} ได้อยา่งเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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การควบคุมรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าดว้ย IC TL494 

Control of Electric Power Motorcycle with IC TL494 
 

มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล1* และ สมโภชน์  วงษ์เขียด1 

Mallika Chatchawankitkun1* and Sompod Wongkead1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ IC TL494 ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแส

ตรงท่ีใช้ในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าท่ีขนาดแรงดัน 24 โวลต์ 500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 40 แอมป์ จ านวน 2 ลูก และใช้วงจร IC TL494 เป็นตัวสร้างสัญญาณ Pulse-

width modulation (PWM) เพื่อควบคุมการท างานของมอสเฟต (MOSFET) ท่ีใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของ

มอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง จากผลการศึกษาพบวา่การขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟา้สามารถขับเคลื่อนได้ท่ี

ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง และรับน้ าหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
 

ค้าส้าคัญ:   IC TL494, การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง 
 

Abstract  

 The objective of this research is to apply the IC TL494 to control the rpm of the DC motor used to drive 

the electric motorcycle at 24 Volt 500 Watt by using electric power source from 2 battery, size 12 Volt 40 Ampere. 

And using the IC TL494 generate a pulse-width modulation (PWM)  signal to control the MOSFET used to control 

the rpm speed of the DC motor.  From the study found that electric motorcycle can be driven at speeds up to 50 

kilometers per hour and support no more than 100 kilograms. 
 

Keywords:   IC TL494, Control the rpm speed of the DC motor  
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บทน้า 
ในปัจจุบัน ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ท่ีมี

มากขึ้น ในขณะท่ีปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในโลกก าลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยนี้จึงท าให้เกิดแนวคิดในการใช้

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกขึ้นและมีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อควบคุม

การใช้พลังงานให้มปีระสิทธิภาพ เกิดความประหยัด และลดการปล่อยมลพิษท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งพาหนะ

ประเภทยานยนตท่ี์ใชพ้ลังงานไฟฟา้ก าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากถือวา่เป็นพลังงานสะอาด ไมส่่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม และยังเป็นการลดการใช้เชื้อเพลงิประเภทฟอสซิลท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มอกีด้วย  

ยานยนต์ไฟฟ้านอกจากจะสามารถชาร์จประจุจากไฟฟ้าจากจุดชาร์จต่าง ๆ เพื่อเก็บในแบตเตอร่ีท่ีท าหน้าท่ี

เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนแล้ว ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถถ่ายประจุไฟฟ้า

จากแบตเตอร่ีในยานยนต์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้ (Vehicle-to-Grid (V2G) technology) เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบ

ไฟฟา้ได้อีกดว้ย 

ซึ่งส าหรับงานวจิัยนี้จะเป็นการสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปัญหาและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมดังท่ี

กล่าวมา โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าท่ีท าขึ้นนั้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาดแรงดัน 24 โวลต์ 500 วัตต์ ซึ่ง

มอเตอร์ชนิดนี้ส าหรับในการติดตั้งใช้งานสะดวกและ การบ ารุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

ไฟฟา้กระแสตรงท่ีใชไ้อซีเบอร์ TL494 ท่ีสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในการสร้างรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วย IC TL494 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วงจรภาค

ควบคุม และ วงจรภาคก าลัง โดยวงจรภาคควบคุม จะใช ้IC TL494 ในการออกแบบระบบควบคุมและสร้างสัญญาณ 

Pulse Width Modulation (PWM) โดยการปรับความกว้างและความถี่ของพัลส์ (Pulse) ในการสร้างสัญญาณ PWM ท่ี

เหมาะสม จากนั้นสัญญาณท่ีได้จะถูกส่งไปยังขาเกตของมอสเฟต (MOSFET) เพื่อท าการออนสวิตซ์และควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การออกแบบวงจรควบคุมการท างานรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วย IC 

TL494 แสดงได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

          12 V

               
PWM              

             V

        DC 
24V

 
ภาพที่ 1 วงจรควบคุมการท างาน 
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ภาพที่ 2  แสดงภาพแบบโครงสร้างชุดการท างานของรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 

ขับเคลื่อนดว้ยรูปแบบการควบคุม TL494 

 

วงจรสรา้งสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) 

วงจรสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) เป็นวงจรท่ีสร้างสัญญาณควบคุมไปท่ีขาเกท (Gate) 

ของมอสเฟต ซึ่ง IC ท่ีใช้ในวงจรสร้างสัญญาณ PWM นี้คือ IC TL494 ซึ่งเป็น IC ส าหรับการควบคุมในโหมดแรงดัน 

(Voltage Mode) ซึ่งมีวงจรภายในท่ีง่ายต่อการออกแบบและการใช้งาน โดยการท างานของ IC TL494 จะอาศัย 

การป้อนกลับค่าแรงดันเอาต์พุตเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง ผลของค่าความต่างท่ีจะถูกขยายด้วยวงจรความต่าง 

Error Amplifier ก่อนท่ีจะส่งไปยังวงจร PWM เพื่อสร้างสัญญาณ ดังนั้นแรงดันเอาต์พุตท่ีได้จากวงจรสร้างสัญญาณ 

PWM จะมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยม มีคาบเวลาคงท่ีเท่ากับเวลาฟันเลื่อย และมีความกว้างตามการเปลี่ยนแปลงผล 

Modulation ของค่าแรงดันท่ีขาเข้าสู่ PWM โดยการก าหนดค่าพิน (Pin) ของ IC เบอร์ TL494 และวงจรภายในของ IC 

เบอร์ TL494 แสดงได้ดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 [1] 

 

 
ภาพที่ 3 IC เบอร์ TL494 
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. 

ภาพที่ 4 วงจรภายในของ IC เบอร์ TL494 

ในสว่นของความถี่ของสัญญาณ PWM ของวงจรนัน้สามารถหาได้จากการค านวณจากสูตร 
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C  คือ ความต้านทานและตัวเก็บประจุ ท่ีใช้ก าหนดความถี่  PWM ในการออกแบบ 

ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้มีความถี่สัญญาณ PWM มีค่า 60 kHz และก าหนดให้ 
T
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โดยการออกแบบลายวงจรภาคควบคุมแสดงได้ดังภาพท่ี 5 

 
 

ภาพที่ 5 แบบลายวงจรภาคควบคุม 
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วงจรขับขาเกท 

วงจรขับขาเกท (Gate Drive) เป็นวงจรท่ีท าหน้าท่ีเชื่อมโยงสัญญาณพัลส์ รูปแบบต่าง ๆ กับสวิตซ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เช่น ทรานซิสเตอร์ก าลัง (Power transistor) มอสเฟตก าลัง (Power Mosfet) หรือ ไอจีบีที 

(Insulate Gate Bipolar Transistor: IGBT) เป็นต้น โดยท่ัวไปวงจรขับขาเกทจะท าหน้าท่ีแยก (Isolated) ความเชื่อมโยง

ทางไฟฟา้ระหวา่งสัญญาณพัลส์ควบคุมกับสวติซ์อิเล็กทรอนิกสก์ าลังในวงจรก าลัง และท าหน้าท่ีตัดสัญญาณควบคุม

สวติซ์ อเิล็กทรอนิกสก์ าลังในกรณีท่ีวงจรภาคก าลังอยู่ในสภาวะกระแสโหลดเกินหรือแรงดันสูงกว่าพกิัด เป็นต้น  

ส าหรับวงจรชุดขับมอเตอร์ จะประกอบด้วย IC TLP250 และมอสเฟต โดยสัญญาณท่ีได้จาก IC TL494  

จะถูกส่งมายัง TLP250 ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมขาเกท (Gate) ของมอสเฟตและมอสเฟตจะท าหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์สวิทช์ชิ่ง 

ซึ่งวงจรขับขาเกทแสดงได้ดังภาพท่ี 6 [2] 

 

 
ภาพที่ 6 วงจรขับขาเกท 

 

วงจรภาคก้าลัง 

ในการเลือกใช้วงจรภาคก าลังต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมอเตอร์ชนิดนี้ 

จะประกอบด้วยเพาเวอร์มอสเฟตท่ีท าหน้าท่ีเป็นชอปเปอร์ (Choper) 8 ตัว ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงจะใช้เพาเวอร์ มอส

เฟตในการสร้างวงจรภาคก าลังท้ังหมด 8 ตัว แสดงดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 วงจรภาคก าลัง 
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รายละเอยีดเครื่องมือและอุปกรณ์ มดีังนี้ 

1. ชุดสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) โดยใช ้ไอซี เบอร์ TL494 

2. มอสเฟต จ านวน 8 ตัว 

3. แบตเตอร่ี 12V 40 Ah จ านวน 2 ลูก 

4. แบตเตอร่ี 12V 7.2 Ah จ านวน 1 ลูก 

5. สวติซ์ จ านวน 4 ชุด 

6. มอเตอร์ 24V 500W จ านวน 1 ตัว 

 

ขั นตอนการสร้าง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ออกแบบโครงรถด้วยโปรแกรม Autocad 

 
ภาพที่ 9  รถจักรยานยนตไ์ฟฟา้ที่ประกอบส าเร็จแล้ว 
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  พท   10  บัดกรีอุปกรณ์วงจรภำคก้ำลัง 

วิธีการศกึษา 

การศกึษาการควบคุมรถจักรยานยนตพ์ลังงานไฟฟา้ด้วย IC TL494 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ท าการศกึษาวงจรสร้างสัญญาณพัลลท้ั์งหมด 8 รูปแบบ ก าหนดค่า Duty Cycle ท่ี 20% 30% 40% 

50% 60% 70% 80% และ 99% ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 2 ก าหนดให้ผู้ทดลอง 4 คนท่ีมีน้ าหนักแตกต่างกัน ขับรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และท าการ

บันทึกผลของระยะเวลาท่ีรถใชใ้นการเคลื่อนท่ี และความเร็วของรถ โดยก าหนดให้ขับท่ีระยะทาง 100 เมตร 600 เมตร 

1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร ตามล าดับ  

ส่วนท่ี 3 ก าหนดให้ผู้ทดลอง 4 คนท่ีมีน้ าหนักแตกต่างกัน ขับรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และท าการ

บันทึกผลของระยะทางท่ีรถจักรยานยนตพ์ลังงานไฟฟา้สามารถเคลื่อนท่ีไปได้ไกลท่ีสุด  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ 

ผลการทดลองวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ในสว่นท่ี 1 ตามท่ีก าหนด 8 รูปแบบ ได้ผลดังนี้ 

ท่ี Duty Cycle 20% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 3.70 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 5.30 V  

ท่ี Duty Cycle 30% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 4.78 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 7.80 V 

ท่ี Duty Cycle 40% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 6.78 A คา่แรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 9.50 V 

ท่ี Duty Cycle 50% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 7.51 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 11.15 V 

ท่ี Duty Cycle 60% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 9.41 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 13.30 V 

ท่ี Duty Cycle 70% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 12.41 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 15.90 V 

ท่ี Duty Cycle 80% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 13.95 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 18.60 V 

ท่ี Duty Cycle 99% ค่าการกินกระแสท่ีวัดได้ 15.81 A ค่าแรงดันตกครอ่มของมอเตอร์วัดได้ 21.80 V 
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(a) Duty Cycle ท่ี 20%    (b) Duty Cycle ท่ี 30% 

 

     
(c) Duty Cycle ท่ี 40%    (d) Duty Cycle ท่ี 50% 

     
(e) Duty Cycle ท่ี 60%    (f) Duty Cycle ท่ี 70% 

 

     
(g) Duty Cycle ท่ี 80%    (h) Duty Cycle ท่ี 99% 

  พท   11  วงจรสร้ำงสญัญำณพลัล์ a,b,c,d,e,f,g,h 
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ผลของการศึกษาการควบคุมรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วย IC TL494 ตามระยะทางที่ก้าหนด 

ผลของการศึกษาในส่วนท่ี 2 ท าการศึกษาการควบคุมรถรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าตามระยะทางท่ีก าหนด โดย

ศกึษาระยะเวลาท่ีใชใ้นการเคลื่อนท่ีและความเร็วท่ีสามารถท าได้ ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลของการศกึษาตามระยะทางท่ีก าหนด 

การบันทึกผลครั งที่ 1 ระยะทาง 100 เมตร 

ล้าดับ 
น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 
แรงดันตกคร่อม 

เวลาที่ใช้ในการ

เคลื่อนที่ (นาท)ี 

ความเรว็ 

(กโิลเมตร/ชั่วโมง) 

กระแส 

(แอมแปร)์ 

ผู้ทดลองคนท่ี 1 40 23 0.05 30.7 7.25 

ผู้ทดลองคนท่ี 2 60 23 0.10 30.5 7.80 

ผู้ทดลองคนท่ี 3 75 22 0.17 29.9 8.20 

ผู้ทดลองคนท่ี 4 95 22 0.23 24.9 9.50 

การบันทึกผลครั งที่ 2 ระยะทาง 600 เมตร 

ล้าดับ 
น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 
แรงดันตกคร่อม 

เวลาที่ใช้ในการ

เคลื่อนที่ (นาท)ี 

ความเรว็ 

(กโิลเมตร/ชั่วโมง) 

กระแส 

(แอมแปร)์ 

ผู้ทดลองคนท่ี 1 40 23 1.28 30.7 7.25 

ผู้ทดลองคนท่ี 2 60 22 1.28 30.5 7.82 

ผู้ทดลองคนท่ี 3 75 20 1.30 29.9 8.30 

ผู้ทดลองคนท่ี 4 95 21 1.46 24.9 9.53 

การบันทึกผลครั งที่ 3 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ล้าดับ 
น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 
แรงดันตกคร่อม 

เวลาที่ใช้ในการ

เคลื่อนที่ (นาท)ี 

ความเรว็ 

(กโิลเมตร/ชั่วโมง) 

กระแส 

(แอมแปร)์ 

ผู้ทดลองคนท่ี 1 40 23 2.09 30.7 7.25 

ผู้ทดลองคนท่ี 2 60 20 2.10 30.5 7.81 

ผู้ทดลองคนท่ี 3 75 19 2.12 29.9 8.25 

ผู้ทดลองคนท่ี 4 95 21 2.39 24.9 9.56 

การบันทึกผลครั งที่ 4 ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

ล้าดับ 
น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 
แรงดันตกคร่อม 

เวลาที่ใช้ในการ

เคลื่อนที่ (นาท)ี 

ความเรว็ 

(กโิลเมตร/ชั่วโมง) 

กระแส 

(แอมแปร)์ 

ผู้ทดลองคนท่ี 1 40 17 4.13 30.7 7.20 

ผู้ทดลองคนท่ี 2 60 17 4.10 30.5 7.78 

ผู้ทดลองคนท่ี 3 75 17 4.07 29.9 8.19 

ผู้ทดลองคนท่ี 4 95 15 5.07 24.9 9.48 

  

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1420457168036980_1420464208036276&av=100004239972144
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1420457168036980_1420464208036276&av=100004239972144
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1420457168036980_1420464208036276&av=100004239972144
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1420457168036980_1420464208036276&av=100004239972144
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ผลของการศึกษาระยะทางที่รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลที่สุด 

ผลของการศึกษาในส่วนท่ี 3 ท าการศึกษาระยะทางท่ีรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลท่ีสุด

ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระยะทางท่ีรถจักรยานยนตพ์ลังงานไฟฟา้สามารถวิง่ได ้

ครั งที ่ น ้าหนัก 

(กโิลกรัม) 

ระยะทางที่รถสามารถวิ่งได ้

(กโิลเมตร) 

ผู้ทดลองคนท่ี 1 40 15 

ผู้ทดลองคนท่ี 2 60 12 

ผู้ทดลองคนท่ี 3 75 9 

ผู้ทดลองคนท่ี 4 95 6 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลจากการศกึษา พบว่า การขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่น้ าหนัก 40 กิโลกรัม สามารถท าความเร็วได้

ท่ี 30.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ าหนัก 60 กิโลกรัม สามารถท าความเร็วได้ท่ี 30.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้ าหนัก 75 

กิโลกรัม สามารถท าความเร็วได้ท่ี 29.9 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง และน้ าหนัก 95 กิโลกรัม สามารถท าความเร็วได้ท่ี 24.9 

กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง โดยรถจักรยานยนตไ์ฟฟา้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วดังกล่าวในระยะทางท่ีทดลองท้ัง 4 ระยะ คือ 

100 เมตร 600 เมตร 1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร ซึ่งไม่พบความบกพร่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขณะท าการ

ทดลอง และเมื่อน้ าหนักภาระโหลดเพิ่มขึ้น จะท าให้ความเร็วลดลงเนื่องจากภาระโหลดท่ีมากขึ้นจึงมีผลต่อกระแสท่ี

เพิ่มขึ้น ซึ่งแปรผันตามภาระโหลดของน าหนักผู้ทดลอง ท่ีน้ าหนัก 40 กิโลกรัม 60 กิโลกรัม 75 กิโลกรัม และ 95 

กิโลกรัม ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยรูปแบบการควบคุม TL494 ด้วยมี

ภาระโหลดท่ีแตกต่างกันดังท่ีก าหนดในช่วงน้ าหนักท่ี 40-95 กิโลกรัม ซึ่งรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถ

ขับเคลื่อนได้จรงิและมีประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ความ

สะดวกในการท าวิจัยนี้ และอาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีอุตาสาหกรรมท่ีได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แนวความคิด 

ตลอดจนแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษางานวิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงและทำงคณะผู้ศึกษำค้นคว้ำขอน้อมรับผิดและยินดีที่จะรับฟังค้ำแนะน้ำจำกทุกท่ำนที่ได้เข้ำมำศึกษำ
เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนวิจัยนี ต่อไป 
 

  



2035 

 
 

-Proceeding- 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. TL494 Pulse-Width-Modulation Control Circuits, Texas Instruments Incorporated, 2019 

2. TLP250, Toshiba Corporation, 2017  

3. จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และอื่น ๆ. (2557). การพัฒนารถไฟฟ้าส าหรับงานส่งเอกสาร. ตาก: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก. 

4. ชายศักดิ์ ไชยจิตต์. (2551). จักรยานไฟฟา้พลังงานทดแทน ยานพาหนะ และระบบการขนส่ง. กรุงเทพฯ. 

5. วิทวัส ปานแดง. (2556). รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน. 

กรุงเทพฯ. 

 

 

 

  



2036 

 
 

-Proceeding- 

 

การพัฒนาตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ร่วมกบัพลังงานความรอ้นจากฮติเตอร์แบบครบี 

An Invention of a Hybrid Dryer : A Combination of a Solar Dryer and a Finned Heater 
 

ด ารงค์ วงค์ค าจันทร์1, จริเกียรต ิบงแก้ว1, ณัฐชัย โปธิ2* และ อารีรัตน ์ดาวงษา3 

Damrong Wongkamjan1, Chirakiad Bongkaew1, Nattachai Pothi2* and Areerat Dawongsa3 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ถูกน ามาใชใ้นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตรส าหรับกลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าท้ังในระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นท่ีจังหวัดเลยกันอย่างแพร่หลาย  เช่น 

การแปรรูป ถั่วเมคคาเดเมีย แก้วมังกร และกล้วย เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรจะถูกน ามา

ผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นของวัตถุดิบเพื่อการถนอมอาหาร  ตลอดจนให้ได้สินค้าในรูปแบบใหม่เพื่อ

เพิ่มมูลคา่ของสนิค้า  นอกจากนัน้การใชตู้อ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์มาชว่ยในกระบวนการผลิตยังลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ส าหรับพื้นท่ีจังหวัดเลยมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่

เป็นภูเขา มีสภาพอากาศหนาวและมีความชื้นสูง  โดยท่ัวไปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดท้ังปีอยู่ระหว่าง 900 - 1300 

มิลลิเมตร (ส านักงานจังหวัดเลย, 2560) ซึ่งในบางฤดูกาลท าให้การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้สร้างตู้แห้งอบพลังงาน

แสงอาทิตยแ์บบระบบไฮบริด (Hybrid System) โดยพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจาก

ฮิตเตอร์แบบครีบต้นแบบ  และออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบตรวจสอบความชื้นภายในตู้อบ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานร่วมท่ีมปีระสิทธิภาพสูงและเหมาะสมส าหรับการใช้งานเพื่อแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตรในแต่ละประเภทตอ่ไป 
 

ค้าส้าคัญ: ตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์, ระบบไฮบริด, ฮิตเตอร์แบบครบี 
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Abstract 
Presently, solar dryers are used widely among community enterprises and small-sized manufacturers in 

Loei province for processing agricultural products, such as macadamia nuts, dragon fruits and bananas.  The 

processing of these raw materials chiefly involve the drying process to minimize moisture content for food 

preservation, and, sometimes, to create a new form of products for adding value. The main purpose of utilizing a 

solar dryer in the production is to lower the production costs, through reduced electricity use.  However, as the 

province is geographically characterized as a mountainous terrain with cold weather and high humidity - an annual 

rainfall averaging from 900 to 1,300 mm. (The Office of Loei Province, 2560), in some seasons, merely the sun 

drying method is not sufficiently effective.  In view of this, the research aimed to invent a hybrid solar dryer.  The 

invention with a temperature controller and a moisture monitoring system is founded on a hybrid system in which 

a solar dryer was developed to work interchangeably with a prototype finned heater. The findings can be used as 

a guideline for further development of a hybrid dryer with high efficiency suitable for a particular type of agricultural 

product. 
 

Keywords:   Solar dryer, Hybrid system, Finned heater 
 

บทน้า 
พลังงานถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ซึ่งประเทศไทยมีการใช้

พลังงานในด้านตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ทุกปี  โดยเฉพาะในปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม

หนึ่งท่ีมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง  เช่น ในกระบวนการอบแห้งซึ่งเป็นกระบวนการอบแห้งวัตถุดิบเพื่อลดความชื้นซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เชน่ การใชล้มร้อนเป่าผ่าน การอบแห้งแบบลูกกลิง้ (Drum drier) และการอบแห้งแบบถังหมุน 

(Rotary drier) เป็นต้น  ซึ่งแต่ละวิธีการท่ีกล่าวมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังสิ้น  ปัจจุบันจึงมีผู้วิจัยท่ีพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากรังสีแสงอาทิตย์โดยพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความชื้นแก่ผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหารมากขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (วัน

ไชย ค าเสน และคณะ, 2554) ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดได้มาจากธรรมชาตจิึงนยิมท ากันโดยท่ัวไปท้ังใน

ระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง  เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีท่ีสร้างได้ง่ายกว่าและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกวา่ 

ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้ อย่างไรก็ตามการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

ด้วยแสงแดดยังพบปัญหาบางประการ  เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวย เช่น ในฤดูฝน ซึ่งฝนตกท าให้ไม่สามารถ

ตากวัตถุดิบให้แห้งและยังอาจก่อให้เกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย (เวียง อาชีกร และคณะ, 2559) จึงได้มีการวิจัย

เกี่ยวกับการสร้างเคร่ืองอบและโรงอบแห้งท่ีใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการอบแห้งในรูปแบบอื่น ๆ  ซึ่งแบ่ง

ออกได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบพาสซีฟ (Passive System) เป็นระบบท่ีอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมพัดผ่าน

เป็นการหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ  ระบบแอคทีฟ (Active System) เป็นระบบท่ีมีเคร่ืองช่วยให้อากาศไหลเวียนแบบ

บังคับในทิศทางท่ีต้องการภายในตู้อบ และระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นระบบท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังตอ้งมี

พลังงานในรูปแบบอื่น ๆ มาช่วยในเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ไม่สม่ าเสมอ (เผชิญ จันทร์สา และคณะ, 2550) อย่างไรก็ตาม

ลักษณะภูมิประเทศในพื้นท่ีจังหวัดเลยโดยท่ัวไปมลีักษณะเป็นภูเขา มปีริมาณฝนเฉลี่ยตลอดท้ังปีอยู่ระหว่าง 900 - 1300 

มิลลิเมตร  (ส านักงานจังหวัดเลย, 2560) จากข้อมูลพื้นท่ีในจังหวัดเลย โดยท่ัวไปมีสภาพอากาศหนาวและมีความชื้นสูง  
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ในบางฤดูกาลท าให้การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวไมส่ามารถท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ และตรวจสอบความชื้นภายในตู้อบพลังงาน

แสงอาทิตย์ โดยสร้างตู้แห้งอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นต้นแบบ  โดยพัฒนาตู้อบ

พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบ  เพื่อสามารถน าตู้อบแห้งไปใช้งานให้เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับครัวเรือนหรือรัฐวสิาหกิจชุมชนขนาดเล็กตอ่ไป 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ส าหรับวิธีด าเนินงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิต

เตอร์แบบครบี มีวธีิการศึกษาตามรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 

1. รูปแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งโดยท่ัวไปการอบแห้งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ ระบบพาสซีฟ (Passive System) 

เป็นระบบท่ีอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมพัดผ่านโดยการหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ  และส าหรับ

ระบบแอคทีฟ (Active System) เป็นระบบท่ีมีเคร่ืองช่วยให้อากาศไหลเวียนแบบบังคับในทิศทางท่ีตอ้งการภายในตู้อบ 

และส าหรับระบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นระบบท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ มาช่วยใน

เวลาท่ีมีแสงอาทิตย์ไม่สม่ าเสมอเพื่อสามารถควบคุมอุณหภูมิในการอบแห้งภายในตู้อบได้ตามต้องการ 

(เผชญิ จันทร์สา และคณะ, 2550)  

 

2. การออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครบี 

ส าหรับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ได้พิจารณาออกแบบ

เป็นลักษณะรูปทรงพาราโบลาในลักษณะเชน่เดี่ยวกับงานวจิัยก่อนหนา้ท่ีได้ศกึษา (เสริม จันทร์ฉาย, 2559) โดยได้ท า

การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWork ให้มีขนาดของเคร่ือง ขนาดเคร่ือง 140 X 220 X 190  

(กว้าง X ยาว X สูง) เซนติเมตร ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับการทดสอบและเหมาะสมส าหรับการแปรรูปสินค้าใน

ระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 

  



2039 

 
 

-Proceeding- 

 

    
 

    
ภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร้างตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

นอกจากนั้นยังงานวิจัยนี้ยังได้วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบลักษณะการไหลของอากาศภายในตู้อบแห้งเมื่อใช้

พลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบและพัดลมระบายอากาศเพื่อไล่ความชื้นภายในตู้อบแห้ง  โดยมีลักษณะ 

การไหลวนของอากาศร้อนและมีช่องระบายความชื้นดังนี้ 

 

   
 

ภาพที่ 2 ลกัษณะการไหลของอากาศร้อนภายในตูอ้บแห้ง 
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3. การออกแบบฮิตเตอร์แบบครบีที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

การหาปริมาตรภายในตูอ้บแห้งท่ีได้ออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks จากผลการจ าลองจะ

สามารถค านวณหาปริมาตรภายในตู้อบได้เป็น 3,436,554 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถน าข้อมูลนี้มา

ค านวณหามวลของอากาศภายในตู้อบแห้งได้โดยพจิารณาความหนาแนน่ของอากาศท่ีระดับความสูงน้ าทะเลในระดับ

ตา่ง ๆ (กุณฑรี เพ็ชรทวพีรเดช และคณะ, 2546) ซึ่งงานวจิัยนี้พิจารณาพื้นท่ีท่ีด าเนินการวจิัยในพื้นท่ีจังหวัดเลย ซึ่งมี

ความสูงของพืน้ท่ีเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ าทะเล ท่ี 250 เมตร (ส านักงานจังหวัดเลย, 2560) ซึ่งข้อมูลดังกลา่วจะสามารถ

น ามาค านวณหาความหนาแนน่ของอากาศได้เท่ากับ 0.001198 กรัมตอ่ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

ดังนัน้จากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถค านวณหามวลของอากาศภายในตู้อบแห้งได้จากสมการท่ี (1) ดังนี้ 

 

m = D x V   (1) 

 

เมื่อ   m คือ  มวลของอากาศในตูอ้บแห้ง (กรัม) 

 D คือ  ความหนาแนน่ของอากาศ (กรัมตอ่ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

V คือ  ปริมาตรภายในตูอ้บแห้ง (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

 

จากข้อมูลจะค านวณค่า มวลของอากาศในตูอ้บแห้ง (m) ได้เป็น  4,116.991 กรัม 

 

และสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาค านวณหาค่าพลังงานความร้อนท่ีตู้อบแห้งตอ้งการ  ไดจ้ากสมการท่ี (2) ดังนี ้ 

 

Q = mc T   (2) 

 

เมื่อ   Q คือ  พลังงานความร้อนท่ีต้องการ (จูล) 

 c คือ  ความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศเท่ากับ 1.009 (กิโลจูลต่อกิโลกรัม.เคลวิน)  

T คือ  อุณหภูมท่ีิเปลี่ยนไป (เคลวิน) 

 

เมื่อออกแบบให้  T         =  T2 (ตอ้งการอบท่ี 65 องศาเซลเซียส) - T1 (สิ่งแวดลอ้ม 25 องศาเซลเซียส)  

=  40  องศาเซลเซียส 

 

จาก (2) จะได้  Q = 4.116991 (กิโลกรัม) x 1.009 (กิโลจูลตอ่กิโลกรัม.เคลวิน)  x (40) 

  Q = 166.1617842 กิโลจูล 

 

เมื่อออกแบบให้ระบบสามารถท าความร้อนได้ตามต้องการโดยใช้เวลาไม่เกิน 120 วินาที  ดังนั้นจะสามารถ

ค านวณหาก าลังไฟฟ้าจากสมการท่ี (3) ดังนี้ 

 

  



2041 

 
 

-Proceeding- 

 

P = Q / T   (3) 

เมื่อ   P คือ  ก าลังไฟฟา้ (กโิลวัตต)์ 

 T คือ  เวลา (วนิาที)  

จะได ้

  P = 166.1617842 (กิโลจูล) / 120 (วนิาที)   

P = 1.384 กิโลวัตต ์

 

อย่างไรก็ตามโดยท่ัวไประบบความร้อนท่ีออกแบบเพื่อใช้งานจะมีการสูญเสียความร้อนในส่วนตา่ง ๆ ดั้งนั้น

จึงต้องมีการก าหนดค่าส่วนเผื่อเพื่อชดเฉยความร้อนท่ีสูญเสียไป  โดยงานวิจัยนี้ได้ออกแบบค่า Factor ท่ี 1.5 เท่า 

ดังนัน้จะสามารถค านวณวัตต์ของฮีตเตอร์แบบครบีเพื่อน ามาใชง้านควบคุมอุณหะภูมใิห้กับระบบได้เป็น 

 

 ก าลังไฟฟา้ของฮีตเตอร์แบบครบี  = 1.384 x 1.5 

     = 2.076 กิโลวัตต ์

 

ดังนั้นส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ฮิตเตอร์แบบครีบท่ีมีจ าหน่ายตามท้องตลาด  ส าหรับงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้

งานท่ีก าลังไฟฟา้ของฮีตเตอร์แบบครบีขนาด 2000 วัตต์ 

4. การสร้างระบบการควบคุมอุณหภูมแิละตรวจวัดคาวมชื น 

ในงานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์ 

แบบครบี โดยมีการเชื่อมตอ่ระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบตรวจวัดความชืน้ของตูอ้บแห้ง แสดงไวด้ังภาพท่ี 3 ดังนี้ 

ภาพที่ 3 ระบบควบคุมอุณหภูมแิละตรวจวัดความชืน้ส าหรับตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 
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จากภาพท่ี 3 การท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิและตรวจวัดความชื้นส าหรับตู้อบแห้งพลังงาน

แสงอาทติย์ มีหลักการท างานดังนี้ 

1) หมายเลขท่ี 1 ตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์รับรังสีอาทติย์โดยตรง 

2) หมายเลขท่ี 2 เซ็นเซอร์ท าการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทติย์ 

3) หมายเลขท่ี 3 เก็บสัญญาณค่าจากเซ็นเซอร์ น าไปเก็บไว้ท่ีดาตา้ล็อกเกอร์ เพื่อเก็บคา่อัตโนมัติแล้วท า

การบันทึกลงในเมมโมร่ีการด์ 

4) หมายเลขท่ี 4 ท าการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื้นกับอุณหภูมแิละความชื้นท่ีต้องการท่ีต้ังคา่

ไวใ้น บอร์ดอดูโน่ 

5) ตัวควบคุมและประมวลผลจากข้อมูลท่ีได้รับการเปรียบเทียบวา่ตรงตามเงื่อนไง 

6) ชุดระบบท าความรอ้นจะท างานในกรณีท่ีความร้อนภายในตู้ต่ ากว่าระดับอุณภูมท่ีิต้องการ 

7) ชุดระบายความร้อนและความชืน้จะท าเมื่อความร้อนและความชืน้สูงเกินคา่ที่ตัง้ไว้ 

 

5. ปริมาณความชื นเริ่มต้น - สุดท้าย และอุณหภูมสิูงสุด ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตร 

ส าหรับการอบแห้งวัสดุทางการเกษตร  มีผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาไว้ก่อนหน้า ซึ่งสามารถสรุปค่าปริมาณ

ความชื้นเร่ิมต้น - สุดท้าย และอุณหภูมิสูงสุด ในการอบแห้งวัสดุทางเกษตรท่ีเหมาะสมในการอบแห้งผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้นเร่ิมตน้ - สุดท้าย และอุณหภูมิสูงสุด ในการอบแห้งผลิตภัณฑท์างเกษตร  

ล าดับท่ี พชืผลทางการเกษตร ปริมาณ 

ความชื้น เร่ิมตน้ 

(%,wb) 

ปริมาณ 

ความชื้น สุดทา้ย 

(%,wb) 

อุณหภูมิ 

สูงสุด °C 

1 ถั่ว (Pulses) 20-22 9-11 40-60 

2 หัวหอม (Onions) 80 4 55 

3 กระเทียม (Garlic) 80 4 55 

4 เห็ดหอม (mushroom) 90 18 60 

5 มันฝรั่ง (Potatoes) 75 13 75 

6 พริก(Chilies) 80 5 65 

7 องุน่ (Grapes) 80 15-20 70 

8 กล้วย(Banana) 80 15 70 

ที่มา : (สุทธิกียรต ิขันธประณีต  สุทธิรัตน์ วงศ์พันธ์ุ และคมศักดิ์ เยาว์ไทยสง, 2557 : 24)               
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบ

ครีบ  งานวิจัยนี้ได้น าเสนอผลการทดสอบเป็น 2  ลักษณะคือ  การทดสอบตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงาน

แสงอาทติย์เทียบกับความเข้มแสงอาทติย์ (กรณท่ีีไม่มรีะบบควบคุมอุณหภูมิ) ดังแสดงผลการทดสอบดังภาพที ่4 และ

การทดสอบตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับความเข้มแสงอาทิตย์ (กรณีท่ีมีระบบควบคุม

อุณหภูมิท่ี 60 องศาเซลเซียสโดยท างานร่วมกับฮิตเตอร์แบบครีบ) ดังแสดงผลการทดสอบดังภาพท่ี 5 ซึ่งให้ผลการ

ทดสอบดังนี้ 

1.  ผลการทดสอบตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับความเข้มแสงอาทิตย์  

(กรณีที่ไม่มรีะบบควบคุมอุณหภูม)ิ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ระดับอุณหภูมภิายในตูอ้บพลังงานแสงอาทติย์เทียบกับความเข้มแสงอาทติย์  

(กรณท่ีีไม่มรีะบบควบคุมอุณหภูมิ)   
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความเข้มแสงอาทติย์ และเวลา 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562

อณุหภมูิ ความเขม้แสงอาทิตย์
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2. ผลการทดสอบตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับความเข้มแสงอาทิตย์  

(กรณีที่มีระบบควบคุมอุณหภูมทิี่ท้างานร่วมกับฮิตเตอร์แบบครบี) 

 

 
ภาพที่ 5 ระดับอุณหภูมภิายในตูอ้บพลังงานแสงอาทติย์เทียบกับความเข้มแสงอาทติย์  

(กรณท่ีีมีระบบควบคุมอุณหภูมิท่ีท างานร่วมกับฮิตเตอร์แบบครีบ)   

 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบ

ครีบ  งานวิจัยนี้ได้น าเสนอผลการทดสอบเป็น 2  ลักษณะคือ  การทดสอบตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบพลังงาน

แสงอาทติย์เทียบกับความเข้มแสงอาทิตย ์(กรณท่ีีไม่มรีะบบควบคุมอุณหภูมิ) ให้ผลการทดสอบดังภาพท่ี 4 ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเข้มแสงอาทิตย์ และท าให้ระดับอุณหภูมิหรือความ

ร้อนมรีะดับท่ีไมค่งที่ซึ่งไมเ่หมาะสมส าหรับการใชง้านเพื่ออบแห้งผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ี

ดีได้  และส าหรับการทดสอบตรวจวัดอุณหภูมภิายในตูอ้บพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับความเข้มแสงอาทิตย์ (กรณีท่ี

มีระบบควบคุมอุณหภูมิท่ี 60 องศาเซลเซียสโดยท างานร่วมกับฮิตเตอร์แบบครีบ)  ซึ่งให้ผลการทดสอบดังภาพท่ี 5 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์และอุณหภูมเิฉลี่ยภายในภายในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในกรณท่ีีมี

ระบบควบคุมอุณหภูมิท่ีท างานร่วมกับฮิตเตอร์แบบครีบ  ซึ่งจะเห็นได้วา่อุณหภูมภิายในตูอ้บแห้งจะมกีารเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กน้อย และไม่แปลเปลี่ยนไปตามระดับความเข้มแสงอาทิตย์  โดยระบบควบคุมอุณหภูมิท่ีได้พัฒนาสามารถ

รักษาระดับอุณหภูมิหรือความร้อนให้มีระดับคงท่ี ท่ีอยู่ระหว่าง 60 ± 5 องศาเซลเซียส ซึ่งท าให้ตู้อบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮิตเตอร์แบบครีบเหมาะสมส าหรับการใช้งานเพื่ออบแห้งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑไ์ด้ตามตอ้งการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยนี้ได้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนงานวจิัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 บริหารโดยคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ขอขอบคุณสาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรม
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อณุหภมูิ ความเขม้แสงอาทิตย์
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การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในด้านเคร่ืองมือสร้าง ประกอบ ตรวจวัด และครุภัณฑ์โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์ (SolidWork 2019) ตลอดจนอนุเคราะห์สถานท่ีส าหรับการสร้างและประกอบ

ตูอ้บแห้งพลังงานแสงอาทติย์พลังงานร่วมจนการทดสอบและวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน้า 

A Design and Create Non-Contact Electrical Conductor Warning Gloves 
 

ภูมนิทร์ ฮงมา1, ธราธิป ภูร่ะหงษ์2, ธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย3*, มนตรี ธีรตระกูล3  และ ไชยรัตน์ สุวรรณอ าไพ3  

Phumin Hongma1, Tharathip Phurahong2, Theerawat Tibeye3*, Montree teeratrakul3   

and Chairat suwanumpai3 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า พบว่าการทดสอบ  

ชุดแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า ตรวจจับกระแสไฟฟ้าโดยใช้คลื่นสนามไฟฟ้าในหลักการตรวจจับ

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรท าให้ IC 74HC14 เป็นตัววิเคราะห์การแจ้งเตือนโดยผ่านหลอดไฟ LED สัญญาณด้วย

เสียงแจ้งเตือน ตามสมมติฐานการแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 - 5 A ตรวจจับกระแสไฟฟ้าตามท่ีข้อก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานใช้งานจริง คุณภาพของถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่

สัมผัสตัวน า  มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า ปรากฏผลการผู้ประเมินพนักงานช่างประจ าอาคาร 

จ านวน 5 คน ความคิดเห็นด้านการใช้งานถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า ด้านลักษณะทางกายภาพ 

มคี่าเฉลี่ย 4.55 ในระดับดีมาก ด้านลักษณะการใชง้านมคี่าเฉลี่ย 4.60 ในระดับดีมาก 
 

ค้าสา้คัญ:   กระแสไฟฟ้าแบบไมส่ัมผัสตัวน า 

 

Abstract 
This research article is the designation and development of noncontact electrical alarm gloves. The gloves 

can detect the current using electrical field wave while the current flowing through a circuit and as a result IC 

74HC14 activates LED and speaker alarm. The test was applied for the current 0.5 – 5 A and the detection can 

be done effectively and safely for user. The evaluation of using by 5 electrical operators presented that for physical 

and using characteristic showed average score of 4.55 and 4.60, respectively. 
 

Keyword:   Non-contact electrical conductor 
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บทน้า 
ปัจจุบันการปฏิบัติงานทางด้านงานไฟฟ้า ต้องท าการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าก่อนทุกคร้ังการร่ัวไหลของ

กระแสไฟฟา้เกดิขึน้ได้หลายสาเหตุ มาจากการตดิตัง้สายไฟฟา้ไมถู่กต้องตามมาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและไม่

มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้งานไม่ถูกต้อง จนถึงการเสื่อมสภาพของฉนวน ท าให้ตัวน าหรือจุดต่อ

เหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้าแล้วไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการปฏิบัติงานทางด้านงานไฟฟ้า  ท่ีสูงและ

พื้นท่ีคับแคบ อาจล าบากในการพกพาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือหลายชนิด การปฏิบัติงานจริงผู้ปฏิบัติงานทางด้านงาน

ไฟฟา้ จ าตอ้งใชถุ้งมือเพื่อป้องกันการลื่นและป้องกันกระแสไฟฟา้ร่ัวไหลเข้าสู่ตัวผู้ปฏบัิตงิาน   ดังนัน้เพื่อความสะดวก

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาถุงมือกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานทางด้านงานไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการท างาน  ป้องกันกระแสไฟฟ้าท่ีร่ัวไหล และป้องกันการลื่นและ

กระชับมือในการจับสิ่งของในขนาดปฏบัิติงานท้ังบนท่ีสูงและงานระบบอุสาหกรรม  ถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบ

ไมส่ัมผัสตัวน า จึงท าให้ผู้ปฏบัิตงิานมคีวามปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิได้ดยีิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้งานถุงมอืแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 
 

การด้าเนินการออกแบบ 
การด าเนินงานวิจัยคร้ังนี้ข้อมูลเบื้องต้น จากถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า และจาก

ประสบการณ์การในการฝึกการท าทางด้านงานไฟฟ้าในระบบตา่ง ๆ จึงน าขอ้มูลมาออกแบบและสร้างถุงมอืแจ้งเตือน

กระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า เพื่อช่วยในการปฏบัิตงิานทางด้านงานไฟฟา้ให้มีความปลอดภัยและได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นดังภาพท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการด าเนนิการวจิัย 

 

ถุงมอืแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 

ออกแบบ/สร้าง ความเหมาะสมกับขนาดการใชง้าน 

พัฒนาต้นแบบชิ้นงาน ทดลองการใช้งาน 

วเิคราะห์ผล 

ประเมิน 
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การออกแบบต้นแบบชิ นงาน 

   การออกแบบโครงสร้างช้ินงานผู้วจิัยจัดท าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัส

ตัวน าจากประสบการณใ์นการฝกึการท างานและผู้เชี่ยวชาญการทางทางดา้นระบบไฟฟา้ จึงได้ท าการออกแบบโครง 

สร้างขึน้มาโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการออกแบบชิ้นงาน 

          1. แบบโครงสร้างถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า ดังภาพท่ี 2 แบบโครงสร้างมี 4 ส่วน 

ได้แก่ (1) ถุงมือแบบมฉีนวน (2) ชุดวงจรแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้ (3) หลอดแสดงผล แอลอีด ี(4) สายไฟฟ้าแบบมฉีนวน

กันความร้อน หรือ สายสง่สัญญาณให้วงจร 
 

   

ภาพที่ 2 แบบขนาดโครงสร้างถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 

 2. แบบวงจรควบคุมการท างานถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า ดงัภาพท่ี 3 

 

       ภาพที่ 3  วงจรแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 
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 จากภาพท่ี 3  หลักการท างานของวงจร 74HC14 เป็น IC แบบ schmitt trigger ท าหน้าท่ีแปลงแรงดันอนาล็อก 

เป็นระดับดิจิตอล เมื่อมีแรงดันเข้ามาทาง Probe TP1 ผ่าน R1 เข้าสู่อินพุตของ U1-a D1 ท าหน้าท่ีกรองแรงดันช่วงลบ 

ของอินพุตให้ผ่านลงกราวน์ ให้เหลือแต่ระดับแรงดันไฟบวกเท่านั้น C3 มีค่าน้อย ๆ 5PF บางคร้ังหากต่อ Probe ยาว

มาก ๆ อาจต้องใช้สายชิลด์ เป็นค่าประจุท่ีเกิดจากชิลด์ หรือการน้ าสายไฟท่ีต่อจากกราวด์ มาพันไว้ท่ี  Probe จะท า

หน้าท่ีกรองแรงดันเล็ก ๆท่ีเข้ามา เพื่อไม่ให้วงจรไวเกินไป จนท างานขึ้นมาเอง ค่าของ C3 นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

อยู่ในช่วง 5-20PF และ R2 ท าหน้าท่ี pull up อินพุตของ U1-f  ขณะท่ีไม่มีแรงดันอินพุตเข้ามา U1-e มีหน้าท่ีควบคุม 

แอลอีดี และ เปิด-ปิดการท างานของ ออสซิลเลเตอร์ (U1-b), R4 ท าหน้าท่ี pull down อินพุตของ U1-e ขณะท่ีไม่มี

แรงดันอินพุตเข้ามา, C1 ท าหน้าที่กรองระดับสัญญาณที่เข้ามาให้เรียบ ขึ้นเพื่อท่ี ให้ U1-e ควบคุมออสซิลเลเตอร์ โดย

ท่ีเสียงไม่สั่นเคร่ือง U1-b ,R6 ,C2 ท าหน้าท่ีเป็นออสซิลเลเตอร์ เอาต์พุตของวงจรท่ีออกทางขา 4 ผ่าน U1-c, U1-d 

ท าหน้าท่ีเป็นบัพเฟอร์ขยายกระแสเพื่อขับ SPK1 ซึ่งเป็นล าโพง แบบเปียโซ เมื่อมีแรงดันซีกบวกเข้ามาท่ีอินพุต TP1 

เอาตพ์ุตของ U1-a จะเป็น "0" ,มผีลให้ เอาตพ์ุตของ U1-f เป็น "1" ผ่าน D2, R3 เขา้สู่อินพุตของ U1-e ดังนัน้เอาต์พุต

ท่ีขา 10 ของ U1-e จึง เป็น "0" ท าให้ แอลอดีี 1 ติดสว่าง และ ออสซิลเลเตอร์ (U1-b) ท างาน 
 

 การสร้างเครื่องมือต้นแบบชิ นงาน 

             การออบแบบต้นแบบชิ้นงาน ตรวจเช็คคุณภาพของฉนวนถุงมือ ทดลองวงจรตามแบบท่ีได้ออกแบบไว้  

น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วางลงบนแผน PCB การติดตั้งชุดวงจรลงติดกับถุงมือ ทดสอบถุงมือในการแจ้งเตือน

สัญญาณด้วยเสียง และหลอด LED ดังภาพท่ี 4 
 

         

  พท     วัดขนำดของถุงมือให้ตรงตำมแบบและตรวจเช็คคุณภำพของฉนวนถุงมือ 
 

          
 

ภาพที่  5  ทดลองวงจรควบคุมและอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสว์างลงบนแผน PCB 
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ภาพที่  6  การตดิตัง้ชุดวงจรลงตดิกับถุงมอืชุดวงจรมารางไวบ้นถุงมอื 

 

         
 

ภาพที่ 7 ทดสอบถุงมือในการแจ้งเตอืนสัญญาณด้วยเสียง และหลอดแอลอีดี 

ผลของการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลครอบคลุม ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการใช้งานน าเสนอเป็น

ล าดับดังตอ่ไปน้ี 

 ผลการศกึษาประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการท างานของถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน ามีผลการวิเคราะห์

ข้อมูลครอบคลุม ความสามารถในการท างาน การทดสอบตัวอุปกรณแ์จ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า 

 

  



2052 

 
 

-Proceeding- 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองประสิทธิถุงมอืแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณช์ุดนัน้โหลด   

              กระแสท่ี 0.5 แอมแปร์ 

การทดลอง 

 

กระแสท่ีจ่ายให้กับตัวอุปกรณ ์

แรงดันท่ี 220 โวลต์ 

ผลการทดลอง 
หมายเหต ุ

วงจรแจ้งเตอืน วงจรไมแ่จ้งเตอืน 

1 0.5 A /   

2 0.5 A /   

3 0.5 A /   

4 0.5 A /   

5 0.5 A /   

 

 จากตารางท่ี  1 การทดลองถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไมส่ัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณ์ชุดนั้นโหลดกระแสท่ี 

0.5 แอมแปร์ จ านวน 5 คร้ัง พบวา่ถุงมือแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า มคีวามสามารถในการท างานตาม

คุณลักษณะท่ีก าหนด คือสามารถแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้าได้จริง เมื่อใช้จุดสัมผัสด้านหลังฝ่ามือท่ีมีตัวรับสัญญาณ 

เพียงแตะสัมผัสกับโครงสร้างของอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย โดยตัวชุดวงจรจะแจ้งเตือน โดยมีอัตราส่วนของกระแสไหล

ผ่านอุปกรณ์หรือมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าจากแจ้งเตือนต่อผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้ชุด

วงจรแจ้งเตอืนประเมินผลท าให้หลอดแอลอดีี และล าโพงแจ้งเตอืน และเป็นอัตราส่วนเป็นร้อยละ 100 
  

ตารางที่  2 แสดงผลการทดลองประสิทธิถุงมอืแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณช์ุดนัน้ โดยมี  

               สภาวะโหลดกระแสท่ี 1 แอมแปร์ ถึง 3 แอมแปร์  

การทดลอง 

 

กระแสท่ีจ่ายให้กับตัวอุปกรณ ์

แรงดันท่ี 220 โวลต์ 

ผลการทดลอง 
หมายเหต ุ

วงจรแจ้งเตอืน วงจรไมแ่จ้งเตอืน 

1 1  A /   

2 1  A /   

3 2  A /   

4 3  A /   

5 3  A /   
 

 จากตารางท่ี  2 การทดลองถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณ์ชุดนั้นโดยมีสภาวะ

โหลดกระแสท่ี 1 แอมแปร์ ถึง 3 แอมแปร์ จ านวน 5 คร้ัง พบว่า ถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า มี

ความสามารถในการท างานตามคุณลักษณะท่ีก าหนด คือสามารถแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้าได้จริง เมื่อใช้จุดสัมผัส

ด้านหลังฝ่ามือท่ีมีตัวรับสัญญาณ เพยีงแตะสัมผัสกับโครงสร้างของอุปกรณเ์พยีงเล็กน้อย โดยตัวชุดวงจรจะแจ้งเตอืน 

โดยมีอัตราส่วนของกระแสไหลผ่านอุปกรณ์หรือมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าจากแจ้ง

เตอืนตอ่ผู้ปฏบัิตงิานสง่ผลให้ชุดวงจรแจ้งเตอืนประเมินผลท าให้หลอดแอลอดีี และล าโพงแจ้งเตอืน และเป็นอัตราส่วน

เป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองประสิทธิถุงมอืแจ้งเตอืนกระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณช์ุดนัน้ โดยมี 

               สภาวะโหลดกระแสท่ี 3 ถึง 5 แอมแปร์  

การทดลอง 

 

กระแสท่ีจ่ายให้กับตัวอุปกรณ ์

แรงดันท่ี 220 โวลต์ 

ผลการทดลอง 
หมายเหต ุ

วงจรแจ้งเตอืน วงจรไมแ่จ้งเตอืน 

1 3  A /   

2 4  A /   

3 4  A /   

4 5  A /   

5 5  A /   
 

 จากตารางท่ี  3 การทดลองถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟา้แบบไม่สัมผัสตัวน า เมื่ออุปกรณ์ชุดนั้นโหลดกระแสท่ี 

3 แอมแปร์ ถึง 5 แอมแปร์ พบว่าถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า มีความสามารถในการท างานตาม

คุณลักษณะท่ีก าหนด คือสามารถแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้าได้จริง เมื่อใช้จุดสัมผัสด้านหลังฝ่ามือท่ีมีตัวรับสัญญาณ 

เพียงแตะสัมผัสกับโครงสร้างของอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย โดยตัวชุดวงจรจะแจ้งเตือน โดยมีอัตราส่วนของกระแสไหล

ผ่านอุปกรณ์หรือมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าจากแจ้งเตือนต่อผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้ชุด

วงจรแจ้งเตอืนประเมินผลท าให้หลอดแอลอดีี และล าโพงแจ้งเตอืน และเป็นอัตราส่วนเป็นร้อยละ 100 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งาน 

    การวเิคราะห์ขอ้มูลประเมินความเหมาะสมดา้นการใชง้านครอบคลุมลักษณะทางกายภาพและ ลักษณะการ

ใชง้าน ดังนี ้
 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมดา้นกายภาพ  

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย 

1 ขนาดเล็กกะทัดรัด 4.79 0.45 ดีมาก 

2 โครงสร้างแข็งแรง 4.40 0.55 ด ี

3 รูปทรงเหมาะสมสวยงาม 4.40 0.43 ด ี

4 ใชว้ัสดุอุปกรณท่ี์เหมาะสม 4.60 0.55 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.50 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4  พบวา่ผลการผู้ประเมนิพนักงานชา่งประจ าอาคาร จ านวน 5 คน มีความคดิเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมด้านการใช้งานวงจรแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน าด้านลักษณะกายภาพ โดยภาพรวมเห็นว่ามี

ความเหมาะสมในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.55 ในรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นดีมาก จ านวน 4 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 

อันดับท่ี 1 ได้แก่ ข้อท่ี 1 ขนาดเล็กกะทัดรัดมีค่าเฉลี่ย 4.79 ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย  4.60  โครงสร้าง

แข็งแรงมคี่าเฉลี่ย 4.40  รูปทรงเหมาะสมสวยงามมคี่าเฉลี่ย  4.40 
 

ตารางที ่ 5  ผลการประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้งาน 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย 

1 ความสามารถในการท างานของถุงมือ 4.00 0.71 ด ี

2 ท างานได้อยา่งต่อเนื่อง 4.60 0.55 ดีมาก 

3 ท างานได้อยา่งสะดวก 4.80 0.45 ดีมาก 

4 มคีวามปลอดภัยในการใชง้าน 4.80 0.45 ดีมาก 

5 ดูแลรักษาได้ง่าย 4.20 0.84 ด ี

6 ชว่ยให้ประหยัดเวลาท างาน 4.40 0.55 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.59 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ประเมินพนักงานช่างไฟฟ้าประจ าอาคาร จ านวน 5 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมด้านการใช้งานวงจรแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน าด้านลักษณะการใชง้าน โดยภาพรวมเห็นว่ามี

ความเหมาะสมในระดับดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 ในรายข้อพบวา่มีความคิดเห็นดีมาก จ านวน 6 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ย 

ความสามารถในการท างานของถุงมือ มีค่าเฉลี่ย  4.00 ท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย  4.60 ท างานได้อย่าง

สะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.80 มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.80 ดูแลรักษาได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  4.20 ช่วยให้

ประหยัดเวลาท างาน มคี่าเฉลี่ย 4.40  
 

บทสรปุ 

การออกแบบและพัฒนาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า พบว่า 1) ด้านผลการท างาน

ความสามารถในการท างานของถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน า มีความสามารถในการท างานตาม

สมมติฐานคือ สามารถใช้งานได้ทุกคร้ังคือ กระแสท่ีจ่ายให้กับตัวอุปกรณ์ แรงดันท่ี 220 โวลต์ โดยมีการทดลอง

ค่ากระแสของแตล่ะตัวท่ี 0.5 แอมแปร์, 1 แอมแปร์, 2 แอมแปร์, 3 แอมแปร์ , 4 แอมแปร์ และ 5 แอมแปร์ สามารถใช้

งานกับการทดลองการใช้งานของชุดแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน าท่ีน าไปติดตั้งไว้กับถุงมือแบบมีฉนวน

ป้องกันไฟฟ้าได้โดยใช้งานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาถุงมือแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่

สัมผัสตัวน าและทดลองใช้งานจริงใน บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด จึงสามารถใช้งานได้

อย่างมีคุณภาพ และการทดลองฟังก์ชั่นชุดแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสตัวน าโดยตรวจจับกระแสไฟฟา้โดยใช้

คลื่นสนามไฟฟ้าในหลักการตรวจจับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรท าให้ไอซี 74HC14 เป็นตัววิเคราะห์แล้วแจ้งเตือน

โดยผ่านหลอดไฟ แอลอีดี และ ล าโพงโดยแจ้งเตือน ตามสมมติฐานคือสามรถแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าในแต่ละ

กระแสไฟฟา้ท่ีได้ทดลองไวค้ือ 0.5 แอมแปร์, 1 แอมแปร์, 2 แอมแปร์, 3 แอมแปร์ , 4 แอมแปร์ และ 5 แอมแปร์ โดย

ตรวจจับกระแสไฟฟ้าตามท่ีข้อก าหนดได้ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากในการจัดสร้าง และสามารถสร้างได้



2055 

 
 

-Proceeding- 

 

อย่างมีคุณภาพ ท่ีสามารถสร้างชิ้นส่วนของส่วนประกอบได้ ด้วยเคร่ืองมือท่ีมีความพร้อมและทันสมัย และสามารถ

ท างานโดยมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน ในการทดลองจริง จึงท าให้คุณภาพของถุงมือแจ้งเตือน

กระแสไฟฟา้แบบไมส่ัมผัสตัวน ามีความเหมาะสมตอ่การปฏบัิตงิานดา้นงานไฟฟ้า 2) ด้านความเหมาะสมในการใชง้าน 

ลักษณะทางกายภาพ ผู้ประเมินพนักงานช่างประ จ าอาคาร จ านวน 5 คน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับดีมาก 

เนื่องจากมีขนาดเล็กกะทัดรัด มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะการท างานเนื่องจากวงจรส าหรับตรวจจับและแจ้ง

เตือนกระแสไฟฟ้านี้มีการจัดท าโดยผ่านระบบท่ีทันสมัย ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประเมินใน

ข้อ 2 ขนาดเล็กกะทัดรัด มีค่าเฉลี่ย 5.00 โครงสร้างแข็งแรง และข้อ 4 ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.60

ข้อ 3 รูปทรงเหมาะสมสวยงาม และโครงสร้างแข็งแรง มีค่าเฉลี่ย 4.40 และลักษณะการใช้งาน ผู้ประเมิน ผู้ประเมิน

พนักงานช่างไฟฟ้าประจ าอาคาร จ านวน 5 คน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับดีมาก เนื่องจากมีความปลอดภัย

ในการใช้งาน ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ประเมินใน ได้แก่ ข้อ 3 ท างานได้อย่างสะดวก และข้อ 

4 ความมปีลอดภัยในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 2 ข้อ 4.80 และ ข้อ 2 ท างานได้อยา่งต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ย 4.60 
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การออกแบบและสร้างเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิ 

A Design and Create Automatic Filling Machine Microorganisms 

 

ธราธิป ภูร่ะหงษ์1, ธีรวัฒน์  ติ๊บอ้าย2*,  ชัชวาลย์ แสงแก้ว2  และ ชัยอดุลย์ เรียนสอน2   

Tharathip Phurahong1, Theerawat Tibeye2*, Chatchawarn Sangkaew2 and Chaiadul Reanson2 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพื่อการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ พบว่าเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ 

สามารถลดขั้นตอนการท างานลงจากแบบเดิมท่ีตอ้งเปิดน้ าใส่ถังรอจนกวา่น้ าจะได้ปริมาณท่ีก าหนดไว้เตมิผงจุลินทรีย์ 

ลงแลว้แช่และเทน้ าแชจุ่ลินทรีย์ลงบ่อบ าบัด ผู้วิจัยจึงได้การออกแบบและพัฒนาเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ เพยีงเปิด

เคร่ืองเทจุลินทรีย์สามารถโหมดเคร่ืองตั้งเวลาดิจิทัลเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ แล้วน าผงจุลินทรีย์เติมลงไปในถังแช่

ปริมาณ 200 ลิตร เคร่ืองเติมจุลินทรีย์ท างานตามขั้นตอนการเติมน้ าใส่ถังแช่จุลินทรีย์ใช้เวลาเฉลี่ย 6.11 นาที  

การปล่อยน้ าจุลินทรียจ์ากถังแชไ่ปยังบ่อบ าบัด ใชเ้วลาเฉลี่ย 17.15 นาที ความพงึพอใจการใช้งานเครื่องเตมิจุลินทรีย์

อัตโนมัติ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดี ด้านลักษณะการใชง้าน มคี่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับ

ดี  
 

ค้าสา้คัญ:   กระแสไฟฟ้าแบบไมส่ัมผัสตัวน า 
 

Abstract 

This research article report a designation and making automatic filling microorganism machine. Automatic 

filling microorganism machine can reduce procedure for traditional method. The procedure is as follow, filling water 

into a tank until reaching the required volume, then adding microorganism powder into the tank, finally, pouring 

the mixed microorganism into a treatment tank.  Authors designed and made automatic filling microorganism 

machine.  The machine can be tunable for setting automatically adding time.  With the mixed microorganism in  

200  liter tank, the automatic filling microorganism machine used average time for adding and mixing the water 

with microorganism for 6.11 min. Then, the average filling time of the mixed liquid to the treatment tank for 17.15 

min.  Average satisfaction evaluation score for using automatic filling microorganism machine for physical 

characteristic is 4.22 and for using characteristic is 3.96. 
 

Keywords:   Non-contact electrical current 
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บทน้า 

ปัจจุบันภาวะน้ าเสียนับวันทวเีพิ่มความรุนแรงมากขึ้น  มนุษยใ์ชท้รัพยากรอยา่งฟุม่เฟือยและรวม ถึงการท้ิงขยะลง

แหล่งน้ า ล าคลอง  ซึ่งปริมาณขยะในแต่ละวันจะมีมาก และขยะเหล่านี้ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ส่งกลิ่นเน่าเหม็น 

และสร้างมลพิษทางกลิ่นให้กับสิ่งแวดล้อมเฉพาะเขตเมืองใหญ่  ซึ่งเป็นพื้นท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการน้ าท่ี

สะอาดให้กับประชาชน ท่ีการประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยพื้นท่ีเหล่านี้มีจ านวนประชากรหนาแน่น   

ระบบการเติมจุลินทรีย์ของแหล่งอุตสาหกรรมท่ีผ่านมา เตมิจุลินทรีย์โดยให้พนักงานชา่งอาคารเติมน้ าใส่ถังหนึ่งร้อยลิตร

หลังจากนัน้เติมเชื้อจุลินทรียล์งไปแช่ท้ิงไว้เป็นเวลาสองชั่วโมงหลังจากนั้นเทเชื้อจุลินทรียท่ี์แช่ในถังไวล้งไปในบ่อบ าบัดน้ า

เสีย  ซึ่งท างานหลายขั้นตอนกว่าจะเติมเชื้อจุลินทรีย์เสร็จ และใช้เวลาในการเติมจุลินทรีย์ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงกันในแต่ละ

สัปดาห์ท าให้ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียออกมาไมไ่ด้ตามท่ีต้องการ นอกจากนี้เป็นการเพิ่มงานให้กับพนักงานอีกงาน

หนึ่ง ท าให้พนักงานมเีวลาในการปฏิบัติงานอื่นได้น้อยลง ด้วยเหตุนีค้ณะผู้วจิัยจึงได้จัดท าการพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองเติม

จุลินทรีย์อัตโนมัติขึน้มาเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานท างานได้สะดวกและสุขภาพทางจิตดีในขณะเติมเชื้อจุลินทรียล์งบ่อบ าบัด

น้ าเสีย มคีวามปลอดภัยตอ่ผู้ปฏิบัติงานและชว่งเวลาในการเติมเชื้อจุลินทรีย์ได้มาตรฐานตามระยะเวลาท่ีก าหนดส่งผลให้

เชื้อจุลินทรีย์ท างานได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ 
 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิ

 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องเตมิจุลินทรียอ์ัตโนมัติ 

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้งานของเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ 
 

การด้าเนินการออกแบบ 
การด าเนินงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอน การศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบ  การออกแบบต้นแบบชิ้นงาน วงจรควบคุมการท างานเคร่ืองเติมจุลินทรีย์

อัตโนมัติ  
 

การศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบ 

          การเติมจุลินทรีย์ของธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน พบว่าระบบการเติมจุลินทรีย์ของธนาคารกรุงไทยท่ีผ่าน

มาเติมจุลินทรีย์โดยให้พนักงานช่างอาคารเติมน้ าใส่ถังหนึ่งร้อยลิตรหลังจากนั้นเติมจุลินทรีย์ลงไปแช่ท้ิงไว้เป็นเวลา

สองชั่วโมงหลังจากนั้นเทจุลินทรีย์ท่ีแช่ในถังไว้ลงไปในบ่อบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งท างานหลายขั้นตอนกว่าจะเติมจุลินทรีย์

เสร็จ และใชเ้วลาในการเตมิจุลินทรีย์ไม่ต่อเนื่อง ไมต่รงกันในแต่ละสัปดาห์ท าให้ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียออกมา

ไมไ่ด้ตามท่ีต้องการนอกจากนี้  เป็นการเพิ่มงานให้กับพนักงานอกีงานหนึ่งท าให้พนักงานมเีวลาในการปฏบัิตงิานอื่นได้

นอ้ยลงดังน้ันผู้วจิัยจึงได้คิดค้นเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติขึน้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการเติมจุลินทรีย์ให้กับบ่อ

บ าบัดน้ าเสีย และลดเวลาในการเติมจุลินทรีย์ให้น้อยลงเพื่อท่ีจะท าให้พนักงานช่างอาคารมีเวลาไปปฏิบัติงานในส่วน

อื่นได้มากขึน้  
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การออกแบบต้นแบบชิ นงาน 
  ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาเครื่องต้นแบบชิ้นงาน โดยมีการจัดท าสว่นโครงสร้างและสว่นประกอบจัดเตรียมเหล็ก 

เพื่อท าฐานโครงสร้างและสว่นประกอบของโครงสร้างตามแบบ ตูค้วบคุมขนาด กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 28 

เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร เตรียมถังน้ าขนาดความกว้าง 63 เซนติเมตร และความสูงขนาด 66 เซนติเมตร แบบ

โครงสร้างสว่นประกอบของเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัตดิังภาพท่ี 4 มดีังนี้ (1) ท่อน้ าทางดา้นน้ าเขา้ (2) ฐานตัง้เครื่อง

เตมิจุลินทรีย์ (3) วาล์วใบพัดทางด้านน้ าเขา้  (4) โซลินอยวาล์ว (5) ตูค้วบคุม  (6) ถังแช่จุลินทรีย์ขนาด 200 ลิตร  (7) 

ท่อตอ่ยูเนยีน (8) วาล์วน้ า ปิด – เปิด (9) มอเตอร์ไดรว์าล์ว (10) วาล์วใบพัดทางด้านน้ าออกดังภาพท่ี 1 

 

 
  

ภาพที่ 1 โครงสร้างสว่นประกอบของเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ 
 

 การออกแบบวงจรควบคุม 
 

 
     ภาพที่ 2  วงจรควบคุมการท างานเคร่ืองเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ 

 

(5)

) 

(6) 

(7) (8) 

(9) 

(10) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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  จากภาพท่ี 2 กลักการท างาน เมื่อกดซีเล็กเตอร์สวิตช์ ON หลอดไฟท่ี1( Lamp1)แสดงภาวะพร้องใช้งานสว่าง 

สวติช์ลูกลอยลูกท่ี 1 ( Solenoidvale 1) ตกจะท าให้ รีเลย1 ( Relay 1 ) ท างาน หนา้สัมผัสรีเลย ์CR1 ตอ่วงจรกระแสไหล

ผ่าน หลอดไฟแสดงสภาวะเติมน้ า ( Lamp2 ON)  สว่างและโซลินอยด์วาล์ว 1 ( Solenoidvale1 )  ท างานวาล์วเปิดน้ า

ไหลเข้าถังถึงระดับท่ีก าหนดไว ้ สวิตช์ลูกลอย 2 ( Micro  Switch 2 ) ลอยขึ้นสุด จะท าให้วงจรไฟฟ้าเปิดตัดวงจรโซลิ

นอยด์วาล์ว 1 ( Solenoidvale 1 ) หยุดท างาน หลอดไฟแสดงสภาวะเติมน้ า ( Lamp 2 ON ) ดับและหลอดไฟแสดง

สภาวะเตมิน้ า ( Lamp 2 OFF) สวา่ง เมื่อถึงเวลาท่ีเครื่องต้ังเวลาดิจติอล( Time Switch )ไวเ้ครื่องต้ังเวลาดิจติอล( Time 

Switch ) ท างาน รีเลย ์2 ( Relay 2 ) ท างานหนา้สัมผัสรีเลย์ CR2 ต่อวงจร มอเตอร์ไดรว์าล์ว 1    ( Motorized Valve1 

) ท างานเปิดน้ าลงบ่อบ าบัดน้ าเสีย หลอดไฟแสดงสภาวะปล่อยน้ า Lamp 4 ON สว่างและป๊ัมกวนน้ าในถังน้ าท างาน 

เมื่อน้ าในถังหมดสวติช์ลูกลอยลูกท่ี 1 (Micro  Switch 1) ท างาน เครื่องต้ังเวลาดิจติอล ( Time Switch ) จะหยุดสั่งการ

ท างานตามเวลาท่ีก าหนดให้หยุดท างาน หลอดไฟแสดงสภาวะปิดน้ า ( Lamp 5 OFF ) สว่างและสวิตช์ลูกลอยลูกท่ี 1 

ท างานวนตามรอบการท างานของเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัตแิบบเดิมตอ่ไป 
 

          
 

ภาพที่ 3 ตดิตัง้ตูค้อนโทรล โซลินอยด์วาล์ว สวติช์ลูกลอย และ ท่อน้ า  

         

ภาพที่ 4 การใสผ่ลิตภัณฑจ์ุลินทรีย์ลงในถังและการตัง้เวลาเคร่ืองเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ 
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ภาพที่ 5  เครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ 
 

ผลของการวิจัย 
งานวจิัยนี้ ไดจ้ัดการออกแบบและพัฒนาเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิและวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการ

วเิคราะห์ ดังนี ้

  1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศกึษาสมรรถนะ   

   1.1 ผลการทดลองเวลาในการเติมจุลินทรีย์ลงบ่อบ าบัดน้ าเสีย ปริมาณ 200 ลิตร การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสมรรถนะของเวลาในการเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ ครอบคลุมผลการวิเคราะห์ท างานตามวันเวลาท่ีก าหนด 

และบันทึกผลการทดลอง ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่  1  ผลการทดลองเวลาในการเตมิจุลินทรีย์ลงบ่อบ าบัดน้ าเสีย ปริมาณ 200 ลิตร 
 

วัน / เดอืน / ปี 
การท างานของเครื่อง เวลาในการเตมิจุลินทรีย์ เวลาท่ีใชง้าน 

(นาที) ท างาน ไมท่ างาน เร่ิมท างาน หยุดท างาน 

1/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.16 

6/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.13 

8/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.20 

13/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.10 

15/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.12 

20/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.19 

22/8/2562 √ - 10.00 น. 10.17 น. 17.10 

ร้อยละ100 X =17.15 
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จากตารางท่ี 1 การทดลองเพื่อหาค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีใชเ้ตมิจุลนิทรีย์ในเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2562 วันอังคารและวัน

พฤหัสบดี เป็นเวลา 7 วัน เพราะเคร่ืองตัง้เวลาดิจติอลท่ีใชต้ัง้เวลาควบคุมการปิด-เปิดของเครื่องสามารถตัง้วันเวลา

ได้ จึงท าการทดลองโดยการตัง้เวลาเครื่องต้ังเวลาดิจติอลให้เร่ิมท างานที่เวลา10.00 น. ทดลองในระยะเดอืนสิงหาคม 

พ.ศ. 2562 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็นเวลา 7 วัน พบวา่เร่ิมปล่อยจุลนิทรีย์เวลา10.00 น.ในวันอังคารและวัน

พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์เวลาคา่เฉลี่ยมีคา่เท่ากับ 17.15 นาท ี
 

  1.2 การทดลองเวลาโซลนิอยดว์าล์วเปิดน้ าใส่ถังใหไ้ด้ปริมาณ 200 ลิตร 

 

ตารางที่  2  การทดลองเวลาโซลนิอยดว์าล์วเปิดน้ าใส่ถังให้ไดป้ริมาณ 200 ลิตร 

 

วัน / เดอืน / ป ี
การท างานของเครื่อง เวลาในการเตมิน้ าใส่ถัง เวลาท่ีใชง้าน 

(นาที) ท างาน ไมท่ างาน เร่ิมท างาน หยุดท างาน 

1/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.12 

6/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.15 

8/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.09 

13/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.13 

15/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.16 

20/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.09 

22/8/2562 √ - 10.17น. 10.23น. 6.07 

ร้อยละ100 X =17.15 
  

 จากตารางท่ี 2 การทดลองการท างานเติมน้ าใส่ถังให้ได้ปริมาณ 200 ลิตร โดยการท างานต่อเนื่องจากเวลาใน

การเตมิจุลินทรีย์ตามตารางที ่ 1 ผลการทดลองเวลาท่ีเตมิจุลินทรีย์จนถึงเวลาท่ีสวิตช์ลูกลอยตก พบว่า การเตมิน้ าใส่

ถังให้ได้ปริมาณ 200 ลิตร ได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดใีนเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2562 และใชเ้วลาเฉลี่ย 6.11 นาที 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมนิความเหมาะสมด้านการใช้งาน 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้งานเครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิผู้วจิัยประเมิน

ความเหมาะสม 2 ด้าน คือ ลักษณะทางกายภาพ และ ลักษณะการใชง้าน ผู้ประเมินได้แก่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทดลอง

ใชง้านแลว้ตอบแบบสอบถาม มผีลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางกายภาพ ครอบคลุมการวเิคราะห์ ขนาดความเหมาะสมแก่การ

ตดิตัง้ คุณภาพในการเตมิจุลินทรีย์ ความเหมาะสมดา้นการใชว้สัดุอุปกรณท่ี์เหมาะสม และ การดูแลรักษา แสดงผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางกายและแปลความหมายปรากฏดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางกายภาพของ เคร่ืองเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัต ิ(N = 7) 
  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 

1. ขนาดเหมาะสม 4.80 0.447 ดีมาก 

2. โครงสร้างแข็งแรง 4.40 0.547 ด ี

3. รูปทรงเหมาะสมสวยงาม 4.00 0.707 ด ี

4. การใชว้ัสดุอุปกรณท่ี์เหมาะสม 3.80 0.836 ด ี

5. ระบบกลไกการท างาน 4.40 0.547 ด ี

6. ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงรักษา 4.60 0.547 ดีมาก 

7. พื้นท่ีในการตดิตัง้เหมาะสม 3.60 0.547 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.22 0.59 ด ี
 

 จากตารางท่ี  3 พบว่าผลผู้ประเมินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติในด้านลักษณะ

ทางกายภาพ โดยภาพรวมเห็นว่ามคีวามคิดเห็นระดับ ดี ค่าเฉลี่ย  4.22 ในราย ข้อพบวา่มีความคิดเห็นระดับ ดีมาก 2 

ข้อ มีค่าเฉลี่ย คือ ข้อ 1. ขนาดเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.80 และ ข้อ 6. ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงรักษา ค่าเฉลี่ย 4.60 มคีวาม

คิดเห็นระดับดี 5 ข้อ ค่าเฉลี่ยคือ ข้อ 2 โครงสร้างแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.40 ข้อ 3. รูปทรงเหมาะสมสวยงาม ค่าเฉลี่ย 

4.00 ข้อ 4. การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.80 ข้อ 5. ระบบกลไกการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.40 และ ข้อ 7. 

พื้นท่ีในการตดิตัง้เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.60 
  

  2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะการใชง้าน 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมดา้นการใช้งาน ด้านลักษณะการใชง้าน (N = 5) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 

1. ท างานได้ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 4.20 0.447 ด ี

2. ท างานได้อยา่งต่อเนื่อง 4.20 0.836 ด ี

3. ใชง้านงา่ย 4.20 0.447 ด ี

4. มีความปลอดภัยในการใชง้าน 3.40 0.894 ปานกลาง 

5. อายุการใชง้าน 3.80 0.447 ด ี

เฉลี่ยรวม 3.96  ด ี
 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่มผีลผู้ประเมนิจากผู้ใชง้านมคีวามคิดเห็นตอ่เครื่องเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ ลักษณะการใช้

งาน โดยภาพรวมเห็นว่ามคีวามคิดเห็นระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.96 ในรายข้อพบวา่มีความ คิดเห็นระดับดี 4 ข้อ เรียงล าดับ

ตามค่าเฉลี่ย คือ ข้อ 1 ท างานได้ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.20 ข้อ 2 ท างานได้อยา่งต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.20 ข้อ 

3 ใชง้านง่าย คา่เฉลี่ย 4.20 และข้อ 5 อายุการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.80 มคีวามคิดเห็นระดับปานกลาง 1 ข้อ คือข้อ 4  

มคีวามปลอดภัยในการใชง้าน ค่าเฉลี่ย 3.40 
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สรุปผล 
งานวิจัยนี้การออกแบบและพัฒนาเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเตมิจุลินทรีย์

อัตโนมัติ  สมรรถนะของเคร่ืองเตมิจุลินทรีย์อัตโนมัติ  ประเมินความเหมาะสมด้านการใช้งานของเครื่องเตมิจุลินทรีย์

อัตโนมัติพบว่า การพัฒนาเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ (1) ด้านสมรรถนะ ของเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ สามารถ

ควบคุมการเตมิน้ าเข้าถังแซ่แบบอัตโนมัตดิ้วยโซเลนอยดว์าล์วและหยุดเติมแบบอัตโนมัติเมื่อน้ าได้ระดับท่ีก าหนดด้วย

ลูกลอย ผลการทดสอบของเวลาท่ีใชเ้ตมิจุลินทรีย์ในเดอืนสงิหาคม 2562 วันอังคารและวันพฤหัสบดี 7 วัน เร่ิมปล่อย

จุลินทรีย์เวลา 10.00 น. เวลาท่ีใช้เติมมีค่าเท่ากับ 17.15  นาที และ ผลการทดสอบการท างานเติมน้ าใส่ถังให้ได้

ปริมาณ 200 ลิตร โดยการท างานต่อเนื่องจากเวลาในการเติมจุลินทรีย์ ในเดือนสิงหาคม 2562 วันอังคารและวัน

พฤหัสบดี 7 วัน เคร่ืองตั้งเวลาดิจิตอลเร่ิมท างานท่ีเวลา 10.17 น. ทดสอบว่าเมื่อเวลาท่ีเติมจุลินทรีย์จนถึงสวิตซ์ลูก

ลอยตก การเตมิน้ าใส่ถังให้ได้ปริมาณ 200 ลิตร เวลาที่ใชเ้ตมิมคี่าเท่ากับ 6.11 นาที (2) ด้านการท างานของเครื่องเตมิ

จุลินทรีย์ สภาวะการท างานปกตสิามารถเติมน้ าเข้าในถัง และปล่อยจุลนิทรีย์ไปยังบ่อบ าบัด เป็นไปตามคุณลักษณะท่ี

ก าหนด ผู้วิจัยใชก้รอบแนวคิดการท าโครงการท่ีจะสร้างเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติเพื่อมาทดแทนในการเติมแบบคน

ในปัจจุบัน ผลการวิจัยการสร้างเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติ เป็นตัวอย่างและเป็นหลักประกันในการเติมจุลินทรีย์

บ าบัดน้ าเสีย (3) ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติในด้านลักษณะ

ทางกายภาพ โดยภาพรวมเห็นว่ามีความคิดเห็นระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.22 ในราย ข้อพบว่ามีความคิดเห็นระดับ ดีมาก  

2 ข้อ มีค่าเฉลี่ย คือ ข้อ 1. ขนาดเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.80 และ ข้อ 6. ง่ายต่อการซ่อมบ ารุงรักษา ค่าเฉลี่ย  4.60  

มีความคิดเห็นระดับดี 5 ข้อ ค่าเฉลี่ยคือ ข้อ 2 โครงสร้างแข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.40 ข้อ 3. รูปทรงเหมาะสมสวยงาม 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ข้อ 4. การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.80 ข้อ 5. ระบบกลไกการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.40 และ 

ข้อ 7. พื้นท่ีในการติดตั้งเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านการใช้งาน ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อเคร่ืองเติมจุลินทรีย์

อัตโนมัติ ลักษณะการใชง้าน โดยภาพรวมเห็นว่ามคีวามคิดเห็นระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.96 ในรายข้อพบวา่มีความ คิดเห็น

ระดับดี 4 ข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ข้อ 1 ท างานได้ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.20 ข้อ 2 ท างานได้อย่าง

ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.20 ข้อ 3 ใช้งานง่าย ค่าเฉลี่ย 4.20 และข้อ 5 อายุการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 3.80 มีความคิดเห็นระดับ

ปานกลาง 1 ข้อ คือข้อ 4 มีความปลอดภัยในการใชง้าน ค่าเฉลี่ย 3.40 
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ส้าหรับขึ นรูปวัสดุคอมโพสติ 

Mold Design for Forming a Product from Composite Materials 
 

มนุญ นยิมกิจ1 และ เชษฐ อุทธิยัง1*   

Manoon Niyomkit1 and Chet Uthiyoung1*  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา และการสร้างแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปกระถาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็น

ส่วนผสมในการอัดขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งจะใช้ส่วนผสม คือขี้เลื่อยไม้ เถ้าแกลบ ใยมะพร้าวผสมกาวแป้งเปียก ในการ

ทดสอบหาส่วนผสมท่ีสามารถน าไปอัดขึ้นรูปได้ดี คือใช้ ขี้เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง (84 กรัม) เถ้าแกลบ 2 ถ้วยตวง (123 

กรัม) ใยมะพร้าว 1 ถ้วยตวง (52 กรัม) กาวแป้งเปียก 1 ถ้วยตวง (200 กรัม) จากนั้นจึงท าการอัดขึ้นรูปกระถาง เมื่อ

ได้ช้ินงานกระถางจากวัสดุคอมโพสิตแล้วน าไปตรวจสอบขนาดชิ้นงาน และใชว้ธีิการตรวจสอบกระถางตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม แผ่นช้ินไม้อัดชนดิราบ TIS876-2547กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งขนาดของกระถางเป็นไปตาม

มาตรฐาน มีค่าความแข็ง ชอร์ดี เฉลี่ยอยู่ท่ี 17.46 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.13 ค่าความต้านแรงดัดอยูท่ี่ 

0.345 นวิตันตอ่ตารางมลิลิเมตร และใชเ้วลาในการตากแห้ง 48 ชั่วโมง และกระถางสามารถใช้งานได้จริง 
  

ค้าส้าคัญ: แมพ่มิพอ์ัดขึ้นรูป, กระถาง, วัสดุธรรมชาติคอมโพสิต 
 

Abstract  

This purpose of this research is for design and building compression molding a pot using natural materials. The 

ingredients are sawdust, coconut fiber, Rice husk cinders mixed with Pasty glue. During the examination for finding the 

best ingredients that can be extrusion into a pot was one cup of sawdust (84 gram), two cup of Rice husk cinders (123 

gram), one cup of coconut fiber (52 gram) and one cup of Pasty glue (200 gram). After that made extrusion into a pot. 

Once a completed pot from composite materials was ready, the next step was an inspection, by comparing with the 

Industrial Standards Standpoints of flat plywood TIS876-2547 Ministry of Industry. The results came out as the size of 

the pot met the standard, the shore D hardness average was equal to 17.46, the percent of the leakage was average 

was equal to 29.13, the Bending equal to 0.345 newton per square millimeter, Time to dry 48 hour and the pot can it 

actually works. 
 

Keywords:   Compression mold, Pot, Composite materials 
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บทน้า 

 ปัจจุบันต้นไม้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ เพราะต้นไม้เป็นท่ีมาของ

อากาศบริสุทธ์ิ ทุกวันนี้สภาพอากาศในโลกของเรามีมลพษิมากท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ การปลูกต้นไมท่ั้วไปสว่นมาก

จะเพาะลงในถุงด าหรือกระถางพลาสตกิก่อน เมื่อต้นไมโ้ตถึงจะยา้ยลงไปปลูกในดนิ และน าถุงพลาสตกิสีด าท่ีหุม้ตน้ไม้

ทิ้ง โดยท่ัวไปจะท าเช่นนี้เพราะง่ายต่อการปลูกหรือเคลื่อนย้ายและเมื่อการเพาะปลูกต้นไม้โดยใช้ถุงด ามากจึงท าให้

ถุงพลาสติกสีด ามีปริมาณมากขึ้นไปด้วยและระยะเวลาของการย่อยสลายของถุงพลาสติกแต่ละถุงใช้เวลานาน

พอสมควร ดังนั้นการหันมาใช้กระถางด้วยเศษวัสดุธรรมชาติก็เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งเพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกที่ใชใ้น

การเพาะปลูกได้ส่วนหนึ่ง เพราะเศษวัสดุธรรมชาติท่ีใช้แทนนั้นสามารถหาได้ง่ายตามธรรมชาติ ตามแหล่งเพาะปลูก

เดิมหรือเศษงานไม้ตา่ง ๆ กระถางที่ท าจากขุยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา (กิตติชัยและคณะ,2558) กระถางที่ท า

จากฟางข้าวต่อผักตบชวาต่อขี้เลื่อย (ปทุมทิพย์และคณะ, 2548) กระถางชีวภาพท่ีท าจากเปลือกทุเรียน (คิดชายและ

มธุรา, 2552) กระถางท่ีท าจากกากตะกอนน้ ามันปาล์มและวัสดุเหลือท้ิงจากการเพาะเห็ด (เตือนใจและคณะ,2561)  

กระถางที่ท าจากฟางข้าวและเศษใบไม้แห้ง (กิตยิาและธิดามาศ, 2562) กระถางท่ีท าจากวัสดุคอมโพสิตเป็นกระถางท่ี

ท าขึ้นเองโดยใช้เศษวัสดุจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ คือ ขี้เลื่อยไม้ ใยมะพร้าว เถ้าแกลบและใช้แป้งมันส าปะหลัง

เป็นตัวประสานเพื่อให้เศษวัสดุยดึตดิกันซึ่งวัสดุท้ังหมดท่ีใชไ้มก่่อให้เกิดผลเสียตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตน้ไม้ท่ีปลูกจากกระถาง

ท่ีท าจากวัสดุคอมโพสิตเมื่อโตแล้วสามารถปลูกลงดินได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเวลาในการน าถุงพลาสติกออกและ

กระถางท่ีท ามีประโยชน์ของเศษวัสดุท่ีน ามาเป็นส่วนประกอบ ในการทดลองคร้ังนี้ได้ทดลองหาวัสดุและอัตราส่วนท่ี

เหมาะสมเพื่อท่ีจะมาใชใ้นการอัดขึน้รูปกระถาง และออกแบบกระถางเป็นลักษณะทรงกรวยมผีิวเป็นลอนรอบกระถาง 

ในการขึ้นรูปได้ใช้แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปโดยใช้เคร่ืองเพรสแบบไฮดรอลิกส์ ตรวจสอบวัดขนาดกระถาง ตรวจสอบคุณภาพ

และการใช้งานของกระถาง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อุปกรณ์การทดลอง และวิธีการทดลอง 

ใช้วัสดุทดลอง ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ เถ้าแกลบ ใยมะพร้าว แป้งเปียก อัตราส่วนผสมทดลอง ก าหนดเป็นหน่วย

ถ้วยตวงดังนี้ 1:1:1:1  1:1:1:2  1:1:2:1  1:2:1:1 และ 2:1:1:1 อัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพโดยทดสอบ

ความต้านแรงดัด ทดสอบการดูดซึมน้ า ทดสอบความแข็งชอร์ดี ระยะเวลาในการตากแห้ง หลังจากนั้นน าส่วนผสมท่ี

เหมาะสมน ามาอัดขึ้นรูปกระถาง เพื่อตรวจสอบขนาดกระถาง ตรวจสอบการใช้งาน น้ าหนัก 1 ถ้วยตวงส่วนผสมขี้

เลื่อยไม ้มนี้ าหนัก 84 กรัม เถ้าแกลบ มนี้ าหนัก 123 กรัม ใยมะพร้าว มนี้ าหนัก 52 กรัม และกาวแป้งเปียก มนี้ าหนัก 

200 กรัม วัสดุท่ีใช้ทดลองดังภาพท่ี 1 ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กดอัดขึ้นรูปกระถาง (ชาญชัยและคณะ, 2552)

แมพ่มิพท์ดลอง และเคร่ืองกดอัดไฮดรอลคิ ดังภาพท่ี 2 
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     (ก) ขีเ้ลื่อยไม้                   (ข) เถ้าแกบ                     (ค) ใยมะพร้าว                   (ง) แป้งเปียก 

ภาพที่ 1 วัสดุสว่นผสมใชท้ดลอง 

 

 

 

 

 

 

              (ก) เครื่องเพรสไฮดรอลกิ          (ข) แม่พมิพก์ดอัดขึน้รูป          (ค) แมพ่มิพท์ดลอง 

ภาพที่ 2 อุปกรณใ์ชใ้นการทดลอง 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการทดลองการอดัส่วนผสม 

 ส่วนผสม 1:1:1:1 ขี เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง เถ้ำแกลบ 1 ถ้วยตวง ใยมะพร้ำว 1 ถ้วยตวง แป้งเปียก 1 ถ้วยตวง   
ส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันได้ดีชิ้นงานไม่ติดแม่พิมพ์ทดลองสามารถถอดออกได้ ชิ้นงานเกิดการพองตัวหลังตากแดด

เล็กน้อย ดังภาพท่ี 3 ส่วนผสม 1:2:1:1 ขี เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง เถ้ำแกลบ 2 ถ้วยตวง ใยมะพร้ำว 1 ถ้วยตวง แป้งเปียก 1 ถ้วย
ตวง   ส่วนผสมท้ังหมดสามารถเข้ากันได้ดี เพราะเถ้าแกลบมีขนาดเล็กการผสมส่วนผสมจึงง่าย แต่ในการทดลองกด
อัดเถ้าแกลบติดท่ีแม่พิมพ์ทดลองเล็กน้อย แต่คุณภาพผิวชิ้นงานดี ชิ้นงานเกิดการพองตัวหลังจากการตากแดดน้อย

มาก ดังภาพท่ี 4  

 

  

 

 

 

      ภาพที ่3 ส่วนผสมอัตราสว่น 1:1:1:1                            ภาพที ่4 ส่วนผสมอัตราส่วน 1:2:1:1 

ส่วนผสม 1:1:2:1 ขี้เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง เถ้าแกลบ 1 ถ้วยตวง ใยมะพร้าว 2 ถ้วยตวง แป้งเปียก 1 ถ้วยตวง  

ส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันได้แต่ใยมะพร้าวไม่เข้ากับส่วนผสมอื่นเพราะเป็นส่วนท่ีเป็นใยติดกันเป็นก้อนต้องใช้เวลาใน 

การผสมพอสมควร พบปัญหาเวลากดอัดใยมะพร้าวไม่ไหลไปตามรูปแบบของแม่พิมพ์ทดลองจึงเกิดผิวไม่เรียบ  

แตก่ารถอดช้ินงานออกจากแมพ่มิพท์ดลอง สามารถท าได้งา่ย ชิ้นงานเกิดการพองตัวพอสมควร ดังภาพท่ี 5 ส่วนผสม 
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2:1:1:1 ขีเ้ลื่อยไม้ 2 ถ้วยตวง เถ้ำแกลบ 1 ถ้วยตวง ใยมะพร้ำว 1 ถ้วยตวง แป้งเปียก 1 ถ้วยตวง  ส่วนผสมเข้ากันได้ดี เพราะ
ขี้เลื่อยไม้สามารถดูดซับกาวแป้งเปียกได้ดี การถอดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ทดลองง่าย คุณภาพผิวชิ้นงานดี ชิ้นงานเกิด

การพองตัวหลังตากแดด ดังภาพท่ี 6 ส่วนผสม 1:1:1:2 ขี เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง เถ้ำแกลบ 1 ถ้วยตวง ใยมะพร้ำว 1 ถ้วยตวง 
แป้งเปียก 2 ถ้วยตวง ไมส่ามารถขึ้นรูปในแมพ่มิพท์ดลองได้เพราะอัตราส่วนผสมนีม้ลีักษณะเป็นของเหลวจึงไม่สามารถ

อัดขึ้นรูปได้ ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ส่วนผสมอัตราส่วน 1:1:2:1   ภาพที ่6 ส่วนผสมอัตราส่วน 2:1:1:1    ภาพที ่7 ส่วนผสมอัตราส่วน 1:1:1:2   
 

ผลการตรวจสอบสมบัต ิ

น าชิน้งานทดสอบจากการอัดในแมพ่มิพท์ดลองตามสว่นผสมอัตราส่วน 4 ข้อมูล หาสมบัตติา่งๆของชิน้งาน

ทดสอบ จะได้ผลการตรวจสอบดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่สมบัตติา่ง ๆ ของช้ินงานทดสอบ 

อัตราส่วนผสม  

 

ค่าความแข็ง 

ชอร์ด ี 

ค่าร้อยละการ

ดูดซึมน้า  

ค่าการตา้นแรง

ดัด  

( นวิตันตอ่ตาราง

เมตร )  

แสดงระดับ

ความเรียบผิว  

ระยะเวลาในการ

ตากแห้ง (วัน)  

1:1:1:1 14.80 30.56 0.314 3 2 

1:2:1:1 17.46 29.13 0.345 4 2 

1:1:2:1 15.10 32.57 0.331 1 3 

2:1:1:1 14.80 31.04 0.294 2 3 

 

ส่วนผสม 1:2:1:1 มแีนวโนม้ดกีว่าส่วนผสมอื่น คือ มคี่าความแข็งแบบชอร์ด ี(Shoe D) เท่ากับ 17.46 ร้อยละ

การดูดซึมน้าเท่ากับ 29.3 การตา้นแรงดัดมคี่าเท่ากับ 0.345 นวิตันตอ่ตารางมลิลเิมตร คุณภาพความเรียบผิวดีท่ีสุด 

และมีระยะเวลาในการตากแห้ง คือ 2 วัน ดังนัน้ จึงเลอืกสว่นผสม 1:2:1:1 มาท าการกดอัดในแมพ่มิพส์ าหรับขึน้รูปวัสดุ

คอมโพสติเป็นกระถางปลูกต้นไม้ 
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ผลการตรวจสอบกระถาง 

ในการตรวจสอบการใช้งานของกระถางนี้จะเทียบเคียงการตรวจสอบการใช้งานจากมาตรฐา น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานแผ่นชิ้นไมอ้ัดชนดิราบ TIS876-2547  

การตรวจสอบขนาดกระถาง โดยการวัดรัศมีของขอบกระถาง ดังภาพท่ี 8 โดยตรวจสอบกระถางจ านวน  

6 ใบ ผลการตรวจสอบการวัดรัศมีของขอบกระถาง สามารถลอดผ่านเกจวัดได้ อยู่ในพกิัด บวกลบไม่เกิน 2 มลิลเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ภาพที ่8 การตรวจวัดรัศมีของขอบกระถาง 
 

การตรวจสอบวัดขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางนอก โดยวัดขนาด 3 ต าแหนง่ ใชจ้ านวนการตรวจสอบ 6 กระถาง 

ดังภาพท่ี 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 การตรวจวัดเส้นผ่านศูนยก์ลางนอก 
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              ภาพที ่9 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของกระถาง (ขนาด125±2) 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของกระถาง จ านวน 6 กระถาง ได้คา่เฉลี่ย 125.48 มลิลเิมตร จากขนาดจรงิ 

125 มลิลเิมตร มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.48 มลิลเิมตร 

วัดความสูงของกระถาง โดยวัด 3 คร้ัง ใชก้ระถางจ านวน 6 อัน ดังภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การวัดความสูงกระถาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ภาพที ่11 แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยขนาดความสูงของกระถาง (ขนาด105±2) 
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ขนาดความสูงของกระถาง จ านวน 6 กระถาง ได้คา่เฉลี่ย 105.85 มลิลเิมตร จากขนาดจรงิ 105 มลิลเิมตร  

มคี่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.85 มลิลเิมตร 

วัดความหนากระถาง จ านวน 6 กระถาง วัดตามขอบกระถาง แตล่ะกระถางวัด 3 ครัง้ แลว้หาคา่เฉลี่ยของแต่

ละกระถาง ดังภาพท่ี 11 ค่าความหนาที่วัดได้เท่ากับ 10 มิลลิเมตร บวกลบ 2 มิลลิเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การวัดความหนากระถาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ภาพที่ 13  แผนภูมคิวบคุมค่าเฉลี่ยความหนาของกระถาง (ขนาด10±2) 

ขนาดความหนากระถาง จ านวน 6 กระถาง ได้ค่าเฉลี่ย 10.88 มิลลิเมตร จากขนาดจริง 10 มิลลิเมตร มีค่า

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.88 มลิลเิมตร 

 การตรวจสอบการใช้งานของกระถาง ดังภาพท่ี 13 หลังจากท่ีได้น ากระถางมาใช้งานแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 

ได้พบว่ากระถางอยู่ในสภาพปกติ ต้นไม้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ดูแลรักษาง่ายเพราะกระถางมีความชื้นอยูไ่ด้นาน 

จึงไม่จ าเป็นต้องรดน้ าวันละหลาย ๆ รอบ กระถางมีความแข็งคงตัวพอสมควร เวลารดน้ าในช่วงแรกของเดอืนกระถาง

จะดูดซึมน้ ามีความอ่อนตัวเล็กน้อย แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ และเวลากระถางแห้ง จะมีความคงตัว

เหมอืนเดิม 
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ภาพที่ 13 การตรวจสอบการใชง้านของกระถางปลูกต้นไม ้

วิจารณ์และสรุปผล 

การหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของกระถาง 

จากการหาอัตราส่วนวัสดุท่ีเหมาะสมของกระถางท าจากวัสดุคอมโพสิต โดยก าหนดอัตราส่วนวัสดุ 5 ข้อมูล 

พบวา่อัตราส่วนวัสดุ 4 ข้อมูลจะสามารถขึน้รูปได้ มอีัตราส่วนวัสดุ  1 ข้อมูล ไมส่ามารถขึน้รูปได้ เนื่องจากมสี่วนผสมแป้ง

เปียกเป็นวัสดุประสานที่มากท าให้กดอัดขึ้นรูปได้ตามภาพท่ี 7 ผลการหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของกระถาง อัตรา

ส่วนผสมท่ีเหมาะสม คือ ส่วนผสม 1:2:1:1 ขี้เลื่อยไม้ 1 ถ้วยตวง (84 กรัม) เถ้าแกลบ 2 ถ้วยตวง (123 กรัม) ใยมะพร้าว  
1 ถ้วยตวง (52 กรัม) เนื่องจากมผีิวเรียบเนยีนมกีารพองตัวหลังจากขึน้รูปนอ้ยกวา่อัตราส่วนวัสดุอื่น ๆ จึงเป็นผลมาจากมี

เถ้าแกลบในปริมาณมากกว่าส่วนผสมอื่น ๆ และเถ้าแกลบมีความละเอียดมากกว่าขี้เลื่อยไม้ และใยมะพร้าว ท าให้ยึด

เกาะระหว่างขี้เลื่อยไม้เถ้าแกลบและใยมะพร้าวดีมาก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

(กิติยา และธิดามาศ, 2562) ท่ีท าการศึกษากระถางปลูกต้นไม้จากฟางข้าวและเศษใบไม้แห้ง พบว่าเศษใบไม้แห้งมีความ

ละเอียดจากการบดจะท าให้ผิวกระถางที่ขึ้นรูปได้มีความเรียบเนียน มีการยึดเกาะระหว่างฟางข้าวและใบไม้แห้งดีมาก 

กระถางท าจากวัสดุคอมโพสิตมคี่าความแข็งชอร์ด ี(Shoe D) เฉลี่ยอยูท่ี่ 17.46 และค่าความตา้นแรงดัดอยูท่ี่ 0.345 นวิตัน

ต่อตารางมิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าท่ีได้สูงกวา่อัตราส่วนผสมวัสดุอื่น ๆ เป็นเพราะว่าเถ้าแกลบมีความละเอียดมากจึงยึดเกาะ

ระหว่างขี้เลื่อยไม้ ใยมะพร้าวและแป้งเปียก มีช่องว่างระหว่างวัสดุนอ้ยลง ระดับความเรียบผิวมีความเนียนมากดังตาราง

ท่ี 1 จึงท าให้ค่าความแข็งชอร์ดี (Shoe D) และค่าความต้านแรงดัดมคี่าสูง เมื่อใช้แป้งเปียกในอัตราส่านท่ีเท่ากัน กระถาง

ท าจากวัสดุคอมโพสิตมีค่าร้อยละการดูดซึมน้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.13 ซึ่งได้คา่ดูดซึมน้ ามคี่าน้อยกวา่อัตราส่วนผสมวัสดุอื่น ๆ 

เป็นเพราะการผสมของเถ้าแกลบท่ีมาก ท าให้การยดึเกาะชี้เลื่อยไม ้ใยมะพร้าวและแป้งเปียกได้ดี ท าให้เกิดชอ่งวา่งภายใน

กระถางน้อย ท าให้การดูดซึมน้ ามีค่าน้อย จะสอดคล้องงานวิจัยของ(กิตติชัยและคณะ,2558) ท่ีว่าวัสดุท่ีใช้ท ากระถางมี

การจับตัวรวมตัวกันดี จึงท าให้เกิดช่องว่างขึน้ภายในเนื้อกระถางน้อยท าให้การดูดซึมน้ าได้น้อย และกระถางท าจากวัสดุ

คอมโพสิตใชเ้วลาในการตากแห้ง 48 ชั่วโมง  

ผลการตรวจสอบขนาดกระถาง 

จากการตรวจสอบขนาดสันผ่านศูนย์กลางนอกมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 0.69 มิลลิเมตรการตรวจสอบ

ขนาดความสูง มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน 0.83 มิลลิเมตร และการตรวจสอบขนาดรัศมีขอบกระถางท าจากวัสดุ

คอมโพสติมคีวามคลาดเคลื่อนจากขนาดท่ีระบุไว้บวกลบไมเ่กิน 2 มิลลเิมตร ในการตรวจวัดขนาดกระถางท้ังหมด อยู่
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ในพิกัดท่ีสามารถยอมรับได้ เป็นเพราะว่ากระถางท่ีมีส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ ใยมะพร้าว แป้งเปียก และเถ้าแกลบ

ละเอยีดท าให้ยึดเกาะกันได้ดี ขึน้รูปได้ดี มีผิวเรียบเนยีน ส่งผลถึงการให้ได้ขนาดกระถางอยู่ในพกิัด 

ผลการทดสอบการใช้งานของกระถาง 

จากการสังเกตการอุ้มน้ าของกระถางจากการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตขณะท าการทดลองปลูกต้นไม้ กระถาง

สามารถอุ้มน้ าได้ โดยดินท่ีอยู่ในกระถางยังคงมีความชื้นอยู่ โดยไม่ต้องรดน้ า 2-ถึง 3 วัน และต้นไม้สามารถ

เจริญเติบโตได้ในกระถาง หลังจากรดน้ าในปริมาณมากกระถางจากการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตยังคงรูปกระถางไม่

ส่งผลให้เกิดการเสียรูป และยังสามารถเคลื่อนย้ายยกกระถางไปในท่ีต่าง ๆ ได้สะดวก ในระยะเวลา 30 วัน เป็น

เพราะว่ากระถางจากการขึน้รูปวัสดุคอมโพสิตถูกรดน้ าใน 2 ถึง 3 วัน และทิ้งไว้อีก 2 ถึง 3 วัน ก็รดน้ าใหม่ ท าให้การ

ยอ่ยสลายของวัสดุคอมโพสิตเกิดขึ้นชา้กว่าการรดน้ ากระถางในทุกวัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดลอง และ

นายนวพล  ไชยวงค์  นายไพรัตน์ ขบวนฉลาด ที่ชว่ยในการทดลองกดอัดขึ้นรูปกระถาง  
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ระบบบริการรับส่งอาหารออนไลน์ กรณี ศึกษามหาวทิยาลัยพะเยา 

Delivery Food Web Application Case Study University of Phayao 
 

ชยุตพงศ์ วงศ์ราษฎร์1, รังสิมา หงษ์เวียงจันทร์1 และ ณัฐดนัย ค าขาด1* 

Chayutpong Wongrat1, Rangsima Hongwiangjun1 and Natdanai Kamkhad1* 
 

บทคัดย่อ 
 ระบบรับส่งอาหารออนไลนผ์่านเว็บไซตม์วีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับส่งอาหารออนไลน์บนเว็บไซต์ ระบบนี้

ช่วยอ านวยความสะดวก และให้บริการรับส่งอาหารให้กับผู้ใช้ระบบ ในรูปแบบการสั่งอาหารทางเว็บไซต ์โดยระบบจะน า

รายการสั่งซื้อส่งไปยังพนักงาน และให้พนักงานท าการซื้ออาหารตามค าสั่งซื้อ จากนั้นพนักงานจะไปส่งอาหารตาม

รายละเอียดระบุไวใ้นค าสั่งซื้อ โดยระบบของเราให้บริการเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะไมเ่กิน 2 กิโลเมตร 

นับจากหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาท้ังหมด ทางผู้พัฒนาได้น าเว็บไซต์ท่ีพัฒนาขึ้นไป

ทดลองใช้กับผู้ใช้งานและมีประเมินประสิทธิภาพระบบด้วยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ ใช้งานในการ

ประเมินได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน 2 หัวข้อ คือ 1) ด้านระบบการท างานของ

เว็บไซต ์การออกแบบ และ 2) ด้านทัศนคตท่ีิมีต่อการทดลองใชง้านระบบ ซึ่งมจี านวนผู้ท าแบบประเมนิท้ังหมด 30 คน 

ผลวิจัยพบว่า 1) ด้านระบบการท างานของเว็บไซต์ การออกแบบ และ 2) ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการทดลองใช้

งานระบบ  ระบบได้รับการประเมินการใช้งานอยูใ่นระดับดี 
 

ค้าสา้คัญ:  ระบบบริการส่งอาหาร 
 

Abstract 
 The research and development project for online food transmission is aimed at developing online food systems 

on the website.  This system facilitates and provides food delivery services to users of the system.  In order to form a 

meal on the website, the order will be sent to the employee and the employee will be able to purchase a meal on the 

order. Our system is only available in front of Phayao University. Within 2 km from the University of Phayao and within 

the entire Phayao campus.  Developers have introduced a website.  developed to try and assess the system's 

performance by evaluating user satisfaction, which users in the assessment include. Students of the University of Phayao 

using two assessment queries:  The system of the website, the design and attitude of the system, which has a total of 

30 respondents.  

 The results of the research are as follows: 1) the system of the website, design, and 2) aspects of attitude 

toward the system trial. The system has been evaluated for use at a good level. 
 

Keywords:  Food Delivery System.  

                                                           
1 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
1 Information and Technology, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน้า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความ

สะดวกสบายของมนุษย์ ท าให้การตลาดได้หันมาสนใจใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้มีการแข่งขันกันสูง 

เนื่องจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป จึงท าให้มีเวลาท่ีจ ากัด ท าให้เกิดการพัฒนา Web Application เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่มนุษย ์ 

จากการศึกษาพบว่าการหาร้านอาหารในวันหยุดราชการหรือวันหยุดช่วงเทศกาล ไม่ใช่เร่ืองง่าย เนื่องจาก

ร้านอาหารส่วนใหญ่มักจะปิดให้บริการในวันหยุด จึงได้มีการน า Web Application มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มช่องทาง 

การหาร้านอาหารท่ีเปิดให้บริการ ช่องทางการติดต่อ และเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก เพราะผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมาท่ี

ร้านอาหารด้วยตนเอง การมี Web Application ช่วยในเร่ืองการหาร้านอาหารท าให้สามารถประหยัดเวลาและเพ่ิมความ

สะดวกสบายส าหรับผู้ท่ีมีเวลาว่างน้อย และไม่สะดวกมาท่ีร้านอาหารด้วยตนเอง โดยใช้หลักการการขนส่งเข้ามาเป็นตัว

ชว่ยในการท าให้ระบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

จากปัญหาและการศึกษาข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนา Web Application Delivery Food 

(Sun-Eat) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านค้า

ของผู้ประกอบการได้อยา่งสะดวกยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน ์กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. พัฒนาเว็บแอพลิเคชันท่ีจะชว่ยเพิ่มช่องทางการสั่งซือ้อาหารให้กับลูกค้า 
 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ระบบสั่งอาหารออนไลน ์กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใชบ้ริการท่ีพักอาศัยบริเวณหน้าและในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  (สมชาย ปฐมศริ, 2552) ให้ความหมายเกี่ยวกับการขนส่งว่า “การขนส่ง(Transportation) คือ การเคลื่อนย้าย

คน และสินค้า รวมไปถึงการขนถ่ายสินค้าด้วย” จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการขนส่งนั้นมวีัตถุประสงค์หลัก 

คือ การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งท้ัง 2 ระบบนี้จะมีความแตกต่างกัน เช่น การ

ขนส่งสินค้าต้องค านึงถึงตั้งแต่การบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง ระยะเวลา และวิธีในการเก็บสินค้าให้

คงสภาพด ีส่วนการขนส่งผู้โดยสารนัน้จะมีปัจจัยในการพจิารณาแตกต่างกัน เชน่ สภาพถูมปิระเทศหรือการอยู่ในเขต

เมือง หรือนอกเมือง ปริมาณความต้องการความรวดเร็วในการขนส่งซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางลักษณะ

ของยานพาหนะ เป็นต้น นอกจากการขนส่งท่ีเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งอาหารแล้ว ยังมีส่วนท่ีส าคัญต่อการพัฒนา

ระบบ คือ เว็บแอพพลเิคชั่น 

  



2075 

 
 

-Proceeding- 

 

 (เอกชัย แน่นอุดร และวิชาศิริธรรมจักร , 2551) ให้ความหมายเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่นไว้ว่า เว็บ

แอพพลิเคชั่น (Web Application) คือ โปรแกรมประยุกต์ท่ีจะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet Browser ซึ่งท าให้เหมาะ

ส าหรับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ Real Time ข้อดีของเว็บแอพพลเิคชั่น คือ ข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นระบบท่ีมีการไหลเวียน

ในแบบ Online จึงสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการแบบ Real Time ท าให้เกิดความประทับใจ รวมท้ังสามารถใช้งานได้

ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Client Program และสามารถใช้ผ่าน Internet Connection ท่ีมีความเร็วต่ า ส่งผลให้

ผู้ใชบ้ริการสามารถใช้โปรแกรมได้จากทุกแหง่ในโลก ในการพัฒนาเว็บแอพพลเิคชั่น  

(ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, 2548) พบวา่ ภาษาที่ใชม้ดี้วยกันหลายภาษา เชน่ HTML, ASP/ASP.NET, PHP และ 

Java Script เป็นต้น รวมท้ังมีโปรแกรมมากมายท่ีสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เช่น 

Macromedia Dreamweaver UltraDev, Macromedia Dreamweaver MX และ  Microsoft Visual Studio.NET เ ป็ นต้ น
   

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ระบบรับส่งอาหารออนไลน ์เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการพัฒนาประกอบไปด้วยทางด้าน 

Software Visual Code ใช้ในการออกแบบระบบซึ่งภาษาท่ีใช้พัฒนาเป็นภาษา PHP ระบบฐานข้อมูลได้ท าการเลือกใช้ 

Xampp และภาษา HTML เป็นภาษาท่ีใช้ในการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ CSS เป็นส่วนในการตกแต่งหน้าตาเว็บไซค์ 

ส่วนท่ีใช้ในการเชื่อมต่อ Database ใช้ภาษา PHP การออกแบบและพัฒนาในคร้ังนี้ใช้วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลจาก 

Social Network ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท าให้พบเจอปัญหาที่ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิมพัฒนา Web Application นี้

ขึ้นมา และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ใช้วิธีการประเมินโดยสุ่มกลุ่มตัวแทนของผู้ใช้บริการมาท าแบบประเมิน

ความพงึพอใจเกี่ยวกับ Web Application 
 

ผลการศึกษา  
 ลักษณะของ “Sun-Eat” เว็บแอพพลิเคชั่นระบบรับส่งอาหารออนไลน ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนของ

ผู้ใช ้ส่วนของพนักงาน และส่วนของผู้ดูแล 

 ส่วนของผู้ใช้ 

 เว็บแอพพลิเคชั่นในส่วนของผู้ใช้ประกอบไปด้วย สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ค้นหา/เลือกรายการอาหาร 

บันทึกค าสั่งซือ้ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบ/ยกเลิกค าสั่งซื้อ และแจ้งช าระเงิน ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงระบบเว็บแอพพลเิคชั่นของผู้ใช้งาน 
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ส่วนของพนักงาน  

 เว็บแอพพลเิคชั่นในสว่นของพนักงานประกอบไปด้วย สมัครสมาชกิ เข้าสูร่ะบบ ตรวจสอบค าสัง่ซื้อ และ

ยนืยันค าสั่งซื้อ ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงระบบเว็บแอพพลเิคชั่นของพนักงาน 

 

ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 เว็บแอพพลเิคชั่นในสว่นของผู้ดูแลระบบประกอบไปด้วย เข้าสูร่ะบบ ตรวจสอบค าสั่งซือ้ เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล

ร้านค้าและเมนูอาหาร เพิ่ม/ลบพนักงาน  ตรวจสอบการช าระเงิน ตรวจสอบสถานะค าสั่งซื้อ ยืนยัน/ยกเลิกค าสั่งซื้อ 

ส่งค าสั่งซือ้ให้พนักงาน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้ใช ้ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงระบบเว็บแอพพลเิคชั่นของผู้ดูแล 
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หนา้จอหลัก 

 แสดงรายละเอียดการท างาน ได้แก่ เมนูอาหาร ตะกร้าสินค้า ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้สามารถ

เลือกซื้อเมนูโดยคลิกปุ่ม “Order” แล้วข้อมูลรายการเมนูและจ านวนสินค้าจะปรากฎ หากเลือกสินค้าแล้วท า 

การกดปุ่ม ” จ่ายเงิน” เพื่อท าการใส่ขอ้มูล เบอร์โทร ที่อยู่ จากนั้นท าการกดปุม่ ”สั่งซือ้” เพื่อยืนยันการสั่งซือ้ 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยา่งหนา้จอหลัก 
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หนา้การจัดการข้อมูลเมนูและบริการ 

 แสดงการจัดการขอ้มูลตา่ง ๆ เชน่ ลูกค้า อาหาร การช าระเงิน Order เพิ่มพนักงาน พนักงาน เป็นต้น กดปุม่ 

“ลูกค้า” เพื่อจัดการข้อมูลของลูกค้า กดปุ่ม “อาหาร” เพื่อจัดการข้อมูลเมนูอาหาร กดปุ่ม “การช าระเงิน”  

เพื่อตรวจสอบการช าระเงิน และยืนยันค าสั่งซื้อ กดปุ่ม “Order” เพื่อตรวจสอบสถานะค าสั่งซื้อและเลือกพนักงานสง่

สินค้า กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน” เพื่อเพิ่มรายช่ือพนักงานในระบบ กดปุม่ “พนักงาน” เพื่อจัดการขอ้มูลของพนักงาน 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยา่งหน้าการจัดการขอ้มูลเมนูและบริการ 
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 6. หนา้การจัดการของพนักงาน 

 หน้าแสดงรายการค าสั่งซื้อส าหรับพนักงาน สามารถดูรายละเอียดค าสั่งซื้อได้ โดยกดปุ่ม รายละเอียด

ทางด้านขวามอื เมื่อสง่สินค้าเรียบร้อย สามารถกดปุ่ม ยนืยันการจัดสง่ เพื่ออัพเดตสถานะค าสั่งซือ้ไปยังผู้ดูแลระบบ 
 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยา่งหน้าการจัดการของพนักงาน 

 

วิจารณ์และสรุปผล  

 ผลจากการวจิัย พบว่า เว็บแอพพลิเคชั่น “Sun-Eat” ระบบรับส่งอาหารออนไลน์ น าไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 

มคีวามเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใชง้านได้อย่างตรงจุด จากการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม

ของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านเว็บแอพพลเิคชั่น ได้ผลตอบรับดี  
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ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชเ้ว็บแอพพลเิคชั่น 

 จากการประเมินผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจการใช้งาน “Sun-Eat” 

เว็บแอพพลเิคชั่น รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ประเด็นรายข้อ X̅ S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบและการท้างานของระบบ    

1. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย และนา่สนใจ 3.57 1.23 พอใช ้

2.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายตอ่การใชง้าน 3.73 0.56 พอใช ้

3. ระบบไมซ่ับซ้อน ใชง้านได้งา่ย 4.37 0.73 ด ี

4. ฟังก์ช่ันเพยีงพอต่อการใช้งาน 4.23 0.73 ด ี

5. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต ์ 4.23 0.74 ด ี

6. ความรวดเร็วในการเข้าถึงขอ้มูล 4.03 0.76 ด ี

7. ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.43 0.50 ด ี

8. สามารถแก้ไขข้อมูลผูใ้ชไ้ด้อยา่งเหมาะสม 4.20 0.81 ด ี

9. สามารถตดิตอ่ผู้ดูแลระบบได้งา่ย 4.30 0.60 ด ี

10. ระบบมเีสถียรภาพเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 4.30 0.65 ด ี

ค่าเฉลี่ยดา้นการออกแบบและการท้างานของระบบ 4.14 0.21 ด ี

ด้านการใชง้านทัว่ไป    

1. การใชบ้ริการผ่านเว็บไซต์ตอบสนองตอ่ความต้องการ 4.47 0.51 ด ี

2. ความง่ายในการเข้าไปใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต ์ 4.17 0.70 ด ี

3. หาเมนูอาหารและร้านค้าง่าย 4.30 0.70 ด ี

4. จ านวนเมนูอาหารและร้านคา้มีให้เลอืกหลากหลาย 3.80 0.76 พอใช ้

5. รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 4.33 0.61 ด ี

6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเว็บไซต์ 4.33 0.70 ด ี

7. ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลท้ังตัวอักษร 

ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว 

3.77 0.94 พอใช ้

ค่าเฉลี่ยดา้นการใชง้านทั่วไป 4.16 0.13 ด ี

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.15 0.18 ด ี
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพอใจของผู้ใช้งานระบบรับส่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ผลการประเมนิโดยรวมอยูใ่นระดับดี (X̅ = 4.15 , S.D. = 0.18) พบวา่ส่วนท่ี 1 ด้านการออกแบบและการท างานของ

ระบบ X̅ = 4.14, S.D. = 0.21 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.57 – 4.43 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.23 และในส่วนท่ี 2 ด้านการใชง้านท่ัวไป X̅ = 4.16, S.D. = 0.13 เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า

อยูใ่นระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.77 – 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 0.51 – 0.94  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ระบบรับส่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาขึน้ มีส่วนประกอบในการใชง้านอยู่ 3 

ส่วน ได้แก่ ส่วนของลูกค้า ส่วนของพนักงาน และส่วนของผู้ดูแล ซึ่งผู้วิจัยได้น าระบบท่ีพัฒนาไปให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ 

แล้วท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้ผลการทดสอบความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งท่ีเป็นเช่นนี้อาจจะเป็น

เพราะผู้วิจัยศึกษาปัญหา ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย แลว้น ามาวเิคราะห์ ออกแบบระบบตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยเพิ่มช่องทางในค้นหาร้านอาหาร และสั่งซื้อสินค้า ส่งผลให้ เกิดความ

สะดวกสบายเพิ่มมากขึน้ โดยระบบมกีารบันทึกข้อมูลลูกค้าและพนักงาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานวิจัยและพัฒนาระบบรับส่งอาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับ

ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ขอขอบพระคุณ นายณัฐดนัย ค าขาด อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน และว่าท่ี ร.ต.ณัฐวุฒิ บุญธรรม ท่ีปรึกษา

โครงงาน ซึ่งได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการท าโครงงานนักศึกษาให้มี

ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความอนุเคราะห์ท่ีได้รับ จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 
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มอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินเหลือทิ งจากโรงงานผลติแอสฟัลท์คอนกรีต 

Mortar Mixed with Waste Stone Dust from Asphalt Concrete Mixing Plant  
 

ชูเกียรต ิชูสกุล1*, ดุสิต ชูพันธ์1 และ ขวัญชีวา หยงสตาร์2 

Chookiat Choosakul1*, Dusit Chupan1 and Khwanchiwa Yongsata2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติของมอร์ตาร์โดยใช้ฝุ่นหินเหลือท้ิงจากกระบวนการผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

ทดแทนปูนซีเมนต์ประเภทท่ี 1 บางส่วน โดยใช้ฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตทดแทนปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในอัตราส่วน 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก ใช้อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุ

ประสาน (W/B) เท่ากับ 0.60 โดยศึกษาก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ท่ีอายุ 3, 7 และ 28 วัน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

มอก. 15 เล่ม 1 จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของฝุ่นหินเหลือท้ิงมีความละเอียดต่ ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทท่ี 1 มีค่าความถ่วงจ าเพาะ (ถพ.) เท่ากับ 2.71 ในส่วนคุณสมบัติของมอร์ตาร์พบว่าก าลังรับแรงอัดจะลดลง

ตามอัตราส่วนการเพิ่มของฝุ่นหินเหลือท้ิง โดยอัตราส่วนการแทนท่ีของฝุ่นหินเหลือท้ิง 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ผ่าน

ตามเกณฑ์ของมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1 ท่ีอายุ 3, 7, และ 28 วัน แต่หากพิจารณาท่ีอายุ 28 วัน ตามเกณฑ์ของ

มาตรฐาน มอก. 849-2556 อัตราส่วนการแทนท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าก าลังรับ

แรงอัดเท่ากับ 318 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าความหนาแน่นเท่ากับ 2,099 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

ค้าส้าคัญ:   มอร์ตาร,์ ระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์, ก าลังรับแรงอัด, ฝุ่นหินเหลอืท้ิง  
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Abstract  
 This research studies the property of mortar by using waste stone dust from the asphalt mixing process 

to replace some Portland Cement type I in the ratio of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 percent by weight.  Using the 

water to binder ratio (W /  B)  equal to 0.60 by studying the compressive strength of mortars at the age of 3, 7 

and 28, compared with TIS.  15 Volume 1.  The study found that the property of waste stone dust has lower 

resolution than Portland Cement type I, with a specific gravity equals to 2. 71.  As for the property of mortar, 

compressive strength reduces in accordance with the increase ratio of dust waste stone by the ratio of rock dust 

leftover wich is 10 and 20 percent that passes the standards of TIS. 15 Volume 1 at the age of 3, 7, and 28 days. 

If by considering at the age of 28 days follow the standards of TIS.  849-2556, the ratio of 10 percent is very 

appropriate by having compressive strength equals to 318 kg/cm2 and the density is 2,099 kg/m3. 
 

Keywords: Mortar, Setting time cement paste, Compressive strength, Waste stone dust   
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บทน้า 

ในปัจจุบันจึงมีการน าวัสดุตา่ง ๆ มาทดแทนปูนซีเมนต์มาใชใ้นงานอุตสาหกรรมคอนกรตีเพิ่มมากขึน้ เชน่ เถ้า

ลอย เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย และวัสดุจ าพวกปอซโซลานอื่น ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์รวมถึงปัญหาสภาวะ

โลกรอ้นและกระแสอนุรักษพ์ลังงาน อกีทัง้ลดมลภาวะจากการท้ิงวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม จากงานวิจัยท่ีผ่านมา

ได้ศึกษาการน าวัสดุเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต โดยสุภิชาติและปิติศานต์ [1] ได้ศึกษาการใช้วัสดุกาก

อุตสาหกรรมเป็นสารปอซโซลานแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1  พวงแก้ว, รวิกานต์และดนุพล [2]  

ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของมอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินแกรนิต Abbas et al. [3] ได้ศึกษาผลของการแทนท่ี

ปูนซีเมนต์และทรายบางส่วนด้วยฝุ่นหินปูนหลือท้ิงและเถ้าก้นเตา บุรฉัตร และเพิ่มพล {4} ศึกษาสมบัติของมอร์ตาร์

ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทท่ี 5 ผสมเถ้าแกลบบดและผงหินปูน ซึ่งการน าวัสดุเหลอืท้ิงกลับมาใชใ้หมจ่ะชว่ยลดปัญหา

สิ่งแวดลอ้ม 

ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตหลายโรงงาน โดยเกิดจากการน าหินหลายขนาดมาคละกัน  

ท าการเผารวมกันท่ีอุณหภูมิ 150-170 องศาเซลเซียส ก่อนท่ีจะผสมน้ ายางมะตอยลงไป  จึงท าให้เกิดฝุ่นหินท่ีได้ 

จากกระบวนการผสมแอสฟัลท์ ซึ่งฝุ่นหินเหลอืท้ิงท่ีเหลอืจากการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจะมขีนาดเล็กซึ่งผ่านตะแกรง

เบอร์ 200 ซึ่งไมส่ามารถผสมกับยางมะตอยได้ หินท่ีน ามาการใชใ้นการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นหินปูน (limestone) 

เป็นหินในกลุ่มหินตะกอน มีชื่อวิทยาศาสตร์ท่ีรู้จักกันในหมู่นักธรณีว่า แร่แคลไซต์ (Calcite) (CaCO3) เป็นหินตะกอน

คารบ์อเนต ภูเขาหินปูนมักมยีอดยักแหลมเป็นหน้าผา และเป็นหนิท่ีละลายน้ าได้ดี บริเวณท่ีพบจังหวัดสระบุรี เพชรบุรี 

กระบ่ี นครศรีธรรมราช พังงา และราชบุรี ประโยชน์ใช้ในอุตสาหกรรมการทาง ท าถนน ทางรถไฟ เผาท าปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว หรือปูนกินหมาก ท าแคลเซียมคาร์ไบด์ ท าวัสดุทนไฟ ท าปุ๋ย และท าสีผม มีธาตุประกอบชนิดเดียวกับ

ปูนซีเมนต์ และฝุ่นหินปูนมอีนุภาคเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1-100 ไมโครเมตร [5] โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจะสร้างบ่อดัก

ฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุง้กระจายออกสู่ชัน้บรรยากาศ แตม่ีบางส่วนท่ีฟุ้งกระจายออกไป ก่อให้เกิดปัญหาในการก าจัดท้ิง

และส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มบริเวณขา้งเคยีง ดังภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2 
 

      
ภาพที่ 1 ฝุ่นหินท่ีออกจากบ่อดกัฝุ่น 
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ภาพที่ 2 กองฝุ่นหินเหลอืท้ิงในบริเวณโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต 

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในงาน

คอนกรีต แต่อย่างไรก็ตามการน าฝุ่นหินเหลือท้ิงจากการผสมแอสฟัลท์คอนกรีตมาลดปริมาณปูนซีเมนต์ในงาน

คอนกรีตอาจจะไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุด เพียงแค่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณปูนซีเมนต์ ท้ั งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลือใช้และลดสภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความคุ้มค่าทางด้าน

เศรษฐศาสตร์และการใชง้านได้เชงิวศิวกรรมให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัสดุที่ใช้ในการศกึษา 

งานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ตราช้าง ซึ่งมีคุณสมบัติตาม มอก. 15 เล่ม 1 โดยน าฝุ่นหิน

เหลอืท้ิงจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตของ หจก. โล่ทองการโยธา ณ ต าบลทุ่งกระบอื อ าเภอยา่นตาขาว จังหวัด

ตรัง โดยน ามาอบท่ีอุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มวลรวมละเอียดใชท้รายแมน่้ าจากอ าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช น ามาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 ค้างตะแกรงเบอร์ 30  

2. ส่วนผสมของมอร์ตาร์ 

งานวิจัยนี้ใช้ตัวอย่างก้อนมอร์ตาร์ขนาด 5 x 5 x 5 ซม.  ออกแบบส่วนผสมมอร์ตาร์ตาม มอก. 15 เล่ม 12

โดยออกแบบก้อนมอร์ตาร์ทดสอบท่ีจ านวน 9 ก้อนต่ออัตราส่วนการผสม และก าหดนอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน 

(W/B) หาได้จากการทดสอบค่าการไหลแผ่ (Flow Table Test) ตามมาตรฐาน ASTM C230 ท่ีท าให้ค่าการไหลแผ่ของ

มอร์ตารเ์ท่ากับร้อยละ 110±5 ซึ่งได้คา่ W/B = 0.60 โดยให้คงท่ีตลอดการศกึษาคร้ังน้ี ใชอ้ัตราส่วนฝุ่นหินเหลอืท้ิงจาก

โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแทนท่ีปูนซีเมนต์ท่ีร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ าหนัก และมีอัตราส่วนวัสดุ

ประสานต่อมวลรวมละเอียดเท่ากับ 1: 2.75 โดยน้ าหนัก ปริมาณส่วนผสมมอร์ตาร์ 9 ก้อนตัวอย่าง ดังแสดงไว้ใน

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ส่วนผสมของมอร์ตาร์ 

 

Mix 

Mix Proportion Mortar 

Cement (g) DSW (g) Sand (g) Water (g) Total (g) 

OPC 

DSW10 

DSW20 

740 

666 

592 

0 

74 

148 

2035 

2035 

2035 

444 

444 

444 

3219 

3219 

3219 

DSW30 518 222 2035 444 3219 

DSW40 444 296 2035 444 3219 

DSW50 370 370 2035 444 3219 

หมายเหตุ: OPC      = Ordinary Portland Cement มอร์ตารค์วบคุม  

     DSW10 = Dust Stone Waste มอร์ตารท่ี์ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดว้ยฝุ่นหินเหลอืท้ิงร้อยละ 10  

3. การทดสอบคุณสมบัติ 

   3.1 ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงานผสม

แอสฟัลท์คอนกรีตโดยท าการทดสอบดังนี้ 

   1) ทดสอบหาองคประกอบทางเคมีของฝุ่นหินเหลือท้ิง วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยวิธี 

Theoretical Formulas Fundamental Parameter Calculations ซึ่งปริมาณธาตุท่ีวิเคราะห์ได้ค านวณค่าให้อยู่ในรูปออก

ไซดของธาตุนัน้ ๆ 

   2) ศึกษารูปร่างและลักษณะของอนุภาคของฝุ่นหินเหลือท้ิง โดยถ่ายภาพขยายก าลังสูง

ดว้ยกล้องจุลทรรศอ์เิล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) 

   3) ทดสอบความถ่วงจ าเพาะของฝุ่นหินเหลอืท้ิง ตามมาตรฐาน ASTM C188  

    4) ทดสอบหาความละเอียดของฝุ่นหินเหลือท้ิงด้วยวิ ธี Wet Sieving Analysis ตาม

มาตรฐาน ASTM C430  

3.2 ทดสอบคุณสมบัตขิองซีเมนต์เพสต์และซีเมนต์มอร์ตารม์รีายละเอยีดดังนี้ 

1) ทดสอบหาค่าความข้นเหลวปกตขิองซีเมนตเ์พสต์ด้วยเข็มไวแคต ตามมาตรฐาน ASTM C187 

2) ทดสอบหาระยะการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ด้วยเข็มไวแคต ตามมาตรฐาน ASTM C191  

   3) ทดสอบก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ ใชต้ัวอยา่งมอร์ตารท์รงลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 

ซม. โดยการผสมมอร์ตารต์ามสว่นผสมดังตารางท่ี 1 จากนัน้หลอ่มอร์ตารล์งในแบบหลอ่ แลว้ท าการห่อแบบหลอ่ดว้ย

พลาสติกป้องกันการสูญเสียความชื้น ทิ้งไว้จนครบ 24 ชั่วโมง จึงท าการถอดแบบแล้วน าไปบ่มในน้ า  ท าการทดสอบ

ก าลังรับแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C109 ท่ีอายุการบ่ม 3, 7 และ 28 วัน ตามล าดับ โดยผลการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ย

จากการทดสอบ 3 ตัวอยา่ง 

   4) ทดสอบความหนาแนน่เชงิปริมาตรของมอร์ตาร์ ใชต้ัวอยา่งมอร์ตารท์รงลูกบาศก์ขนาด 

5 x 5 x 5 ซม. โดยการน าก้อนลูกบาศก์มอร์ตาร์ท่ีหล่อไปท าการอบท่ีอุณหภูมิ 105 ±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 

24 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปชั่งน้ าหนัก วัดขนาด และหาค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตรในสภาพแห้งตาม มอก. 1505-2541 
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ผลการศึกษา 

1. คุณสมบัติของฝุ่นหินเหลือทิ งจากโรงงานผสมแอสฟัลทค์อนกรีต 
 

             
 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1               ฝุ่นหินเหลอืท้ิงก่อนอบ                         ฝุ่นหินเหลอืท้ิงหลังอบ 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของฝุ่นหินเหลอืท้ิงจากโรงงานผมแอสฟัลท์คอนกรตีกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

 

 จากภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 จะมีสีเทาอ่อน ส่วนฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงาน

ผสมแอสฟัลท์คอนกรีตก่อนอบจะมีสีด า เมื่อผ่านการอบจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้ม ความละเอียดของฝุ่นหินเหลือท้ิง

พิจารณาได้จากค่าร้อยละค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 (ขนาดช่องเปิด 45 ไมครอน) โดยการทดสอบด้วยวิธี 

Wet Sieving Analysis ตามมาตรฐาน ASTM C430 ซึ่งได้ค่าเท่ากับร้อยละ 28 โดยน้ าหนัก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ASTM C618 [6] ท่ีก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 34 โดยน้ าหนัก จากภาพท่ี 4 ขยายอนุภาคของฝุ่นหินเหลือท้ิง พบวา่ฝุ่นหิน

เหลือทิ้งมีรูปร่างไม่แน่นอน หยาบละเอียดคละกัน มีเหลี่ยมมุม และมีพื้นผิวท้ังแบบเรียบทึบและขรุขระมีรูพรุน มี

ลักษณะคลา้ยอนุภาคของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1  และมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 2.71 ซึ่งมีคา่ใกล้เคียง

กับฝุ่นหินปูนจากงานวจิัยของ [7] 

 

        
 

ภาพที่ 4 ขยายอนุภาคฝุ่นหินเหลอืท้ิง ขนาด 500 และ 1,500 เท่า 
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จากองค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตมี

แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นองค์ประกอบหลักเท่ากับร้อยละ 34.7 ต่ ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ประมาณ

ร้อยละ 47 และมแีมกนเีซียมออกไซด์ (MgO) สูงกวา่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ซึ่งอาจจะมผีลตอ่การเปลี่ยนแปลง

ปริมาตรในระยะยาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการไมอ่ยูต่ัวของคอนกรีตได้ เนื่องจากปฏกิิริยาระหวา่ง MgO กับน้ าชา้มาก [8] 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละองค์ประกอบทางเคมขีองฝุ่นหินเหลอืท้ิงจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 

องค์ประกอบ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนดป์ระเภทที่ 1 [8] ฝุ่นหินเหลือทิ ง 

Silicon Dioxide (SiO2) 

Aluminum Oxide (AL2O3) 

Iron Oxide (Fe2O3) 

Calcium Oxide (CaO) 

Magnesium Oxide (MgO) 

Sodium Oxide (Na2O) 

Potassium Oxide (K2O) 

Sulfur Trioxide (SO3) 

Other 

Loss on Ignition (LOI) 

Insoluble Residue 

17-25 

3-8 

0.5-6.0 

60-70 

0.1-4.0 

0.1-1.8 

0.1-1.8 

0.5-3.0 

0.5-3.0 

0.1-3.0 

0.20-0.75 

4.1 

3.4 

1.0 

34.7 

16.0 

- 

0.1 

1.6 

4.4 

23.8 

- 

 

2. คุณสมบัติของซเีมนตเ์พสต์และซีเมนต์มอร์ตาร ์

2.1 ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์  

 
ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนท่ีปูนซีเมนต์ดว้ยฝุ่นหินเหลอืท้ิงกับความขน้เหลวปกติ 
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จากผลการทดสอบค่าความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์ดังแสดงในภาพท่ี 5 พบว่าปริมาณน้ าท่ี

พอเหมาะมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของการแทนท่ีของฝุ่นหินเหลือท้ิงจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตท่ีเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากฝุ่นหนิเหลอืท้ิงมลีักษณะอนุภาคขรุขระ และมีรูพรุนมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ท าให้เกิดการดูดซึมน้ าสงู 

การไหลลื่นของสว่นผสมลดลง จึงมคีวามตอ้งการน้ าเพ่ิมขึน้ ดังนัน้ปริมาณน้ าท่ีพอเหมาะจะขึน้อยูก่ับพื้นท่ีผิวของวัสดุ

ผง {9} 

2.2 ระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ 

ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้นและการก่อตัวสุดท้ายของซีเมนต์เพสต์ผสมฝุ่นหินเหลือท้ิง

ดังแสดงในภาพท่ี 6 พบว่าซีเมนตเ์พสต์ทีม่ีอัตราส่วนการแทนทีด่้วยฝุ่นหินเหลือทิ้งจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

ร้อยละ 0 (OPC) ใชเ้วลาในการกอ่ตัวเร่ิมตน้น้อยท่ีสุด ระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมตน้มคี่าเพิ่มขึ้นเมื่อแทนท่ีฝุ่นหนิเหลือท้ิง

ในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายก็มีค่าสอดคล้องกับระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมต้น การเพิ่มขึ้นของ

ระยะเวลาการก่อตัวอาจมผีลมาจากเมื่อแทนท่ีฝุ่นหนิเหลอืท้ิงเป็นการลดปริมาณของปูนซีเมนตล์ง รวมถึงการท่ีฝุ่นหนิ

เหลอืท้ิงม ีMgO ผสมอยูม่ากกวา่ปูนซีเมนต์ จึงท าให้การเกิดปฏกิิริยาไฮเดรชั่นลดนอ้ยลง ส่งผลให้ระยะเวลาการก่อตวั

สุดท้ายของซีเมนต์เพสต์เพิ่มขึ้นกว่าซีเมนต์เพสต์ธรรมดาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jitchaiyaphum  et al. [10} 

ประกอบกับขนาดอนุภาคของฝุ่นหนิเหลอืท้ิงโตกวา่ปูนซีเมนต์จึงท าให้เกิดช่องวา่งมากขึ้น และท าให้โครงสร้างโดยรวม

ของซีเมนต์เพสต์มีความหนาแน่นลดลงตามไปด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการแทนท่ีปูนซีเมนต์ดว้ยฝุ่นหินเหลอืท้ิงกับระยะเวลาการก่อตัว 

 

2.3 ก าลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร ์

ผลการทดสอบก าลังรับแรงอัดของมอร์ตารผ์สมฝุ่นหนิเหลอืท้ิงแทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 

ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ าหนักดังแสดงในภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่ามอร์ตาร์ทุกอัตราส่วนผสมมีการ

พัฒนาก าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามอายุการบ่ม ท้ังนี้เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ซึ่งเมื่ออายุการบ่มท่ียาวนานขึ้นท าให้

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้ าเกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ท่ีจะท า

หน้าท่ีคล้ายวุ้นยึดเกาะให้โครงสร้างแข็งแรง และรับก าลังอัดได้สูงขึ้น [11] โดยมอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินเหลือท้ิงมีค่าก าลัง
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รับแรงอัดต่ ากว่ามอร์ตาร์ควบคุมทุกอัตราส่วนการผสม เนื่องจากปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีลดลงจะส่งผลให้ปริมาณ CSH 

ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นลดลงด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ [1, 12] อีกปัจจัยหนึ่งคือค่าการสูญเสียน้ าหนักจาก

การเผาไหม ้(LOI) ของฝุ่นหินเหลอืท้ิงมคี่าสูงถึงร้อยละ 23.8 ก าลังรับแรงอัดจึงมคี่าลดลง นอกจากนี้ยังพบวา่ก าลังรับ

แรงอัดของมอร์ตารม์คีวามสัมพันธ์กับความหนาแนน่ของมอร์ตาร ์ 

เมื่อพิจารณาตาม มอก. 15 เล่ม 1 เกณฑ์ก าหนดค่าก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทท่ี 1 ซึ่งก าหนดค่าก าลังรับแรงอัดท่ีอายุ 3, 7 และ 28 ไม่ต่ ากว่า 120, 190 และ 280 กก./ซม.2 ตามล าดับ 

พบว่ามอร์ตาร์ควบคุมผ่านเกณฑ์ก าหนดดังกล่าว เมื่อพิจารณาตาม มอก. 849-2556 [13] (ไม่ต่ าว่า 130, 200 และ 

300 กก./ซม.2) พบวา่มอร์ตารแ์ทนท่ีฝุ่นหนิเหลอืท้ิงร้อยละ 10 ผ่านเกณฑ์ก าหนดดังกลา่ว 

 

 
ภาพที่ 7 ก าลังรับแรงอัดของมอร์ตารแ์ทนท่ีดว้ยฝุ่นหินเหลอืท้ิง 
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2.4. ความหนาแนน่เชงิปริมาตรของซีเมนต์มอร์ตาร ์

 
ภาพที่ 8 ความหนาแน่นเชงิปริมาตรของมอร์ตารแ์ทนท่ีดว้ยฝุ่นหนิเหลอืท้ิง 

 

พิจารณาความหนาแน่นเชิงปริมาตรของมอร์ตาร์ตามภาพท่ี 8 พบว่ามอร์ตาร์ท่ีแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นหิน

เหลือทิ้งทุกอัตราส่วนการผสมมีความหนาแน่นน้อยกว่ามอร์ตาร์ควบคุม ท้ังนี้เนื่องจากฝุ่นหินเหลือท้ิงมีค่าความ

ถ่วงจ าเพาะต่ ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ท าให้เมื่อแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นหินเหลือท้ิงเพิ่มมากขึ้นท าให้

มอร์ตาร์มีช่องว่างมากขึ้น และความหนาแน่นลดลงสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชีวา, ชูเกียรติ {14] โดยมอร์ตาร์

ผสมฝุ่นหนิเหลอืท้ิงมคีวามหนาแนน่อยูใ่นช่วงประมาณรอ้ยละ 98.2 ถึง 99.6 ของมอร์ตารค์วบคุม 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลของการศึกษาคุณสมบัติของมอร์ตาร์ผสมฝุ่นหินเหลือท้ิงจากกระบวนการผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

แทนท่ีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ าหนัก ค่า W/B เท่ากับ 

0.60 ในคร้ังนีส้รุปได้ดังนี้ 

1. ปริมาณฝุ่นหินเหลือท้ิง มีผลต่อค่าความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์ โดยการใช้ฝุ่นหินเหลือท้ิงใน

ปริมาณท่ีมากขึ้นจะท าให้ซีเมนต์เพสต์มีความต้องการน้ าเพิ่มขึ้น โดยซีเมนต์เพสต์ผสมฝุ่นหินเหลือท้ิงมีค่าอยู่ในช่วง

ร้อยละ  29.5-39.0 ซึ่งซีเมนต์เพสต์ท่ีผสมฝุ่นหินเหลือท้ิงในอัตราส่วนร้อยละ 40 และ 50 มีค่าสูงกว่าค่าความข้น

เหลวปกติของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ทั่วไปท่ีอยู่ในช่วงร้อยละ 24-33 [8] ท้ังนี้มีผลมาจากอนุภาคของฝุ่น

หินเหลอืท้ิงมพีื้นผิวขรุขระและมีรูพรุน 

 2. การเพิ่มขึ้นของปริมาณผสมฝุ่นหินเหลือท้ิงจะมีผลต่อการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ โดยระยะเวลาการก่อ

ตัวจะเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับค่าความข้นเหลวปกติ ทั้งนี้มีผลจากเมื่อเพิ่มปริมาณฝุ่นหินเหลือท้ิงจะท าให้ปริมาณ

ปูนซีเมนต์น้อยลง จึงท าให้ปฏกิิริยาไฮเดรชั่นเกิดขึ้นน้อยไปด้วย โดยระยะเวลาการก่อตัวเร่ิมตน้ และก่อตัวสุดท้ายของ

มอร์ตาร์ควบคุมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของ มอก. 15 เล่ม 1 ของมอร์ตาร์ผสมผสมฝุ่นหินเหลอืท้ิงจากกระบวนการ

ผสมแอสฟลัท์คอนกรีตทุกอัตราส่วนการผสมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของ มอก. 849-2556  
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3. มอร์ตารท่ี์แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นหินเหลือท้ิงจะมีค่าก าลังรับแรงอัดต่ ากว่ามอร์ตาร์ควบคุมทุกอัตราส่วน 

โดยค่าก าลังรับแรงอัดลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของฝุ่นหินเหลือท้ิง  โดยค่าก าลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์ท่ีผ่าน

เกณฑ์ของ มอก. 15 เล่ม 1 คือ OPC, DSW10 และ DSW20 ผ่านเกณฑ์ของ มอก. 849-2556 คือ DSW10 

4. มอร์ตาร์มีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรลดลง ตามปริมาณการแทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นหินเหลือท้ิงท่ี

เพิ่มขึ้น ทัง้นี้อัตราการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วมีผลมาจากขนาดอนุภาคของฝุ่นหนิใหญ่กว่าของปูนซีเมนต์ 

ข้อเสนอแนะงานวจิัยคร้ังน้ียังมีขอบเขตท่ีควรศกึษาเพิ่มเตมิ เช่น ระยะการก่อตัวของคอนกรตี ความหนาแนน่ 

ก าลังรับแรงอัด ก าลังรับแรงดึงและการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีต เพื่อศึกษาถึงความทนทานของคอนกรีตผสมฝุ่น

หินเหลอืท้ิงจากกระบวนการผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ส าหรับการพจิารณาเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นงานก่อสร้างตอ่ไป 
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เครื่องชั่งน ้าหนักเมล็ดธญัพืชแบบเลอืกน ้าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัตสิ้าหรับวสิาหกิจชุมชน 

The Semi-Automatic Adjustable Grains Weighing Machine for SMEs 
 

รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์1 และ เสนอ สะอาด1* 

Runglawan Chusawat1 and Saner Sa-ad1* 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการออกแบบเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติส าหรับ

วสิาหกิจชุมชน เพื่อใชใ้นการชั่งน้ าหนักและบรรจุภัณฑ์ผลผลิตด้านเกษตรส าหรับวสิาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาด

เล็ก ถูกออกแบบให้ชั่งน้ าหนักผลผลิตด้านการเกษตรชนิดเมล็ด เช่น ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแดง และข้าวโพด  

เป็นต้น โดยใช้ตัวตรวจรู้น้ าหนักแบบโหลดเซลล์ท างานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีไมโครคอนโทรลเลอร์ท าหน้าที่

ควบคุมการท างานของระบบ ถังชั่งน้ าหนักถูกออกให้มีความสามารถลดการกระแทกจากเมล็ดธัญพืชท าให้การชั่งน้ าหนัก

มีความแม่นย าแม้ขนาดของเมล็ดธัญพืชแต่ละชนิดมีขนาดท่ีแตกต่างกัน ถังบรรจุภัณฑ์ถูกสร้างจากสแตนเลส รองรับ

บรรจุเมล็ดธัญพชืได้ไม่นอ้ยกวา่ 50 กิโลกรัม สามารถชั่งน้ าหนักได้ต้ังแต่ 0.5 ถึง 5 กิโลกรัม ปรับความละเอยีดในการชั่ง

น้ าหนักครั้งละ 0.5 กิโลกรัม สั่งการช่ังน้ าหนักโดยใช้สวิตช์แบบเท้าเหยียบเพื่อความสะดวกในการท างาน ผลทดสอบ 

การท างานของเคร่ืองชั่งน้ าหนักธัญพชืฯ พบวา่สามารถชั่งน้ าหนักได้ต้ังแต ่0.5 ถึง 5 กิโลกรัม ความผิดพลาดเฉลี่ยร้อยละ 

1.80 เมื่อทดสอบการชั่งน้ าหนักท่ี 5 กิโลกรัม มคีวามผิดพลาดสูงสุดร้อยละ 0.4 มคีวามเร็วในชั่งน้ าหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย 

225 ถุงต่อชั่วโมง สิ้นเปลืองก าลังไฟฟ้ารวม 132 วัตต์ จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการชั่งน้ าหนักผลผลิตด้านเกษตร

ส าหรับวสิาหกิจชุมชนได้เป็นอยา่งดี 
 

ค้าส้าคัญ: ผลผลิตด้านเกษตร, เครื่องชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพชื, ตัวตรวจรูน้้ าหนัก, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Abstract  
This article presents a design of a semi-automatically adjustable grains weighing machine for SMEs. The 

machine is designed to be applicable for SMEs in weighing and packing agricultural products, particularly for grains 

such as rice, green beans and soybean, etc.  The semi- automatically adjustable grains weighing machine works 

using weight measuring sensors together with electronic circuits, the system is controlled by a microcontroller. The 

weighing tank is designed to be able to reduce the crush of grains, making the weighing accuracy even when the 

size of each type of grain is different.  It is made of stainless SUS304 which accepted from the Food and Drug 

Administration (FDA) and has capability to contain grain products not less than 50 kilograms. The packing tank can 

weigh 0.5 to 5 kilograms which a resolution is able to adjust up to 0.5 kilograms each time. For convenience, the 

machine is controlled by a foot pedal switch. The result from the demonstration found that the semi-automatically 

adjustable grains weighing machine for SMEs could weigh from 0.5 to 5 kilograms and showed an average error 

less than 2 percent when weight products over 1 kilograms.  When tested at 5 kilograms weighing, the average 

error was 0.4 percent. The maximum speed on package weighing was 225 bags per hour and spent 132 Watt. It 

can be concluded that the machine is suitable for SMEs in weighing and packing agricultural products. 
 

Keywords:   Agricultural products, Grains weighing machine, Weight measuring sensor, Microcontroller 
 

บทน้า 

ปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีการรวมตัวกันของคนในชุมชน หมู่บ้าน และต าบล 

เพื่อให้มีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนกลางการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบการออมกองทุน

ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลผลิตชนิดธัญพืช และ

เมล็ดพันธ์ุพืชเป็นจ านวนมาก ในการจัดจ าหน่ายจ าเป็นต้องมีการบรรจุภัณฑ์ (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และนิทัศน์ 

คณะวรรณ, 2546) 

  ในการบรรจุเมล็ดพันธ์ุพืชจากการเกษตรของเกษตรกรท่ีนิยมใช้เคร่ืองชั่งแบบเข็มในการชั่งตวงท าได้ง่ายและ

ประหยัด  อยา่งไรก็ตามการช่ังตวงโดยใช้คนในการอ่านค่าทุกครั้งท าให้จ านวนของการบรรจุเมล็ดพันธ์ุพืชมคีวามล่าช้า

และได้จ านวนน้อย เพื่อให้ได้การบรรจุเมล็ดพันธ์ุพืชจ านวนมากต้องใช้จ านวนคนท่ีเพิ่มขึ้นและต้องใช้เครื่องช่ังแบบเข็ม

จ านวนหลายเครื่อง ในการอา่นค่าน้ าหนักจากการชั่งของแตล่ะคนไม่สามารถท่ีจะอ่านค่าได้แน่นอน ซึ่งเกิดข้อผิดพลาด

อันเนื่องมาจากเคร่ืองชั่งแบบเข็มหรือการอ่านค่าของผู้ท่ีบรรจุ ส่งผลให้มีการพัฒนามาใช้ เคร่ืองบรรจุแบบใช้ซอง

ส าเร็จรูปอัตโนมัติ (บริษัท เอ็น.พี.บี. แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส, 2546)  มีการออกแบบให้สามารถบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง

หลากหลาย ท้ังวัตถุดิบชนิดเมล็ดและวัตถุดิบชนิดของเหลว สามารถรองรับภาชนะท่ีน ามาบรรจุวัตถุดิบได้อย่าง

หลากหลาย และชั่งน้ าหนักบรรจุภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 50 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองบรรจุแบบใชซ้องส าเร็จรูปอัตโนมัติ 

เหมาะสมกับกิจการขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาสูง ต่อมามีการออกแบบเคร่ืองชั่งตวงตรงจริง (ธุรกิจอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์, 2547) เคร่ืองนี้สามารถชั่งน้ าหนักบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบประเภทธัญพืช โดยมุ่งเน้นไปท่ี

ข้าวสาร เครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก สามารถเลือกน้ าหนักในการชั่งบรรจุภัณฑ์ได้ตั้งแต่น้ าหนัก  

1 กิโลกรัม ถึง 2 กิโลกรัม แต่เนื่องจากเคร่ืองมีขนาดเล็ก ท าให้มีถังพักผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม และท างาน 

โดยการกดปุ่มท าให้ไมส่ะดวกตอ่การใชง้าน ตอ่มามกีารออกแบบและสร้างเคร่ืองชั่งเมล็ดธัญพืชกึ่งอัตโนมัต ิ(รัตชานนท์ 
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ทีบทอง, รัฐศาสตร์ ไชยโสม, ธนากร จันทวาด และชูชัย นภาดล, 2556)  เครื่องช่ังบรรจุภัณฑ์นี้สามารถช่ังน้ าหนักได้

เป็นกระสอบโดยเฉพาะ เป็นการชั่งบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ จะใช้โหลดเซลล์เปลี่ยนแรงดันให้เป็นค่าน้ าหนักต่าง  ๆ  

ชั่งน้ าหนักตัง้แต ่50 กิโลกรัม ถึง 70 กิโลกรัม ซึ่งเหมาะกับการบรรจุภัณฑท่ี์มนี้ าหนักมากและมีขนาดใหญ่ จึงไมเ่หมาะ

กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และได้มีการพัฒนาเคร่ืองจ่ายข้าวสารสามหัวจ่ายแบบหยอดเหรียญ (เพื่อชาติ สุขเรือน, 

2552)  ถูกออกแบบให้มีหัวจ่ายข้าวสาร 3 หัวจ่าย ระบบหยอดเหรียญมีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานของ

ระบบ เครื่องสามารถจ่ายข้าวสารตามค่าน้ าหนักที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เครื่องจ่ายข้าวสารสามหัวจ่ายแบบหยอด

เหรียญมตีน้ทุนในการผลิตท่ีคอ่นข้างสูงและเหมาะกับระบบการจ าหนา่ยแบบอัตโนมัต ิ

จากปัญหาดังกลา่วคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวความคิดท่ีพัฒนาเคร่ืองช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้

ชนิดกึ่งอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อมีการพัฒนารูปแบบการชั่งน้ าหนักให้มีความรวดเร็วในการชั่งน้ าหนัก  

มคี่าความแม่นย าสูงขึ้น มเีสถียรภาพในการท างาน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรรมกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กระดับชุมชนและ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยมีการออกแบบโครงสร้างให้ลดการกระแทกของเมล็ดธัญพืช ท าให้มีความแม่นย าใน 

การชั่งน้ าหนักของเมล็ดธัญพืชท่ีมีขนาดแตกต่างกัน นอกจากนี้ได้ออกแบบให้ช่างน้ าหนักด้วยการเซ็ตค่าและ 

ชั่งน้ าหนักแตล่ะครัง้โดยใชส้วติช์เท้าเหยยีบ 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ (เดชฤทธ์ิ มณีธรรม, 2560) 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมท่ีมีขนาดเล็กภายในประกอบด้วย อุปกรณ์

ควบคุมท่ีมีความสามารถท่ีคล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้รวมเอาหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู  

หน่วยความจ าและส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ตเข้าไว้ด้วยกัน โดยท าการบรรจุเข้าไปไว้ในตัวถังเดียวกัน 

สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกและสั่งงานโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน ส่งผลท าให้การท างานของ

ระบบเป็นแบบอัตโนมัติ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีเลือกใช้ในเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ฯ คือ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูอิโน่ ซึ่งมีการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ซ มีการเปิดเผยข้อมูลท้ังด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

จึงเหมาะส าหรับผู้เร่ิมตน้ศึกษา ผู้ใชง้านสามารถดัดแปลงและพัฒนาตอ่ยอดได้งา่ย 

2. ตัวตรวจรู้น ้าหนัก (Load cell) (วศิรุต ศรีรัตนะ, 2550) 

 ตัวตรวจรู้น้ าหนักหรือโหลดเซลล์ คือ ตัวตรวจรู้ท่ีสามารถแปลงค่าแรงกดหรือแรงดึงให้เป็นสัญญาณทาง

ไฟฟ้าได้ เหมาะส าหรับการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นงานดังภาพท่ี 1 ตัวตรวจรู้น้ าหนักถูกน าไปใช้ใน

อุตสาหกรรมหลากหลาย ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก การทดสอบแรงกด ความแข็งแรง การเข้ารูปชิ้นงาน ใช้งานด้านวัสดุ

โลหะ ทดสอบโลหะ ชิน้สว่นรถยนต์ วิศวกรรมโยธา ทดสอบคอนกรีต และทดสอบไม้ 

โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain gauge load cell) หลักการของโหลดเซลล์ประเภทนี้คือ เมื่อมีน้ าหนักมา

กระท าความเครียด (Strain) จะเปลี่ยนเป็นความต้านทานทางไฟฟ้าในสัดส่วนโดยตรงกับแรงท่ีมากระท า ปกติแล้ว

มักจะใช้สเตรนเกจวัดความเครียด 4 ตัว ซึ่งจัดเรียงวงจรในรูปแบบของวงจรวิจสโตนบริดจ์ การวัดสเตรนเกจตัว

ต้านทานท้ัง 4 เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้แปลงแรงท่ีกระท ากับตัวของมัน ไม่ว่าเป็นแรงกดหรือแรงดึงส่งสัญญาณ

ออกมาเป็นแรงดันไฟฟา้ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 ตัวตรวจรูน้้ าหนัก ชนิดคาน                  ภาพที ่2 วงจรภายในตัวตรวจรูน้้ าหนัก 
 

การออกแบบเครื่องชัง่น า้หนกัเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน ้าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัตฯิ 

 ในการออกแบบเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชน  

ดังภาพท่ี 3 แบ่งออกได้เป็น 7 ส่วน คือ (1) แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (2) สวิตช์ควบคุมการท างาน (3) ชุดตรวจวัดน้ าหนัก 

(4) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (5) ชุดเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์ (6) ชุดเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนัก และ (7) จอแสดงผล 

ตามล าดับ รายละเอยีดดังนี ้

 1. วงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า ท าหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง ขนาด 5 โวลต ์เพื่อจ่ายให้กับเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพชืสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 2. สวิตช์ควบคุมการท างาน ท าหน้าที่ก าหนดการท างานของเคร่ืองโดยรับอินพุตจากผู้ใชง้านเพื่อส่งสัญญาณ

ไปควบคุมการท างานของเครื่องชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืช จะประกอบด้วยสวติช์ 4 ตัว คือ สวิตช์กดเพิ่มน้ าหนัก สวิตช์กด

ลงน้ าหนัก สวติชรี์เซ็ตโปรแกรมหรือเคลียร์คา่ และสวติชเ์ร่ิมต้นการท างาน ซึ่งออกแบบเป็นสวิตช์เท้าเหยยีบ เพื่อความ

สะดวกในการชั่งน้ าหนัก 

 3. ชุดตรวจวัดน้ าหนัก ท าหน้าท่ีตรวจวัดชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์โดยการแปรผันแรงกดเป็นแรงดันไฟฟ้า จากนั้น

แรงดันไฟฟ้าท่ีได้จากตัวตรวจรู้จะส่งต่อไปยังวงจรขยายแรงดันไฟฟ้าตอ่ไปวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า (Instrument amplifier) 

เพื่อท าการขยายแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 5 โวลต์ ก่อนส่งต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์

ประมวลผลตอ่ไป 

 4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าหน้าท่ีเป็นตัวประมวลผลหลักของเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืช โดยจะรับ

สัญญาณจากตัวตรวจรู้น้ าหนักและสัญญาณจากสวิตช์ควบคุมการท างาน พร้อมท้ังประมวลผลค่าท่ีได้โดยการเขียน

โปรแกรมควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติ และส่งสัญญาณไปควบคุมการท างานของชุดเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์  

ชุดเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนัก และแสดงผลผ่านจอแสดงผล 
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ภาพที่ 3 หลักการท างานของเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนดิกึ่งอัตโนมตัิฯ 
 

 5. ชุดเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์ ท าหน้าที่ในการเปิดปิดถังพักผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เมล็ดธัญพืชท่ีอยู่ในถังพัก

เคลื่อนท่ีลงไปยังถังชั่งน้ าหนัก ส่วนนี้จะใช้กลไกในการเปิดและปิดถังแบบเปล ซึ่งง่ายต่อการควบคุมการไหลของ

ผลิตภัณฑ์สามารถควบคุมการระยะความกว้างการเปิดปิดถังพักผลิตภัณฑ์ได้ ใช้วงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็น

วงจรท่ีควบคุมการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีรับค่าการท างานมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์โดยท างานประสานกับตัว

ตรวจรู้วัดน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ลงสู่ถังชั่งน้ าหนักเพื่อชั่งน้ าหนักตามท่ีได้ออกแบบตอ่ไป 

 6. ชุดเปิดและปิดถังช่ังน้ าหนัก ท าหน้าที่ในการเปิดปิดถังช่ังน้ าหนัก ซึ่งหลังจากท่ีผลิตภัณฑ์หรือเมล็ดธัญพืช

จากถังพักได้เคลื่อนท่ีลงในถังชั่งน้ าหนักตามท่ีได้ก าหนดค่าการช่ังน้ าหนักเรียบร้อยแล้ว ในส่วนน้ีจะใช้กลไกในการเปิด

และปิดถังพักแบบแขน ซึ่งการเปิดและปิดไม่จ าเป็นต้องควบคุมปริมาณการไหลของผลิตภัณฑ์ ได้เลือกใช้เซอร์โว

มอเตอร์ในการก าหนดการท างานท่ีรับค่ามาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการออกแบบในการท างานชุดเปิดและปิดถัง

ชั่งน้ าหนักกับชุดเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์จะท างานสัมพันธ์กัน โดยก่อนท่ีชุดเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์จะเปิดให้

เมล็ดธัญพชืเคลื่อนท่ีจากถังพักลงในถังชั่งน้ าหนัก ชุดเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนักจะถูกให้ปิดการท างานเสมอ 

 7. จอแสดงผล ท าหน้าท่ีแสดงผลข้อมูลบนจอแสดงผลแอลซีดีขนาด 20x4 ตัวอักษร ในการแสดงผลจะถูก

ควบคุมการแสดงผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์และจะใชโ้ปรแกรมในการก าหนดข้อมูลในการแสดงผลทางจอแอลซีดี 
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          (ก)       (ค) 

ภาพที่ 4 การออกแบบโครงสร้างของเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนดิกึง่อัตโนมัติฯ 

(ก) โครงสร้างของเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชื (ข) กลไกเปิดและปดิถังพักผลิตภัณฑ ์

(ค) โครงสร้างถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์ 

 

การออกแบบโครงสร้าง 

การออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติฯ ได้ออกแบบ

โดยรวบรวมองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะด้านกลศาสตร์เพื่อลดการกระแทกของเมล็ดธัญพืชท่ีมี

ขนาดแตกต่างกันของแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชั่งน้ าหนักของตัวตรวจรู้ ท าให้เคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืช

สามารถท างานถูกตอ้งแม่นย า มปีระสิทธิภาพสูง โครงสร้างของเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

โครงสร้างหลัก ถังพักผลิตภัณฑ ์ถังช่ังน้ าหนักผลิตภัณฑ ์และกล่องควบคุมการท างาน ดังภาพท่ี 4 (ก) 

โครงสร้างของเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชถูกสร้างมาจากเหล็กกล้าไร้สนิมและแผ่นสแตนเลส  

ตามมาตรฐาน SUS 304 ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (กนก ไร้สนิม, 2553)  มีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร 

ยาว 50 เซนติเมตร และสูง 155 เซนติเมตร ด้านบนติดต้ังถังพักผลิตภัณฑส์ าหรับใส่เมล็ดธัญพชืก่อนท าการชั่งน้ าหนกั 

มีความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตร  รองรับเมล็ดธัญพืชไม่น้อยกว่า  

50 กิโลกรัม ด้านล่างของถังถูกออกแบบให้มีการติดตั้งกลไกเปิดเปิดถังพักผลิตภัณฑ์ท างานแบบอัตโนมัติ ใช้เทคนิค 

การเปิดปิดถังพักแบบเปลท างานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์เพื่อควบคุมการเหวี่ยงเปลให้ผลิตภัณฑ์สามารถไหลลงถังชั่ง

น้ าหนักได้อย่างสะดวก ซึ่งจะท างานสัมพันธ์กับชุดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์ เพื่อปล่อยเมล็ดธัญพืชตามท่ีก าหนด 

ค่าน้ าหนักการชั่งไว้ ดังแสดงในภาพท่ี 4 (ข) ด้านล่างของถังพักผลิตภัณฑ์จะมีการติดตั้งถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์ท า

หนา้ที่ในการช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชื 

ในสว่นของถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์นับวา่เป็นส่วนท่ีส าคัญเพราะโครงสร้างจะเป็นส่วนยดึติดเข้ากับโครงสร้าง

หลัก มีการติดตั้งตัวตรวจรู้ท่ีบริเวณด้านข้างถังเพื่อตรวจวัดน้ าหนักผลิตภัณฑ์หรือเมล็ดธัญพืชท่ีมคีวามเปลี่ยนแปลง

ของแรงดันไฟฟา้เม่ือมนี้ าหนักมากดทับ จึงตอ้งมีการออกแบบโครงสร้างท่ีม่ันคงไม่สง่ผลกระทบตอ่ตัวตรวจรูน้้ าหนักท่ี

 

ชุดถังพัก

ผลิตภัณฑ์ 

กล่องควบคุม

การท างาน ชุดถังชั่งน้ าหนัก

ผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างหลัก 
   

เปลเปิดและปดิ

ถังพักผลิตภัณฑ์ 

เซอร์โวมอเตอร์

เปิดและปิดถังพัก 

  

 เซอร์โวมอเตอร ์

ตัวตรวจรู้น้ าหนัก 

กลไกเปิดและปิด

ถังชั่งน้ าหนัก

ผลิตภัณฑ ์

โครงสร้างหลกั 
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ใชต้รวจวัดน้ าหนัก ขนาดของถังชั่งน้ าหนัก มขีนาดความกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร และสูง 24 เซนติเมตร 

ด้านล่างของถังถูกออกแบบให้มีลักษณะท่ีมีความโค้งงอเพื่อลดแรงกระแทกของเมล็ดธัญพืชท่ีตกลงมาจากถังพัก

ผลิตภัณฑ์ ท าให้ตัวตรวจรู้น าหนักท างานได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้นแม้ขนาดของเมล็ดธัญพืชมีความแตกต่างกัน และมี

กลไกเปิดและปิดถังช่ังน้ าหนักเชน่เดี่ยวกับถังพักผลิตภัณฑ ์ดังภาพท่ี 4 (ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 วงจรอเิล็กทรอนิกสค์วบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ของ 

เครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนดิกึ่งอัตโนมตัิ 
 

 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 หัวใจส าคัญของเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติฯ คือ ส่วนของชุดควบคุม

การท างานของระบบ ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ (arduino) ซึ่งท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ

ระบบท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 5 โดยมีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) ชุดชั่งน้ าหนัก 

ประกอบด้วยโหลดเซลล์และวงจรขยาย HX-711 ท าหน้าท่ีชั่งน้ าหนักและแปลงสัญญาณท่ีได้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

แบบดิจิตอลก่อนส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลต่อไป ถูกติดตั้งท่ีบริเวณด้านข้างของถังชั่งน้ าหนัก

ผลิตภัณฑ์ รองรับการชั่งน้ าหนักสูงสุด 10 กิโลกรัม (2) ชุดสวิตช์ควบคุม เลือกใช้สวิตช์กดติดปล่อยดับและสวิตช์เท้า

เหยยีบ ท าหน้าท่ีต้ังคา่การชั่งน้ าหนักและเร่ิมตน้การท างานในการชั่งน้ าหนัก และ (3) ชุดควบคุมมอเตอร์การเปิด-ปิด

ถังพักผลิตภัณฑแ์ละถังชั่งน้ าหนัก เลอืกใช้เซอร์โวมอเตอร์จ านวน 2 ตัว โดยมอเตอร์ตัวท่ี 1 ท าหน้าท่ีเปิดและปิดถังพัก

ผลิตภัณฑ์ เลือกใช้มอเตอร์รุ่น TowerPro MG995 ซึ่งมีแรงบิตสูง ชุดเฟืองเกียร์จะเป็นแบบโลหะ รองรับแรงบิตท่ี  

15 กิโลกรัมต่อเซนติเมตร สามารถหมุนได้ 180 องศา มอเตอร์ตัวท่ี 2 ท าหนา้ที่เปิดและปิดถังช่ังผลิตภัณฑ ์เลอืกใช้รุ่น

S3003 ชุดเฟืองเกียร์จะเป็นแบบพลาสตกิ รองรับแรงบิตสูงสุดของท่ี 3.2 กิโลกรัมตอ่เซนติเมตร การท างานของชุดชั่ง

น้ าหนัก ชุดสวติช์ควบคุม และชุดควบคุมมอเตอร์จะท างานสัมพันธ์กันภายใต้การสั่งการของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัต ิดังแผนผังในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 แผนผังการท างานของเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนดิกึ่งอัตโนมัติฯ 

 

 จากแผนผังการท างานของเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติฯ ผู้ใช้สามารถ

ก าหนดโหมดการท างานของโปรแกรม โดยสามารถเลือกการชั่งน้ าหนักของเมล็ดธัญพืชได้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาร  

ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วเหลือง และข้าวโพด การเลือกเมล็ดธัญพชืท่ีมีความแตกต่างกัน โปรแกรมการท างานจะออกแบบ

ให้ถังพักผลิตภัณฑ์ท าการเปิดเปลท่ีมุมองศาในปล่อยเมล็ดธัญญพืชลงในถังชั่งน้ าหนักท่ีแตกต่างกันเพื่อลดความ

ผิดพลาดในการชั่งน้ าหนักเนื่องจากขนาดเมล็ดของธัญญพืชท่ีมีขนาดต่างกัน (ในกรณีท่ีมีการชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืช

ชนิดอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการท างานเพื่อให้ได้ขนาดเมล็ดธัญพืชท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน) เมื่อผู้ใช้งานเลือก

โหมดการท างานเสร็จ ถัดไปจะเข้าสู่การตั้งค่าน้ าหนัก ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0.5 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม 

หลังจากนั้นจะเข้าสู้การเร่ิมต้นการชั่งน้ าหนัก ด้วยการกดสวิตซ์เท้าเหยียบ โปรแกรมจะมีการตรวจสอบน้ าหนักในถัง

ชั่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามท่ีตั้งค่าไว้ ถ้าน้อยกว่าจะท าการเปิดถังพักผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยเมล็ดธัญพืชลงในชั่งผลิตภัณฑ์

จนค่าน้ าหนักถึงค่าท่ีต้ังค่าไว ้แลว้ท าการปิดถังพักผลิตภัณฑ์ แลว้ท าการเปิดถังช่ังน้ าหนักเพื่อให้เมล็ดธัญพืชเคลื่อนท่ี

ลงในภาชนะบรรจุภัณฑ์ด้านล่าง จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่การตั้งค่าน้ าหนักอีกคร้ัง กรณีท่ีไม่มีการตั้งค่าใหม่  
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จะสามารถท าการชั่งน้ าหนักได้โดยการกดสวิตช์เท้าเหยยีบเพื่อท าการชั่งน้ าหนัก โดยโปรแกรมจะท างานเป็นเช่นนีไ้ป

เร่ือย ๆ จนกว่าจะมีการกดสวติช์รีเซ็ตโปรแกรมจะเร่ิมการท างานใหมท้ั่งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 7 เครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลอืกน้ าหนักได้ชนดิกึ่งอัตโนมัตท่ีิน าเสนอ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
หลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดสร้างเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติส าหรับ

วิสาหกิจชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วดังแสดงในภาพท่ี 7 ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน 

โดยมีการทดสอบรายละเอียดดังนี้ (1) การทดสอบค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้จากตัวตรวจวัดน้ าหนักเปรียบเทียบกับค่า

น้ าหนักมาตรฐาน (2) การทดสอบการเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ์ (3) การทดสอบการเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนัก

ผลิตภัณฑ์ (4) การทดสอบการชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชเปรียบเทียบกับเคร่ืองชั่ง

น้ าหนักมาตรฐานและ (5) การทดสอบเวลาท่ีใชใ้นการบรรจุผลิตภัณฑโ์ดยจะท าการทดลองเป็นจ านวน 3 ซ้ า  

 ภาพท่ี 8 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหวา่งค่าแรงดันไฟฟา้ท่ีได้จากตัวตรวจวัดน้ าหนักเปรียบเทียบกับค่าน้ าหนัก

มาตรฐาน โดยท าการทดสอบท่ีน้ าหนัก 0 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม โดยการเพิ่มค่าน้ าหนักคร้ังละ 0.5 กิโลกรัม ค่า

แรงดันไฟฟ้าท่ีได้อยู่ในช่วง 0.5 โวลต์ ถึง 2.1 โวลต์ มีลักษณะเป็นสมการเชิงเส้น ภาพท่ี 9 แสดงการทดสอบการ

ท างานของเซอร์โวมอเตอร์ในการเปิดปิดถังพักผลิตภัณฑ์ ว่าสามารถท างานได้ถูกต้องแม่นย าหรือไม่ โดยท าการทดสอบ

ให้เปิดถังพักผลิตภัณฑแ์ลว้ท าการปิดถังพักผลิตภัณฑ์เมื่อช่ังน้ าหนักได้ตัง้แต ่0.5 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม โดยการเพิ่ม

ค่าน้ าหนักครัง้ละ 0.5 กิโลกรัม และท าการทดสอบมุมองศาการเปิดถังพักผลิตภัณฑ ์ท าการทดสอบท่ีระยะมุม 15-40 

องศา เพิ่มระยะมุมคร้ังละ 15 องศา ดังในตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับ ผลการทดสอบพบวา่เคร่ืองช่ังน้ าหนัก

เมล็ดธัญพืชฯ สามารถท างานได้อย่างถูกต้องสามารถเปิดถังพักผลิตภัณฑ์เมื่อน้ าหนักน้อยกว่าท่ีก าหนด และปิดถังพัก

ผลิตภัณฑ์เมื่อค่าน้ าหนักถึงค่าท่ีก าหนดไว้ และผลการทดสอบมุมองศาการเปิดถังพักผลิตภัณฑ์ท่ีมุม 15-40 องศา 

ชุดถังพกัผลิตภัณฑ ์

 

 

 

 

 

 

ชุดกลไกเปิดปิดถงัพักผลิตภัณฑ์ 

และถงัชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ ์

กล่องควบคุม

การท างาน 

สวิตช์เท้าเหยียบ

ควบคุมการชั่ง

น้ าหนัก 
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พบวา่สามารถท างานได้อยา่งถูกต้องแมน่ย า ค่าความผิดพลาดไมเ่กิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ ภาพท่ี 10 แสดงการทดสอบการ

เปิดและปิดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์ โดยท าการทดสอบให้ปิดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ์แล้วท าการเปิดถังชั่งน้ าหนัก

ผลิตภัณฑเ์มื่อน้ าหนักได้ตามคา่ท่ีก าหนด โดยท าการทดสอบท่ีน้ าหนักตั้งแต ่0.5 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม โดยการเพิ่ม

ค่าน้ าหนักคร้ังละ 0.5 กิโลกรัม ดังแสดงในตารางท่ี 3 ผลการทดสอบพบว่าเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชฯ สามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้องแมน่ย า ภาพท่ี 11 แสดงการทดสอบการชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชท่ีได้จากเคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชฯ 

ท่ีน าเสนอเปรียบเทียบกับเคร่ืองชั่งน้ าหนักมาตรฐาน โดยการทดสอบกับเมล็ดธัญพชื จ านวน 5 ชนดิ ได้แก่ ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่ว

แดง ถั่วเหลอืง และข้าวโพด ตามล าดับ โดยท าการทดสอบท่ีน้ าหนักต้ังแต่ 0.5 กิโลกรัม ถึง 5 กิโลกรัม โดยการเพิ่มค่า

น้ าหนักคร้ังละ 0.5 กิโลกรัม ท าการชั่งน้ าหนักและบรรจุลงในถุงบรรจุภัณฑ์แล้วน าไปชั่งน้ าหนักกับเคร่ืองชั่งน้ าหนัก

มาตรฐาน ทดสอบเป็นจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดสอบพบวา่ค่าน้ าหนักท่ีวัดได้มีคา่ความผิดพลาดสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ผลการทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟา้ที่ได้จากตัวตรวจวดัน้ าหนักเปรียบเทียบกับคา่น้ าหนักมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)       (ข) 

ภาพที่ 9 การทดสอบการเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑ ์

(ก) เซอร์โวมอเตอร์ท างานเพื่อปิดถังพักผลิตภัณฑ์ (ข) เซอร์โวมอเตอร์ท างานเพื่อเปิดถังพักผลิตภัณฑ์ ท่ี 15 องศา 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการเปิดและปิดถังพักผลิตภัณฑเ์มื่อก าหนดค่าน้ าหนักท่ีช่ังค่าตา่ง ๆ   

ค่าน้ าหนักทีท่า้การทดสอบ 

(กโิลกรัม) 

การเปดิและปดิถังพักผลิตภณัฑ ์

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

3.0    

3.5    

4.0    

4.5    

5.0    

 ท างานถูกต้อง  ท างานไมถ่กูต้อง   
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบมุมองศาการเปิดถังพักผลิตภัณฑ ์

มุมการเปิดถังพักผลิตภณัฑ์

ที่ก้าหนด (องศา) 

ระยะมุมการเปดิถังพักผลิตภณัฑท์ี่วดัได้ (องศา) 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 เฉลี่ย 

15 15.0 15.1 15.0 15.03 

20 20.0 20.0 20.0 20.00 

25 24.9 25.0 25.0 24.96 

30 30.0 30.1 30.0 30.03 

35 35.0 35.0 35.0 35.00 

40 40.0 40.1 40.0 40.03 
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(ก)       (ข) 

ภาพที่ 10 การทดสอบการควบคุมการเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนักผลติภัณฑ ์

(ก) เมื่อปิดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ ์(ข) เมื่อเปิดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑ ์

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการเปิดและปิดถังชั่งน้ าหนักผลิตภัณฑเ์มื่อก าหนดค่าน้ าหนักท่ีช่ังค่าตา่ง ๆ   

ค่าน้ าหนักทีท่า้การทดสอบ 

(กโิลกรัม) 

การเปดิและปดิถังชั่งน ้าหนักผลิตภัณฑ ์

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    

2.5    

3.0    

3.5    

4.0    

4.5    

5.0    

 ท างานถูกต้อง  ท างานไมถ่กูต้อง   
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(ก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) 

ภาพที่ 11 การทดสอบการช่ังเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชื (ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วเหลอืง และข้าวโพด) 

เปรียบเทียบกับเครื่องช่ังน้ าหนักมาตรฐาน 

(ก) การทดสอบการช่ังเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดชนิดต่าง ๆ ด้วยเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืแบบเลือกน้ าหนักท่ี

น าเสนอ (ข) การช่ังเครื่องช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืด้วยเคร่ืองชั่งน้ าหนักมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 ผลการทดสอบการช่ังน้ าหนักของเมล็ดธัญพชื จ านวน 5 ชนิด ได้จากเคร่ืองช่ังน้ าหนักเมล็ดธัญพชืฯ  

ท่ีน าเสนอเปรียบเทียบกับเครื่องชั่งน้ าหนักมาตรฐาน ในช่วงน้ าหนักตัง้แต ่0.5 – 5.0 กิโลกรัม 
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 และเมื่อท าการทดสอบระยะเวลาการชั่งน้ าหนักของเมล็ดธัญพืช พบว่าจะใช้เวลาเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 5.5 วินาที/

ถุง ท่ีค่าน้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม และใช้เวลาเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 22 วินาที/ถุง ท่ีค่าน้ าหนัก 5.0 กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่า

สามารถชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชลงบรรจุภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 600 ถุง/ชั่วโมง ท่ีน้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม และ 160 ถุง/ชั่วโมง 

ท่ีน้ าหนัก 5.0 กิโลกรัม โดยสูญเสียก าลังไฟฟา้ 132 วัตต์ 
 

สรุปผล 
 เคร่ืองชั่งน้ าหนักเมล็ดธัญพืชแบบเลือกน้ าหนักได้ชนิดกึ่งอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีน าเสนอ ถูก

ออกแบบให้สามารถน าเมล็ดธัญพืชลงบรรจุภัณฑ์แบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตช์เท้าเหยียบ ถูกออกแบบให้

สามารถช่ังเมล็ดธัญพชืได้ไม่นอ้ยกว่า 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาร ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วเหลอืง และข้าวโพด โดยออกแบบให้

สามารถเปิดถังพักผลิตภัณฑใ์นมุมองศาท่ีเหมาะสมกับเมล็ดธัญพชืแตล่ะชนดิเพื่อลดความผิดพลาดในการชั่งน้ าหนัก สามารถ

ชั่งน้ าหนักได้ช่วง 0.5 กิโลกรัม ถึง 5.0 กิโลกรัม ปรับความละเอียดในการชั่งน้ าหนักครัง้ละ 0.5 กิโลกรัม มคีวามผิดพลาด

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.8 จึงเหมาะส าหรับน าไปใช้ชั่งน้ าหนักลงในบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตทางการเกษตรแก่กลุ่ม

เกษตรกรหรือวสิาหกิจชุมชนได้เป็นอยา่งดี 
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คอนกรีตบล็อกไม่รับน า้หนักจากเศษต้นจาก 

Hollow Non-Load-Bearing Concrete Masonry Unit with Scrap Nipa Palm 
 

ขวัญชีวา หยงสตาร์1*, นุอนันท์ คุระแก้ว1, วัชระ ศรีสะกูล1 และ ชูเกียรต ิชูสกุล2  

Khwanchiwa Yongsata1*, Nuanan Kurakaew1, Watchara Srisakul1 and Chookiat Choosakul2  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก ประเภทไม่ควบคุมความชื้น โดยการน าทางจากบด

เหลือทิ้งมาทดแทนทรายในอัตราส่วนท่ี 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราส่วนการผสมคอนกรีตบล็อก 

ปูนซีเมนต ์: ทราย : หินฝุ่น เท่ากับ 1 : 2 : 4 อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต ์(W/C) = 0.53 ทดสอบคุณสมบัตขิองคอนกรีตบล็อก

ท่ีอายุ 7, 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัตกิับมาตรฐาน มผช.779-2548 และ มอก.58-2533 จากการศกึพบว่า

ทางจากบดมคีวามละเอยีดต่ ากวา่ทราย โดยมคีวามถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 0.19 นอ้ยกวา่ทราย 95 เปอร์เซ็นต ์การดูดซึมน้ า

มากกว่าทรายเท่ากับ 14.95 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าหนักเบากว่าทราย 97 เปอร์เซ็นต์ พิจารณาคุณสมบัติของคอนกรีต

บล็อก เมื่ออัตราส่วนการแทนท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้หน่วยน้ าหนักของคอนกรีตบล็อกลดลง และความสามารถในการดูดซึมน้ า

เพิ่มขึ้น ในด้านค่าก าลังต้านทานแรงอัดพบว่าคอนกรีตบล็อกที่อัตราส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมท่ีสุดโดยผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน  มผช.779-2548 และ มอก.58-2533 ท่ีอายุ 7, 14 และ 28 วัน มีค่าเท่ากับ 2.76, 3.21 และ 3.71 เมกะ

พาสคาล  
 

ค้าส้าคัญ: คอนกรีตบล็อกชนดิไม่รับน้ าหนัก, วัสดุผสม, ตน้จาก, ก าลังต้านทานแรงอัด   
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Abstract  
 This research studies the concrete block weigh that does not control the humidity by crushing waste Nipa 

Palm instead of sand in the ratio at 0, 25, 50, 75 and 100 percent.  The ratio of the concrete blocks.  of cement: 

sand: rock dust is equal to 1: 2: 4. The ratio of water cement (W/C) = 0.53. The property of the concrete block at 

the age of 7, 14, 28 days, is tested for comparing with the standard TCPS 779-2548 and TIS.58-2533.  The 

study found that Scrap Nipa Palm with a lower resolution, which has a specific gravity equal to 0.19 percent that 

is less than 95 percent of the specific gravity of sand.  The water absorption over the sand is equal to 14.95 

percent and lighter than sand is about 97 percent. Considering the physical property of concrete blocks, when the 

part of replacing increase, the unit of the weight of the concrete blocks reduced and the ability to of absorb water 

increase. In compressive strength found that the concrete block in the ratio at 25 percent has the most appropriate 

by passing the standard of TCPS 779/2548 and TIS.58/2533 the age of 7, 14 and 28 days by equaling to 2.76, 

3.21 and 3.71 Mpa.  
 

Keywords:   Hollow non-load-bearing concrete masonry unit, Aggregate, Nipa palm, Compressive strength 
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บทน้า 

คอนกรีตบล็อก หรือภาษาทางตลาดจะเรียกว่า “อิฐบล็อก” โดยมีท้ังชนิดรับน้ าหนักและชนิดไม่รับน้ าหนัก

ส่วนใหญ่จะมีลักษณะกลวง และเป็นท่ีนิยมใช้มากเนื่องจากมีราคาถูก สามารถหาซื้อได้ง่าย ไม่มีปัญหาในขั้นตอน  

การก่อสร้างอีกท้ังยังสามารถท างานได้รวดเร็วประหยัดเวลาเพราะมีขนาดก้อนใหญ่ อิฐบล็อกในเชิงพาณิชย์มี

ส่วนผสมของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ หินฝุ่น ทราย และน้ า ผสมให้เข้ากันในลักษณะค่อนข้างแห้ง น าไปอัดเข้าแบบเป็น

รูปบล็อกชนิดท่ีต้องการ ด้วยเคร่ืองเขย่าท่ีมีความถี่สูง [1] คอนกรีตบล็อกขนาดมาตรฐาน 0.07×0.19×0.39 เมตร, 

0.09×0.19×0.39 เมตร และ 0.14×0.19×0.39 เมตร คอนกรีตบล็อก 1 ตารางเมตร จะใช้ 12.5 ก้อน ปริมาณปูนก่อส าหรับ

การก่อคอนกรีตบล็อกขนาดความหนา 0.07 เมตร เมื่อเทียบกับการก่ออิฐสามัญ ที่มีความหนาของผนังเท่ากันจะ

ประหยัดวัสดุก่อได้มากกวา่รอ้ยละ 50 [2] 

ต้นจาก (Nypa fruticans) เป็นพืชจ าพวกปาล์ม (palm) มีชื่อสามัญว่า Nipa Palm หรือ Nypah Palm จัดอยู่ใน

วงศ์ย่อย (subfamily) Nypoideae พบอยู่สกุล (genus) เดยีว คือ Nypa และเป็นปาล์มเพียงชนดิเดียวท่ีเป็นพชืในป่าชาย

เลนและมีล าตน้อยูใ่ตด้ิน จัดเป็นพืชโบราณ โดยพบวา่มีซากดึกด าบรรพอ์ายุ 70 ล้านปีในปัจจุบัน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่

ชายฝั่งทะเลได้น าต้นจากมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น ใช้ใบท าฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหร่ี ฯลฯ และใบจากอ่อนยัง

สามารถใช้ท าเป็นภาชนะท่ีตักน้ าในครัวเรือนท่ีเรียกว่า “หมาจาก” และแส้ปัดยุงจากทะลายต้นจากท่ีเรียกว่า “โหม่ง 

จาก” ก้านใบประกอบด้วยใบยอ่ย เรียกว่า ทางจาก ทางจากสามารถน ามาท าปลอกส าหรับแจวเรือได้ โดยมีขอ้ดกีว่า

ปลอกแจวแบบเป็นเชือกไนลอนคือจะมคีวามเหนียวกว่า แต่ก็มีข้อเสียคือไม่ทนทานเท่าไหร่นัก นอกจากนี้ยังใช้ท าตับ

จากได้อีก แต่น ามาใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่แข็งแรง และชาวประมงก็ยังน าส่วนของทางจากแก่มาท าเป็น

ตะแกรงส าหรับย่างปลาอีกด้วย ทางจากท่ีได้จากการตัดใบออกแล้วนยิมน ามาท าเป็นตับจากส าหรับเป็นโครงเย็บตับ

จาก ใช้ท าเป็นพื้นของกระท่อมชั่วคราว ใช้กั้นคอก ท าเป็นร้ัวกั้นตามบ้าน ใช้มัดรวมกันเป็นทางเดินในสะพานหรือใช้

รองเป็นทางเดินตามโคลนตม รวมถึงใชท้ าฟืนให้ความร้อน [3] 

จากการศึกษาเร่ืองต้นจากในพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง นพรัตน์ [4] พบว่า ต้นจากเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของ

ประชาชนในลุ่มน้ าปากพนัง เพราะต้นจากนอกจากมีคุณค่าทางนิเวศวิทยา เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง

แล้วต้นจากธรรมชาติยังสามารถ ผลิตน้ าหวาน เพื่อท าเป็นน้ าส้มสายชูท าแอลกอฮอล์และท าน้ าตาล ต้นจากเป็นพืช

ท้องถิ่น ต้นทุนการผลิตต่ า มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีหลังปลูกไม่ต้องปลูกซ้ า เหมือนอ้อยหรือมันส าปะหลังไม่ต้องปีน

ป่ายเก็บน้ าหวานเหมือนต้นตาล หรือต้นมะพร้าวเป็นพืชป่าชายเลนท่ีช่วยรักษาสภาพนิเวศเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ า

และชว่ยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ท้ังยังเจรญิเตบิโตได้ดใีนบริเวณดนิกร่อยหรือดินเค็ม ท่ีไม่ใชป้ระโยชนเ์ชน่ พื้นท่ีดนิ

เค็มถัดจากปา่ชายเลน พื้นท่ีลุม่น้ า ดินเค็มหรือบ่อกุ้งร้างท่ีมีอยูม่ากมายอกีด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าทางจากมาใช้ประโยชน์ในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก 

โดยการน ามาใช้ทดแทนวัสดุผสม (ทราย) เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล รวมถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ในการน าทางจากมาทดแทนทรายส าหรับคอนกรีตบล็อกชนดิไม่รับน้ าหนัก 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นจาก 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. วัสดุท่ีใชใ้นการศึกษา 

งานวิจัยนี้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ตราช้างของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด ผลิตขึ้นโดยมี

คุณสมบัติตาม มอก. 15 เล่ม 1 [5] มวลรวมละเอียดใช้ทรายและหินฝุ่นจากโรงผลิตคอนกรีตบล็อกในอ าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหินฝุ่นน าไปร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 และทางจากจากอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

น ามาตากแดดดังภาพท่ี 2 จากนั้นน ามาบดด้วยเครื่องบดและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 

200 จะได้ทางจากบดดังแสดงในภาพท่ี 3  

 

         
 

ภาพที่ 2 ทางจากสดและทางจากตากแห้ง 
 

       
 

ภาพที่ 3 การบดทางจาก 
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2. ส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก 

การออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อหินฝุ่น เท่ากับ 1 : 2 : 4  

[6] ใช้ทางจากบดทดแทนทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดยน้ าหนัก และใช้อัตราส่วนน้ าต่อ

ซีเมนต์ (W/C) เท่ากับ 0.53 ดังแสดงในตารางท่ี 1 ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกด้วยเคร่ืองไฮโดรลิก โดยใช้แบบหล่อคอนกรีต

บล็อกพิมพ์กลวง (Hollow Block) ขนาดท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปคือ 70 x 190 x 390 มม. เมื่ออัดขึ้นรูปแล้วท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง 

จึงถอดแบบแลว้หา้มเคลื่อนยา้ยคอนกรีตบล็อกเป็นเวลา 2 วัน นับตัง้แตว่ันท่ีเข้าแบบ จากนั้นน าคอนกรตีบล็อกไปบ่ม

ในน้ าเป็นเวลา 7 วัน แลว้น าขึ้นมาบ่มในอากาศตามอายุท่ีต้องการศึกษา  
 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก 

ตัวอยา่ง 
 อัตราส่วนผสมร้อยละ (กิโลกรัม) 

ปูนซีเมนต์ ทราย ทางจากบด หินฝุ่น 

Control 14.29 (39.78) 28.58 (151.00) 0.00 (0.00) 57.16 (68.80) 

NP–25 14.29 (39.78) 21.44 (113.50) 7.14 (37.50) 57.16 (68.80) 

NP–50 14.29 (39.78) 14.29 (75.50) 14.29 (75.50) 57.16 (68.80) 

NP–75 14.29 (39.78) 7.14 (37.50) 21.44 (113.50) 57.16 (68.80) 

NP-100 14.29 (39.78) 0.00 (0.00) 28.58 (151.00) 57.16 (68.80) 

หมายเหต:ุ Control = คอนกรีตบล็อกควบคุม 

  NP–25 = คอนกรีตบล็อกผสมทางจากบดร้อยละ 25 ของน้ าหนักทราย 
 

3. การทดสอบคุณสมบัติ 

1) การทดสอบคุณสมบัตทิางกายภาพของมวลรวม 

โดยการทดสอบความถ่วงจ าเพาะและการดูดซึมน้ าของมวลรวม (ทราย ทางจากบด และหินฝุ่น) ตาม

มาตรฐาน ASTM C 128 [7] ทดสอบหน่วยน้ าหนักและช่องว่างของมวลรวม ตามมาตรฐาน ASTM C 29 [8] และ

ทดสอบขนาดคละของทราย และหินฝุ่น ตามมาตรฐาน ASTM C 136 [9] 

 2) การทดสอบคุณสมบัตทิางกลของคอนกรตีบล็อกผสมทางจากบด 

การศึกษาคุณสมบัตคิอนกรีตบล็อกผสมทางจากบด เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกควบคุม ตาม มอก. 58-

2553 [10] และ มผช. 779-2548 [11] โดยท าการทดสอบหาค่าก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกตาม มอก.

109-2517 [12] ท่ีอายุ 7, 14 และ 28 วัน การทดสอบหาความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐาน ASTM 

C 138 [13] ท่ีอายุ 28 วัน และการทดสอบค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกตัวอยา่งตาม มอก.109-2517 ท่ีอายุ 28 

วัน ใชจ้ านวนก้อนทดสอบ 5 ก้อนตอ่หน่ึงรายการทดสอบ 
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ผลการศึกษา 

1. คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวม          
 จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวมส าหรับผลิตคอนกรีตบล็อก ได้ผลการทดสอบดัง

แสดงในตารางที ่2    
 

ตารางที่ 2  คณุสมบัตทิางกายภาพของวัสดุมวลรวม 

วัสด ุ ค่าความถ่วงจ าเพาะ 

(ถพ.)  

ค่าการดูดซึมน้ า  

(%) 

หนว่ยน้ าหนัก 

(กก./ม.3) 

โมดูลัสความละเอียด 

(F.M.) 

หินฝุ่น 2.65 0.90 1749 4.15 

ทราย 2.60 0.57 1672 3.18 

ทางจากบด 0.20 30.11 127 - 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุมวลรวมส าหรับผลิตคอนกรีตบล็อก พบว่าค่าความ

ถ่วงจ าเพาะของหินฝุ่นและทรายเท่ากับ 2.65 และ 2.60 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันมากโดยมีค่าอยู่ในช่วง

มาตรฐานของมวลรวมละเอียดท่ัวไป [14] ส่วนทางจากบดมีค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 0.20 โดยมีค่าน้อยกว่าทราย

ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งเมื่อน าทางจากบดมาใชท้ดแทนทรายอาจส่งผลให้คอนกรีตบล็อกมีน้ าหนักลดลงได้ ค่าการดูด

ซึมน้ าของหินฝุ่นและทรายมคี่าเท่ากับร้อยละ 0.90 และ 0.57 ตามล าดับ ส่วนทางจากบดมีค่าการดูดซึมเท่ากับร้อย

ละ 30.11 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าการดูดซึมของหินฝุ่นและทรายอยู่มากเนื่องจากทางจากบดเป็นวัสดุอินทรีย์ และมี

ช่องว่างหรือรูพรุนมาก จึงส่งผลให้ทางจากสามารถดูดซึมน้ าได้มากกว่า ในส่วนค่าหน่วยน้ าหนักของหินฝุ่นและทราย

เท่ากับ 1749 และ 1672 กก./ม.3 ตามล าดับ ส่วนทางจากบดมีค่าหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 127 กก./ม.3 โดยมีค่านอ้ยกว่า

หน่วยน้ าหนักของหินฝุ่นและทรายมาก ซึ่งเมื่อน าทางจากบดมาใช้ทดแทนทรายในปริมาตรท่ีเท่ากัน จะส่งผลให้

คอนกรีตบล็อกมีน้ าหนักลดลง เมื่อพิจารณาค่าโมดูลัสความละเอียดเทียบกับทรายท่ีใช้ในงานก่อสร้างตาม {15] ท่ี

ก าหนดให้มีค่าอยู่ในช่วง 2.15-3.45 เห็นได้ว่าทรายมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.18 มีค่าเหมาะส าหรับผลิต

คอนกรีต ส่วนหนิฝุ่นมีคา่โมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 4.15 ซึ่งแสดงวา่หินฝุ่นมขีนาดค่อนขา้งใหญ่มีความละเอยีดน้อย

กว่าทราย ขนาดคละของท้ังหินฝุ่นและทรายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 33 [16] ดังแสดงในภาพท่ี 3 ซึ่งท้ังหิน

ฝุ่นและทรายจะมขีนาดใหญ่เป็นสว่นใหญ่สอดคลอ้งกับคา่โมดูลัสความละเอียดท่ีมคี่าสูง ท าให้ขนาดคละของมวลรวม

เป็นขนาดคละขาดตอน อาจท าให้เกิดการแยกตัว (Segregation) ได้งา่ย ส่งผลกระทบในดา้นความสามารถของการขึ้น

รูปได้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกแบบกลวง [17] 
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ภาพที่ 3  กราฟการวเิคราะห์ขนาดคละของหนิฝุ่น  

 

2. คุณสมบัติทางกลของคอนกรตีบล็อกผสมทางจากบด 

1) ค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตรและการดูดซึมน้ าเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อก 
 

ตารางที่ 3 ค่าความหนาแนน่และการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อก 

ตัวอยา่ง ค่าความหนาแนน่เฉลี่ย 

(กก./ม.3) 

ค่าการดูดซึมน้ าเฉลี่ย 

(%) 

Control 1478 2.42 

NP–25 1319 6.10 

NP–50 1262 7.67 

NP–75 1118 9.58 

NP-100 730 16.65 

 

จากตารางท่ี 3 ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรและการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกควบคุมและคอนกรีต

บล็อกผสมทางจากบดทดแทนทรายท่ีร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 โดยน้ าหนักตามล าดับ พบว่าแนวโน้มความ

หนาแนน่ของคอนกรีตบล็อกลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของทางจากบด และมีคา่ต่ ากว่าคอนกรีตบล็อกควบคุมร้อย

ละ 11, 15, 24 และ 51 ตามล าดับ สาเหตุส าคัญของการลดลงดังกล่าวมาจากทางจากบดมีค่าความถ่วงจ าเพาะ (ถพ.) 

ต่ ากว่าทราย ดังนั้นเมื่อขึ้นรูปเป็นก้อนคอนกรีตบล็อกท่ีเท่ากัน การแทนท่ีทรายด้วยทางจากบดจึงมีผลท าให้ความ

หนาแน่นของคอนกรีตบล็อคลดลง และทางจากบดมีน้ าหนักเบากว่าทราย ท าให้โครงสร้างของคอนกรีตบล็อกผสม

ทางจากบดทดแทนทรายเกิดช่องว่างอากาศมากขึ้น ส่งผลให้ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกลดลงเมื่ออัตราส่วน

การทดแทนของทางจากบดเพิ่มขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับงานวจิัยของ [18] ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกท่ี

ลดลงจะส่งผลต่อคุณสมบัติต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกลดลงด้วย ดังภาพท่ี 4 ส่วนค่าการดูดซึมน้ าของ

คอนกรีตบล็อกพบว่าเมื่อเพิ่มร้อยละของการทดแทนทรายด้วยทางจากบดค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกจะ
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เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากทางจากบดมีลักษณะพื้นผิวพรุนมากกว่าทราย จึงท าให้โครงสร้างของคอนกรีตบล็อกมีความ

พรุนมากขึ้น เกิดช่องว่างอากาศในเนื้อคอนกรีต ค่าการดูดซึมน้ าท่ีปรากฏชี้ให้เห็นถึงระดับความพรุนท่ีลักษณะของ

เนื้อคอนกรีตบล็อกเมื่อเพิ่มปริมาณของทางจากบด ก่อให้เกิดพื้นท่ีในการเก็บกักน้ าเพิ่มขึ้น จึงท าให้คอนกรีตบล็อกท่ี

ผสมทางจากบดดูดซึมน้ าเพิ่มมากขึน้ดว้ยสอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] 

2) ค่าก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อก 

เมื่อพิจารณาค่าก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกควบคุม และคอนกรีตบล็อกผสมทางจากบด

ทดแทนทรายท่ีร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 โดยน้ าหนัก ดังแสดงในภาพท่ี 4 พบว่า ก าลังต้านทานแรงอัดของ

คอนกรีตบล็อกทุกอัตราส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุการบ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่ออายุการบ่มท่ียาวนานขึ้นท าให้

ปฏกิิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้ าเกิดอยา่งต่อเนื่อง เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) เกิดเป็น

โครงสร้างท่ีแข็งแรง [20] ค่าก าลังต่านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมทางจากบดจะมีค่าต่ ากว่าคอนกรีตบล็อก

ควบคุมทุกอัตราส่วนการผสมและทุกระยะเวลาการบ่ม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 58-2553 ท่ี

ก าหนดค่าก าลังต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคาล และ มผช. 779-2548 ท่ีก าหนดค่าก าลังต้านทาน

แรงอัดไมน่อ้ยกว่า 2.0 เมกะพาสคาล พบวา่คอนกรีตบล็อกควบคุมและคอนกรีตบล็อกผสมทางจากบดทดแทนทราย

ร้อยละ 25 จะผ่านข้อก าหนดตามมาตรฐานท้ังสองทุกอายุการบ่ม (7, 14 และ 28 วัน) โดยคอนกรีตบล็อกผสมทาง

จากบดทดแทนทรายร้อยละ 75 และ 100 ไม่ผ่านขอ้ก าหนดท้ังสองมาตรฐานทุกอายุการบ่ม และคอนกรีตบล็อกผสม

ทางจากบดทดแทนทรายร้อยละ 50 ผ่านขอ้ก าหนดท้ังสองมาตรฐานท่ีอายุการบ่ม 28 วันเท่านัน้ 

เมื่อพิจารณาการพัฒนาค่าก าลังตา้นทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมทางจากบดทดแทนทราย จะเห็นได้

ว่าค่าก าลังต้านทานแรงอัดจะแปรผกผันกับปริมาณทางจากบด โดยเมื่อผสมทางจากบดมากขึ้นค่าก าลังต้านทาน

แรงอัดจะลดลง ท้ังนี้เป็นผลเนื่องจากทางจากบดมีลักษณะทางกายภาพท่ีใหญ่ มีความพรุน จึงท าให้โครงสร้างของ

คอนกรีตบล็อกเกิดเป็นช่องว่างเป็นโพรงมากขึ้นท าให้ความหนาแน่นคอนกรีตบล็อคลดลง ประกอบกับทางจากบดมี

ค่าการดูดซึมน้ าสูงท าให้ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อปฏิกิริยาไฮเดรชั่นส่งผลให้ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นเกิดได้ไม่สมบูรณ์ และ

น้ าก็มผีลตอ่การเคลือบมวลรวมให้เปียกเพ่ือให้ปูนซีเมนต์เข้าเกาะโดยรอบ และเมื่อแข็งตัวเกาะกันแนน่ [17]  
 

 
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตบล็อกกับอายุการบ่ม 

มอก. 58-

2533 มผช. 779-

2548 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการการน าทางจากมาทดแทนทรายในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก โดยใช้ทางจากบด

ทดแทนทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 โดยน้ าหนัก เปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 55-

2533 และ มผช. 779-2548 สรุปผลได้ดังนี้  
1. ทางจากบดสามารถน ามาใช้เป็นมวลรวมในการผลิตคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนักได้ ช่วยให้คอนกรตี

บล็อกมคี่าความหนาแนน่และน้ าหนักลดลง เป็นผลดีต่อน้ าหนักองค์อาคารและการขนสง่คอนกรตีบล็อก 

2. อัตราส่วนของทางจากบดสามารถน ามาทดแทนทรายได้ร้อยละ 25 สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกให้ได้

ตามมาตรฐานของ มอก. 58-2533 และ มผช. 779-2548 โดยสามารถน าไปใชง้านตัง้แตอ่ายุการบ่มท่ี 7 วัน 

3. อัตราส่วนของทางจากบดสามารถน ามาทดแทนทรายได้ร้อยละ 50 สามารถผลิตคอนกรีตบล็อกให้ได้

ตามมาตรฐานของ มอก. 58-2533 และ มผช. 779-2548 โดยสามารถน าไปใชง้านตัง้แตอ่ายุการบ่มท่ี 28 วัน 

4. ปริมาณของทางจากบดส าหรับงานคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาคร้ังนี้

ตามมาตรฐานของ มอก. 58-2533 คือ ท่ีอัตราส่วนปริมาณของเยื่อกระดาษร้อยละ 25 โดยปริมาตรของหินฝุ่น ซึ่งท่ี

อายุการบ่ม 28 วัน มีหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 1,319 กก./ม.3 ต่ า ค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 6.10 ค่าก าลังต้านทาน

แรงอัดเท่ากับ 3.71 เมกะพาสคาล  

5. ปริมาณของทางจากบดส าหรับงานคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ าหนัก ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี

ตามมาตรฐานของ มผช. 779-2548 คือ ท่ีอัตราส่วนปริมาณของเยื่อกระดาษร้อยละ 50 โดยปริมาตรของหนิฝุ่น ซึ่งท่ี

อายุการบ่ม 28 วัน มีหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 1,262 กก./ม.3 ค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับร้อยละ 7.67 ค่าก าลังต้านทาน

แรงอัดเท่ากับ 2.9 เมกะพาสคาล  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจและวิเคราะห์หาความต้องการทางด้านทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม 

อุตสาหการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 และฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปใชเ้ป็นสว่นหนึ่งใน

การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและการวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ

หลักสูตรของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance; AUN QA 

การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้จึงเน้นไปท่ีการสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการได้ไปฝึกงานและหัวหนา้งานของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจากหลักสูตรฯ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท า

ให้ทราบถึงความต้องการทางด้านทักษะและความรู้พึ่งประสงค์ท่ีสถานประกอบการต้องการซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะทาง ได้แก่ การใช้งานโปรแกรม Excel การปรับปรุงกระบวนการ และการประยุกต์ใช้

งานเครื่องมือทางคุณภาพ ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิ่มรายวชิาเข้าไปในหลักสูตรรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะทัว่ไป 

ได้แก่ ระบบคุณภาพ การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และพื้นฐานทางสถิติ  เป็นต้น ซึ่งมีรายวิชาท่ีได้การจัดการ

เรียนการสอนอยู่แล้วในหลักสูตร 
 

ค้าส้าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ 
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Abstract  
This research aimed to survey and analysis for finding the Industrial Engineer’s skills and knowledge from 

the Curriculum of Industrial Engineering, University of Phayao’s stakeholder. It’s intended to use for developing 

the next version of the curriculum followed the ASEAN University Network Quality Assurance; AUN QA‘s guideline. 

The data collections was focused on an interview the need of skills and knowledges of curriculum’s 

stakeholder. The data analysis shows that the expected learning outcomes including specific as the knowledge in 

the Using of Excel Application, the Process Improvement and the Applied of Quality’s Tools are required to include 

in the curriculum. Moreover, some knowledge such as the Quality Assurance System, the Motion and Time Study 

and the Fundamental of Statistic are already teach in the curriculum but they need to reconstructed the curriculum’s 

structure to assure that all the student are get the knowledge. 
 

Keywords: Curriculum development, Academic quality assurance, Quality function deployment 
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บทน้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีความตื่นตัวในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

ตามแนวทางของ AUN QA และ CUPT QA เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสากลซึ่งรวมไปถึงมาตรฐานการศึกษาของสมาชิกกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 

of Southeast Asian Nation; ASEAN) จากการด าเนินการท่ีผ่านมาของการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการโดยการปรับปรุงหลักสูตร

เดิมท่ีมีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ผนวกเข้าการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมของชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการให้กับสังคมได้ครบทุก

ด้าน การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN QA ซึ่งมุ่งเนน้การผลิตบัณฑิตตามความตอ้งการของผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสีย (นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต, นักเรียนท่ีก าลังจะเข้ามาศึกษา, นิสิตปัจจุบันท่ีก าลังศึกษาอยู่, บัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาแล้ว, สภาวิชาชีพ, มหาวิทยาลัยและองค์กรก ากับ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน) จึงเป็น

ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จากข้อมูลท่ีได้ท าการส ารวจท่ีผ่านมาซึ่งการใช้

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท าให้

ทราบถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตซึ่งมี  

การประเมินตามภาพรวมของทักษะในด้านต่าง ๆ แต่ยังคงขาดรายละเอียดส่วนย่อยท่ีส าคัญต่อการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) ในอนาคต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จึงมแีนวความคิดวา่ การท่ีจะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังท่ีมีต่อหลักสูตรของผู้มี

ส่วนได้ส่วยเสีย แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และใช้ในการก าหนดความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected 

Learning Outcome; ELO)  ซึ่ ง จ ะน า ไปสู่ ก า รป รับป รุ งพัฒนาหลั กสู ต รต่ อ ไป  รวมถึ งสามารถยกระดั บ 

การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากลและเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรให้

สามารถเข้าสูต่ลาดแรงงานได้อย่างย่ังยนืและเหมาะสม 

ณฐา คุปตัษเฐียร และไพฑูรย์ พูลสุขโข [3] ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติพึงประสงค์ของวิศวกรอุตสาหการ 

ส าหรับปีพ.ศ. 2552 – 2556 โดยจ าแนกแบบสอบถามเป็น 8 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจภาคเอกชน  

2) ความคิดเห็นดา้นคุณสมบัตแิละบุคลิกภาพ 3) ความคิดเห็นดา้นประวัตกิารศึกษาและวิชาการ 4) ด้านประสบการณ์

และทักษะพิเศษ 5) รายวิชาของหลักสูตร 6) ความคิดเห็นด้านทัศนคติและเจตคติ 7) ความคิดเห็นด้านการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 8) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร จากกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรม

ยานยนต์, อุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งพบวา่คุณสมบัตดิ้านทัศนคติ

และเจตคติมีความต้องการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือทางด้านบุคลิกภาพ, ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติ

การศึกษาและวิชาการ และ ประสบการณ์ท างานและทักษะพิเศษ ตามล าดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวผนวกเข้ากับ

เกณฑ์ของสภาวิศวกรและเงื่อนไขของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่แนวทางการพัฒนาโครงสร้างใหม่ของหลักสูตร

วิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมุ่งเน้นเร่ืองความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีมนุษย

สัมพันธ์ มีระเบียบวินัย และมีความเป็นผู้น า โดยการสอดแทรกผ่านช่องทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

รายวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงในหมวดวิชาเฉพาะของคณะ ได้แก่ กลุ่มพื้นฐาน

วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก ภายใต้การท ากิจกรรมภายในชั้น เ รียน นอกจากนี้   

ณฐา คุปตัษเฐียร [4] ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมส าหรับทศวรรษใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึง
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การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Quality Improvement) โดยมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอันประกอบด้วย 1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหารการศึกษา  

2) การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 3) การเพิ่มคุณภาพของผู้สอน 4) อัตราเงินเดอืนและค่าตอบแทนของผู้สอน 

5) การปรับปรุงโครงสร้างของระบบการศึกษา และ 6) ความร่วมมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 

เสาวลักษณ์ ทะยอมใหม่ [5] ท าการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและการออกแบบแม่พมิพ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี โดยการส ารวจความต้องการจาก

สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง และท าการจ าแนกความตอ้งการในการบรรจุรายวิชาต่าง ๆ ประกอบเข้าไปในหลักสูตร 

สถาบันไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ [6] ได้ท าการส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรูปแบบการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการกว่า 2,000 แห่งท่ัวประเทศ  

แต่พบว่ามีผลตอบรับน้อยมาก ดังนั้นจึงท าการประยุกต์ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม (Focus Group) โดยท าการ

แบ่งการเก็บขอ้มูลเป็นจ านวน 6 ครัง้ พบวา่ ความตอ้งการการพัฒนาบุคลากรระดับวิศวกร ด้านการลดตน้ทุนมสีูงถึง 

15.63%, ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 11.16%, ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 10.47%, ด้านการเพิ่มผลผลิต 10.42%, ด้าน

การบ ารุงรักษา 9.16%, ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 8.00%, ด้านมาตรฐานคุณภาพ 8.00%, ด้านความปลอดภัย 

7.05%, ด้านการบริหารการผลิต 6.95%, ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 6.68% และด้านเทคโนโลยกีารจัดการ 6.47% 

จากรายงานการวเิคราะห์ความพึงพอใจนายจ้างที่มีตอ่บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นปีการศึกษา 2552 [7] 

สรุปได้ว่าระดับความพึ่งพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ “มาก” (มีค่าเฉลี่ยรวม 

78.59%) โดยสามารถจ าแนกและจัดเรียงตามคุณสมบัติด้านต่าง ๆ จากค่าความพึ่งพอใจต่ าท่ีสุดไปสูงท่ีสุดได้เป็น  

1) ด้านความรู้ 74.55%, 2) ด้านทักษะทางปัญญา 74.82%, 3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 75%,  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 76.74%, 5) ด้าน

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 77.12% และ 6) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 77.65% นอกจากนั้นยังพบว่าบัณฑิต

วิศวกรรมอุตสาหการ 40 คน มีภาวะการมีงานท า 27 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 67.50  และค่าความพึ่งพอใจของ

นายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.81) คิดเป็นร้อยละ 76.11 โดยมีข้อเสนอแนะจากนายจ้างเกี่ยวกับ

การปรับปรุงภาวะความเป็นผู้น าและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

อมรรัตน์ ชุมภู และ ชาติชาย อัศดรศักดิ์ [8] ได้ท าการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ 

(Quality Function Deployment; QFD) กับการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) โดยการ

วิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตทางด้านความรู้ด้วยการสร้างเมตริกการวางแผนผลิตภัณฑ์และ

เมตริกการออกแบบผลิตภัณฑ์ ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนประกอบย่อยของกลุ่มวิชาต่าง ๆ กับ

คุณลักษณะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผลจากการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวสามารถเพิ่มความพึงพอใจของ

สถานประกอบการท่ีมีต่อหลักสูตรท่ีท าการปรับปรุงใหมไ่ด้โดยเฉลี่ย 1.43%  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. การออกแบบการเก็บข้อมูลการส ารวจด้วยแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์ความต้องการทักษะ

และความรู้พึงประสงค์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ ท่ีจะน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

อันประกอบด้วย 1) สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

2) บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีถาวะการมีงานท าตรงตาม
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สายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3) นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4) นักเรียนท่ีสนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตร  

5) นิสติสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีก าลังฝึกงานอยู่ในสถานประกอบการตา่ง ๆ 

2. การส ารวจเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและกรอบการสัมภาษณท่ี์ได้ออกแบบไว้ 

3. การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม, การสัมภาษณ์ และรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ข้างต้น โดย

การประยุกต์ใช้หลักสถิติและการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ เพื่อหาตัวก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะน ามาใช้ประกอบ

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. การจัดท าแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

6. สรุปผลการด าเนนิงานวิจัย 

 

ผลการศึกษา 

1.  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 

การเก็บข้อมูลเบื้องต้นอาศัยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งจัดส่งไปยังสถานประกอบการต่าง  ๆ ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยค าถามในแบบสอบถามจะ

ถามถึงข้อมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ ลักษณะของกิจการ ต าแหน่งงานท่ีต้องการวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบหลักของวิศวกรอุตสาหการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับการตอบรับจาก

แบบสอบถามจ านวน 40 ชุด จาก 500 ชุด ที่ส่งออกไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

แผนภูมท่ีิ 1 สัดสว่นลักษณะกิจการ (ซ้าย) ต าแหน่งงาน (กลาง) และลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้อง (ขวา) 

 

 
 

1. การสัมภาษณเ์ชงิลึกกับตัวแทนสถานประกอบการ 

การเก็บขอ้มูลหลักวชิาการหรือความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการท่ีวิศวกรในสถานประกอบการได้ใชง้านและ

ทักษะท่ีต้องการ รวมถึงระดับความส าคัญของข้อมูลดังกล่าว ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนสถานประกอบการ 

จ านวน 53 ราย ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วิศวกร และหัวหน้างานวิศวกร เป็นต้น  

ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1 ความรู้พืน้ฐานที่ตอ้งการจากหลักสูตรและทักษะท่ีต้องการจากการสัมภาษณเ์ชงิลึก 

ความรูท้ี่ต้องการจากหลักสูตร ทักษะที่ต้องการ 

รายการ ความถี ่ ระดับ

ความส้าคัญ

เฉลี่ย* 

รายการ ความ

ถี ่

ระดับ

ความส้าคัญ

เฉลี่ย* 

พื้นฐานทางสถิต ิ 36 3 ความรับผิดชอบ 53 5 

การใช้งานโปรแกรม Excel 47 4 การสื่อสารและ

ประสานงาน 

45 4 

การเขียนแบบและอา่นแบบ 31 4 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 16 3 

การออกแบบอุปกรณช์ว่ยท างาน 26 3 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 44 4 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 38 3 การแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

47 5 

เครื่องมือทางคุณภาพ 49 4 ความคิดสร้างสรรค ์ 16 3 

ระบบประกันคุณภาพ 42 3 การท างานเป็นทีม 53 5 

การวเิคราะห์ต้นทุน 33 2 อื่น ๆ 5  

พื้นฐานการขึ้นรูปวัสด ุ 26 2    

การวางแผนการผลิตและการจัด

ตารางการผลิต 

16 3    

การบ ารุงรักษาแบบทวผีล 12 2    

การปรับปรุงกระบวนการผลิต 43 5    

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 35 3    

การอ่านและเขียนโปรแกรมควบคุม

การท างานของเครื่องจักร 

8 3    

การปรับปรุงผังโรงงาน 12 2    

การออกแบบและวางผังโรงงาน 2 2    

การทดสอบวัสด ุ 3 2    

อื่น ๆ 2     

* คะแนนเต็ม 5 คะแนน      
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ตารางที่ 2 การจ าแนกกลุ่มความรู้ รายการความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง และอายุงานท่ีต้องการใช้ 

กลุ่มความรู ้ รายการความรู้ อายุงาน 

การควบคุมงานและการแก้ไขปัญหา

หนา้งาน 

พื้นฐานทางสถิต ิ

การใช้งานโปรแกรม Excel 

การเขียนแบบและอา่นแบบ 

การออกแบบอุปกรณช์ว่ยท างาน 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

เครื่องมือทางคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพ 

การวเิคราะห์ต้นทุน 

พื้นฐานการขึ้นรูปวัสดุ 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

การอ่านและเขียนโปรแกรม ควบคุมการท างานของ

เครื่องจักร 

การปรับปรุงผังโรงงาน 

การทดสอบวัสด ุ

1-3 ป ี

การออกแบบระบบงาน การเขียนแบบและอา่นแบบ 

ระบบประกันคุณภาพ 

การวเิคราะห์ต้นทุน 

การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต 

การออกแบบและวางผังโรงงาน 

มากกวา่ 3 ปี 

การบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพ 

การวเิคราะห์ต้นทุน 

การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต 

การบ ารุงรักษาแบบทวผีล 

การออกแบบและวางผังโรงงาน 

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 

มากกวา่ 5 ปี 

 

2. การสัมภาษณเ์ชงิลึกกับผู้เรียน 

การสัมภาษณก์ลุ่มนักเรียนท่ีก าลังจะเข้ามาศกึษาและนิสิตปัจจุบันในหลักสูตรโดยมุง่เน้นท่ีทัศนะคติเกี่ยวกับ

การท างานของวศิวกรอุตสาหการและความคาดหวังเมื่อส าเร็จการศึกษาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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แผนภูมท่ีิ 2 ผลการสัมภาษณ์ถึงลักษณะงานเมื่อส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามกลุ่มผู้เรียน 

 

 
 
 

3. การสัมภาษณเ์ชงิลึกกับผู้ส าเร็จการศึกษา 

การสัมภาษณ์บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 17 ราย โดยมุง่เนน้ท่ีทัศนะคตใินการท างานด้านวศิวกรรม

อุตสาหการ ความรู้ท่ีได้น าไปใช ้และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เชงิลึกบัณฑิตจ าแนกตามกลุม่อุตสาหกรรมและความรู้ท่ีใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม รายการ จ้านวน ระดับความส้าคญั

เฉลี่ย* 

ประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 12 ราย   

 พื้นฐานทางสถติิ 12 5 

 การใช้งานโปรแกรม Excel 12 5 

 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยท างาน 8 3 

 การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา 11 4 

 เครื่องมอืทางคุณภาพ 12 5 

 ระบบประกันคุณภาพ 9 5 

 การวิเคราะหต้์นทุน 4 2 

 การวางแผนการผลติและการจัดตารางการผลิต 12 3 

 การปรับปรุงกระบวนการผลติ 12 5 

 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 3 3 

 การอ่านและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักร 2 2 

 การปรับปรุงผังโรงงาน 4 2 

ประกอบชิ้นส่วน

ยานยนต์ 

ผู้รับการสัมภาษณ์ 3 ราย   

 พื้นฐานทางสถติิ 3 5 

 การใช้งานโปรแกรม Excel 3 3 

 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยท างาน 1 3 

 การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา 2 5 

 เครื่องมอืทางคุณภาพ 3 4 

 ระบบประกันคุณภาพ 3 5 

 การวางแผนการผลติและการจัดตารางการผลิต 1 5 

 การปรับปรุงกระบวนการผลติ 1 4 

 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 2 2 

ขึน้รูปพลาสติก ผู้รับการสัมภาษณ์ 2 ราย   

 การใช้งานโปรแกรม Excel 1 4 

 เครื่องมอืทางคุณภาพ 2 4 

 ระบบประกันคุณภาพ 2 4 

 การวางแผนการผลติและการจัดตารางการผลิต 2 3 

 การปรับปรุงกระบวนการผลติ 2 4 

 การบ ารุงรักษาแบบทวีผล 2 3 

 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 2 3 

* คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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4. แนวทางการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

จากข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ และท า

การจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งบัณฑิตส่วนใหญ่จะท างานอยู่ในสถานประกอบการในกลุ่มการประกอบ

ชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ ์และกลุ่มอุตสาหกรรมขึ้นรูปผลิตภัณฑ ์ดังนัน้แนวทางการก าหนดน้ าหนัก

ความส าคัญให้กับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตท่ีท างานอยูใ่นสายงานการประกอบชิ้นส่วนเป็นล าดับแรก และน าข้อมูล

ท่ีได้รับท้ังหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยอาศัยหลักการของแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพเพื่อหาเปอร์เซ็นต์คะแนนของ

รายการเทียบกับคะแนนรวมท้ังหมด 

 

 

 
 

โดย %Si คือ เปอร์เซ็นต์คะแนนของรายการเทียบกับคะแนนรวมท้ังหมด 

  M คือ จ านวนรายการ 

  Si คือ คะแนนรายการท่ี 1 

  Wi คือ น้ าหนักความส าคัญของรายการท่ี i 

  Fj คอื ความถี่ตามกลุม่อุตสาหกรรมท่ี j 

  Wj คือ น้ าหนักความส าคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี j 

  N คือ จ านวนกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ซึ่งสามารถสรุปพร้อมท้ังท้ังเรียงล าดับและจัดกลุ่มความส าคัญได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ประมวลผลการจ าแนกความส าคัญของกลุ่มความรู้ดว้ยหลักการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ 

รายการ 

น ้า
หน

ักค
วา
มส

้าค
ัญ

 

กลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

   

ปร
ะก

อบ
ชิ น

ส่ว
น 

แป
รร
ูป

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ

 ์

ขึ น
รูป

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ
์ 

คะ
แน

นร
วม

 

%
 ค
ะแ

นน
รว
ม 

กล
ุ่มค

วา
มส

้าค
ัญ

 

2 1 1 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต 5 30 5 8 365 13.86 กลุ่มท่ี 1 

เครื่องมือทางคุณภาพ 4 40 4 5 356 13.52  

การใช้งานโปรแกรม Excel 4 40 5 2 348 13.21  

ระบบประกันคุณภาพ 3 40 1 1 246 9.34 กลุ่มท่ี 2 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 3 33 2 3 213 8.09  

พื้นฐานทางสถิต ิ 3 31 4 1 201 7.63  

การเขียนแบบและอา่นแบบ 4 19 4 8 200 7.59  

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน 3 24 3 8 177 6.72  

การออกแบบอุปกรณช์ว่ยท างาน 3 19 2 5 135 5.13 กลุ่มท่ี 3 

การวเิคราะห์ต้นทุน 2 21 5 7 108 4.10  

พื้นฐานการขึ้นรูปวัสดุ 2 17 1 8 86 3.26  

การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต 3 12 2 2 84 3.19  

การปรับปรุงผังโรงงาน 2 9 1 2 42 1.59 กลุ่มท่ี 4 

การบ ารุงรักษาแบบทวผีล 2 3 4 5 30 1.14  

การอา่นและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ

เครื่องจักร 

3 1  7 27 1.03  

การทดสอบวัสด ุ 2 1  3 10 0.38  

การออกแบบและวางผังโรงงาน 2 1  1 6 0.23  

รวม 50    2634 100.00  
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5. การเชื่อมโยงรายวชิาเข้ากับความต้องการดา้นความรู้ 

การน าข้อมูลความรู้ท่ีต้องการท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาและค าอธิบาย  

ของรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2555  

ซึ่งได้ผลดังนี ้
 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ท่ีต้องการกับรายวชิาท่ีมีอยูใ่นหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555 

ความรู้ที่ต้องการ รายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

พื้นฐานทางสถิต ิ สถิตวิศิวกรรม 

การใช้งานโปรแกรม Excel - ไมม่ ี- 

การเขียนแบบและอา่นแบบ เขียนแบบวศิวกรรม 

การออกแบบอุปกรณช์ว่ยท างาน เขียนแบบวศิวกรรม 

การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 

วศิวกรรมเครื่องมือ 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 

เครื่องมือทางคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ 

การวเิคราะห์ต้นทุน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

พื้นฐานการขึ้นรูปวัสด ุ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชง้าน 

กรรมวธีิการผลิต 1 

กรรมวธีิการผลิต 2 

การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิต การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 

การบ ารุงรักษาแบบทวผีล วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 

การจัดการคุณภาพ 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชง้าน 

กรรมวธีิการผลิต 1 

กรรมวธีิการผลิต 2 

การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 

วศิวกรรมเครื่องมือ 

การควบคุมคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ 

เขียนแบบวศิวกรรม 

การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 
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ความรู้ที่ต้องการ รายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

วศิวกรรมเครื่องมือ 

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชง้าน 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

การอ่านและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ

เครื่องจักร 

กรรมวธีิการผลิต 1 

กรรมวธีิการผลิต 2 

ปฏบัิตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 

การผลิตอัตโนมัต ิ

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และ

งานวศิวกรรม 

การปรับปรุงผังโรงงาน เขียนแบบวศิวกรรม 

กรรมวธีิการผลิต 1 

กรรมวธีิการผลิต 2 

การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

การออกแบบและวางผังโรงงาน เขียนแบบวศิวกรรม 

กรรมวธีิการผลิต 1 

กรรมวธีิการผลิต 2 

การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดบิ 

วศิวกรรมความปลอดภัย 

การทดสอบวัสด ุ วัสดุวิศวกรรม 

การควบคุมคุณภาพ 

 

6. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มคุณลักษณะเฉพาะและกลุ่มคุณลักษณะ

ท่ัวไปซึ่งสามารถก าหนดได้จากผลลัพธ์ขา้งต้นได้ ดังนี้ 

กลุ่มคุณลักษณะเฉพาะด้านความรู้ ประกอบด้วยกลุม่ความส าคัญที่ 1 

พบว่าความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรม Excel นั้นไม่ได้มีอยู่ในรายวิชาของหลักสูตร ดังนั้นควรมีการเพิ่ม

ห้อข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ลงในรายวิชาของหลักสูตร นอกจากนี้ในส่วนของความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการนัน้มกีระจายอยูใ่นรายวชิาของหลักสูตรอยู่แลว้แตย่ังขาดการบูรณาการร่วมกัน

กับระหว่างรายวชิา ซึ่งอาจท าได้โดยการเพิ่มเตมิเป็นรายวชิาบูรณาการเพื่อให้เกิดความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการ  
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กลุ่มคุณลกัษณะท่ัวไปดา้นความรู้ ประกอบด้วยกลุม่ความส าคัญที่ 2 ถึง 4 

พบว่าความรู้ดังกล่าวมีอยู่ในรายวิชาของหลักสูตรแล้ว แต่อาจต้องจัดโครงสร้างให้อยู่ในกลุ่มรายวิชาแกน

ของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ให้กับนิสิตทุกคน เนื่องจากในบางรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องนั้นจัดอยู่ ในกลุ่ม

รายวชิาเลอืกเฉพาะทาง 

ส าหรับกลุ่มคุณลักษณะด้านทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานน้ันพบวา่ มกีารสอดแทรกอยู่ในรูปแบบ

ของกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหลักสูตรอยูแ่ล้ว ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นจากผลการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ใชบั้ณฑิต 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การด าเนนิการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามแบบสอบถามจากงานวจิัยนี้มีอัตราการตอบกลับท่ีต่ ามาก ดังนัน้

การอาศัยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจึงมสี่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีจะน ามาประกอบ 

การตัดสินใจ โดยนอกจากกรอบค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณแ์ลว้ ผู้สัมภาษณ์จะตอ้งสังเกตุสภาวะแวดล้อมการท างาน

ของสถานประกอบการเพื่อต้ังค าถามเฉพาะหนา้ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานะการณ์ 

นอกจากนี้ ข้อมูลการตอบกลับของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้นก็มีอัตราการตอบกลับท่ีต่ ามาก  

ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิธีการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวในรูปแบบอื่นทางอ้อม เช่น การติดตาม

ภาวะการณท์ างานของบัณฑิต ความก้าวหน้าในงานของบัณฑิต เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลท่ีได้รับในการด าเนินงานวจิัยน้ี สามารถสรุปถึงความตอ้งการทางความรู้และทักษะ

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มความรู้เฉพาะทาง (Specific Knowledge) ประกอบด้วย 

1.1. ความรู้การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม Microsoft Excel กับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

1.2. ความรู้การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 

2. กลุ่มความรู้ท่ัวไป (Generic Knowledge) ประกอบด้วย 

2.1. ความรู้ทางด้านระบบประกันคุณภาพ 

2.2. ความรู้ทางด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

2.3. ความรู้ทางด้านการออกแบบอุปกรณอ์ านวยความสะดวกในการท างาน 

2.4. ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ต้นทุน 

3. ทักษะ (Skills) 

3.1. ความรับผิดชอบ 

3.2. การท างานเป็นทีม 

3.3. การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

3.4. การตดิตอ่ประสานงาน 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา 

สัญญาเลขท่ี RD60058 

ขอขอบคุณบุคคลากรและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่วา่จะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีให้การสนับสนุนท้ังด้านค าปรึกษา ข้อมูลประกอบงานวิจัย และการด าเนินงานวจิัย

ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 

ขอขอบคุณนิสิต คณาจารย์ และบัณฑิต ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึง

บุคคลากรผู้เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนและเสียสละเวลาในการข้อมูลอันเป็น

ประโยชนป์ระกอบงานวจิัยช้ินนี้ 
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การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของฟลิ์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่โดย

วธิีการสปาร์คส้าหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์ 

Synthesis and Characterization of TiO2 Thin Film by Sparking Method for 

Perovskite Solar Cell Applications 
 

กมลทิพย์ จติใจเลิศงาม1, สุดารัตน์ ควรอนุรักษ์พนา1, พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์1, ส าเริง นราแก้ว2  

และ ปัทมา อภิชัย1* 

Kamontip Jitjailoedngam1, Sudarat Khuananurakphana1, Pattanasuk Tipparak1, Samroeng Narakaew2 

and Pattama Apichai1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาผลของเวลาท่ีใช้ในการสปาร์ค ความหนาของฟิล์ม และอุณหภูมิท่ีใช้ส าหรับเผาอบอ่อนต่อ

สมบัตขิองฟิลม์บางไททาเนียมไดออกไซด์ส าหรับการน าไปประยุกตใ์ชก้ับเซลล์แสงอาทติย์ชนดิเพอรอฟซ์ไกด์ ตัวอยา่ง

ฟิล์มบางมีความหนาประมาณ 330-350 นาโนเมตร ถูกเคลือบลงบนแผ่นรองกระจกด้วยกระบวนการสปาร์ค  

ซึ่งควบคุมความหนาของฟิล์มด้วยการหมุนแผ่นกระจกพื้นท่ี 1×1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นน าฟิล์มไปเผาอบอ่อนท่ี

อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณสมบัติทางโครงสร้างและทางแสง โดยโครงสร้าง

พื้นผิวของไททาเนียมไดออกไซด์ศึกษาด้วยเคร่ืองกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและยืนยันปริมาณของ 

ไททาเนียมและออกซิเจนด้วยเคร่ืองวิเคราะห์การกระจายตัวของรังสีเอ็กซ์ ผลการวิเคราะห์การสั่นของโมเลกุลด้วย

เทคนิครามานสเปกโทรสโคปีพบว่าไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ให้โครงสร้างเฟสแบบ 

อนาเทส ผลการวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีพบว่าไททาเนียม  

ไดออกไซด์ท่ีสังเคราะห์ได้มคี่าของแถบชอ่งวา่งพลังงานเท่ากับ 3.33 อเิล็กตรอนโวลต์และสามารถดูดกลนืแสงในช่วง

ความยาวคลื่น 300 ถึง 700 นาโนเมตร 
 

ค้าส้าคัญ:   วธีิการสปารค์, โครงสร้างเฟสแบบอนาเทส 
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Abstract  
 The aim of this work was to characterize and evaluate the sparking times, the film thickness and the 

annealed temperatures on the properties of titanium dioxide thin films for perovskite solar cell applications.  The 

thin films of about 330-350 nm thickness were successfully deposited onto glass substrates by sparking process. 

To obtain a uniform film thickness, the substrate was moved rotate around an area of 1×1 cm2
.  The films were 

annealed at 500 oC for 1 hr. The morphological and optical properties were investigated. The surface morphology 

of TiO2 was studied using Scanning electron spectroscopy (SEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) 

analysis confirm contents of titanium and oxygen. Raman spectra reveal the annealed samples at 500 oC are the 

anatase phase. The optical properties of TiO2are studied by using Ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy. The 

optical band gap energy is found to be 3.33 eV and absorbtion is cover the wavelength range from 300 nm to 

700 nm. 
 

Keywords:   Sparking method, Anatase phase 
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บทน้า 
เซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ข้อดีของพลังงาน

แสงอาทิตย์ก็คือ เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ข้อจ ากัดท่ีท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ถูกใช้

อย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ในยุคแรกคือ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน ซึ่งซิลิกอนท่ีใช้ต้องมคีวาม

บริสุทธ์ิสูง ท าให้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัดซิลิกอน จึงท าให้มีราคาแพง มีค่าใช้จ่ายมากในการผลิตเพื่อให้ได้

ซิลิกอนท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง เป็นเหตุให้มีการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการของเซลล์

แสงอาทิตย์จะพบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ในยุคหลังจะใช้สารท่ีมีต้นทุนในการผลิตท่ีถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับซิลิกอน แต่

ให้ประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียง ซึ่งเซลล์แสงอาทติย์ชนดิเพอร์โรฟสไกป์เป็นเซลลแ์สงอาทิตย์ท่ีถูกค้นพบขึ้นมาใหม ่จึงเป็น

ท่ีน่าสนใจของนักวจิัย เพราะพึ่งถูกค้นพบแตใ่ห้คา่ประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่เซลลแ์สงอาทติย์ชนดิอื่น 

โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์จากเพอร์โรฟสไกป์จะประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ ชั้นท่ีหนึ่งชั้น

กระจก เคลือบขั้วโลหะน าไฟฟ้าไฟฟ้าโปร่งแสง ท าหน้าท่ีเป็นวัสดุฐานรองและขั้วแอโนดซึ่งนิยมใช้วัสดุกลุ่มดีบุก

ออกไซด์เจือด้วยฟลูออไรน์ (FTO) ในชั้นท่ีสองชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ มีหน้าท่ี เชื่อมระหว่างสารเพอร์โรฟสไกป์กับ

กระจก FTO เพื่อให้อิเล็กตรอนท่ีผลิตได้จากสารสารเพอร์โรฟสไกป์เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และชั้นท่ีสามชั้น 

Mesoporous Metal Oxide เชน่ ไทเทเนยีมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์ท่ีมีโครงสร้างรูพรุนสูง ซึ่งมีหนา้ที่เป็นท่ียึดเกาะ

ของสารสารเพอร์โรฟสไกป ์ชัน้ท่ีสี่ชัน้วัสดุน าส่งโฮล หนา้ที่ส าคัญของช้ันนี้คือป้องกันการสัมผัสระหวา่งขั้วโลหะกับชั้น

ท่ีสามท่ีมีสารเพอร์โรฟสไกป์ผสมอยู่และชั้นสุดท้ายช้ันขั้วไฟฟ้าเคาน์เตอร์มีหนา้ท่ีรับโฮลและท าให้ครบวงจรโดยท่ัวไป

ท าจากโลหะ เช่น ทองอะลูมิเนียมหรือแคลเซียมอะลูมิเนียม ในงานวจิัยน้ีจะท าการพัฒนาในส่วนของชัน้ Mesoporous 

Metal Oxide โดยเลือกไทเทเนียมไดออกไซด์เนื่องจากไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารประกอบออกไซด์ของ

โลหะไททาเนียม ซึ่งมีความเสถียรต่อปฏิกิริยาเคมี (Chemical Stability) ไม่มีความเป็นพิษ (Non-toxic Nature) และ

ราคาไมแ่พง (Low Cost) 

การสังเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์นั้นมีเทคนิคในการเตรียมได้หลากหลาย เช่น โซลเจล (Sol-gel) 

[1] ไฮโดรเทอมอล (Hydrotermal) [2] สปัตเตอร์ร่ิง (Sputtering) [3] พลาสมาและล าไอออน (Plasma and Ion Beam 

Assisted) [4] เรเซอร์ (Laser) [5] และเทคนิคการสปาร์ค (Sparking) [6] โดยการวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการสปาร์คเนื่อง

จากเป็นเทคนิคท่ีงา่ย ราคาถูก และได้อนุภาคระดับนาโน [7] อกีด้วย  

วัสดุอปุกรณ์และวิธีการศกึษา 

ฟิล์มไททาเนียมและไททาเนียมท่ีเจือด้วยธาตุคอปเปอร์ ถูกเตรียมบนพื้นผิวกระจกขนาดกว้างเท่ากับ 1 

เซนติเมตร ยาวเท่ากับ 1 เซนติเมตร และหมุนด้วยพัดลมไฟฟา้เพ่ือเกลี่ยให้อนุภาคที่ตกลงมากระจายตัวไมก่ระจุกอยู่ท่ี

ใดท่ีหนึ่ง โดยเคร่ืองสปาร์คแบบสองหัว จะใช้ลวดไททาเนียม (ความบริสุทธ์ิ 99.99%, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 

มิลลิเมตร) และลวดคอปเปอร์ (ความบริสุทธ์ิ 99.99%, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร) ดังภาพท่ี 1 ซึ่งจะตั้งให้

ปลายลวดของแต่ละหัวห่างกัน 1 มิลลิเมตร และให้กระจกสไลด์ห่างจากปลายลวด 5 มิลลิเมตร อีกท้ังปรับให้แรงดัน

ของหัวสปาร์คหลักและหัวสปาร์ครองเท่ากันคือ 3.0 กิโลโวลต์ ท าการสปาร์คเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที 

เพื่อหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมของเวลาการสปาร์คท่ีจะได้ความหนาของฟิล์มท่ีต้องการ จากนั้นเมื่อทราบเงื่อนไขของเวลา

ในการสปาร์คแล้ว จึงน าฟิล์มท่ีสปาร์คได้ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 400, 450 และ 500 และ 550 องศาเซลเซียส เพื่อหา

เงื่อนไขของฟิล์มท่ีจะท าให้ได้เฟสของไททาเนียมไดออกไซด์แบบผสมระหว่างเฟสอนาเทส แล้วจึงน าฟิล์มท่ีผ่าน
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กระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นไปศึกษาและวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

และวิเคราะห์หาธาตุด้วยเทคนิคการวัดการกระจายตัวของรังสีเอ็กซ์ (EDS) การสั่นของโมเลกุลด้วยเทคนิครามาน 

สเปกโทรสโคปี และวิเคราะห์การดูดกลืนรังสีด้วยเคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสซิเบิลสเปกโทรสโคปีของฟิล์มบางไททา-

เนยีมไดออกไซด์ 

 

 

ภาพที ่1 แผนภาพของเครื่องสปารค์แบบ 2 หัว ภายใต้บรรยากาศการไหลของอารก์อน 

ผลการศึกษา 

  ผลการศกึษาลักษณะเฉพาะ 

 ในงานวิจัยคร้ังนี้ได้ออกแบบการทดลอง โดยการหาเงื่อนไขของความหนาของฟิล์มสปาร์ค ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้

ฟิล์มสปารค์มีความหนาที่แตกตา่งกัน คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีให้ ค่าของตัวเก็บประจุในวงจร ความห่างของปลายลวดในแต่

ละหัวและความห่างของปลายขดลวดกับแผ่นรองรับอนุภาค อีกท้ังเวลาท่ีใชใ้นการสปารค์  

 ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ก าหนดตัวแปรควบคุมไว้ ได้แก่ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ีให้ของหัวสปาร์คหลักและหัวส

ปารค์ รองเท่ากัน คือ 3.0 กิโลโวลต์ ความห่างของปลายลวดในแตล่ะหัวเท่ากับ 1 มลิลเิมตร ความห่างของปลายลวด

กับแผ่นกระจกสไลด์เท่ากับ 5 มิลลิเมตร จากนั้นหาเงื่อนไขของความหนาของฟิล์ม โดยจะท าการสปาร์คฟิล์ม  ไททา

เนียมไดออกไซด์ท่ีเวลาต่างกัน โดยจะท าการสปาร์คเป็นเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที จากนั้นน าฟิล์มท่ีได้

ตรวจสอบความหนาดว้ยภาพถ่ายจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงดังรูปท่ี 1 พบวา่ ท่ีเวลา 30 และ 60 นาที 

(รูปท่ี 2 ก-ข) ฟิล์มท่ีได้มีลักษณะการก่อตัวของชั้นฟิล์มยังไม่สมบูรณ์เป็นแผ่นท่ัวผิวกระจกสไลด์ ท่ีเวลา 90 นาที 

(ภาพท่ี 2 ค) ฟิล์มท่ีได้มีลักษณะการฟอร์มตัวเป็นแผ่นฟิล์มท่ัวท้ังแผ่นกระจกสไลด์และวัดความหนาได้ประมาณ 347 

นาโนเมตร และท่ีเวลา 120 นาที (รูปท่ี 2 ง) ฟิล์มท่ีได้มลีักษณะเกาะกันเป็นชัน้ของฟิล์มท่ัวท้ังกระจกสไลด์และมีความ

หนาประมาณ 1 ไมโครเมตร ซึ่งความหนาท่ีเหมาะสมในการน าฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ไปใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์ควรมคีวามหนาไม่เกิน 500 นาโนเมตร 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายแสดงความหนาของฟิลม์ไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีสปารค์เป็นเวลา 

 (ก) 30 (ข) 60 (ค) 90 และ (ง) 120 นาที 

ดังนั้นในงานวจิัยนี้จึงเลือกเงื่อนไขของเวลาในการสปาร์คท่ีเวลา 90 นาที ซึ่งฟิล์มท่ีได้จะมีความหนาประมาณ 

350 นาโนเมตร เนื่องจากลักษณะของฟิล์มท่ีได้มีความแน่นและก่อตัวกันเป็นชั้นฟิล์มท่ีสมบูรณ์มากกว่าในกรณี

ท่ีสปารค์เป็นเวลาสั้นกว่า 30 และ 60 นาที ซึ่งฟิลม์ยังคงมีลักษณะของความพรุนและไม่ก่อตัวเป็นแผ่นฟิลม์ท่ีสมบูรณ์

อยู่ ในขณะท่ีหากท าการสปาร์คเป็นเวลานานกว่า 90 นาที ฟิล์มท่ีได้ก็จะมีความหนามากกว่า 500 นาโนเมตร  

ซึ่งไม่เหมาะกับการน าไปประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์ ภาพถ่ายแสดงภาคตัดขวางของฟิล์มบาง

ไททาเนียมไดออกไซด์ รูปท่ี 3 ก-ข ที่สปาร์คเป็นเวลา 90 นาที พบว่าความหนาท่ีได้มคีวามหนาอยู่ในช่วง 330-350 

นาโนเมตร 
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ภาพที่ 3 แสดงภาพถา่ยความหนาของฟิลม์ไททาเนียมท่ีสปารค์เป็นเวลา 90 นาที  

 เมื่อทราบเงื่อนไขของเวลาในการสปาร์คแล้วนั้น น าฟิล์มสปาร์คท่ีสปาร์คเป็นเวลา 90 นาที ไปท าการ

วเิคราะห์หาธาตุด้วยเทคนคิการวัดการกระจายตัวของรังสีเอ็กซ์ ผลการทดลองแสดงดังในรูปท่ี 4 พบวา่ลักษณะฟิล์ม

ไททาเนียมไดออกไซด์ซึ่งมีลักษณะของอนุภาคจับกันเป็นก้อน และสามารถยืนยันการเกิดของฟิล์มไททาเนียมได

ออกไซด์ คือ ผลการวเิคราะห์มีเพยีงธาตุไททาเนียมตอ่ออกซิเจนเท่านัน้ แสดงดังภาพท่ี 4 

 

  

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายสัณฐานวทิยาของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีสปารค์เป็นเวลา 90 นาทภาพและการวเิคราะห์

หาธาตุด้วยเทคนิคการวัดการกระจายตัวของรังสีเอ็กซ ์

 

( ) 

( ) 
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ในการทดลองนี้ได้ท าการน าฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีผ่านกระบวนการสปาร์คเป็นเวลา 90 นาที มาเผาท่ี

อุณหภูมิต่างกันคือ อุณหภูมิ 400, 450, 500 และ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที เพื่อหาเงื่อนไขในการเผา 

ผลการวิเคราะห์การสั่นของโมเลกุลด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี พบว่าฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเผาท่ี

อุณหภูมิ 400 และ 450 องศาเซลเซียส เกิดเฟสของไททาเนียมไดออกไซด์แบบอนาเทส แต่พีคของอนาเทสท่ีเกิดขึ้น

ยังไม่เด่นชัดเมื่อเทียบกับพีคของฟิล์มท่ีเผาท่ีอุณหภูมิเท่ากับ 500 องศาเซลเซียส และเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิเท่ากับ  

550 องศาเซลเซียส จะเกิดเฟสของไททาเนียมไดออกไซด์ผสมระหว่างอนาเทสและรูไทล์ แสดงดังรูปท่ี 5 ซึ่งเฟสท่ี

เหมาะสมในการน าฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ไปประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์นั้นควรเป็นไททา

เนียมไดออกไซด์ท่ีมีเฟสเป็นอนาเทสเท่านั้น เพราะเป็นเฟสท่ีมีค่าพื้นท่ีผิวและความพรุน (Spacific surface area)  

สูง [8] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้เงื่อนไขของการเผาฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ คือ เผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 60 นาที โดยพีคของอนาเทส คือ 148, 405, 519 และ 638 cm-1 และพีคของรูไทล์ คือ 448 และ 612 cm-1  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ W. Thongsuwan และคณะ [6] 

 

ภาพที่ 5 การวเิคราะห์การสั่นของโมเลกุลด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปีของฟิล์มท่ีสปารค์ 

เป็นเวลา 90 นาที หลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 400, 450, 500 และ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที  

  

 ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีสปาร์คเป็นเวลา 90 นาที และผ่านกระบวนการเผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศา-

เซลเซียส นาน 60 นาที จะถูกน ามาวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเคร่ืองอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

ซึ่งจากรูปท่ี 6 จะพบว่าฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเตรียมได้นั้นสามารถดูดกลืนแสงได้ตั้งแต่ช่วงยูวีจนถึงแสงท่ีตา

มองเห็น ชว่งความยาวคลื่นประมาณ 300-700 นาโนเมตร 
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ภาพที่ 6 แสดงการดูดกลนืแสงของฟิลม์บางททาเนียมไดออกไซด์ 

 โดยการค านวณค่าแถบช่องวา่งของพลังงาน (Eg) ของฟิลม์ไททาเนียมไดออกไซด์ แสดงดังรูปท่ี 7 พบวา่ค่าแถบ

ชอ่งว่างพลังงานของไทเทเนียมไดออกไซด์มีคา่เท่ากับ 3.33 อเิล็กตรอนโวลต์ (eV) ซึ่งผลการทดลองนี้ตรงกับงานวิจัย

ของ Thimsen และคณะ [9]  ท่ีรายงานไว้ว่ าค่าของแถบช่องว่างพลังงานของไททาเนียมไดออกไซด์ ใน 

การทดลองมคี่าประมาณ 3.31 eV 

 

ภาพที่ 7 แสดงกราฟระหวา่ง (αhν)2 และ hν ของฟิลม์บางไททาเนียมไดออกไซด ์
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สรุปผลการทดลอง 
ในการทดลองนี้สามารถเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิคการสปาร์ค โดยเงื่อนไขใน

การสปาร์คคือ ท าการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยการสปร์คเป็นเวลา 90 นาที และผ่านกระบวนการ

เผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประยุกตใ์ชก้ับเซลล์แสงอาทิตยช์นิด

เพอรอฟไกด์ได้ส าเร็จคือ มีความหนาท่ีเหมาะสม คือ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีเตรียมด้วยเทคนิคการสปาร์ค

จะมคีวามหนาอยู่ในช่วง 330-350 นาโนเมตร มีความเหมาะสมในการยดึเกาะของตัวสารเพอร์โรฟสไกป์ คือ ลักษณะ

สัณฐานวิทยามีความพรุนและเป็นเฟสชนิดอนาเทสซึ่งมีพื้นท่ีผิวและความพรุนสูงสุด มีการดูดกลืนแสงตั้งแต่ในช่วง

ความยาวคลื่น 300 – 700 นาโนเมตร และฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีท าการสปาร์ค มีค่าของแถบช่องว่าง

พลังงานเท่ากับ 3.33 อเิล็กตรอนโวลต์ 
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การวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงชนิดหลายขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ด

คอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ส้าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 

The Analysis and Design in Multiple Winding High Frequency Transformer of 

Two Switch Forward Converter for PV Applications 
 

ไพโรจน์ แสงอ าไพ1* และ สันติพงษ์ คงแก้ว1 

Pairote Sangampai1* and Suntipong Khongkhaeo1  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงชนิดหลายขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ดคอน

เวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ส าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้วิธีไฟไนท์เอลิเมนตใ์นการวเิคราะห์และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมความเข้มสนามแม่เหล็กและพลังงานแม่เหล็กสะสมในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ชนิดหลายขดลวด

โดยจ าลองการท างานของวงจรมกีารเปลี่ยนแปลงกระแสโหลดท่ีเอาต์พุตหลัก ด้วยวธีิการออกแบบการวางขดลวดใน

แต่ละรูปแบบ ผลจากการวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กและพลังงานแม่เหล็กสะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

ทดลองค่าความเหนี่ยวน าร่ัว จะมีความสอดคล้องกันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางท่ีสามารถน าไปสู่การ

ออกแบบหมอ้แปลงความถี่สูงส าหรับวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ส าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทติย์  
 

ค้าสา้คัญ:   หมอ้แปลงความถีสู่ง, ฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์, ความเข้มสนามแม่เหล็ก, ไฟไนท์เอลเิมนต์  
 

Abstract  

 This paper presents an analysis and design of the multiple output high frequency transformer using Two 

Switch Forward Converter for PV Application.   The study the magnetic field intensity and energy stored in a 

multiple output high frequency transformer using Finite Element Method. The analysis made by observing behavior 

of device when change load current at the main output and compare multiple output high frequency transformer 

design. The results from the analysis of the magnetic field intensity and energy stored in high frequency transformer 

would be useful for design guidelines for multi- output planar transformers for Two Switch Forward Converter for 

PV Applications.  
 

Keywords: High frequency transformer, Two switch forward converter, Magnetic field intensity, Finite element 
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บทน้า 
การใช้งานวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายในปัจจุบันถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและถูกน าเพื่อน ามาเป็นแหล่งจ่าย

พลังงานใช้งานกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือสื่อสาร ในชนบทหรือท่ีห่างไกล อีกท้ังแนวโน้มการใช้ประยุกต์ใชง้าน

กับแหล่งจา่ยพลังงานเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ย่ิงมากขึ้น วงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์เป็นวงจรหนึ่งท่ี

ถูกน ามาพัฒนาและใช้งาน  ด้วยข้อดีของวงจรท่ีลดการสูญเสียในอุปกรณ์สวิตช์ขณะสวิตช์ (J.Martis et al.2017)  

อีกท้ังมีประสิทธิภาพสูงกว่าวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบหนึ่งสวิตช์ ตลอดจนสามารถขยายจ านวนเอาต์พุตของ

วงจรเพื่อใชง้านกับอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส์ท่ีต้องการแรงดันหลายระดับได้งา่ย (V.Wuti et al.2019)  แตย่ังคงมปัีญหาที่

การสูญเสียในวงจรและการสูญเสียตัวหมอ้แปลงความถี่สูงท่ีเกิดจากค่าความเหนี่ยวน าร่ัว ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาโดย

การเลอืกใช้และออกแบบหม้อแปลงท่ีเหมาะสม(J.Zhang et al.2014))โดยใชห้ม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์หรือหม้อ

แปลงแกนระนาบ ท่ีมีคุณลักษณะทางโครงสร้างช่วยลดความเหนี่ยวน าร่ัว (S.Tegen et al.2011)และ และชว่ยลดขนาด

ของวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายให้เล็กลง 
 

 
      ภาพที่ 1 วงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ส าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ 
 

      งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ 

ชนิดหลายเอาตพ์ุตส าหรับแหลง่จ่ายพลังงานเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ โดยลดการสูญเสียจากค่าความเหน่ียวน าร่ัวใน

ตัวหม้อแปลงความถี่สูง โดยการออกแบบและวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสนามแม่เหล็กและ

สนามแม่เหล็กสะสมท่ีเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงความถี่สูงด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ จากการออกแบบการพันและวางชุด

ขดลวดในแกนหม้อแปลงความถี่สูง และผลจากการวิเคราะห์และทดลองแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

สนามแม่เหล็กท่ีมีความสัมพันธ์กับการออกแบบวางชุดขดลวด ท่ีสามารถลดค่าความเหนี่ยวน าร่ัวโดยการควบคุม  

การเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงความถี่สูงของวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์  

เพื่อใชง้านส าหรับแหลง่จ่ายไฟพลังงานเซลล์แสงอาทติย์ได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 

แบบจ้าลองการวิเคราะห์หม้อแปลงความถี่สูง 

แบบจ าลองหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ซึ่งมีองค์ประกอบทางกายภาพท่ีมีแกนเฟอร์ไรท์และแผ่นชั้น

ขดลวด PCB ท่ีมีคุณสมบัติค่าการสูญเสียทางไฟฟ้าและค่าความเหนี่ยวน าร่ัวน้อยกว่าแกนหม้อแปลงรูปแบบอื่น ๆ 

และมีขนาดเล็กประหยัดพืน้ท่ีในการตดิตัง้โดยมีคา่พารามเิตอร์ท่ีมีความสัมพันธ์ในการวเิคราะห์ดังภาพท่ี 2 

 
                                    ภาพที่ 2 วงจรสมมูลตัวหมอ้แปลงความถี่สูงชนดิ 2 ขดลวด       

        
         การวเิคราะห์คา่การเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในตัวหมอ้แปลงความถี่สูงของแกน

พานาร์ ( S. Djuric ,2012) สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมจากค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (H) และสนามแม่เหล็กสะสม 

(Energy) ที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงจากรูป ดังในรูปท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 สนามแม่เหล็กในแกนหมอ้แปลงความถี่สูงชนดิ 2 ขดลวด 
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โดยรูปแบบการพันขดลวดโดยการจัดชั้นขดขดลวดเพื่อพิจารณาปริมาณสนามแม่เหล็กในพื้นท่ีการวางชั้น

ขดลวดของหมอ้แปลงความถี่สูงแกนพานารจ์ะขึน้อยูก่ับจ านวนชัน้การพันขดลวดท่ีมีกระแสไหลผ่าน (IP) ดังสมการ 
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 จ านวนรอบขดลวดในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์(N) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความหนาแน่น

สนามแม่เหล็ก (B) และขนาดแกนพื้นท่ีการพันขดลวดเฟอร์ไรท์ (AC) ตามกฎฟาราเดยแ์รงเคลื่อนไฟฟา้เหนี่ยวน า (Vdc) 

สามารถหาค่าความเหนี่ยวน าร่ัว (Llk)ในหม้อแปลงความถี่สูงท่ีมีสาเหตุจากเชื่อมโยงสนามแมเ่หล็กระหว่างชุดขดลวด

ไม่สมบูรณ์ โดยหม้อแปลงความถี่สูงจะประกอบไปด้วยขดลวดวงจร PCB ท่ีมีความกว้าง (hi) และความสูง (bw) ของ

ชัน้ขดลวดท่ีมีจ านวนชัน้ขดลวด (M) จึงสง่ผลตอ่การเกิดค่าความเหนี่ยวน าร่ัวในตัวหม้อแปลงดังในสมการท่ี 3 
              

                                             
2

2

iw
lk

w

hN l
L h

M b a

 
    

 


                                               (3) 

 

การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ 

การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงความถี่สูง ดังแสดงคุณสมบัติใน  

ตารางที่ 1 และคุณสมบัติการออกแบบหมอ้แปลงพลานารใ์นตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตหิมอ้แปลงความถี่สูงวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ 

Condition of the Experiment Two Switch Forward Converter 

Output Power 240W 

Input Voltage(Vin) 48VDC 

Auxiliary Output (Vo1) and Current 3.3VDC  (10A) 

Auxiliary Output (Vo2) and Current 5VDC  (15A) 

Main Output (Vo3) and Current 12VDC  (20A) 

Switching Frequency 100KHz 

Duty Cycle 0.45 

 

การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ชนิด 4  ขดลวด ด้วยแกนเฟอร์ไรท์ Planar ขนาด E64/10/50 

ชนิด 3F4 โดยมีการออกแบบการวางช้ันขดลวดด้วยช้ันแผ่น PCB หนา 0.8 mm ดังในภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
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WP1

WS1

WS2

WS3

8T 4Layer

3T 1Layer

4T 1Layer

4T 2Layer

 
ภาพที่ 4 หมอ้แปลงความถี่สูงชนดิ 4 ขดลวด 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตหิมอ้แปลงความถี่สูงแกนพานารช์นิด  4 ขดลวด 

Condition of the Experiment  Planar Transformer 

Winding PCB Turns PCB Layer PCB Width 

Primary  Wp 8 Turns 4 Layer 1.0 mm. 

Secondary Ws1 3 Turns 1 Layer 1.8 mm. 

Secondary Ws2 4 Turns 1 Layer 2.5 mm. 

Secondary Ws3 4 Turns 2 Layer 3.2 mm. 
 

 
ภาพที่ 5 หมอ้แปลงความถี่สงูแกนพานาร์  

 



2148 

 
 

-Proceeding- 

 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยา่งต าแหนง่การวางชุดขดลวดหมอ้แปลงความถีสู่งแกนพานาร ์รูปแบบท่ี 1 
 

รูปแบบการวางขดลวดหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ 

การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกน     

พานาร์ โดยเปรียบเทียบการออกแบบชุดขดลวดเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบท่ี 1 วางชุดขดลวดซ้อนช้ันเรียงตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 2 แบบแยกชุดขดลวดอินพุตประกบขดลวดเอาต์พุต และรูปแบบท่ี 3 แบบแยกชุดขดลวดอินพุตและชุด

เอาต์พุตในต าแหน่งแกนกลางหม้อแปลง โดยให้มีการน ากระแสพิกัดในการทดสอบดังตารางท่ี 1 ในวงจรคอนเวอร์

เตอร์แบบสองสวติช์ 
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ภาพที่ 7 รูปแบบการวางชุดขดลวดหมอ้แปลงความถี่สูงแกนพานาร ์ รูปแบบท่ี 1 - รูปแบบท่ี 3 

 

ผลการศึกษา 

                     การวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ จากรูปแบบการวางชั้นขดลวดใน

หม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ (FEMM 4.2)  โดยการจ าลองการวิเคราะห์ความเข้ม

สนามแม่เหล็กในต าแหน่งแกนกลางของพื้นท่ีพันขดลวดในหม้อแปลงความถี่สูงและวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก  

ดังภาพท่ี 7 และแสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเอาต์พุตโหลด  

ท้ัง 3 รูปแบบ 
  

 
 

ภาพที่ 8 ต าแหนง่การวเิคราะหค์วามเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร ์
 

 
 

ภาพที่ 9 คา่ความเขม้สนามแมเ่หล็กหมอ้แปลงความถี่สูง รูปแบบท่ี 1 

เมื่อกระแสเอาตพ์ุตโหลด Io1=10A, Io2=10A และ Io3=5A 
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ภาพที่ 10 คา่ความเขม้สนามแมเ่หล็กหมอ้แปลงความถี่สูง รูปแบบท่ี 1 

เมื่อกระแสเอาตพ์ุตโหลด Io1=10A, Io2=10A และ Io3=20A 
 

                 เมื่อทดสอบและจ าลองการเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กในตัวหมอ้แปลงความถี่สูงท้ัง 3 รูปแบบ 

จะมีปริมาณค่าความเข้มสนามแม่เหล็กท่ีแตกต่างกัน ท้ังอัตราการเปลี่ยนแปลงและค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก ดังใน

ภาพท่ี 11 ถึงภาพท่ี 13 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในการจ าลองพฤติกรรมท่ีกระแสเอาต์พุตโหลด Io1=10A, 

Io2=10A และ Io3เปลี่ยนแปลง 5A  ถึง 20A ในแต่ละรูปแบบจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกัน โดยการค่า

ความเข้มสนามแม่เหล็กท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนอ้ยท่ีสุดในรูปแบบท่ี 3 และมากที่สุดในรูปแบบท่ี 1  

 

 
 

ภาพที่ 11 คา่ความเขม้สนามแมเ่หล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร ์Type1 

เมื่อกระแสเอาตพ์ุต Io1, Io2 ท่ี 10A, และกระแสเอาตพ์ุต Io3 เปลี่ยนแปลง 5A - 20A 

 

 
ภาพที่ 12 ค่าความเข้มสนามแมเ่หล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ Type2 
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เมื่อกระแสเอาตพ์ุต Io1, Io2 ที่ 10A, และกระแสเอาตพ์ุต Io3 เปลี่ยนแปลง 5A - 20A 

 

 
ภาพที่ 13 คา่ความเขม้สนามแมเ่หล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ Type3 

เมื่อกระแสเอาตพ์ุต Io1, Io2 ที่ 10A, และกระแสเอาตพ์ุต Io3 เปลี่ยนแปลง 5A - 20A 

 

 
                     ภาพที่ 14 เปรียบเทียบค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร ์ 

                                  เมื่อกระแสเอาตพ์ุต Io1, Io2 ที่ 10A, และกระแสเอาตพ์ุต Io3 = 20A 
 

 
 ภาพที่ 15 เปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็กสะสมในหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ 

เมื่อกระแสเอาตพ์ุต Io1, Io2 ที่ 10A, และกระแสเอาตพ์ุต Io3 เปลี่ยนแปลง 5A ถึง 20A 
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การทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ 
การวิเคราะห์และออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์เพื่อศึกษา

ปริมาณค่าความเหนี่ยวน าร่ัวท่ีท าให้เกิดการสูญเสียในตัวหม้อแปลงความถี่สูง โดยใช้แบบจ าลองการวิเคราะห์ 

Extended Cantilever Model ศึกษาค่าความเหนี่ยวน าร่ัว โดยการออกแบบและทดสอบตามคุณสมบัติดังตารางท่ี 2  

ดังในภาพท่ี 16 และภาพท่ี 17 

 
ภาพที่ 16 หมอ้แปลงความถี่สูงแกนพานาร์ท่ีใชใ้นการทดสอบ 

 

 
ภาพที่ 17 หมอ้แปลงความถี่สูงในวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์ 
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ตารางที่ 3 ผลการวัดคา่ความเหนี่ยวน าร่ัวในหม้อแปลงความถีสู่งแกนพานาร ์ชนดิ 3 เอาตพ์ุต 

Inductance parameter Measure values 

Type 1 Type 2 Type 3 

Lp 568  µH 442.3 µH 285 µH 

Ls1 26 µH 24.6 µH 18.4 µH 

Ls2 24.8 µH 21.2 µH 15.6 µH 

Ls3 38 µH 18.6 µH 13 µH 
           

จากการทดสอบค่าความเหนี่ยวน าร่ัวท่ีเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงความถี่สูงแกนพานาร์ชนิด 4 ขดลวด โดยผล

การวเิคราะห์คา่ความเหน่ียวน าร่ัว ในตารางท่ี 1 จะเห็นว่าค่าความเหนี่ยวน าร่ัวท่ีเกิดขึ้นในจาดการออกแบบหมอ้แปลง

พานาร์ท้ัง 3 รูปแบบ จะเห็นค่าความเหนี่ยวน าร่ัวในรูปแบบท่ี 3 จะมีค่าความเหนี่ยวน าร่ัวน้อยกว่า รูปแบบท่ี 1 และ

รูปแบบท่ี 2 ส่งผลให้เมื่อน าไปทดสอบในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ การเกิดแรงดันสไปค์มีค่าน้อย

กว่ารูปแบบอื่น ดังรูปท่ี 18 และรูปท่ี19 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแรงดันระหว่างหม้อแปลงความถี่สูงแกน    

พานาร์ชนดิ 3 เอาตพ์ุต รูปแบบท่ี 1 และ รูปแบบท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 18 สัญญานแรงดันเอาตพ์ุตหมอ้แปลงความถี่สูงแกนพานาร์ Type1 
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ภาพที่ 19 สัญญานแรงดันเอาตพ์ุตหมอ้แปลงความถี่สูงแกนพลานาร ์Type3 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การวิเคราะห์และการออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงชนิดหลายขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบ

สองสวิตช์เพื่อใช้งานส าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กจาก

ความเข้มสนามแม่เหล็กขณะวงจรน ากระแส โดยเปรียบเทียบรูปแบบการออกแบบ ใน 3 ลักษณะ จะเห็นได้วา่กระจาย

ชั้นขดลวดแผ่น PCB ส่งผลต่อค่าความเหนี่ยวน าร่ัวลดน้อยลง  และเมื่อน าไปทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงชนิดหลาย

ขดลวดในวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวิตช์ จะให้เห็นถึงค่าสัญญานท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบท่ี 3 จะมีค่า

สัญญานดีกว่ารูปแบบอื่นๆ ซึ่งวิธีการออกแบบดังกล่าวสามารถน าไปสู่เพื่อออกแบบใช้งานหม้อแปลงความถี่สูงชนิด

หลายขดลวดในวงจรฟอร์เวร์ิดคอนเวอร์เตอร์แบบสองสวติช์เพื่อใชง้านส าหรับเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้วยเงินงบประมาณ 

ประจ าป ี2562  

  



2155 

 
 

-Proceeding- 

 

เอกสารอ้างอิง 
J.Martis ,P.Vorel , J.Knobloch. (2017,June). Two-switch forward converter efficiency optimization.          

International Conference on Environment and Electrical Engineering. Milan, Italy. 

Virot Wuti , Amata Luangpol , Kaweewat Tattiwong , Anan Sopin , Phaophak Sirisuk , Chanin Bunlaksananusorn, 

(2019) . Performance Comparison between a two-switch and RCD clamp forward converters. 5th 

International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST). Luang Prabang, 

Laos. 

Jun Zhang, Ziwei Ouyang, Maeve C. Duffy, Michael A. E. Andersen, and William Gerard Hurley. (2014). Leakage 

Inductance Calculation for Planar Transformers with a Magnetic Shunt Transformer. IEEE IEEE Trans. 

on Industrial Electronics, vol. 50, no. 6, pp.4107 – 4112. 

Stegen, S.; Junwei Lu; (2011). Structure Comparison of High Frequency Planar Power Integrated Magnetic Circuits, 

Magnetics IEEE Transactions on, vol.47, no.10, pp.4425- 4428. 

S. Djuric, G. Stojanovic, M. Damnjanovic, M. Radovanovic, and   E. Laboure (2012). Design modeling, and 

analysis of a compact planar transformer”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 48, no. 11, 

pp.4135-4138.  

 

  



2156 

 
 

-Proceeding- 

 

 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกรท่ีเหมาะสมกับ

ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Yield Trial Evaluation of Field Corn Pre-Commercial Variety in Upper 

Northern Provinces Zone 2: Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan 
 

วีรพงษ์ วรรณสมพร1* และ บุญฤทธิ์ สินค้างาม1 

Weerapong Wannasomporn1* and Bunyarit Sinkangam1 
 

บทคัดย่อ 
 ปลูกทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of 

Phayao Maize Improvement, UMPI) ในไร่เกษตรกรร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ระหวา่งเดอืน ธันวาคมถึง

กันยายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ จ านวน 2 ซ้ า จ านวน 15 พันธ์ุ เพื่อทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ลูกผสมท่ีเหมาะสมกับภาคเหนือตอนบน คัดเลือกจากลักษณะทางการเกษตร พบว่า พันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 5 

อันดับแรก คือ UPFT7, UPFT1, UPFT9, UPFT6, และ UPFT8 (1,769, 1,460, 1,361, 1,300, และ 1,219 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามล าดับ) ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบ ได้แก่ พันธ์ุ KU1, 9898C, NS3, KU1, NK6253, P3582, NSX152097, KSX5614, 

KSX5720, CP639 และ PAC139 เท่ากับ 1,298, 1213, 1,169, 1,173, 1,272, 1,285, 1,255, 1,317, 1,346, 1,292 และ 

1,405  กโิลกรัม/ไร่ ตามล าดับ 
 

ค้าส้าคัญ:   ข้าวโพดเลีย้งสัตว,์ ลูกผสม, ภาคเหนอืตอนบน 
 

Abstract  

 University of Phayao Maize Improvement (UPMI) project was conducted field corn hybrid trials in farmer’s 

fields comparing with the commercial varieties in Phayao during December - September 2019. The objective has 

found the suitable of field corn hybrid variety in Northern provinces.  The trial composed of 15 entries, then 

experimental design was RCBD with 2 replications. Selection of good agricultural characters lines was conducted. 

The result showed that the highest yield of five hybrids were UPFT7, UPFT1, UPFT9, UPFT6, and UPFT8 (1,769, 

1,460, 1,361, 1,300, and 1,219 kg. / rai, respectively) .  While, the check varieties were KU1, 9898C, NS3, KU1, 

NK6253, P3582, NSX152097, KSX5614, KSX5720, CP639 and PAC139 ( 1,298, 1213, 1,169, 1,173, 1,272, 

1,285, 1,255, 1,317, 1,346, 1,292 and 1,405 kg./rai, respectively) 
 

Keywords:   Field corn, Hybrids, Upper Northern 
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บทน้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย โดยเนื้อท่ี ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา และ

มูลค่าของผลผลิตตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2551-2560) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2562) รายงานว่าประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในล าดับท่ี 21 ของโลก โดยในปีเพาะปลูก 2560/61 

ประเทศไทยมีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 6.55 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 6.44 ล้านไร่ ในปีเพาะปลูก 2559/60 ร้อยละ 1.67 และมี

ผลผลิต 4.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.39 ล้านตัน ในปีเพาะปลูก 2559/60 ร้อยละ 9.82 นอกจากนี้ยังมีผลผลิตเฉลี่ย

ตอ่ไร ่736 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 681 กิโลกรัม ในปีเพาะปลูก 2559/60 ร้อยละ 8.08 เนื่องจากมีโครงการสง่เสริมการ

ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปีเพาะปลูก 2560/61 และมีปริมาณน้ าฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ

ข้าวโพดท้ังในรุ่น 1 (ฤดูฝน) และ รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ในดา้นการตลาด ปี 2556/57 

- 2560/61 ประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 6.40 ล้านตัน ในปี 2556/57 เป็น 

8.10 ล้านตัน ในปี 2560/61 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 ต่อปี ส าหรับพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยส่วน

ใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามล าดับ 1) ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย 

พะเยา แพร่ และน่าน พื้นท่ีปลูกร้อยละ 26.23 2) ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ 

พื้นท่ีปลูกร้อยละ 20.41 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และ

ชัยนาท พื้นท่ีปลูกร้อยละ 16.06 ขณะท่ีในปี 2558 ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 199.60 ตัน 

มูลค่า 15.74 ล้านบาท (ฝ่ายพันธ์ุพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร , 2559) ในขณะท่ีมี 

การส่งออกเมล็ดพันธ์ุ 21,803.79 ตัน มูลค่า 1,882.81 ล้านบาท ดังนั้น การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดในปัจจุบัน จึงจ าเป็น

อย่างมากที่จะต้องใชพ้ันธ์ุท่ีสามารถปรับตัวได้เฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ีมากที่สุด และเพื่อตอบสนองกลุ่มเกษตรกร หรือ

กลุ่มลูกค้าเฉพาะพื้นท่ีได้อย่างดี (ชลวุฒิ และแก้วทอง, 2543) โดยเฉพาะภาคเหนือตอนซึ่งเป็นพื้นท่ีมีการเพาะปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีข้อจ ากัดเร่ืองสภาพแวดล้อมการปลูกข้าวโพดและเชื้อ

พันธุกรรม พบว่า ทางภาคเหนือมักมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ า ในช่วง พ.ย.- ก.พ. ท าให้การเจริญเติบโตล่าช้า 

รวมท้ังการเก็บเกี่ยวช้า หากปลูกช้าจะมีปัญหาในเร่ืองอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอกไหม ผสมเกสร ท าให้มีปัญหาด้าน

การตดิเมล็ด และท่ีส าคัญจะตอ้งเก็บเกี่ยวให้ทันในรอบการท านาปอีกีครัง้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องหาพันธ์ุท่ีมีอายุค่อนขา้ง

สั้น และปรับตัวได้ด ี 

จากปัญหาท่ีกลา่วมาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตมิหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา

พันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมท่ีให้เสถียรภาพของผลผลิตสูง องค์ประกอบผลผลิตท่ีดี และเหมาะสมกับพื้นท่ี

ภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยด าเนินงานภายใต้  “โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพด

มหาวทิยาลัยพะเยา” มาระยะหนึ่ง จนได้สายพันธ์ุแท้ และสร้างพันธ์ุลูกผสมเบือ้งต้นปลูกทดสอบในระดับสถาณี ซี่งใน

ขั้นตอนถัดไปจ าเป็นอย่างยิ่ง คือการทดสอบลูกผสมก่อนการค้าในไร่เกษตรกรท่ีต้องใช้แปลงขนาดใหญ่ โดยมี

เป้าหมายให้ได้มาซึ่งพันธ์ุลูกผสมท่ีจ าเพาะเจาะจงกับพื้นท่ีดังกล่าว 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ในปลายฤดูฝน ปี 2560   

ปลูกสายพันธ์ุแท้ชั่วท่ี 7 จ านวน 91 สายพันธ์ุ ซึ่งผสมกับตัวทดสอบ จ านวน 6 สายพันธ์ุ ได้แก่ TF1, TF3, 

Ki48, Ki60, UP1, และ UP2 ตามล าดับ โดยท าการคัดเลอืกสร้างคู่ผสมในรูปแบบพบกันหมด (Diallel corssing) ในกลุ่ม

ของตัวทดสอบ (tester) ได้คูผ่สม 15 คู่ผสม ท าการคัดเลอืกให้คะแนนลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ 

การบันทึกขอ้มูล  

เก็บข้อมูลด้านลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ เช่น วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50%  

(นับจากวันแรกท่ีให้น้ า) ลักษณะความสูงต้น ความสูงต าแหน่งฝัก (โดยวัดจากฐานต้นถึงใบธง และข้อฝักบนสุดฝัก

แรก) คะแนนเปลือกหุ้มฝัก ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตท่ีส าคัญ เช่น ความยาวฝัก (ซม.) ความยาวในส่วนท่ีติดเมล็ด 

(ซม.) ความกว้างฝัก (ซม.) จ านวนแถวตอ่ฝัก (แถว) จ านวนเมล็ดต่อแถว (เมล็ด) เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ (%) ความชื้น

ของเมล็ดขณะเก็บเกี่ยว (%) และผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร)่ 

ปลูกทดสอบเพื่อประเมินลูกผสมเบื้องต้น (Preliminary hybrids) ในฤดูแล้ง ปี 2561  

ประเมินลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตเบือ้งต้นลูกผสม จ านวน 15  คู่ผสม โดยใชร้ะยะการปลูก 75x 20 

เซนติเมตร แถวยาว 3 เมตร วางแผนการทดลองแบบ Partially balanced lattice ร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบจ านวน 3 

พันธ์ุ ได้แก่ NSX152011, CP639, NS3 ในพื้นท่ีแปลงทดลองระดับเกษตรกร ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา โดยคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ เช่น อายุค่อนข้างสั้น ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง 

ระบบรากแข็งแรง การตอบสนองตอ่ปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

ปลูกทดสอบเพื่อประเมินลูกผสม (Experimental hybrids) ในฤดูต้นฝน ปี 2562 

 ประเมินปลูกทดสอบลูกผสมท้ัง 14 คู่ผสม ท่ีคัดเลอืกได้จาก Preliminary hybrids ในพืน้ท่ีจังหวัด พะเยา วาง

แผนการทดลองแบบ Partially balanced lattice โดยใช้ระยะการปลูก 75x20 เซนติเมตร แถวยาว 5 เมตร คัดและ

ประเมินผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ ร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบ จ านวน 12 พันธ์ุ ได้แก่ KU1, 9898C, 

NS3, KU1, NK6253, P3582, NSX152097, KSX5614, KSX5720, CP639, PAC139 และ NSX152011 บันทึกลักษณะ

การเกษตรท่ีส าคัญ และองค์ประกอบของผลผลิตตามล าดับ 
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ผลการศึกษา 

การปลูกประเมินสายพันธุ์แท้ในปลายฤดูฝน ปี 2560      

จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวส์ายพันธ์ุแท้ท่ีพัฒนาจากโครงการปรับปรุงพันธ์ุ (UPMI) จ านวน 91 สายพันธ์ุ 

ในปลายฤดูฝน 2017L ได้ท าการบันทึกข้อมูลลักษณะส าคัญทางการเกษตร พบวา่ ทุกสายพันธ์ุมีคะแนนความแข็งแรง

ของต้นกล้า (1-5) เฉลี่ยเท่ากับ 2.52 ในขณะท่ีวันสลัดละอองเกสร และวันออกไหมมีค่าอยู่ในช่วง 54-78 วัน และ 

59-82 วัน ตามล าดับ ในสว่นของการประเมินการเกิดโรคทางใบ (1-5) ได้แก่ โรคราน้ าค้าง โรคใบไหมแ้ผลใหญ่ และ

โรคใบไหม้แผลเล็ก พบว่า ทุกสายพันธ์ุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92, 4.44 และ 4.96 ตามล าดับ ส าหรับคะแนนการหักล้ม

ของล าต้นและราก (1-5) มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.52 และ 4.14 ตามล าดับ ในส่วนความสูงต้น และต าแหน่งฝักของทุกสาย

พันธ์ุมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 158 ซม. และ 78 ซม. ในลักษณะของเปลือกหุ้มฝัก (1-5) ของทุกสายพันธ์ุ พบว่า ทุกสายพันธ์ุมี

เปลือกหุ้มปิดจนถึงปลายฝักมีค่าเฉลี่ย 3.80 นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะเมล็ดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 

ได้แก่ เมล็ดหัวแข็ง (Flint) เมล็ดหัวบุบ (Dent) และเมล็ดกึ่งแข็ง (Semi dent) ซึ่งได้คัดเลือกปลูกทดสอบและประเมิน

สายพันธ์ุในฤดูกาลตอ่ไป (Table 1 ) 

ปลูกทดสอบเพื่อประเมินลูกผสมเบื้องต้น (Preliminary hybrids)   

 จากการปลูกประเมินคัดเลือกลูกผสมเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกจากลักษณะทางการเกษตรในฤดูแล้ง ปี 2561 

จ านวน 15 คู่ผสม พบวา่ คู่ผสมท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ UPFT1, UPFT6, UPFT9, UPFT8 และ UPFT10 

ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,293, 1,242, 1,226, 1,196 และ 1,139 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบ ได้แก่ 

พันธ์ุ NSX152011, CP639 และ NS3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,240, 1,284 และ 1,199 ตามล าดับ (Table 2 ) 

ปลูกทดสอบเพื่อประเมินลูกผสม (Experimental hybrids)  

 จากการปลูกประเมินเพื่อคัดเลือกลูกผสมเบื้องต้น (Preliminary hybrids) ในฤดูตน้ฝน ปี 2562 โดยพิจารณา

จากองค์ประกอบลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญสามารถคัดเลือกลูกผสมท่ีมีแนวโน้มปรับตัวท่ีดีจ านวน 14 คู่ผสม 

พบว่า คู่ผสมท่ีให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ UPFT7, UPFT1, UPFT9, UPFT6 และ UPFT8 ให้ผลผลิตเฉลี่ย

เท่ากับ 1,769, 1,460, 1,361, 1,300 และ 1,219 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบ ได้แก่ พันธ์ุ KU1, 

9898C, NS3, KU1, NK6253, P3582, NSX152097, KSX5614, KSX5720, CP639 และ PAC139 เท่ากับ 1,298, 1213, 

1,169, 1,173, 1,272, 1,285, 1,255, 1,317, 1,346, 1,292 และ 1,405  กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ (Table 3 ) โดยการ

ด าเนินงานขั้นต่อไปคัดเลือกคู่ผสมท่ีให้ผลผลิตท่ีสูงท้ัง 5 คู่ผสม ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบนท้ัง 4 จังหวัดตอ่ไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญฤทธ์ิ และธรีวัฒน์ ,2559) ได้ท าการปลูกทดสอบลูกผสม

เบื้องต้นโดยวิธีตรงและวิธีสลับ และปลูกทดสอบพบว่าลูกผสมท่ีได้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบ และนอกจากนี้

ลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญอื่น ๆ มแีนวโนม้ท่ีดเีชน่กัน 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการด าเนินงานภายใต้โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPMI) เพื่อทดสอบพันธ์ุ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมท่ีเหมาะสมกับภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน สามารถ

พัฒนาสายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี จ านวน 91 สายพันธ์ุ ดังกล่าว เพื่อสร้างลูกผสม ท่ีสามารถปรับตัว

เข้ากับพื้นท่ี ซึ่งได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง และแผนการด าเนินงานขั้นตอนถัดไปคัดเลือกลูกผสมท่ีได้จากการปลูก

ทดสอบเพื่อประเมินลูกผสม (Experimental hybrids) 3-5 พันธ์ุ ท่ีมีแนวโน้มท่ีดี ท าการปลูกทดสอบผลผลิตร่วมกับ

พันธ์ุเปรียบเทียบในฤดูกาลถัดไป  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย 

(สกว.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก) ขอบคุณบุคลากรทุกท่านจากกองบริหาร

งานวิจัย โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPMI) ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ กรมวิชาการ

เกษตร และบริษัทเมล็ดพันธ์ุ ท่ีให้ความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ ์สถานท่ี รวมท้ังเกษตรกรท่ีให้ใช้แปลงในครัง้นี้ 
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Table 1 A 91 number of UPFC S7 lines. 

No. Lines Pedigree No. Lines Pedigree 

1 UPFC01 UPFC001-1-1-1-1-1-3-2 47 UPFC47 UPFC047-1-1-1-1-1-4-3 

2 UPFC02 UPFC002-1-1-2-1-1-2-3 48 UPFC48 UPFC048-1-1-1-1-1-3-2 

3 UPFC03 UPFC003-1-2-1-1-1-4-5 49 UPFC49 UPFC049-1-1-1-1-1-1-3 

4 UPFC04 UPFC004-1-1-2-1-1-3-2 50 UPFC50 UPFC050-1-1-1-1-1-3-2 

5 UPFC05 UPFC005-2-1-1-1-1-6-3 51 UPFC51 UPFC051-1-1-1-1-1-1-4 

6 UPFC06 UPFC006-1-1-1-1-1-3-7 52 UPFC52 UPFC052-3-1-1-1-1-1-3 

7 UPFC07 UPFC007-2-1-1-1-1-1-6 53 UPFC53 UPFC053-1-1-1-1-1-5-3 

8 UPFC08 UPFC008-2-2-1-1-1-1-5 54 UPFC54 UPFC054-1-1-1-1-1-3-7 

9 UPFC09 UPFC009-1-1-1-1-1-2-7 55 UPFC55 UPFC055-1-1-1-1-1-5-4 

10 UPFC10 UPFC010-2-1-1-1-1-4-1 56 UPFC56 UPFC056-1-1-1-1-1-3-1 

11 UPFC11 UPFC011-1-1-1-1-1-3-8 57 UPFC57 UPFC057-1-1-1-1-1-4-1 

12 UPFC12 UPFC012-1-1-1-1-1-4-2 58 UPFC58 UPFC058-1-1-1-1-1-3-5 

13 UPFC13 UPFC013-3-1-1-1-1-1-3 59 UPFC59 UPFC059-1-1-1-1-1-3-1 

14 UPFC14 UPFC014-1-1-1-1-1-3-7 60 UPFC60 UPFC060-1-1-1-1-1-2-3 

15 UPFC15 UPFC015-1-1-1-1-1-2-3 61 UPFC61 UPFC061-1-1-1-1-1-3-2 

16 UPFC16 UPFC016-1-1-1-1-1-4-2 62 UPFC62 UPFC062-1-1-1-1-1-3-4 

17 UPFC17 UPFC017-2-1-1-1-1-1-2 63 UPFC63 UPFC063-1-1-1-1-1-8-7 

18 UPFC18 UPFC018-2-1-1-1-1-1-3 64 UPFC64 UPFC064-1-1-1-1-1-2-1 

19 UPFC19 UPFC019-1-1-1-1-1-2-3 65 UPFC65 UPFC065-1-1-1-1-1-3-4 

20 UPFC20 UPFC020-1-1-1-1-1-3-2 66 UPFC66 UPFC066-1-1-1-1-1-2-1 

21 UPFC21 UPFC021-1-1-1-1-1-1-2 67 UPFC67 UPFC067-1-1-1-1-1-2-3 

22 UPFC22 UPFC022-2-1-1-1-1-1-3 68 UPFC68 UPFC068-1-1-1-1-1-1-2 

23 UPFC23 UPFC023-1-1-1-1-1-1-2 69 UPFC69 UPFC069-1-1-1-1-1-1-4 

24 UPFC24 UPFC024-1-1-1-1-1-3-3 70 UPFC70 UPFC070-1-1-2-1-1-1-4 

25 UPFC25 UPFC025-1-1-1-1-1-2-4 71 UPFC71 UPFC071-1-1-1-1-1-2-1 

26 UPFC26 UPFC026-2-1-1-1-1-1-3 72 UPFC72 UPFC072-6-1-1-1-1-3-2 

27 UPFC27 UPFC027-1-1-1-1-1-3-4 73 UPFC73 UPFC073-4-1-1-1-1-3-5 

29 UPFC29 UPFC029-1-1-1-1-1-4-2 75 UPFC75 UPFC075-1-1-1-1-1-4-2 

30 UPFC30 UPFC030-1-1-1-1-1-2-2 76 UPFC76 UPFC076-2-1-1-1-1-3-2 

31 UPFC31 UPFC031-1-1-1-1-1-3-1 77 UPFC77 UPFC077-3-1-1-1-1-3-4 

32 UPFC32 UPFC032-1-1-1-1-1-3-2 78 UPFC78 UPFC078-4-1-1-1-1-3-2 

33 UPFC33 UPFC033-2-1-1-1-1-1-3 79 UPFC79 UPFC079-2-1-1-1-1-3-1 
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No. Lines Pedigree No. Lines Pedigree 

34 UPFC34 UPFC034-1-1-1-1-1-2-2 80 UPFC80 UPFC080-4-1-1-1-1-3-2 

35 UPFC35 UPFC035-1-1-1-1-1-1-2 81 UPFC81 UPFC081-4-1-1-1-1-3-1 

36 UPFC36 UPFC036-1-1-1-1-1-4-5 82 UPFC82 UPFC082-5-1-1-1-1-2-3 

37 UPFC37 UPFC037-2-1-1-1-1-3-2 83 UPFC83 UPFC083-2-1-1-1-1-5-1 

38 UPFC38 UPFC038-1-1-1-1-1-4-3 84 UPFC84 UPFC084-3-1-1-1-1-2-1 

39 UPFC39 UPFC039-1-1-1-1-1-7-2 85 UPFC85 UPFC085-1-1-1-1-1-2-4 

40 UPFC40 UPFC040-2-1-1-1-1-1-5 86 UPFC86 UPFC086-5-1-1-1-1-3-6 

41 UPFC41 UPFC041-1-1-1-1-1-3-2 87 UPFC87 UPFC087-1-1-1-1-1-2-4 

42 UPFC42 UPFC042-1-1-1-1-1-6-2 88 UPFC88 UPFC088-3-1-1-1-1-2-1 

43 UPFC43 UPFC043-1-1-1-1-1-3-2 89 UPFC89 UPFC089-1-1-1-1-1-4-3 

44 UPFC44 UPFC0441-1-1-1-1-4-2 90 UPFC90 UPFC090-1-1-1-1-1-1-6 

45 UPFC45 UPFC045-1-1-1-1-1-5-3 91 UPFC91 UPFC091-1-1-1-1-1-1-5 

46 UPFC46 UPFC046-1-1-1-1-1-5-4    
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Table 2 Mean of agronomic characters of the 15 F1 hybrids and 3 check varieties; trial was conducted at the University of Phayao in 2018 dry season.  

Hybrids 
Day to 50 %  

 Grain Yield 
Height (cm.) Lodging (1-5)1/ 

Foliar 
Sheeling    moisture 

Grain 

at 15% moisture Disease Type 

Tassel silk (Kg./rai) plant ear Root Stalk (1-5)1/ (%) (%)   

FT1 77 78 1293 248 153 3.0 3.0 3.5 85.7 29.7 O,SD 

FT2 77 79 984 231 139 3.3 3.3 3.3 87.5 28.3 O,F 

FT3 80 81 1063 250 161 3.0 3.0 3.3 75.0 30.1 O,F 

FT4 80 82 813 230 136 3.0 3.0 3.0 78.2 28.7 O,F 

FT5 79 81 935 228 135 3.3 3.3 3.5 84.0 29.1 O,F 

FT6 77 78 1242 222 129 3.0 3.3 3.5 83.0 27.0 OY,F 

FT7 80 81 1111 249 155 3.0 3.0 3.3 86.6 30.2 OY,SD 

FT8 79 80 1196 239 142 2.8 2.8 2.5 84.6 27.5 OY,SD 

FT9 78 80 1226 229 136 2.8 2.5 2.5 85.0 27.1 OY,SD 

FT10 77 78 1139 235 141 3.3 3.0 3.3 77.5 28.1 O,F 

FT11 77 78 1012 219 137 3.3 3.0 3.5 84.0 26.2 O,F 

FT12 77 79 1010 231 140 3.3 3.0 3.0 85.0 27.2 O,F 

FT13 80 81 965 254 153 3.3 3.0 2.8 83.5 28.2 Y,F 

FT14 79 81 890 249 138 3.0 3.3 2.8 83.5 28.7 Y,SD 

FT15 83 84 471 185 102 2.5 2.0 2.0 66.7 27.1 O,F 

Average hybrids 78 80 1023 233 140 3.0 3.0 3.0 82.0 28.2   

NSX152011 65 66 1240 239 132 3.3 3.0 3.3 79.5 25.8 OY,SD 

CP639 75 76 1284 253 140 3.0 3.0 2.8 86.2 29.9 OY,SD 

NS3 77 78 1199 238 139 3.3 3.0 3.0 84.6 26.7 O,F 

Average checks 72 73 1241 243 137 3.2 3.0 3.0 83.4 28.3   

LSD 0.01 22.6 25.9 276.6 19.3 16.6 0.7 0.7 1.36 13.97 2.8   

F-value ** ** ** ** ** ns * ns ns **   

CV% 5.3 5.2 8.8 2.8 2.9 8.8 8.4 15.5 4.9 3.4   
1/Rating 1-5 ; 5 = poorest, 1 = best,** = Significant at the probability level 0.01. FT= fast track 
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Table 3 Mean of agronomic characters of the 14 F1 hybrids and 12 check varieties; trial was conducted at the University of Phayao in 2019 early rainy season.  

Hybrids 
Day to 50 %  

 Grain Yield 

Height (cm.) 
Lodging (1-

5)1/ 

Foliar 

Sheeling  
 

moisture 

Grain 

at 15% 

moisture 
Disease type 

Tassel silk (Kg./rai) plant ear Root Stalk (1-5)1/ (%) (%)   

FT1 56 57 1460 225 112 2.5 3.0 2.8 78.6 30.8 O,SD 

FT2 55 56 834 215 119 3.0 3.0 3.0 77.7 29.6 O,F 

FT3 56 56 1048 230 133 2.5 3.0 2.8 75.4 30.6 O,F 

FT4 54 55 1079 215 120 2.5 3.0 2.8 77.6 30.0 O,F 

FT5 54 56 1065 213 119 3.0 3.0 3.0 74.0 30.9 O,F 

FT6 54 56 1300 230 122 3.0 2.5 2.8 84.5 28.0 OY,F 

FT7 56 57 1769 255 155 2.5 3.0 2.8 84.1 30.2 OY,SD 

FT8 54 56 1219 235 148 2.5 3.0 2.8 81.7 31.1 OY,SD 

FT9 54 56 1361 225 128 2.5 3.0 2.8 84.3 29.0 OY,SD 

FT10 54 56 1201 230 140 3.0 2.5 2.8 82.4 27.1 O,F 

FT11 54 55 1169 205 110 3.0 2.5 2.8 83.4 25.8 O,F 

FT12 55 56 1150 200 118 2.5 2.5 2.5 82.6 26.9 O,F 

FT13 55 56 1102 210 103 3.0 2.5 2.8 81.9 30.4 Y,F 

FT14 54 55 1017 200 105 3.0 3.0 3.0 79.7 29.5 Y,SD 

Average hybrids 55 56 1198 221 123 2.8 2.8 2.8 80.6 29.2   
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KU2 55 56 1298 235 118 3.0 3.0 3.0 82.9 30.1 Y,SD 

9898C 54 56 1213 210 110 3.0 3.0 3.0 83.6 29.0 O,SD 

NS3 54 55 1169 230 129 3.0 3.0 3.0 83.1 28.0 O,F 

KU1 55 56 1173 235 125 2.5 2.5 2.5 82.0 31.0 Y,SD 

NK6253 54 55 1272 235 128 2.0 3.0 2.5 83.8 29.9 O,SD 

P3582 54 56 1285 250 138 3.0 2.5 2.8 79.6 30.9 Y,F 

NSX152097 55 56 1255 225 128 2.5 3.0 2.8 77.9 27.0 O,SD 

KSX5614 54 55 1317 240 138 3.0 2.5 2.8 80.6 30.8 O,F 

KSX5720 54 55 1346 214 140 3.0 3.0 3.0 82.4 29.4 O.F 

CP639 54 55 1292 245 133 3.0 3.0 3.0 80.4 30.9 OY,SD 

PAC139 55 56 1405 210 120 3.0 3.0 3.0 85.4 29.5 OY,SD 

NSX152011 53 53 1124 210 103 3.0 3.0 3.0 82.2 24.35 O,F 

Average checks 54 55 1263 228 126 2.8 2.9 2.9 82.0 29.2   

LSD 0.01 1.1 1.9 501.26 39.42 32.6 1.18 0.92 0.8  5.75 3.38   

F-value ** * ns * ** ns ns  ** ** **   

CV% 0.72 1.23 14.65 6.31 9.4 15.18 11.69 9.9  2.53 4.15   
1/Rating 1-5 ; 5 = poorest, 1 = best,** = Significant at the probability level 0.01. FT= fast track 
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ภาพแสดง ข้าวโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมดเีด่นในโครงการ UPMI  



2167 

 
 

-Proceeding- 

การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีศักยภาพ

การผลติในจังหวัดพะเยา  

The Combining Ability for Lines Selection on Highly Productive Capability of 

Waxy Corn in Phayao 
 

บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1*, ภาวินี จันทร์วิจติร1 และ สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน2 
Bunyarit Sinkangam1*, Pavinee Chanvichit1 and Surasak Wattapansorn2

 

 
 

บทคัดย่อ 

 จากการพัฒนาสายพันธ์ุแท้ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่และ 

มีศักยภาพพัฒนาเป็นพันธ์ุลูกผสมในจังหวัดพะเยาตั้งแต่ฤดูกาล 2011D สามารถพัฒนาสายพันธ์ุแท้ท่ีมีศักยภาพจ านวน  

7 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย UPWH37-3, H37-7, C47-6, F18-4, F18-6, D13-5 และ D13-7 พบว่ามีลักษณะทาง

การเกษตรท่ีดีและต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ได้ในระดับปานกลาง-ดี (3.7-4.4) วันออกดอกท้ังตัวผู้และตัวเมีย 

เท่ากับ 52-56 และ 52-57 วัน ตามล าดับ ผลผลิตต่อไร่ พบว่าผลผลิตท้ังเปลือกและปอกเปลือกสายพันธ์ุ D13-7 มีค่า

สูงท่ีสุด (1,274 และ 592 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ) เปอร์เซ็นต์การตัดฝาน พบว่า D13-5 มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 57.3% 

ตรวจสอบการแสดงออกของยีนแว๊กซี่ด้วย I2KI ท้ังละอองเกสรและเอนโดสเปอร์ม พบว่า ติดสีแดงท้ังหมด ประเมิน

สมรรถนะการผสมโดยการผสมแบบพบกันหมดได้คู่ผสมจ านวน 21 คู่ผสมปลูกทดสอบผลผลิตในฤดู 2113L พบว่า (1) มี

ปริมาณอะมโิลเพคตินเฉลี่ยเท่ากับ 97% (2) คู่ผสม C47-6 x D13-7 ให้น้ าหนักท้ังเปลือกสูงท่ีสุดเท่ากับ 2,126 กก.ต่อไร่ 

ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบเท่ากับ 1,571 กก.ต่อไร่ (3) คู่ผสม H37-7 x D13-7 ให้น้ าหนักปอกเปลือกสูงท่ีสุดเท่ากับ 1,447 

กก.ต่อไร่ ขณะท่ีพันธ์ุเปรียบเทียบเท่ากับ 1,407 กก.ต่อไร่ (4) การประเมินสมรรถนะการผสม พบว่าสายพันธ์ุ D13-7 ให้

ค่าสมรรถนะการผสมท่ัวไปของผลผลิตท้ังเปลือกและผลผลิตปอกเปลอืกดีท่ีสุด  
 

ค้าส้าคัญ:   สมรรถนะการผสม, ข้าวโพดข้าวเหนยีว, แวก๊ซียีน  
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Abstract  

 The development of waxy corn inbred lines in Phayao since 20 1 1D was sho wed that good agronomic 

characters and good defensive of Northern corn leaf blight (NCLB). Seven elite lines, UPWH37-3, H37-7, C47-

6, F18-4, F18-6, D13-5 and D13-7 were not only showed good agronomic characters and also defensed NCLB 

(raged 3.7 - 4.4). Moreover, days to flowering were 52 - 56 days (tasseling) and 52 - 57 days (silking). The 

economic yields, D13-7 was the highest in husked and dehusked yield (1 ,274 and 592 kg. /rai, respectively) . 

Cutting percentage, D13-5 was the highest (57.3%). Detecting wxwx expression by I2KI staining method, these 

elite progenies were stained in red of both (pollen and endosperm). To evaluate the combining ability for improving 

waxy corn F1 hybrid, then, the combining ability of 21 F1 hybrids was followed in 2013L. The results found that, 

(1) high amylopectin averaged 97% (2) the highest green weight was C47-6 x D13-7 (2,126 kg/rai), check was 

1,5971 kg/rai (3) the highest white weight was H37-7 x D13-7 (1,447 kg/rai), check was 1,407 kg/rai and (4) 

D13-7 was expressed the highest GCA of husked and dehusked yield.  
 

Keywords:   Combining ability, Waxy corn, wxwx gene  
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บทน้า (Introduction)  

การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวในปัจจุบันนิยมใช้พันธ์ุลูกผสม (F1 hybrid) มีจุดเด่นในด้านการให้ผลผลิตสูง       

มีความสม่ าเสมอของลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ จึงท าให้เป็นท่ีต้องการของตลาดผู้ค้าและผู้บริโภคข้าวโพดข้าว

เหนียวอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างเป็นล าดับจึงส่งผลท าให้ในหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐรวมและบริษัทเอกชนต่าง

มุ่งเน้นในการพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมกันมากยิ่งขึ้นโดยการศึกษาความสามารถของสมรรถนะในการ

รวมตัวของสายพันธ์ุ (Combining ability) เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในกระบวนพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าว

เหนยีวลูกผสมอยา่งมากเพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธ์ุพ่อแมแ่ละพันธ์ุลูกผสมท่ีดท่ีีสุด  ในขณะท่ีเกษตรกรจังหวัดพะเยาและ

จังหวัดใกล้เคียงมีการปลูกและนิยมบริโภคข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในพื้นท่ี

ภาคเหนอืตอนบนแต่เนื่องด้วยยังมีความตอ้งการพันธ์ุท่ีสามารถตอบสนองได้ดีกับพื้นท่ีภาคเหนอืตอนบน  ดังนั้น จาก

ความส าคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ด าเนินการพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีสามารถ

ตอบสนองได้ดีกับพื้นท่ีดังกล่าวภายใต้โครงการ “ปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา” (University of Phayao 

Maize Improvement: UPMI) ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งงานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ

ศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธ์ุท่ีเหมาะสมในการผลิตพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม    

2) เพื่อหาสายพันธ์ุพ่อ-แม่ท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม  โดยท าการศึกษาความสามารถในการ

รวมตัวท่ัวไปและความสามารถในการรวมตัวเฉพาะของข้าวโพดข้าวเหนยีวสายพันธ์ุแท้ 7 สายพันธ์ุ (Inbred lines) รว่ม

ไปกับการพัฒนาความตา้นทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight; NCLB) ตลอดจนการบันทึกข้อมูล

ลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรในการผลิตลูกผสม เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา (Materials and Methods) 

ปลูกคัดเลือกและผสมพันธุ์: จากการประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อสร้างลูกผสมท่ีมี

ศักยภาพการผลิตในจังหวัดพะเยาได้มีการพัฒนาภายใต้โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลั ยพะเยา 

(University of Phayao Maize Improvement; UPMI)ตั้งแต่ฤดูกาลท่ี 2011D โดยน าสายพันธ์ุแท้ (Inbred lines) ข้าวโพด

ข้าวเหนยีวท่ีพัฒนามาจากโครงการและมีศักยภาพในการปรับตัวท่ีดจี านวน 4 สายพันธ์ุ คือ UPWH0037, UPWC0047, 

UPWF0018 และ UPWD0013 ผสมกับสายพันธ์ุ Exow53 (สายพันธ์ุให้) ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพันธ์ุท่ีมีลักษณะความต้านทาน

ตอ่โรคใบไหม้แผลใหญ่ค่อนขา้งดีมากได้ลูกผสมช่ัวท่ี 1 จ านวน 4 คู่ผสม ท าการปลูก (2012E) เพื่อผสมกลับไปหาสาย

พันธ์ุให้ (Exow53)1 คร้ังได้ลูกผสมกลับชั่วท่ี 1 (BC1F1) จ านวน 4 คู่ผสม  จากนั้นปลูกเพื่อผสมตัวเอง 1 คร้ัง (2012L) 

พร้อมกับการคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีและมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่สามารถ

คัดเลือกได้จ านวน 7 สายพันธ์ุ ประกอบด้วย UPWH37-3 (H37-3), UPWH37-7 (H37-7), UPWC47-6 (C47-6), 

UPWF18-4 (F18-4), UPWF18-6 (F18-6), UPWD13-5 (D13-5) และ UPWD13-7 (D13-7) ท าการทดสอบสมรรถนะ

การรวมตัวของสายพันธ์ุท้ัง 7 สายพันธ์ุ โดยการปลูก (2013E) ผสมแบบพบกันหมด (Diallel crossing) ตามวิธีของ 

Griffing,s Method IV (Griffing, 1956) ได้ลูกผสมท้ังหมดจ านวน 21 คู่ผสม  ปลูกทดสอบผลผลิตในฤดูกาล 2013L วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) จ านวน 3 ซ้ า ขนาดแปลงย่อย 

(Plot size) แถวยาว 5 เมตร จ านวน 4 แถว ระยะปลูก 0.75 x 0.25 เมตร วิเคราะห์สมรรถนะการผสมท่ัวไป (GCA) 

(Table 1) ตลอดจนลักษณะส าคัญทางการเกษตรและชีวเคมีของข้าวโพดข้าวเหนียว สถานท่ีปลูกด าเนินการและ
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วิเคราะห์ผล ณ แปลงปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์  และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ผลการศึกษา (Results) 

พัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว: จากการพัฒนาประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวตามวิธีการปรับปรุงพันธ์ุ

มาตรฐาน  โดยวิธีผสมกลับเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ พบว่า สายพันธ์ุท่ีได้จ านวน 7 สายพันธ์ุ

มลีักษณะทางการเกษตรท่ีดแีละมีความสามารถในการตา้นทานตอ่โรคใบไหม้แผลใหญ่ได้ในระดับปานกลาง-ดี (3.7 - 

4.4) โดยเป็นการคัดเลอืกสายพันธ์ุแท้ร่วมกับการทดสอบการแสดงออกยีน wxwx โดยวิธี I2KI staining (Weatherwax, 

1922) พบว่า ทั้งละอองเกสรและเมล็ดสามารถย้อมติดสีแดงในทุกสายพันธ์ุ  ขณะท่ีเปอร์เซ็นต์อะมิโลเพคตินทุกสาย

พันธ์ุมีค่ามากกว่า 95% นอกจากนี้ยังสามารถพบปริมาณน้ าตาลท้ังท่ีเป็นปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และ non-reducing 

ได้ในทุกสายพันธ์ุในส่วนของวันออกดอกท้ังตัวผู้และตัวเมีย พบว่า อยู่ในช่วง 52 – 56 และ 52 – 57 วัน ตามล าดับ 

ขณะท่ีผลผลิตต่อไร่ พบว่า ผลผลิตท้ังเปลือกและปอกเปลือกสายพันธ์ุ D13-7 มีค่าสูงท่ีสุด (1,274 และ 592 กก.ต่อ

ไร่ ตามล าดับ) โดยท่ีสายพันธ์ุ D13-5 มีผลผลิตท้ังเปลือกและปอกเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติจาก D13-7 ส าหรับ

เปอร์เซ็นต์การตัดฝาน พบวา่ D13-5 มคี่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 57.3 (Table 1) 

 

Table 1 Means of biochemical and agronomic characters of 7 lines conducted at University of Phayao in 2013E. 

Line 
Amylopectin 

(%) 

Sugar                             

(mg/g) 

Day to flowering 

(day) 

Foliar 

diseases    

(1-5) 

 

Green 

weight 

(kg/rai) 

White 

weight 

(kg/rai) 

Cutting 

(%) 
TS1/ non-RS2/ Tassel Silk 

H37-3 97.1 85.2 51.0 52 52 3.8 704 364 40.6 

H37-7 97.2 77.3 14.9 55 56 4.4 785 339 36.7 

C47-6 96.0 48.3 45.1 53 55 4.3 1050 376 46.9 

F18-4 97.6 76.0 36.9 53 54 4.0 993 255 47.0 

F18-6 97.1 68.5 36.9 52 57 3.8 1171 321 40.4 

D13-5 97.0 59.0 71.5 50 52 3.9 1069 563 57.3 

D13-7 96.4 85.2 32.4 56 52 4.0 1274 592 49.6 

W1 96.8 73.4 35.9 56 56 3.7 905 414 45.0 

F-test ns ** ** ** ** ** ** ** ** 

LSD (0.05) 2.0 20.7 23.0 2.0 2.0 0.5 358 151 5.8 

CV (%) 0.87 14.55 12.18 12.11 11.90 15.78 19.98 14.98 15.48 

1/ TS = total sugar, 2/ non-RS = non-reducing sugar, ns = non-significant difference at P<0.05, *, ** = significant difference at P<0.05 and 

P<0.01 levels, respectively. 
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สมรรถนะการผสมและลักษณะทางการเกษตรพันธุ์ลูกผสม: จากการประเมินสมรรถนะการรวมตัว พบว่า สาย

พันธ์ุ D13-7 ให้ค่าสมรรถนะการรวมตัวท่ัวไป (GCA) ท้ังผลผลิตท้ังเปลือก ผลผลิตปอกเปลือก และน้ าหนักฝัก

มาตรฐานสูงท่ีสุด (กก.ต่อไร่)ขณะท่ีสายพันธ์ุ D13-5 ให้ค่า GCA ในลักษณะเปอร์เซ็นต์ shelling และ เปอร์เซ็นต์การ

ตัดฝานสูงท่ีสุด ในส่วนของเปอร์เซ็นต์อะมิโลเพคติน พบว่า สายพันธ์ุ C47-6 ให้ค่าสูงท่ีสุด  ขณะท่ีปริมาณน้ าตาล

ท้ังหมด และ non-reducing sugar พบวา่ สายพันธ์ุ H37-3 ให้คา่สูงที่สุด นอกจากนี้ในสว่นของลักษณะตน้สายพันธ์ุท่ี

ให้ค่าสูงท่ีสุด คือ F18-6 และ D13-7 ลักษณะฝัก คือ F18-4 และ F18-6 ตามล าดับ (Table 2)  และจากการทดสอบ

ผลผลิตพันธ์ุลูกผสมในฤดูกาล 2013L ท้ัง 21 คู่ผสม พบวา่ มเีปอร์เซ็นต์อะมิโลเพคติน 95 - 98 ขณะที่ปริมาณน้ าตาล

ท้ังหมดคู่ผสม F18-4 x D13-5 ให้ค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 95.65 mg/g และปริมาณ non-reducing sugar คู่ผสม C47-6 

x F18-6 ให้ค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 66.50 mg/g ในส่วนของวันออกดอกท้ังตัวผู้และตัวเมีย พบว่า อยู่ในช่วง 53 - 63 

และ 52 - 63 วัน ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตท้ังเปลือกและปอกเปลือกคู่ผสมท่ีมีค่าสูงท่ีสุด คือ C47-6 x D13-7 

(2,216 กก.ต่อไร่) และ H37-7 x D13-7 (1,447 กก.ต่อไร่) ตามล าดับ นอกจากนี้คูผ่สมท่ีมีคา่เปอร์เซ็นต์ shelling และ

การตัดฝานสูงท่ีสุด คือ H37-3 x H37-7 และ C47-6 x D13-7 เท่ากับ 74.2 และ 60.9 ตามล าดับ (Table 3) 

Table 2 General combining ability (GCA) effects of seven waxy lines for weights, agronomic and biochemical                   

            characters conducted at University of Phayao in 2013L. 

1/GW =  green weight, WW =  white weight, STDW =  standard weight, SH =  shelling, CT =  cutting, AP =  amylopectin, TS =  total sugar,                     

non-RS = non-reducing sugar, PAS = plant aspect, EAS = ear aspect. 

วิจารณ์และสรุปผล (Discussion and Conclusion) 

จากการพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมท่ีพัฒนาจากโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัย

พะเยา (UPMI) ตั้งแต่ฤดูกาลท่ี 2011D จากสายพันธ์ุแท้จ านวน4 สายพันธ์ุ คือ UPWH0037, UPWC0047, UPWF0018 

และ UPWD0013 ผสมกับสายพันธ์ุ Exow53 (สายพันธ์ุให้) ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพันธ์ุท่ีมีลักษณะความต้านทานต่อโรคใบ

ไหมแ้ผลใหญ่ท าการผสมกลับ 1 ครัง้ คัดเลอืกได้สายพันธ์ุท่ีมีความต้านทานในต่อโรคระดับปานกลาง - ดี (3.7 - 4.4) 

จ านวน 7 สายพันธ์ุ  โดยพบว่ามีเปอร์เซ็นต์อะมิโลเพคตินมากกว่า 95% ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญท่ีพบในข้าวโพดข้าว

Lines GW1/ WW STDW SH CT AP TS non-RS PAS EAS 

                                     

H37-3 

H37-7 

C47-6 

F18-4 

F18-6 

D13-5 

D13-7 

 

-94.87 

-52.51 

-114.61 

96.20 

-13.52 

96.99 

346.99 

 

-113.76 

26.76 

-183.23 

144.95 

58.14 

114.00 

264.16 

 

-91.14 

-30.77 

-139.66 

155.53 

60.29 

83.58 

224.41 

 

-3.89 

-10.34 

-8.21 

4.90 

-10.71 

14.14 

4.99 

 

-2.29 

3.46 

-1.37 

-6.52 

6.13 

6.40 

2.55 

 

-0.31 

-0.32 

0.49 

-0.41 

0.41 

0.33 

-0.22 

 

10.76 

-17.54 

5.02 

9.90 

-11.41 

-9.51 

-24.26 

 

10.76 

-16.49 

11.22 

7.21 

-18.79 

-9.51 

-22.26 

 

-0.14 

-0.17 

-0.33 

0.22 

0.38 

0.23 

0.38 

 

0.03 

-0.20 

-0.20 

0.17 

0.17 

0.09 

0.13 

-----------------kg/rai----------------- ---------------------%--------------------
-------- 

---------mg/g---------- --------(1-5)-------- 
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เหนียวสอดคล้องกับรายงานของ บุญฤทธ์ิ และคณะ (2555) ได้ประเมินสมรรถนะการผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว

โปรตีนคุณภาพพบว่า ทุกคู่ผสมมปีริมาณอะมิโลเพคตนิเฉลี่ย 97% นอกจากนี้ในการวิเคราะห์น้ าตาล พบว่า ทุกสาย

พันธ์ุมีปริมาณน้ าตาลท้ังในรูปของปริมาณน้ าตาลท้ังหมด และ non-reducing sugar ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะท่ี

ต้องการอย่างมากในการพัฒนาสายพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวในปัจจุบัน ขณะท่ีการประเมินสมรรถนะการผสม พบว่า 

สายพันธ์ุ D13-7 ให้คา่ GCA ในสว่นของผลผลิตท่ีดสีุดสอดคล้องกับการพัฒนาลูกผสมโดยพบว่าคู่ผสมท่ีเกิดจากการ

ผสมของสายพันธ์ุดังกล่าวให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ C47-6 x D13-7, H37-7 x D13-7 และ D13-5 x 

D13-7 (2,126, 2,058 และ 1,979 กก.ต่อไร่) ซึ่งสอดคล้องกับในรายงานวจิัยท่ีว่าสายพันธ์ุท่ีมีสมรรถนะการรวมตัวสูง

ในดา้นผลผลิตมักท่ีจะมีคุณสมบัตใินการพัฒนาลูกผสมท่ีดดีังรายงานของสุรณี และคณะ (2545) จากการพัฒนาพันธ์ุ

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมท่ีพัฒนาจากโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPMI) ตั้งแต่ฤดูกาลท่ี 

2011D พบว่า สามารถพัฒนาสายพันธ์ุท่ีมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ได้ระดับปานกลาง - ดี ขณะท่ีการ

ประเมินสมรรถนะการผสม พบว่า สายพันธ์ุ D13-7 ให้ค่า GCA ในส่วนของผลผลิตท่ีดีสุดเหมาะใช้ส าหรับเป็นสาย

พันธ์ุพ่อซึ่งก็สอดคล้องกับการพัฒนาลูกผสมอีกด้วยโดยพบว่าคู่ผสมท่ีเกิดจากการผสมของสายพันธ์ุดังกล่าวให้

ผลผลิตสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ C47-6 x D13-7 H37-7 x D13-7 และ D13-5 x D13-7 (2,126, 2,058 และ 

1,979 กก.ต่อไร่) 
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        Table 3 Mean of quality and agronomic characters of 21 hybrids and check varieties; trial conducted at the University of Phayao in 2013L. 

Hybrid Amylopectin (%) Sugar (mg/g) Day to flowering (day)  Height (cm) Green weight 

(kg/rai) 

White weight 

(kg/rai) 

Shelling               

(%) 

Cutting                  

(%) TS1/ non-RS2/ Tassel Silk Plant Ear 

H37-3 x H37-7 97.04 59.35 33.68 54 54 148 90 1,848 1,167 74.2 50.6 
H37-3 x C47-6 97.32 86.02 35.63 54 53 168 89 1,844 1,326 71.8 36.4 

H37-3 x F18-4 97.62 82.56 51.86 53 52 155 80 1,631 1,106 67.7 38.4 

H37-3 x F18-6 96.97 77.04 29.89 54 54 161 85 1,767 1,248 70.9 39.8 

H37-3 x D13-5 97.23 59.97 22.66 56 58 135 75 1,360 794 57.5 48.8 

H37-3 x D13-7 97.88 71.63 33.68 55 58 145 77 1,936 1,438 62.8 56.0 

H37-7 x C47-6 97.80 53.42 23.49 56 57 140 82 1,641 1,070 65.2 54.5 

H37-7 x F18-4 97.14 95.18 46.67 58 60 144 74 1,285 768 58.9 54.3 

H37-7 x F18-6 97.49 76.46 50.22 57 60 144 75 1,405 866 61.6 52.9 

H37-7 x D13-5 98.54 85.46 53.23 58 60 155 78 1,177 668 56.4 49.6 

H37-7 x D13-7 96.80 72.01 24.87 54 55 152 80 2,058 1,447 70.9 55.8 

C47-6 x F18-4 96.88 65.99 23.93 55 57 139 72 1,432 945 59.8 54.7 

C47-6 x F18-6 95.69 94.53 66.50 63 63 142 67 1,505 629 41.8 51.5 

C47-6 x D13-5 95.94 92.99 63.00 60 62 157 77 1,369 828 59.4 53.5 

C47-6 x D13-7 96.95 62.86 26.43 55 56 155 80 2,126 1,260 67.0 60.9 

F18-4 x F18-6 95.08 75.28 31.34 55 56 151 78 1,776 1,123 63.4 56.4 

F18-4 x D13-5 95.38 95.65 66.00 61 63 154 70 1,480 662 44.8 50.6 

F18-4 x D13-7 95.93 72.12 35.85 55 58 150 77 1,916 1,156 60.3 59.9 

F18-6 x D13-5 96.07 68.75 24.73 55 58 165 84 1,863 1,108 60.4 56.4 

F18-6 x D13-7 96.36 68.54 22.16 55 57 153 74 1,925 1,180 61.3 52.0 

D13-5 x D13-7 96.36 62.21 23.48 55 57 150 70 1,979 1,147 58.5 59.9 

Big White 97.10 75.56 35.31 52 53 139 74 1,571 1,407 89.9 46.8 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
LSD (0.05) 1.15 7.98 6.92 2.6 2.4 33.1 19.5 360 287 13.3 10.1 

CV (%) 10.58 6.49 8.25 11.82 11.52 13.50 15.32 13.19 16.29 12.86 12.49 

1/TS = total sugar, 2/ non-RS = non-reducing sugar, ns = non-significant differences, *, ** = significant difference at 0.05 and 0.01 levels, respectively. 
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การปรับปรุงพันธุข์้าวโพดเลี ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั นส้าหรับพื นท่ีภาคเหนือตอนบนเขต 

2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

Development of Field Corn Hybrids for Early Variety for the Upper Northern 

Province Zone 2 (Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan) 

 

ภมร อยู่ทอง1*, วีรพงษ์ วรรณสมพร1, เทพนิมติ พุ่มไพจิตร1 และ บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1 

Pamon Yoothong1*, Weerapong Wannasomporn1, Thepnimit Phumpaichit1 and Bunyarit Sinkangam1 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในคร้ังนี้เพื่อปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้นส าหรับพื้นท่ีภาคเหนือ

ตอนบนเขต 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ปลูกทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้นได้พัฒนาภายใต้

โครงการ ปรับปรุงพันธ์ุขา้วโพดมหาวทิยาลัยพะเยา (University of phayao Maize Improvement; UPMI) จ านวน 10 คู่ผสม 

ในไร่เกษตรกร ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ าเพื่อ

ทดสอบพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน จากการประเมินลักษณะทาง

การเกษตรท่ีส าคัญ พบว่า วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 74 และ 75 วัน ตามล าดับ ขณะที่

ความสูงต้นเฉลี่ยท่ี 208 เซนติเมตร และความสูงของฝักมีค่าเฉลี่ยท่ี 107 เซนติเมตร คู่ผสมท่ีให้น้ าหนักผลผลิตสูงเป็น  

3 อันดับแรก UPMI223 UPMI227 UPMI245 ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,288 1,129และ 1,129 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ 

พันธ์ุเปรียบเทียบ NSX052014 NSX152011 และ Pac139  ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,217 1,085 และ1,245 กิโลกรัมตอ่ไร่ ตามล าดับ 

ดังนัน้คู่ผสมดังกล่าวจึงเหมาะสมท่ีน าไปสงเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป 
 

ค้าส้าคัญ:   ข้าวโพดเลีย้งสัตว,์ ลูกผสม, อายุสั้น 

  

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา 56000  
1 Agriculture science School of Agriculture and Natural Resources University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: bunyarit.Sin@mail.com 
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Abstract  
 Objective of experiment was aimed to improve field corn hybrids for early variety for the Northern 

provinces zone 2, Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan. Ten early hybrids were sowed in farmer fields those have 

improved under the University of Phayao Maize Improvement project.  The trial was conducted in RCBD with 3 

replications, during January-  May 2019.  For yield performances, days to anthesis and tasseling of F1 hybrids 

ranged from 74 to 75 days, respectively.  Meanwhile, the height averaging of plant was 208 and of ear 107 

centimeter.  Yield performance, the three best crosses were UPMI223 UPMI227 and UPMI245 (1,288 1,129 and 

1,129 kilogram/rai, respectively). While, the check varieties gave 1,217 1,085 and 1,245 kilogram/rai (NSX052014 

NSX152011 and Pac139, respectively). Therefore, those hybrids are suitable to support farmers growing.  
 

Keywords:   Field corn, Hybrids, Early variety  

บทน้า 

เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์(Maize, corn; Zea mays L.)เป็นพชืเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญในการใช้เป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมอาหาร (ผลิตภัณฑ์สัตว์ แป้งข้าวโพด และน้ ามันข้าวโพด) นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (ไก่ไข่  

ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ และโคนม) (โชคชัย และคณะ, 2560) ในปี 2561-2562 พบว่าเนื้อท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ขยายเพิ่มขึ้นถึง 6.78 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560-2561 ที่มีพื้นท่ีปลูก 6.57 ล้านไร่ ผลผลิตถายในประเทศ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ถึง 5.03 ล้านตัน จาก 4.82 ล้านตัน มีการน าเข้า 153,666 ตัน โดยภาคเหนอืเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตวท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ มีพื้นท่ีปลูกรวมกันท้ังภูมิภาคมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

,2561) จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภายในประเทศไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ เห็นได้จากปริมาณการน าเข้าจากตา่งประเทศในปริมาณมาก จึงท าให้ปัจจุบัน

มีการส่งเสริมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยขยายพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการท านาแทนปลูกพืชชนิดอื่น  

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง 

Gomez and Gomez (1983) รายงานว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะของพันธ์ุใหม่และอายุของพันธ์ุท่ีเหมาะสมท่ี

จะต้องสร้างขึ้นใหม่ ท่ีน่าจะงอกได้ดีและเติบโตได้ดีในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ภายใต้อุณหภูมิต่ า และต้องสามารถ

ออกดอกและผสมเกสรได้ในช่วงท่ีมอีุณหภูมิสูง และจะตอ้งเป็นพันธ์ุท่ีเก็บเกี่ยวได้เร็วกวา่พันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตวท่ี์ปลูกใน

ฤดูฝน  และเฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ีมากท่ีสุด  และเพื่อตอบสนองกลุ่มเกษตรกรเฉพาะพื้นท่ีได้อย่างให้เป็นไปตาม 

ความตอ้งการสอดคล้องกับปริมาณพื้นท่ีปลูกและความต้องการพันธ์ุขา้วโพดในพื้นท่ีหลังการท านา  

จากปัญหาความต้องการท่ีเพิ่มท าให้นักวจิัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพันธ์ุข้าวโพด ภายใต้โครงการ การปรับปรุง

พันธ์ุขา้วโพดมหาวทิยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ก่อตัง้มาตัง้แตปี่ 2556 โดยตัง้อยู่บน

พื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช โดยมุ่งเน้นสายพันธ์ุและพันธ์ุท่ีมีลักษณะพิเศษและเฉพาะกับพื้นท่ี 

ปลูกน้ าน้อย กล่าวคือ มีระบบรากท่ีแข็งแรง อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น ต้านทานโรคได้ดี ผลผลิตสูง และปรับตัวได้ดี

พื้นท่ีนา โดยวัตถุประสงค์ของงานวจิัยในคร้ังนี้ก็เพื่อพัฒนาพันธ์ุขา้วโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมอายุสั้นท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูก

หลังการท านาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยสามารถปรับตัว และให้ผลผลิตท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

เกษตรกรได้ดี   
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1 สร้างพันธ์ุและทดสอบพันธ์ุลูกผสม 

ปลูกคัดเลือกสายพันธ์แท้ ปี 2559 จ านวน 91 สายพันธ์ุ ผสมกับตัวทดสอบจ านวน 4 สายพันธ์ุ ได้แก่  

ตากฟ้า1 ตากฟา้3 Ki48 Ki60 

การประเมินลูกผสมเบื้องต้น (Preliminary hybrids) ในปี 2560 ประเมินปลูกทดสอบลูกผสม จ านวน 200 

คู่ผสม คัดเลอืกและประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบจ านวน 5 พันธ์ุ ได้แก่ 

P4546 NK6253 Pac339 CP508 และ DK6818  

การปลูกประเมินลูกผสม (On-farm hybrids) ในปี 2561 ประเมินผลผลิตลูกผสม จ านวน 10 คู่ผสม ในระดับ

แปลงเกษตรกรในพื้นท่ี 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบ จ านวน 3 พันธ์ุ 

Pac139 NSX052014และ NSX152011 

2.การบันทึกข้อมูล 

เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ เช่น ความแข็งแรงต้นกล้า วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 

50% ลักษณะความสูงต้นและความสูงฝักต าแหนง่ฝกั คะแนนปลอืกหุม้ฝัก การเกิดโรค ความสม่ าเสมอ ความแข็งแรง

ต้นและราก ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต เช่น เปอร์เซ็นการกะเทาะ (เปอร์เซ็น)  ความชื้นของเมล็ด (เปอร์เซ็น) และ 

ผลผลิต (กโิลกรัมตอ่ไร)่ 

3 วิธีการวางแผนการทดลอง 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized complete block 

design) และการวิเคราะห์ร่วม (Combined analysis) โดยใช้ R-Program version R 3.3.1 และวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ย โดยวิธี LSD (Least significant different) หาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยการวิเคราะห์สหพันธ์ 

(Correlation analysis) 
 

ผลการศึกษา 
 จากการปลูกข้าวโพดสายพันธ์ุแท้จากโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 91 สาย

พันธ์ุ ท าการบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ พบวา่ ทุกสายพันธ์ุให้ควาทแข็งแรงของตน้กล้า (1-5) เฉลี่ย

เท่ากับ 3.1 ในขณะท่ีวันออกดอก ออกไหม เฉลี่ยท่ี 57 และ 59 ตามล าดับ ในส่วนความสูงต้นและความสูงฝักเฉลี่ยท่ี 

144และ67 เซนติเมตร ตามล าดับ ความสม่ าเสมอต้นและฝัก เฉลี่ยท่ี 2.6 และ 2.3 ตามล าดับ และการประเมินโรค

ทางใบได้แก่ ราน้ าค้าง ใบไหม้แผลใหญ่ และใบไหม้แผลเล็ก เฉลี่ยท่ี 4.9 4.9 และ4.8 ตามล าดับ ท าการคัดเลือกเพ่ือ

ผสมกับตัวทดสอบ (ตากฟา้1 ตากฟ้า3 Ki48 และKi60) ปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมในฤดูกาลต่อไป 

จากการปลูกประเมินลักษณะทางการเกษตร ในพื้นที 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 

จ านวน 10 คู่ผสม ร่วมกับพันธ์ุเปรียบเทียบ ได้แก่ NSX052014 NSX152011 และPac139 พบวา่ มคีวามแข็งแรงตน้กลา้ 

เฉลี่ยท่ี 3 วันออกดอกออกไหมเฉลี่ยท่ี 75 74 วัน ตามล าดับ ความสูงของต าแหน่งต้นและฝักเฉลี่ยท่ี 202.47 และ

107.82 เซนติเมตร ตามล าดับ ความสม่ าเสมอเฉลี่ยท่ี 2.4 การเกิดโรคทางใบ เฉลี่ยท่ี 2.8 อัตราการหักล้มของตน้และ

ราก เฉลี่ยท่ี 2.5และ 2.7 ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยของเปลอืกหุม้ฝักเฉลี่ยท่ี 2.5 ( Table1 ) จากการประเมินผลผลิตทาง

การเกษตร พบว่า UPMI223 UPMI227 UPMI245 ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,288 1,129และ 1,129 ตามล าดับ ในขณะท่ี พันธ์ุ

เปรียบเทียบ NSX052014 NSX152011 และPac139  ท่ีให้ผลผลิตท่ี 1,217 1,085 และ1,245 ตามล าดับ( Table2 ) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการปรับปรุงพันธ์ุขา้วโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมอายุสั้นส าหรับพื้นท่ีภาคเหนอืตอนบนเขต 2 ภายใต้โครงการ

ปรับปรุงพันธ์ุขา้วโพดมหาวิยาลัยพะเยา สามารถประเมินสายพันธ์ุแท้จ านวน 91 ให้ลักษณะทางการเกษตรท่ีเหมาะสม

แก่การน าไปสร้างเป็นพันธ์ุลูกผสม โดยน าไปผสมกับตัวทดสอบ จ านวน 4 สายพันธ์ุ ได้แก่ ตากฟ้า1 ตากฟ้า3 Ki48 

และ Ki60 เพื่อน าไปทดสอบลูกผสมเบื้องต้นจากนั้นคัดเลือกพันธ์ุลูกผสมจากการทดสอบเบื้องต้น (Preliminary 

hybrids) คัดเลือกเบื้องต้น จากระบบรากท่ีแข็งแรง อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น ต้านทานโรคได้ดี ผลผลิตสูง และ

ปรับตัวได้ดีพื้นท่ีนา พบว่ามี 10 คู่ผสม ท่ีตรงตามความต้องการ จากนั้นน าไปทดสอบในระดับแปลงเกษตรกร ใน 4 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ และ

คณะ (2546) ได้ท าการทดลองศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวม 49 แปลง

ทดลอง ในปี พ.ศ.2544-2546 จากการทดสอบพันธ์ในพื้นท่ี จังหวัดเชยีงราย พะเยา แพร่ และ น่าน พบวา่มี 3 คู่ผสม 

ได้แก่ UPMI223 UPMI227 UPMI245 ที่มแีนวโนม้ท่ีดเีหมาะแก่การสง่เสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป  
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Table 1 Mean of agronomic characters of the 10 F1Hybrids and 3 check varieties 

หมายเหตุ;    1/Aspects (5 = มีความสม่ าเสมอมากท่ีสุด มากกว่า 90% 4 = มีความสม่ าเสมอมาก อยู่ในช่วง 80-

90% 3 = มคีวามสม่ าเสมอปานกลาง อยู่ในช่วง 70-80% 2 = มคีวามสม่ าเสมอนอ้ย อยู่ในช่วง 60-70% 1 = มคีวาม

สม่ าเสมอนอ้ยท่ีสุด นอ้ยกว่า 50%)  

2/Disease score (5 = เป็นโรคน้อย มีจ านวนต้นท่ีอ่อนแอไม่เกิน 5% 4 = เป็นโรคน้อย มีจ านวนต้นท่ีอ่อนแออยู่ในช่วง 

6-20% 3 = เป็นโรคปานกลาง มีจ านวนต้นท่ีอ่อนแออยู่ในช่วง 21-35% 2 = เป็นโรคมาก มีจ านวนต้นท่ีอ่อนแออยู่

ในช่วง 60-70%1 = เป็นโรคมากที่สุด มีจ านวนต้นท่ีเป็นโรค 50%) 
4/Lodging การโค้งงอของยอด และล าต้น (5=ตั้งตรงปกติ, 4=มีความลาดเอยีง 25%, 3=มีความลาดเอียง 45%, 2=มี

ความลาดเอยีง 75%, 1=ระนาบกับพืน้  
5/Husk cover(5 = เปลือกหุ้มฝักยาว แน่น หุ้มฝักไว้มิด  4 = เปลือกหุ้มฝักค่อนข้างมิด 3 = เปลือกหุ้มฝักมิดชิดปาน

กลาง 2 = เปลอืกหุม้ฝักมดิชิดเล็กน้อย 1 = เปลอืกหุม้ฝักไมด่ี ปลายฝักโผล่พ้นเปลอืกหุม้ฝัก 

Ns: non-significant, *: significant, **:highly significant 

  

Hybrids Origin Viger 

Day off 50% Height (cm.) 

Aspect1 Disease2 

Lodging3 Husk 

cover5 Silk tassel Plant ear Stalk Root 

UPMI205 UP 3.1abc 75bc 74bc 187.94cd 106.50abc 2.5 3.0 a 2.4 2.5 2.4ab 

UPMI223 UP 3.1abcd 76b 75abc 214.69abc 117.0abc 2.2 3.0a 2.5 2.7 2.6a 

UPMI227 UP 2.9cd 75bcd 73bcd 222.95ab 122.0 a 2.4 3.0a 2.4 2.7 2.6a 

UPMI245 UP 2.7d 74bcde 73bcd 202.81abcd 111.50abc 2.6 2.7a 2.5 2.8 2.5ab 

UPMI253 UP 3.0bcd 76ab 76ab 200.55abcd 112.75abc 2.4 2.0b 2.2 2.4 2.6 a 

UPMI269 UP 3.2abc 73cde 73cd 193.65bcd 94.25 c 2.4 3.0a 2.5 2.6 2.5ab 

UPMI305 UP 3.2abc 75bcd 74bcd 181.44    d 95.00bc 2.5 3.0a 2.5 2.8 2.4b 

UPMI319 UP 3.0bcd 75bcd 74bcd 197.08abcd 99.75abc 2.4 3.0a 2.8 2.9 2.6 a 

UPMI320 UP 3.2abc 76b 75abc 196.43abcd 99.75abc 2.6 3.0a 2.7 2.7 2.6a 

UPMI491 UP 2.9cd 78a 77a 227.24a 119.75ab 2.3 2.7a 2.2 2.6 2.6 a 

Average Hybrids 3 75 74 202.47 107.825 2.43 2.8 2.5 2.7 2.5 

NSX052014 DOA 3.1abc 73e 72d 213.41abcd 113.25abc 2.7 3.00 a 2.7 2.7 2.6 a 

NSX152011 DOA 3.4 a 73de 72d 214.83abc 115.25abc 2.6 3.00a 2.6 2.8 2.6a 

139 pacific 3.3 ab 76b 75abc 197.50abcd 99.00abc 2.5 2.75a 2.5 2.7 2.6a 

Average Checks 3.2 74 73 208.5 109.166 2.6 2.9 2.6 2.7 2.6 

LSD 0.37 2.1 2.33 32.57 25.07 0.46 0.6 0.51 0.458 0.187 

F- value ** ** ** * * ns ** ns ns * 

cv 6.15 1.4 1.6 8.3 12.04 9.5 11 10.66 8.87 3.7 
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Table 2 Mean of yield trial characters of the 10 F1Hybrids and 3 check varieties 

ybrids Origin Grain Yield (kg/rai) Moisture (%) Shelling (%) 

Grain Yield at 

15% moist. 

UPMI205 UP 1,880abc 23.0bc 77.05 1,152bcd 

UPMI223 UP 2,043a 23.8ab 79.12 1,288a 

UPMI227 UP 1,774abcd 23.6ab 75.78 1,229abc 

UPMI245 UP 1,806abcd 23.8ab 81.92 1,129bcde 

UPMI253 UP 1,823abc 24.2ab 78.54 1,125bcde 

UPMI269 UP 1,729bcd 22.9bc 78.49 1,133bcde 

UPMI305 UP 1,530d 24.2ab 77.68 947f 

UPMI319 UP 1,732bcd 24.1ab 77.86 1,083def 

UPMI320 UP 1,648cd 24.8a 77.54 996ef 

UPMI491 UP 1,836abc 23.0bc 80.17 1,182abcd 

Average Hybrids 1780 23.7 78.42 1,022 

NSX052014 DOA 1,737bcd 21.5c 73.97 1,217abcd 

NSX152011 DOA 1,535d 21.3c 78.49 1,085cdef 

139 pacific 1,932ab 24.2ab 80.95 1,245ab 

Average Checks 1,734 22.3 77.80 1,182 

LSD 300.387 1.75 6.05 143.97 

F- value ** ** ns ** 

cv 8.18 3.8 4.02 6.56 
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การทดสอบพันธุ์ขา้วโพดข้าวเหนียวลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกรที่เหมาะสมกับ

ภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Yield Trial Evaluation of Waxy Corn Pre-Commercial Variety in Upper 

Northern Provinces Zone 2: Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan 
 

เทพนิมติร พุ่มไพจิตร1* และ บุญฤทธิ์ สินคา้งาม1 

Thepnimit Phumphaichit1* and Bunyarit Sinkangam1 
 

บทคัดย่อ 
โครงการการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีให้

ผลผลิตสูง และเหมาะกับพื้นท่ีปลูกหลังนา ท าการคัดเลือกสายพันธ์ุแท้ข้าวโพดข้าวเหนียวท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี

จ านวน 70 สายพันธ์ุ ท าการผสมแบบ Line × Tester โดยใชส้ายพันธ์ุทดสอบ 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ UPWXT-01 และ UPWXT-

03 ได้สายพันธ์ุลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้นจ านวน 140 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561   

ท่ีแปลงเกษตรกรจังหวัดพะเยา พบว่า มีวันสลัดละอองเกสร และวันออกไหมระหว่าง 47-60 วัน โดยคู่ผสมท่ีให้ผลผลิต

ฝักสดท้ังเปลือก และผลผลิตหลังการปอกเปลือกสูงสุด คือ UPWXF32 เท่ากับ 1,613 และ 1,436 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ 

ขณะที่ความยาวฝัก ความยาวการติดเมล็ด และความกว้างฝักของทุกคู่ผสมเฉลี่ย เท่ากับ 16 14 และ 4.8 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ด้านเปอร์เซ็นต์การปอกเปลือก พบว่า คู่ผสม UPWXF48 ให้ค่าที่สูงสุด เท่ากับ 76.7% ส่วนด้านเปอร์เซ็นต์ 

การตัดฝาน พบว่า คู่ผสม UPWXF78 ให้ค่าท่ีสูงสุด เท่ากับ 67% ส าหรับด้านการประเมินคุณภาพการกัดชิม ได้แก่ 

ความชอบ ความเหนียวนุ่ม และความหนาของ pericarp พบว่า ทุกคู่ผสมให้ค่าเฉลี่ยในแต่ละลักษณะ เท่ากับ 3 3.1 และ 

2.7 คะแนน ตามล าดับ ดังนั้นคู่ผสม UPWXF32, UPWXF77 และ UPWXF48  มีลักษณะทางการเกษตรและศักยภาพใน 

การปรับตัวท่ีดี ส าหรับน าไปสร้างเป็นพันธ์ุลูกผสมเพื่อให้ได้เป็นพันธ์ุส าหรับส่งเสริมในอนาคตตอ่ไป 
 

ค้าสา้คัญ:   ข้าวโพดข้าวเหนยีว, สายพันธ์ุ, ลูกผสม 

 

  

                                                           
1 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมาชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract 
 Object of University of phayao maize improvement (UPMI)  project Yield Trial Evaluation of Waxy Corn  

Pre- commercial Variety in Upper Northern Provinces Zone 2 Chaing Rai, Phayao, Phrae and Nan.  Sevennteen 

lines were selected and then, were fertilized then crosses between line and two testers including UPWXT-01 and 

UPWXT-03. In the preliminary F1 trial, 140 crosses were conducted on farm in July - November 2018 at Phayao 

farmer field.  The result showed that tasseling and silking averaged from 47 to 60 days.  For economic yield 

characters, UPWXF32 was the best of both green and white weights (1 ,613 and 1 ,436 kg/ria) .  Moreover, ear 

length, tip length and ear width were averaged about 16, 14 and 4.8 cm, respectively. In addition, the percentage 

of shelling and cutting of UPWXF48 and UPWXF78 were found that highest at 76.7% and 67%, respectively. With 

the people test, flavor, tenderness and thickness were obviously averaged with a score at 3, 3.1 and 2.7.  Then 

UPWXF32, UPWXF77 and UPWXF48 good agronomic and growing in adaptation in for to F1 hybrid of F1 hybrid in 

for commercial varity.    
 

Keywords:   Waxy corn, line and hybrid 
 

บทน้า 

ข้าวโพดข้าวเหนียว (Zea mays L. ceratina) เป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งท่ีตลาดมีความต้องการสูงในปัจจุบัน  

โดยคาดว่าชาวเอเชียบริโภคข้าวโพดชนิดนี้ไม่ต่ ากว่าปีละ 300-600 ล้านคน ซึ่งมีการปลูกและบริโภคกันมากในทวีปเอเชยี 

(เกรียงศักดิ์, 2555) เนื่องด้วยข้าวโพดข้าวเหนียวนั้นมีรสชาติท่ีด ีมคีวามเหนยีวนุ่ม และมคีุณค่าทางโภชนาการท่ีส าคัญต่อ

ร่างกาย เป็นต้น ข้าวโพดข้าวเหนียวมีความส าคัญตอ่เศรษฐกิจของไทยเป็นอันดับท่ี 4 ในธุรกิจอุสาหกรรมแปรรูป รองจาก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน (ประเสริฐ และคณะ, 2562) โดยมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวใน

ประเทศประมาณ 70,000-100,000 ไร่ และมีความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ุเฉลี่ยปีละประมาณ 150 ตัน (กิตติภพ, 2560)  

แตใ่นปัจจุบันพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนยีวท่ีเกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุลูกผสม และมคีวามต้องการเมล็ดพันธ์ุมากขึ้น 

เนื้องมาจากพันธ์ุลูกผสมสามารถเจริญเติบโตได้ดีต้นสม่ าเสมอ และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุพื้นเมือง (กิตติ, 2556) แต่ใน

พื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพการแสดงออกของ

ความหลากหลายพันธุกรรมพืชท่ีสูงมาก และเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีความนิยมในการผลิตเป็นพืชเศรษฐกิจ และการบริโภค

ข้าวโพดข้าวเหนียวสูงมาก โดยเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังนิยมใช้พันธ์ุผสมเปิดท่ีเก็บโดยเกษตรกรเองในท้องถิ่นน้ัน ๆ  

ท่ีถูกคัดเลือกโดยเกษตรกร ซึ่งเป็นพันธ์ุท่ีใช้จ าเพาะกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเท่านั้น และท่ีส าคัญเมล็ดพันธ์ุยังไม่ได้

มาตรฐาน และปลูกตอ่เนื่องกันมาเป็นเวลานานท าให้มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งกันไปในแตล่ะท้องถิ่นมอีายุการเก็บเกี่ยวฝัก

สดสั้น ต้นเตี้ย ซึ่งท าให้ผลผลิตไม่มีความสม่ าเสมอในลักษณะของขนาด รูปร่างฝัก และคุณภาพในการรับประทานอีกท้ัง

อ่อนแอต่อโรค จากปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

โดยมุ่งเน้นพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมท่ีเป็นพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและมีความ

สม่ าเสมอของลักษณะต่าง ๆ เช่น ความงอก ความแข็งแรงของต้นกล้า ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสูงท่ีสามารถ

ปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เป็นต้น โดยท่ีผ่านมาได้ด าเนินงานภายใต้ 

โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao, UPMI) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนได้สายพันธ์ุแท้ 

และท าการสร้างพันธ์ุลูกผสมเบื้องต้นโดยปลูกทดสอบผลผลิตในระดับสถานีเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการยืนยันผลก่อน
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น าไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นท่ีต่อไปในอนาคตจึงจะท าการทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรในฤดูกาลถัดไป เพื่อให้ได้มา

ซึ่งพันธ์ุลูกผสมท่ีเฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ีดังกล่าว   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การสร้างลูกผสม 

 ปลูกคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวผสมตัวเองชั่วท่ี 8 (S8) ท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีได้จ านวน 70 สายพันธ์ุ 

ภายใต้โครงการ “โครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา” (UPMI) ท าการผสมโดยใช้วิธี Top cross ใช้ตัว

ทดสอบ (Tester) ท่ีมีฐานพันธุกรรมกว้าง (Broad base genetic) จ านวน 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ UPWXT-01 และ UPWXT-03 

ได้สายพันธ์ุลูกผสมเดี่ยวเบือ้งตน้จ านวน 140 คู่ผสม ในตน้ฤดูฝนปี 2561 

ปลูกทดสอบผลผลิต  

ปลูกทดสอบผลผลิตร่วมกับพันธ์ุการค้าในแปลงเกษตรกรจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน ในฤดูฝนปี 

2561 บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ วันสลัดละอองเกสร วันออกไหม ความสูงต้น ความสูงฝัก การ

ประเมินโรคทางใบท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคราน้ าค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคไวรัสใบด่างออ้ย บันทึก

ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ ความยาวฝัก ความยาวการติดเมล็ด ความกว้างฝัก เปอร์เซ็นต์การ

ปอกเปลือก เปอร์เซ็นต์การตัดฝาน และบันทึกข้อมูลคุณภาพในการบริโภค ได้แก่ ความชอบ ความเหนียวนุ่ม และความ

หนาของ pericarp  

การปลูกและการดูแลรักษา  

การปลูกใชร้ะยะปลูก 25 x 75 เซนตเิมตร ใส่ปุ๋ยรองพื้น 15 -15 -15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอ่ไร่ และใส่ปุ๋ย 46 – 0 

– 0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ การเตรียมเมล็ดคลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา metalaxyl อัตราส่วน 7 กรัม ต่อเมล็ด

ข้าวโพด 1 กิโลกรัม ปลูกหยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อหลุม ให้น้ าทันทีหลังจากปลูกด้วยระบบสายน้ าพุ่ง พ่นสารเคมีป้องกัน

ควบคุมวัชพืชก่อนงอกในขณะดินมีความชื้น เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ ท าการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น เมื่อ

ข้าวโพดอายุ 3 สัปดาห์ ก าจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช และท าการเก็บเกี่ยวฝักสดเมื่ออายุ 18-20 วัน

หลังจากออกไหม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) จ านวน 2 ซ้ า เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ระหวา่งคู่โดยวธีิ LSD (Least significant different) โดยใช ้R-Program version R 2.11.0 (R Development Core Team, 2010) 
 

ผลการศึกษา 

การประเมนิลักษณะทางการเกษตร  

จากการทดสอบผลผลิตลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้นร่วมกับพันธ์ุการค้า พบว่า เมื่อประเมินความแข็งแรงของต้น

กล้าระยะ 2 สัปดาห์หลังปลูก พบว่า ทุกคู่ผสมมีความแข็งแรงของต้นกล้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.8) 

ขณะท่ีพันธ์ุการค้าอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.9) วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหมอยู่ในชว่ง 48-55 และ 

49-55 วันหลังปลูก ขณะที่พันธ์ุการคา้อยู่ในช่วง 47-50 และ 47-52 วันหลังปลูก ตามล าดับ ในสว่นของการประเมิน

โรคทางใบท่ีส าคัญ คือ โรคราน้ าค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคใบไหม้แผลเล็ก และโรคไวรัสใบด่างอ้อย พบว่า ทุก

คู่ผสมมีการต้านทานโรคท่ีส าคัญอยู่ในระดับท่ี ดี-ดีมาก เท่ากับ 4.6 4.5 5 และ 5 คะแนน ขณะท่ีพันธ์ุการค้ามีการ

ต้านทานโรคท่ีส าคัญอยู่ในระดับท่ี ดี-ดีมาก เท่ากับ 4.5 4.5 5 และ 5 คะแนน ตามล าดับ ส าหรับความสูงต้นและ
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ความสูงฝัก พบว่า ให้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 206.5 และ 119.3 เซนติเมตร ขณะที่พันธ์ุการคา้ให้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 209.3  และ 120 

เซนติเมตร ตามล าดับ และในส่วนของความสม่ าเสมอของต้นและฝักอยู่ในระดับท่ีดี เท่ากับ 4.6 และ 4.4 คะแนน 

ขณะที่พันธ์ุการคา้อยู่ในระดับท่ีด-ีดีมาก เท่ากับ 4.8 และ 4.6 คะแนน ตามล าดับ (Table 1) 

การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ร่วมกับการทดสอบคุณภาพการกัดชมิ  

พันธ์ุลูกผสมทดสอบท้ังหมดและพันธ์ุการค้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยคู่ผสมท่ี

ให้ผลผลิตฝักสดท้ังเปลือกสูงท่ีสุด คือ UPWXF32 เท่ากับ 1,913 กิโลกรัม/ไร่ ขณะท่ีพันธ์ุการค้าท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ 

พันธ์ุไวโอเลทไวท์ 926 เท่ากับ 2,020 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา คือ พันธ์ุบ๊ิกไวท์ 852 และ สวิทเพอร์เพิล เท่ากับ 1,707 

และ 1,655 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตหลังการปอกเปลอืก พบวา่ คู่ผสมท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ UPWXF32 

เท่ากับ 1,436 กิโลกรัม/ไร่ พันธ์ุการค้าท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ พันธ์ุไวโอเลทไวท์ 926 เท่ากับ 1,560 กิโลกรัม/ไร่ 

รองลงมา คือ พันธ์ุบ๊ิกไวท ์852 และ สวทิเพอร์เพิล เท่ากับ 1,103 และ 1,095 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ด้านเปอร์เซ็นต์

การปอกเปลือก พบว่า คู่ผสมท่ีให้ค่าสูงสุด คือ UPWXF48 เท่ากับ 76.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีพันธ์ุการค้าท่ีให้ค่าสูงสุด 

คือ พันธ์ุไวท์เพอร์เพลิ เท่ากับ 76.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ พันธ์ุไวทโอเลทไวท์ และพันธ์ุสวีทเพอร์เพลิ เท่ากับ 76.2 

และ 76เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับเปอร์เซ็นต์การตัดฝานคู่ผสมท่ีให้คา่สูงสุดคือ UPWXF78 เท่ากับ 67 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะท่ีพันธ์ุการค้าท่ีให้ค่าสูงสุด คือ พันธ์ุสวีทเพอร์เพิล เท่ากับ 62.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ พันธ์ุสวีทเบอร่ี พันธ์ุ

บ๊ิกไวท ์852 และไวท์เพอร์เพลิ เท่ากับ 58.2 55 และ 55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

ในสว่นของความยาวฝักทั้งหมด ความยาวฝักท่ีติดเมล็ดและความกว้างฝักให้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 16 14 และ 4.8 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ขณะท่ีพันธ์ุการค้าให้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 16 15 และ 4.5 เซนติเมตร ตามล าดับ และในด้านของคุณภาพในการ

กัดชิม ได้แก่  ความชอบ ความเหนียวนุ่ม และความหนาของ pericarp พบว่า ทุกคู่ผสมให้ค่าเฉลี่ยในแต่ละลักษณะ 

เท่ากับ 3 3.2 และ 2.96 คะแนน ตามล าดับ (Table 2) ท้ังนี้ทุกคู่ผสมให้รสชาติแตกต่างกันออกไปอันนา่จะเป็นสาเหตุ

จากปริมาณอะมิโลเพคตินในเมล็ดท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของประภา และคณะ (2535); บุญ

ฤทธ์ิ และภาวนิ ี(2557) กล่าววา่ ข้าวโพดข้าวเหนยีวในแต่ละพันธ์ุมีปริมาณอะมิโลเพคตนิท่ีแตกต่างกันออกไปอาจเป็น

สาเหตุท่ีท าให้มีรสชาติท่ีแตกต่างกัน   
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการปลูกพัฒนาสายพันธ์ุขา้วโพดขา้วเหนยีวสามารถคัดเลอืกสายพันธ์ุขา้วโพดขา้วเหนยีวผสมตัวเองช่ัวท่ี 

8 ท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดีจ านวน 70 สายพันธ์ุ ท าการประเมินสายพันธ์ุโดยการผสมแบบ Line x Tester โดยใช้

ตัวทดสอบท่ีดี จ านวน 2 สายพันธ์ุได้พันธ์ุลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้นจ านวน 140 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตร่วมกับพันธ์ุ

การค้า พบวา่ คู่ผสมท่ีให้ผลผลิตฝักสดท้ังเปลอืก และผลผลิตหลังการปอกเปลอืกสูงสุด คือ UPWXF32 เท่ากับ 1,913 

และ 1,436 กิโลกรัม/ไร่ ขณะท่ีพันธ์ุการค้าท่ีให้ผลผลิตฝักสดท้ังเปลือก และผลผลิตหลังการปอกเปลือกสูงสุด คือ 

พันธ์ุไวโอเลทไวท์ 926 เท่ากับ 2,020 และ 1,560 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ในส่วนของความยาวฝักทั้งหมด ความยาว

ฝักท่ีติดเมล็ดและความกว้างฝักให้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 16 14 และ 4.8 เซนติเมตร ตามล าดับ ขณะท่ีพันธ์ุการค้าให้ค่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 16 15 และ 4.5 เซนติเมตร ตามล าดับ และทางด้านของคุณภาพในการกัดชิม คือ  ความชอบ ความเหนียวนุ่ม 

และความหนาของ pericarp พบวา่ ทุกคู่ผสมให้ค่าเฉลี่ยในแต่ละลักษณะ เท่ากับ 3 3.2 และ 2.96 คะแนน ขณะที่พันธ์ุ

การค้าให้ค่าเฉลี่ยในแต่ละลักษณะ เท่ากับ 3 3 และ 2.5 คะแนน ตามล าดับ ท้ังนี้จากการทดสอบผลผลิตเบื้องต้น

สามารถคัดเลือกคู่ผสมท่ีมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงและเฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเขต 2 จังหวัดเชียงราย 
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พะเยา แพร่ และนา่น จ านวน 30 คู่ผสม เพื่อใชป้ลูกยนืยันผลก่อนน าไปส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นท่ีต่อไปในอนาคตใน

ระดับแปลงเกษตรกร 
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Table 1 Average performances of 10 F1 hybrids and 6 check variety. 

Hybrids no. 
Seedling 

vigor 

Days to 50% Disease score2/ height Asp3/ Husk 

cover1/ anthesis silk DM SCMV NLB SLB Plant Ear plant ear 

UPWXF01 5 52 52 4 4 5 5 195 120 5 4 4 
UPWXF17 5 50 52 5 5 5 5 195 110 5 4 5 
UPWXF18 4 55 52 5 4 5 5 205 128 4 4 5 
UPWXF31 4 50 55 5 4 5 5 205 105 5 5 5 
UPWXF32 5 52 51 5 5 5 5 185 105 5 5 5 
UPWXF48 4 52 55 4 4 5 5 215 140 5 4 4 
UPWXF50 4 49 53 4 5 5 5 230 130 4 4 4 
UPWXF65 5 52 54 5 5 5 5 210 120 4 4 5 
UPWXF77 5 53 55 5 5 5 5 195 100 4 5 5 
UPWXF78 4 48 49 4 4 5 5 230 135 5 5 5 
Average 

hybrids 

4.8 51 53 4.6 4.5 5 5 206.5 119.3 4.6 4.4 4.7 
Violet white 

926 

5 47 47 4 5 5 5 220 115 5 5 5 
Big white 852 5 48 48 5 5 5 5 200 110 5 5 5 
Sweet purple 4. 50 52 4 4 5 5 210 125 5 4 5 
Sweet berry 5 50 52 4 5 5 5 190 110 5 5 4 
White purple 4 47 47 5 4 5 5 190 115 4 4 4 
Snow white 5 47 47 5 4 5 5 230 145 5 5 5 

Average checks 4.9 48 49 4.5 4.5 5 5 209.3 120 4.8 4.6 4.6 

F-Test - ns ns - - - - ** ** - - - 
LSD 0.05 - 3.0 3.1 - - - - 22.5 22.5 - - - 
CV.( %) - 1.97 1.94 - - - - 0.61 1.19 - - - 

      หมายเหต:ุ 1/Husk cover     = (5 = เปลอืกหุม้ฝักยาว แนน่ หุ้มฝกัไวไ้ด้มิด, 4 = เปลอืกหุม้ฝกัค่อนข้างมดิ, 3 = เปลอืกหุม้ฝักมดิชิดปานกลาง, 2 = เปลอืกหุม้ฝักมดิชิดเล็กน้อย

, 1 = ปลายฝักโผล่พ้นเปลอืกหุม้ฝัก) 
2/Disease score = DM; Downy mildew, SCMV; Sugarcane mosaic virus, NLB; Northern corn leaf blight and SLB; Southern corn leaf blight 
3/Aspects = (5 =มคีวามสม่่าเสมอมากที่สุด มากกวา่ 90%, 4 = มคีวามสม่่าเสมอมาก อยู่ในช่วง 80-90%, 3 = มคีวามสม่่าเสมอปานกลาง อยูใ่นช่วง 70-   

80%,2 = มีความสม่า่เสมอนอ้ย อยูใ่นช่วง 60-70%,1 = มีความสม่่าเสมอนอ้ยท่ีสุด น้อยกวา่ 50%) 
5/ Rating 1-5; 1  = Poorest, 5 = best, ns = non significant, ** = Significant at the 0.01 and 0.05  probability level, respectiv
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Table 2 Mean of green weight of the bested 10 F1 hybrids and 6 check varieties; trial was conducted at the University of Phayao in 2018 Rainy season.   

 
            1/Rating 1-5; 1 = best, 5 = poorest, ns = Non-significant different, ** = Significant at the probability level 0.01. 

 

 

Hybrids no. 

Green weight 

at 14 % moist 

Relative 

to 

average 

check (%) 

Relative 

to 

average 

hybrids 

(%) 

White weight Relative 

to 

average 

check 

(%) 

Relative 

to 

average 

hybrids 

(%) 

Shelling 

percentage 

(%) 

Cutting 

percentage 

(%) 

Ear (cm.) 
Row 

number 

Eating Quality1/ 

kg/rai kg/ha kg/rai kg/ha length tip width flavor tender thickness 

UPWXF01 1,203 7,519 72.50 83.18 963 6,019 72.50 83.18 70.0 50 16 13 3.7 12.8 

 

2 3 3 
UPWXF17 1,463 9,144 88.17 101.16 1,004 6,275 88.17 101.16 69.0 61 15 14 3 14 

 

4 4 4 
UPWXF18 1,563 9,769 94.19 108.08 1,108 6,925 94.19 108.08 63.0 52 16 12 3.7 11.6 

 

4.5 4.4 4.7 
UPWXF31 1,287 8,044 77.56 88.99 976 6,100 77.56 88.99 71.0 52 16 15 3.9 12 

 

3 3 2 
UPWXF32 1,913 11,956 

 

115.29 132.28 1,436 8,975 115.29 132.28 68.6 63 17 16 3.6 13.2 

 

2 3 2 
UPWXF48 1,485 9,281 89.49 102.68 1,024 6,400 89.49 102.68 76.7 60 17 14 3.5 12.8 

 

3 3 3 
UPWXF50 1,213 7,581 73.10 83.87 836 5,225 73.10 

 

83.87 58.5 49 16 14 4 13.5 

 

2 2 2 
UPWXF65 1,183 7,394 71.29 81.80 824 5,150 71.29 81.80 68.8 53 17 15 3.8 13.2 

 

3 4 3 
UPWXF77 1,753 10,956 

 

105.64 121.21 1,309 8,181 105.64 121.21 72.7 59 17 14 3.5 13.2 

 

3 4 3 
UPWXF78 1,399 8,744 84.31 96.74 819 5,119 84.31 96.74 69.0 67 16 14 3.6 12 

 

2 2 2 
Average hybrids 1,446 9,039 87.16 99.94 1,030 6,437 87.16 99.98 69 54 16 14 4.8 13.6 3 3.2 2.9 

Violet white 

926 

2,020 12,625 121.74 139.68 1,560 9,750 138.52 151.47 76.2 

 

55.0 

 

15 15 4.9 12 

 

3 3.5 3.0 
Big white 852 1,707 10,668 102.87 118.03 1,103 6,894 97.94 107.10 75.0 

 

46.3 

 

16 16 4.2 13.6 

 

2 2 2.0 
Sweet purple 1,655 10,343 99.74 114.44 1,095 6,844 97.23 106.32 76.0 

 

62.5 

 

18 13 3.9 12.8 

 

3.5 2.5 2.0 
Sweet berry 1,610 10,062 97.03 111.33 1,081 6,756 95.99 104.96 64.0 

 

58.2 

 

15 15 3.8 12.8 

 

3 3 3.0 
White purple 1,543 9,643 92.99 106.69 994 6,213 88.26 96.51 76.7 

 

55.0 

 

15 14 4.3 12.8 

 

3.50 3.5 3.0 
Snow white 1,421 8,881 85.64 98.26 924 5,775 82.05 89.72 68.4 45.0 

 

19 18 4.3 12 

 

2.5 3.5 2.0 
Average checks 1,659 10,370 99.87 114.74 1,126 7,039 99.91 109.35 73 54 16 15 4.5 13.6 3 3 2.5 

Grand mean 1,553 - - - 1,078 - - - 71 54 16 14.5 4.7 13.6 3 3.1 2.7 
F-Test ** - - - ** - - - ** ** ** ** * ** ** ** ns 

LSD 0.05 418 - - - 368 - - - 9.1 11 2.4 2.5 0.3 1.9 1.1 1.3 - 
CV.( %) 11.15 - - - 9.21 - - - 11.2 1.99 6.88 7.85 6.78 8.0 29.64 29.89 20.62 
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การติดตามสภาวะออกซิเดชั่น-รดีักชั่นในชั นดินนาท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตข้าว 

The Monitoring of Oxidation-Reduction Potential in Soil Layer to Rice  

Cultivation Changes 

 

ธนันญารัตน์ ปินไชย1* และ สุขทัย พงศพ์ัฒนศริิ1 

Thanunyarat Pinchai1* and Sukthai Pongpattanasiri1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในชั้นดินนา โดยจ าลองชั้นดินในสถาพเสมือนจริง 

(Stratified Paddy Field Model) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดินตามการแบ่งระยะการ

เจริญเติบโตของข้าว ในช้ันดิน 4 ระดับ ได้แก่ผิวดิน, 10 cm จากผิวดิน, 30 cm จากผิวดิน และ 60 cm จากผิวดิน วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) การศึกษาพบว่าสภาวะออกซิเดช่ัน – รี

ดักชั่น มีความสัมพันธ์กับระดับน้ า ในระยะก่อนการปลูกข้าวท่ีระดับผิวดินของทุกแบบจ าลองอยูใ่นสภาวะออกซิเดชั่น (Eh 

>300 มิลลิโวลต์) หลังจากมีการขังน้ า พบว่า ท่ีระดับ 30 cm และ 60 cm ของทุกแบบจ าลองอยู่ในสภาวะรีดักชั่น (Eh < 

300 มิลลิโวลต์) แต่ท่ีระดับผิวดินยังอยู่ในสภาวะออกซิเดชั่นและมีการเข้าสู่สภาวะรีดักชั่นได้ช้ากว่าระดับชั้นดินอ่ืนๆ 

หลังจากมีการไขน้ ากลางฤดูในระยะก่อนตั้งท้องของข้าวพบว่าที่ระดับ 10 cm จากผิวดิน แบบจ าลอง T1, T2, T8 และT10 

เข้าสู่สภาวะออกซิเดชั่นท าให้เกิดสภาวะ Re-Oxidation1 
 

ค้าส้าคัญ:   โครงสร้างพื้นท่ีนาข้าว, การไหลซึมผ่านของน้ า, สภาวะออกซิเดช่ันในดิน, ศักย์รีดอกซ์  
 

  

                                                           
1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลงังานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Environmental Science School of Energy and Environment University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: Thanunyarat_9@gmail.com  
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Abstract  
 This research aims to study Oxidation-Reduction Potential in Paddy Soil By simulating the soil in the virtual 

architecture (Stratified Paddy Field Model). The Monitoring of Oxidation-Reduction Potential according to the division 

of rice growth stages.  The soil divided in 4 level, soil surface, 10 cm from the soil surface, 30 cm from the soil 

surface and 60 cm from the soil surface. The experimental design was completely randomized design (CRD). The 

results showed that oxidation-reduction conditions is associated with groundwater levels. The first phase of flooding 

model is in oxidation state (Eh > 300 mV) .  After flooding, at 30 cm from the soil surface and 60 cm from the soil 

surface it will moved into a reduction state (Eh <300 mV) but at surface level still in oxidation state and will enter 

reduction state more slowly.  After mid- season drainage, at 10 cm from the surface of the T1, T2, T8 and T10 

models was oxidation state.  The ability to received oxygen from the water to infiltrate the soil surface caused of 

Re-Oxidized Conditions. 
 

Keywords:   Paddy field foundation, Percolation Soil, Oxidation, Eh potential  
 

บทน้า 

 ในพื้นท่ีนาท่ีท่วมขังและมีระดับน้ืาใต้ดินในระดับต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งชั้นดินของดินนา (stratified paddy 

filed) ที่จะบอกได้ว่าดินนั้นมีสภาวะออกซิเดชันและรีดักชันในชั้นดิน ดินชั้นไถพรวนท่ีอยู่ในสภาวะน้ืาท่วมขังในระหวา่ง

ฤดูเพาะปลูกนั้นจะมีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ืา (disslved oxygen: DO) ต่ืา เนื่องจากการใช้ของแบคทีเรียในดิน 

อย่างไรก็ตามชั้นดินไถพรวนสามารถได้รับออกซิเจนจากน้ืาท่ีแทรกซึมจากผิวดินท าให้เกิดสภาวะ Re-Oxidized 

สอดคล้องกับดินนาของประเทศไทยท่ีมีระดับน้ืาใต้ดินสูงและความสามารถในการไหลซึมผ่าน(percolation)ต่ืา ท้ังนี้ชั้น

ดินไถพรวน ชั้นดินใต้ไถพรวน และชั้นดินด้านล่าง มีการเคลื่อนท่ีของน้ืาจากด้านบนสู่ด้านล่างตลอดอากาศจึงแทรก

ผ่านชั้นดิน นอกจากนี้ในชั้นดินท่ีมีสภาพระบบการไหลซึมผ่านแบบปิด จะพบว่ามีค่าศักดิ์ รีดอกซ์ (oxidation-reduction 

potential; Eh) มีค่าต่ืา (-100 ถึง -300 mV) ชั้นดินนั้นเข้าสู่สภาวะรีดักชัน(reduced soil condition) (Korsak,2008) และ

จะมีค่าศักย์รีดอกซ์ต่ืาลงเมื่อระยะเวลาการขังน้ืาในนา (Li, 2017)ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะออกซิเดชั่น- 

รีดักชั่นในดิน ค่าตรวจสอบ Eh-distribution (oxidation-reduction potential)ในชั้นดินนาน้ าขัง พบว่าค่า Eh ซึ่งเมื่อมี 

การปล่อยน้ าเข้าระดับคา่ Eh ในช้ันดินของนาไถพรวนคา่ก็จะต่ าลงอย่างรวดเร็วจนอยูร่ะดับช้ันรีดวิซ์(สุขทัย และซาซากิ 

,2549)  จึงได้ออกแบบจ าลองชั้นดินในสภาพเหมือนจริง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ืาท่ีมีผลต่อการเกิด

สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักชั่นในดนิ ทื่เป็นอีกปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดละลาย ยอ่ยสลาย ธาตุอาหาร และการเคลื่อนท่ี

ของออกซิเจนในดนิ และอาจเป็นสาเหตุของการเจรญิของขา้วในอนาคตได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การสร้างแบบจ้าลอง (Stratified Paddy Field Model)  
 จ าลองชัน้ดินในสภาพเหมอืนจริง (Stratified Paddy Field Model) ท่ีออกแบบชัน้ดินเป็น 4 ชัน้ คือ 1) ชัน้ไถพรวน 2) 

ชั้นใต้ไถพรวน 3) ชั้นบดอัดเก็บน้ า และ 4) ชั้นใต้ดิน [2] โดยใช้ถังพลาสติก ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร และ 

สูง 85 เซนติเมตร บรรจุดินโดยใช้ดินนาในพื้นท่ีเกษตรกรรม บ้านโซ้  ต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

โดยการควบคุมความหนาแน่นของดินท่ี 1.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ภายในจ าลองช้ันดินปลูกข้าวพันธ์ุขาวมะลิ 

105 อายุ 30 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบของแบบจ าลอง 

แบบจ้าลอง ควบคุม 
การไขน า้กลางฤด ู

ขังน ้า 5 cm แดด เปลี่ยนดิน 
ไม่ไขน า้กลางฤด ู ไขน า้กลางฤด ู

T1   √ √   

T2 √  √    

T3  √  √   

T4 √ √     

T5  √    √ 

T6   √   √ 

T7  √   √  

T8   √  √  

T9  √   √ √ 

T10   √  √ √ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (Oxidation-Reduction) ในดิน 

 ศึกษาเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดินตามการแบ่งระยะการเจริญเติบโตของข้าว  

ในแบบจ าลองระดับน้ืาใต้ดินแต่ละระดับด้วย ORP meter: DATA Locker AS ONE (Model : ADL12) และ O.R.P. Electrode 

type : UC-702E ในชัน้ดิน 4 ระดับ ได้แก่ผิวดิน, 10 cm จากผิวดิน, 30 cm จากผิวดิน และ 60 cm จากผิวดิน 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยวิธี One-Way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าเฉลี่ย(Mean)และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE) ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test 

(DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน (P≤ 0.05) 
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ผลการศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (Oxidation-Reduction) ในดิน 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (Oxidation-Reduction) ในดินนั้น การบันทึกค่ามีหน่วย

เป็นมลิลโิวลต์ (mV) ค่ามากกว่า 300 mV หมายความว่าดินอยู่ในสภาวะออกซิเคชั่น ค่านอ้ยกว่า 300 mV หมายความ

ว่าอยู่ดินในสภาวะรีดักชั่น พบว่าท่ีระดับผิวดินศักย์รีดอกซ์เฉลี่ยของแบบจ าลอง T1 ถึง T10 ระยะก่อนปลูกข้าว ระยะ

ก่อนปลูกข้าว ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้องออกดอก ระยะสุกแก่ และระยะหลังเก็บเกี่ยว ค่าศักย์รีดอกซ์สูงสุดคือ 

แบบจ าลอง T3, T4T6,T3, T1, T2, T2 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 รูปท่ี 1 
 

ตารางที่ 2 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับผิวดิน 

แบบจ าลอง 
ระยะก่อนปลูก

ข้าว 
ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ 

ระยะตัง้ท้องออก

ดอก 
ระยะสุกแก ่

ระยะหลังเก็บ

เกี่ยว 

T1 488.00±0.00b 381.33±20.17e 337.88±19.52b 332.00±26.28a 222.67±6.57b 245.00±0.00b 

T2 472.00±0.00c 404.33±47.01b 325.88±17.28d 326.00±19.94b 237.33±11.26a 262.00±0.00a 

T3 510.00±0.00a 372.00±26.06f 342.13±24.55a 131.30±16.16k 85.67±9.60h 112.00±0.00gh 

T4 450.00±0.00f 414.00±20.65a 314.38±15.73e 144.80±15.65j 89.67±8.41g 113.00±0.00gh 

T5 445.00±0.00g 398.00±29.74c 335.50±15.39b 172.70±17.58f 133.33±6.69e 159.00±0.00e 

T6 457.00±0.00e 414.00±38.59a 336.25±19.22b 258.90±17.40e 174.67±7.06d 195.00±0.00d 

T7 424.00±0.00i 406.00±30.66b 312.00±12.82e 166.00±20.46gh 95.33±7.51f 118.00±0.00f 

T8 451.00±0.00f 351.67±21.96g 322.63±10.90d 296.70±18.93d 213.33±6.06c 236.00±0.00c 

T9 462.00±0.00d 391.00±40.45d 323.75±18.83d 163.90±25.04i 63.67±3.85i 80.00±0.00h 

T10 435.00±0.00h 399.33±30.44c 332.50±19.36b 320.50±30.71c 217.33±7.80c 246.00±0.00b 
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ภาพที่ 1 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับผิวดิน 

 ท่ีระดับ 10 เซนติเมตรจากผิวดินค่าศักย์รีดอกซ์  ระยะก่อนปลูกข้าว ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ ระยะตัง้ท้อง

ออกดอก ระยะสุกแก่ และระยะหลังเก็บเกี่ยวค่าศักย์รีดอกซ์สูงสุดคอื แบบจ าลอง T3, T1T10,T3, T1, T2,T2 ตามล าดบั 

ดังตารางที่ 3 ภาพท่ี 2 

ตารางที่ 3 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ10 เซนติเมตรจากผิวดิน 

แบบจ าลอง 
ระยะก่อนปลูก

ข้าว 
ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ 

ระยะตัง้ท้อง

ออกดอก 
ระยะสุกแก ่

ระยะหลังเก็บ

เกี่ยว 

T1 479.00±0.00b 343.67±22.60a 298.22±19.18b 316.27±3.24a 186.33±5.21c 203.00±0.00c 

T2 452.00±0.00c 325.67±20.74c 298.44±20.02b 281.00±14.50c 209.67±4.91a 223.00±0.00a 

T3 503.00±0.00a 322.67±16.34c 304.33±15.80a 106.18±9.58j 66.00±6.11i 84.00±0.00g 

T4 332.00±0.00j 277.33±63.40f 278.22±14.50f 116.09±10.73i 75.00±6.43g 93.00±0.00f 

T5 343.00±0.00i 322.33±24.46c 290.89±18.13e 124.55±15.23h 72.33±8.37h 96.00±0.00f 

T6 347.00±0.00h 311.67±48.45d 293.89±17.70d 199.64±11.05e 157.67±7.84e 180.00±0.00d 

T7 401.00±0.00e 313.00±6.24d 234.56±18.18h 143.91±15.75f 83.33±4.48f 105.00±0.00e 

T8 385.00±0.00f 305.33±24.89e 270.00±19.58g 275.91±21.05d 175.33±6.01d 196.00±0.00c 

T9 410.00±0.00d 336.00±23.90b 276.89±21.72f 133.55±16.22g 76.33±6.64g 93.00±0.00f 

T10 361.00±0.00g 342.00±47.18a 276.00±18.65f 290.00±34.52b 191.67±7.22b 218.00±0.00b 
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ภาพที่ 2 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ 10 cm จากผิวดิน 

 ท่ีระดับ 30 เซนติเมตรจากผิวดินค่าศักย์รีดอกซ์  ระยะก่อนปลูกข้าว ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ ระยะตัง้ท้อง

ออกดอก ระยะสุกแก่ และระยะหลังเก็บเกี่ยว ค่าศักย์รีดอกซ์สูงสุดคือ แบบจ าลอง T8, T1, T6, T10, T10, T10 

ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 ภาพท่ี 3 

ตารางที่ 4 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ 30 เซนติเมตรจากผิวดิน 

แบบจ าลอง 
ระยะก่อนปลูก

ข้าว 
ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ 

ระยะตัง้ท้อง

ออกดอก 
ระยะสุกแก ่

ระยะหลังเก็บ

เกี่ยว 

T1 254.00±0.00d 268.67±35.51a 163.11±5.08d 179.18±5.72b 164.67±6.98b 188.00±0.00b 

T2 149.00±0.00g 191.67±53.45g 174.56±24.25c 167.91±9.60c 117.67±2.96a 129.00±0.00d 

T3 195.00±0.00e 207.33±1.86f 159.44±15.48e 64.45±10.16f 34.00±7.23g 52.00±0.00g 

T4 273.00±0.00c 157.33±22.58i 203.89±19.07a 58.73±9.32g 45.00±7.37f 62.00±0.00f 

T5 280.00±0.00b 239.33±22.26c 193.00±15.12b 57.36±11.88g 27.00±5.51h 45.00±0.00h 

T6 187.00±0.00f 234.67±21.33d 201.56±20.76a 146.36±5.74d 131.33±4.48c 149.00±0.00c 

T7 107.00±0.00i 252.33±23.55b 149.22±13.05g 65.55±11.00f 34.00±6.11g 52.00±0.00g 

T8 298.00±0.00g 214.00±33.40e 158.56±19.79e 143.27±9.65d 95.33±3.76e 115.00±0.00e 

T9 121.00±0.00h 238.00±30.40cd 157.00±7.80f 76.82±12.69e 34.33±3.48g 52.00±0.00g 

T10 80.00±0.00j 190.67±54.44h 173.22±7.27c 244.55±18.05a 174.67±5.04d 196.00±0.00a 
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ภาพที่ 3 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ 30 cm จากผิวดิน 

 และท่ีระดับ 60 เซนติเมตรจากผิวดินพบว่าค่าศักย์รีดอกซ์  ระยะก่อนปลูกข้าว ระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ 

ระยะตั้งท้องออกดอก ระยะสุกแก่ และระยะหลังเก็บเกี่ยว ค่าศักย์รีดอกซ์สูงสุดคือ แบบจ าลอง T4, T6, T4T5, T10, 

T1, T1 ตามล าดับ ดังตารางที่ 5 ภาพท่ี 4 

ตารางที่ 5 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ10 เซนติเมตรจากผิวดิน 

แบบจ าลอง 
ระยะก่อนปลูก

ข้าว 
ระยะตน้กล้า ระยะแตกกอ 

ระยะตัง้ท้อง

ออกดอก 
ระยะสุกแก ่

ระยะหลังเก็บ

เกี่ยว 

T1 154.00±0.00c 145.67±12.03cd 128.33±25.47b 132.64±5.13c 120.00±5.51a 135.00±0.00a 

T2 122.00±0.00f 159.67±30.20b 125.00±19.65b 136.82±7.22b 106.33±4.10b 120.00±0.00c 

T3 138.00±0.00e 141.33±30.55e 121.44±11.54cd 24.91±12.86h 15.33±3.18e 9.00±0.00gh 

T4 267.00±0.00a 131.67±19.65f 132.11±11.45d 21.09±11.16i -7.00±3.21f 11.00±0.00f 

T5 149.00±0.00d 148.33±19.94cd 120.22±9.61d 32.00±14.18g -4.33±6.49f 16.00±0.00f 

T6 166.00±0.00b 174.33±5.90a 106.22±8.84f 106.73±10.18e 49.67±4.63d 67.00±0.00e 

T7 30.00±0.00j 145.00±27.23cd 111.89±9.18e 37.00±15.65f -11.67±7.54g 14.00±0.00f 

T8 118.00±0.00g 144.00±32.52de 124.67±10.85bc 121.73±10.77d 74.00±5.69cd 96.00±0.00d 

T9 109.00±0.00h 149.33±31.69c 108.89±8.16f 29.45±15.06g 17.33±4.98e 6.00±0.00h 

T10 37.00±0.00i 143.00±38.81de 118.89±11.11e 151.00±13.731a 104.33±4.10b 129.00±0.00b 
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ภาพที่ 4 สภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักช่ัน (Oxidation-Reduction) ระดับ 60 cm จากผิวดิน 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ระยะก่อนการปลูกข้าว ท่ีระดับผิวดินของทุกแบบจ าลองอยูใ่นสภาวะออกซิเคชั่น(Eh >300 มลิลิโวลต)์ หลังจากมี

การขังน้ืาในระยะตน้กล้า พบวา่ ท่ีระดับ 30 cm และ 60 cm ของทุกแบบจ าลองอยูใ่นสภาวะรีดักชั่น (Eh < 300 มลิลิโวลต)์ 

แต่ท่ีระดับ ผิวดิน ยังอยู่ในสภาวะออกซิเดชั่น จนถึงช่วงต้นของระยะแตกกอและเร่ิมเข้าสู่สภาวะรีดักชั่น (Eh < 300 มิลลิ

โวลต)์ เมื่อมกีารไขน้ ากลางฤดูก่อนระยะตัง้ท้องพบว่าแบบจ าลอง T1, T2, T6, T8 และT10 กลับมาอยูใ่นสภาวะออกซิเดช่ัน

อกีคร้ังก่อนกลับสู่สภาวะรีดักชั่นและมแีนวโน้มลดลงเร่ือย ๆ ส่วนท่ีระดับ 5 cm, 30 cm และ60 cm เร่ิมเข้าสู่สภาวะรีดักชั่น

เชน่เดียวกันเมื่อเข้าสู่ระยะแตกกอ พบวา่ แบบจ าลองทุกการทดลองยังอยู่สภาวะรีดักชั่น หลังจากมกีารไขน้ ากลางฤดูก่อน

ระยะตั้งท้องพบว่าท่ีระดับ 10 cm แบบจ าลอง T1, T2, T8 และT10 เข้าสู่สภาวะออกซิเดชั่นในช่วงแรกและมีแนวโน้มลดลง

ตามล าดับ ท่ีระดับ 30 cm เมื่อมีการไขน้ ากลางฤดูก่อนระยะตั้งท้องพบว่าแบบจ าลอง T10 เข้าสู่สภาวะออกซิเดช่ันและ

กลับเข้าสู่สภาวะรีดักชั่น ท่ีระดับ 60 cm เมื่อมีการไขน้ ากลางฤดูก่อนระยะตั้งท้องพบว่าแบบจ าลอง T1, T2, T6, T8 และ

T10 มีค่า Eh เพิ่มขึ้นแต่ไม่เข้าสู่สภาวะออกซิเดชั่น ส าหรับการไขน้ าก่อนการเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ พบว่า ทุกแบบจ าลอง

มแีนวโนม้ของค่า Eh เพิ่มขึน้ 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะออกซิเดช่ัน-รีดักชั่น (Oxidation-Reduction) ในดิน พบว่าสภาวะออกซิ

เดชั่น-รีดักชั่น มคีวามสัมพันธ์กับระยะเวลาในการขังน้ืา [3] ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาวะ ออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดิน สภาวะ

ออกซิเดชั่น-รีดักชั่นในดินส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืชท่ีอยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชนน์ัน้น้อยลง เชน่ ในสภาวะรี

ดักชั่น ธาตุไนโตรเจนท่ีจะเปลี่ยนจากไนเตรต (NO3-N) กลายเป็นก๊าซไนโตรเจน และ สภาพการระบายน้ืาท่ีเลวท าให้ดิน มี

ปริมาณออกซิเจนต่ืา แบคทีเรียไม่ใช้อากาศ (anaerobic bacteria) ผลิตก๊าซมีเทน อีกทั้งท าให้เหล็กเกิดการละลายสะสม

และ เป็นพิษอยู่ในรากข้าวอีกด้วย [4]โดยการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียในดินเป็นผลให้ปริมาณออกซิเจนในชั้นดินต่ืาและ

เข้าสู่สภาวะ รดีักชัน [5]  
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การพัฒนาระบบแชทบอตแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ 

The Development Chatbot System for Recommendation Tourist Attractions in 

Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province by Using Line Application 

ชาญชัย อรรคผาติ1*และ  พิชญะ บุญยานันท์1 

Chanchai Arkaphati1*and Pitchaya Boonyanun1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแชทบอตในการโต้ตอบอัตโนมัติส าหรับให้ข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบท่ีเกี่ยวข้องภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น โดยระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพัก ประวัตสิถานท่ีท่องเท่ียว แผนท่ีเดินทาง และโปรโมชั่นของแต่ละร้านค้า ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เติบโตยิ่งขึ้น อีกท้ังช่วยอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล

ท่องเท่ียวในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องให้กับนักท่องเท่ียวในการเดินทาง กระบวนการพัฒนาระบบใช้วธีิตามแนวทางการวิจัย 

เร่ิมจากการศึกษาและเก็บข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์

วางแผนขั้นตอนการศึกษา เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ วางแผนและออกแบบระบบ ภายหลัง 

การพัฒนาเสร็จสิ้นมีการน าระบบไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน มีการปรับปรุงแก้ ไขข้อผิดพลาด 

สรุปผลการพัฒนา และน าเสนอผลวิจัยจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าผลประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.82) และ 

ผลประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบโต้ตอบไลน์แชทบอต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 3.71)  

ผลประเมนิในกลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไป พบว่าความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83) ผลประเมิน

ความพงึพอใจด้านฟังก์ชันการใชง้านระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก (x̄ = 3.96) และผลประเมนิความ

พงึพอใจโดยรวมด้านการออกแบบระบบ โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก (x̄ = 4.18) 
 

ค าส าคัญ:   แชทบอท, ท่องเท่ียว, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, แอปพลเิคชันไลน์
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1 Information Technology Business, Faculty of Information Communication and Techonology, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120 
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Abstract  

The purpose of this research was to developed a chatbot system in an automated interaction for 

providing tourist information within Phra Nakhon Sri Ayutthaya province via the application line and to study the 

satisfaction of users after the system development was completed. The system will be able to interact with users 

to display tourist attractions, restaurants, accommodations, tourist destination history Travel, map and 

promotions.  The beneficial of system was to promote tourism in Phra Nakhon Sri Ayutthaya province to grow 

even more as well as facilitating tourist information in all areas that are relevant to tourists when traveling. The 

system development process uses a research methodology according to research guidelines by studying and 

collecting tourist attractions, accommodation, restaurants and other relevant informations.  After that have a 

process to analyze the possibility to use as a guideline for system development, system planning and design. 

After the development is completed, the system is tested and improved, and have to present the results of the 

satisfaction evaluation from using the system by the related user groups, including information technology 

experts and general users.  
 

Keywords:   ChatBot, Travel, Phranakorn Sri Ayutthaya province, Application line 
 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูงและมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตปัิจจุบันฉบับท่ี 12 ประจ าปี พ.ศ. 2560-

2564 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ได้ก าหนดแผนการท่องเท่ียวเป็นแผน

ระดับชาตเินื่องจากเป็นแหลง่รายได้ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราตา่งประเทศ การสร้างงานและการกระจายรายได้น าความ

เจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้และสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาท่ี

รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2558) จากรายงานอ้างอิงพบว่าจังหวัดท่ีมีจุดเด่น 

ด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ว่ามีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเข้ามาท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) 

พบว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังสิ้น 19.48 ล้านคน และมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท้ังสิ้น 1,019,458 คน คิดเป็น 5.23% ของสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงคร่ึงปีแรกท้ังหมด โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีโบราณสถานท่ียังคงเหลืออยู่เป็นเคร่ืองบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีต เช่น 

พระราชวังหลวง วัดวาอารามท่ียังคงความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เชน่ วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดมงคล

บพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  เป็นต้น โดยองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) 

ได้รับรองอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตใิห้ความสนใจมาเย่ียมชมอยา่งต่อเนื่อง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์

ให้ขอ้มูลดา้นประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเท่ียว รา้นอาหาร วธีิการเดินทาง จึงเป็นสว่นส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวก

เพื่อสื่อสารและสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวในการวางแผนตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ เช่น 
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เว็บไซต์ หรือเฟซบุค๊ อาจจะไมเ่พยีงพอหรือไมทั่นสมัย และพบวา่บางแหล่งขอ้มูลมคีวามผิดพลาดในการให้ขอ้มูล เช่น 

ประวัตสิถานท่ี เส้นทางวิธีการเดินทาง เวลาเปิด-ปิดท าการ หรอืให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนจ์ากประสบการณ์จริง (รีวิว) 

จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการท่องเท่ียว ด้วยการพัฒนา

ระบบแชทบอต (Chat Bot) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองรูปแบบการสนทนาของมนุษยเ์พื่อเป็นเครื่องมอืโตต้อบ

ในการสื่อสารของมนุษย์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษารูปแบบการน าแชทบอทมาประยุกตใชในธุรกิจ 

Pramookkul (2005) พัฒนาการน าเสนอผลิตภัณฑแบบอัจฉริยะบนระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชแชทบอทเพื่อ

อ านวยความสะดวกโต้ตอบกับลูกคา นอกจากนั้นงานวิจัยของ Kuligowska and Lasek (2011) มีการประยุกต

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐกับเว็บไซตเชิงพาณิชย สรางแชทบอทเพื่อช่วยรักษาความสัมพันธกับลูกคาดวยผูชวย

เสมือนจริงในการโต้ตอบให้ข้อมูล งานวิจัยของ Cui, Huang, Wei et al. (2017) เสนอรูปแบบการพัฒนาตัวแทน

อัจฉริยะเพื่อใหบริการลูกคาของเว็บไซตดวยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อสรางแบบจ าลองการสนทนาท่ี

เหมาะสมกับผูใช จากแนวคิดการพัฒนาและประยุกตใ์ชใ้นภาคธุรกิจ เห็นว่าประโยชน์จากระบบแชทบอตเป็นรูปแบบ

การโต้ตอบบทสนทนาผนวกกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) รูทเบสแชทบอต (Rule Based 

Chatbot) ผ่านการท างานบนแพลตฟอร์ม(Platform) เพื่อการสนทนา เช่น แอปพลิเคชันไลน์ (Line Application)  

ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพักและร้านอาหาร ให้แก่

นักท่องเท่ียวเพื่อทราบข้อมูลท่ีตอ้งการสอบถาม และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วด้วยตนเอง สอดคล้องกับ 

ผลวิจัยของ Rajatanavin (2015) พบวาการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดความเสี่ยงตอความเขาใจผิดในสินคา 

หากธุรกิจสามารถน าเสนอขอมูลท่ี ถูกตอง รวดเร็ว ตรงประเด็น ยอมจะสรางความเช่ือมั่น และเสริมสรางภาพลักษณ

ท่ีดีของธุรกิจ แตประเด็นดังกลาวสงผลตอตนทุนของธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม เนื่องจากการใชบุคคลคอยตอบ

ค าถามกับลูกคาก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองด้านแรงงาน ด้านเวลา อีกท้ังอารมณและความรูสึกในแตละชวงเวลาของ

บุคคลอาจสงผลตอมาตรฐานของค าตอบท่ีอาจท าใหเกิดความรูสึกดานลบของลูกคา จากปญหาดังกลาวการพัฒนา

เคร่ืองมือระบบแชทบอต (Chatbot) จะช่วยปฏิสัมพันธกับลูกคาแทนบุคคลได้ เพื่อใหการท างานมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังสามารถเก็บขอมูลทางสถิตขิองผูท่ีเคยสนทนาไว้เพื่อใชในการวางแผนการตลาดต่อไปได้  อยางไรก็ตาม 

แชทบอทประเภทปญญาประดิษฐยังมีขอจ ากัดในการใชงานบางประการ อีกท้ังใชตนทุนในการพัฒนาสูง และจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีผู้พัฒนาระบบท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.   เพื่อพัฒนาระบบแชทบอตโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก และร้านอาหารภายใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลเิคชันไลน ์(Line Application) 

2. เพื่อประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบท่ีเกี่ยวข้องภายหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น   
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานที่ท่องเที่ยว 

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดในพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556.64 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 62 ของประเทศไทยและเป็นอันดับท่ี 11 ของ

จังหวัดในภาคกลาง มีโบราณสถานท่ีสวยงามคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น

เมืองหลวงของประเทศไทยในอดีตท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความเจริญท่ีสุดในคาบสมุทรอินโดจีน ถูกก่อตั้งขึ้น  
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เมื่อปี พ.ศ.1893 โดยปฐมกษัตริย์ของอยุธยา คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในสมัยอยุธยามีกษัตริย์

ปกครองท้ังสิ้น 33 พระองค์ จนอาณาจักรถูกตีแตกพ่ายโดยพม่าในปี พ.ศ. 2310 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2558) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโด่งดัง คือ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยามีเนื้อท่ีกวา้งขวางตัง้อยู่ใจกลางเมืองอยุธยาและได้

ถูกประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก(UNESCO) จากประวัติศาสตร์เมืองโบราณอยุธยา เป็นเมืองหลวงราช

ธานีเก่าแก่ มีอายุยาวนานราว 417 ปี มีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญท่ีน่าประทับใจมากมาย ศิลปะและสิ่งก่อสร้าง

ปรักหักพังมากมายท่ีสามารถเห็นได้ว่าเมืองโบราณนี้มีอารยธรรมท่ีเก่าแก่ควรค่าน่าศึกษาเรียนรู้   เป็นจังหวัด 

ท่ีมีจุดเด่นด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญและมีชื่อเสียง  ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล  

วัดพระศรีสรรเพชญ์  ป้อมเพชร วัดพนัญเชงิ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งจับจ่ายใช้สอย ได้แก่ ตลาดน้ าอโยธยา ตลาด

น้ าอยุธยา ตลาดน้ าทุ่งบัวชม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก เป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ัวโลก โดยมีข้อมูลอ้างอิงว่ามีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเข้ามา

ท่องเท่ียวมากท่ีสุดหนึ่งในห้าจังหวัดของประเทศไทย จากข้อมูลสถานการณ์ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ท่ีมาประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) พบว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังสิ้น 19.48 

ล้านคน และมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังสิ้น 1,019,458 คน คิดเป็น 

5.23% ของสถตินิักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวชมในชว่งคร่ึงปีแรก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2561) 

แนวคิดเกี่ยวกับแชทบอต (Chatbot) 

การพัฒนาระบบโต้ตอบแชทบอต (Chatbot) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองบทสนทนาของมนุษย์

สามารถสื่อสารพูดคุยผ่านข้อความและเสียงได้แบบทันที (Real Time) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

ผ่านช่องทางการสนทนาหรือการแชท (Chat) จึงถูกติดตั้งและมีอินเตอร์เฟซอยู่กับแชทแพลตฟอร์ม และมีความชาญ

ฉลาดมากพอท่ีจะเขา้ใจภาษาหรือประเด็นเพื่อสนทนาและให้บริการต่อผู้ใช้งาน (วนดิา แก่นอากาศ และกนก มีกุญชร 

,2560)  โดยการพัฒนาโปรแกรมแชทบอท สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application) และเฟสบุ๊กเม

สเซนเจอร์ (Facebook Messenger) ท่ีท าหน้าท่ีจ าลองการสนทนากับผู้ใช้ โดยมีท้ังท่ีให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าก าลัง

พูดคุยกับคู่สนทนาท่ีเป็นมนุษย์จริงหรือให้ผู้ใช้เลือกบทสนทนาตามท่ีโปรแกรมก าหนดให้ และระบบสามารถโต้ตอบ

และให้ข้อมูลกลับสู่ผู้ใชง้านเพื่อตอบสนองได้ทันที แนวคิดการใชร้ะบบแชทบอทในภาคธุรกิจยุคดจิิทัล ที่เทคโนโลยเีข้า

มามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารออนไลน์ บูรณา

การเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เช่น การเรียน รู้ของเค ร่ือง (Machine Learning) หรือ เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักพื้นฐานในการพัฒนาระบบแชทบอท โดยการ

พัฒนาระบบนี้ใช้การเรียนรู้ของเคร่ือง ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง ตัวอย่างการเรียนรู้ของเคร่ืองได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถน าเทคโนโลยีนี้มา

ประยุกตใ์ชเ้พื่อก่อให้เกิดประโยชนใ์นหลายอุตสาหกรรม เชน่ สิริ (Siri) ผู้ช่วยสว่นตัวในโทรศัพท์มือถือแอปเปิล (Apple) 

เป็นต้น เทคโนโลยี Machine Learning ได้น ามาพัฒนาเป็นแชทบอตหรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าลองรูปแบบการ

สนทนาของมนุษยเ์พื่อท่ีจะท าให้เคร่ืองมอือเิล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาของมนุษย ์(KnowledgeBase, 

2561) โดยในยุคแรกของการพัฒนาเทคโนโลยนีี้ ใช้หลักการเลอืกรูปแบบการตอบบทสนทนา ด้วยหลักภาษาและสถิต ิ

ซึ่งแบบนี้จะถูกก าหนดด้วยกฎต่าง ๆ และพัฒนาต่อมาเร่ือย ๆ จนถึงการน าความรู้เร่ืองของ AI เข้ามาพัฒนาให้มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ม า ก ขึ้ น  นั่ น คื อ ก า ร เ รี ย น รู้ เชิ ง ลึ ก ซึ่ ง เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้  Machine Learning  

โดยโปรแกรมจะถูกออกแบบให้ท างานอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโปรแกรมแชท 

เชน่ ไลน ์(LINE)  เฟซบุค๊ เมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) เป็นต้น 

 

file:///H:/Downloads/KnowledgeBase
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เทคโนโลยทีี่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาระบบ 

 การใช้เทคโนโลยบีนแพลตฟอร์มของแอปพลเิคชันไลน ์(LINE) มาใชเ้พื่อการพัฒนาระบบ มีการน าเทคโนโลยี

ของระบบไลน์เมสเซสจิงเอพีไอ (Line Messaging API) มาประยุกต์เพื่อการสื่อสารระหว่างบริการของระบบและผู้ใช้

แอปพลิเคชันไลน์เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย โดยเมสเซสจิงเอพีไอ (Messaging API) จะส่งและ

รับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของระบบและแอปพลิเคชันไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของไลน์ (Narkdee, 2560) 

การส่งค าขอจะใช้ เอพีไอ (API) แบบเจซัน (JSON) เมสเซสจิงเอพีไอเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียล  

แอคเคาท์ (Line Official Account) สามารถเพิ่มเพื่อน (Accept friend) รวมถึงส่งข้อความ (Message) หาผู้ใช้งานคนอื่น

ท่ีเป็นเพื่อน โดยผ่านหน้าไลน์เมเนเจอร์ (Line Manager) ท่ีตั้งไว้หรือ ส่งออกจากจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server) ได้ในรูปแบบโต้ตอบ (Interactive) ท าให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปยังบัญชีไลน์

ผ่านทางไลนแ์พลตฟอร์ม (Line Platform) โดยการส่งขอ้มูลตอ้งอยูใ่นรูปแบบเจซัน (JSON)  

   นอกจากนีม้กีารใชเ้ทคโนโลยกีูเกลิไดอะล็อกโฟล์ (Google Dialogflow) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส าหรับการพัฒนา

แชทบอตของกูเกิล (Google) ท่ีใช้การเรียนรู้ด้วยเคร่ือง (Machine Learning) มาช่วยท าให้แชทบอตเรียนรู้และโต้ตอบ

ค าถามได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น  ไดอะล็อกโฟล์เป็นอินเทนท์เบสแชทบอต (Intent - Based Chatbot) คือ แชทบอตท่ีหา

ความต้องการตามเจตนาของผู้ใช้จากข้อความท่ีพิมพ์ ระบบจะหาค าตอบท่ีเหมาะสมให้ตรงตามความต้องการของ

เจตนานัน้  ไดอะล็อกโฟลส์ามารถจัดกลุ่มประโยคท่ีมีความตอ้งการเหมอืนกันให้บอต (Bot) เรียนรู้และก าหนดค าตอบ

ส าหรับแต่ละเจตนาถ้าค าตอบท่ีก าหนดไว้มีหลายแบบ ไดอะล็อกโฟล์จะสุ่มเลือกค าตอบให้เอง เทคโนโลยีกูเกิล

ไดอะล็อกโฟล์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม (Social Network) ได้มากถึง 16 ชนิด รวมถึงแฟลตฟอร์มยอดนิยม 

ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ (Line Application) และเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) เป็นต้น นอกจากนี้มี 

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีลกเปลี่ยนขอ้มูลเจซัน (JavaScript Object Notation: JSON) ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลท่ีใชส้ าหรับ

แลกเปลี่ยนระหว่างเคร่ืองผู้ร้องขอบริการ (Client) และผู้ให้บริการ (Server) เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีนิยม

ในปัจจุบัน โดยรูปแบบของข้อมูลท่ีใชส้ าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีมีขนาดเล็ก รูปแบบสายอักขระ (String) ชนดิหนึ่งท่ีถูก

จัดเก็บในรูปแบบท่ีสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย (การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนมือถือ, 2557) เจซันเปรียบเสมือน

รูปแบบของอาร์เรย์ (Array) ชนิดหนึ่งท่ีใช้รับส่งข้อมูลผ่านอาแจ็กซ์เพราะซึ่งปกติแล้วถ้าต้องการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอา

แจ็กซ์น้ัน จะต้องรับส่งมาในรูปแบบของสายอักขระท้ังก้อนและเมื่อฝั่งอาแจ็กซ์ท าการรับค่าท่ีท าการสง่ค่ากลับมาจาก

เซิร์ฟเวอร์ก็จะต้องน าสายอักขระเหล่านั้นมาตัดต าแหน่งท่ีต้องการเพื่อเอาสายอักขระตัวท่ีต้องการมาใช้แต่ส าหรับ

เจซันแล้วสามารถรับส่งชุดค่าตัวแปรได้ท้ังฝั่งไคลเอนต์ (Client) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยท้ัง 2 ฝั่งสามารถท า

การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้เจซันเอนโค้ด (Json Encode) และเจซันดีโค้ด (Json Decode) เพื่ออ่านค่าตัวแปรและ

เรียกใช้งานได้ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบของอาเรย์และส าหรับตัวแปรเจซันนั้นไม่จ ากัดแค่รับส่งข้อมูลผ่าน เว็บ

บราวเซอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถน าเจซันไปประยุกต์กับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่นการจัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบสายอักขระในข้อความหรือการรับส่งผ่านตัวให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ก็สามารถท าได้เชน่เดียวกัน 

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)  

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต  

เป็นภาษาสคริปตเ์ชิงวัตถุซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซตใ์ชร่้วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหว สามารถ

ตอบสนองผู้ใชง้านได้มากขึ้น มวีิธีการท างานในลักษณะแปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง (interpret) หรือเรียกว่า 

อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ

อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้โดยท างานร่วมกับภาษา HTML และ

ภาษา Java ได้ท้ังทางฝั่งไคลเอนต ์(Client) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)  ชว่ยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับ
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ความต้องการ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง (ทฤษฏีJavaScript, 2559) มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและได้ถูก

ก าหนดให้เป็นมาตรฐาน การท างานของจาวาสคริปต์จะมีการแปลค าสั่งโดยเบราว์เซอร์ (Client-side Script) ดังนั้นจะ

สามารถท างานได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ท่ีสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันเบราว์เซอร์เกือบท้ังหมดมีการสนับสนุนจาวาสคริปต ์

เจซันนั้นใช้ความสัมพันธ์ของภาษาจาวาสคริปเพื่อเป็นภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในปัจจุบันมีไลบรารีของภาษา

โปรแกรมอื่น ๆ ท่ีใช้ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบเจซันมากมาย เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนรับส่งข้อมูลท่ีได้รับความ

นยิมสูงเนื่องจากมีขนาดกระชับเล็กกว่าเอ็กซ์เอ็มแอลท าให้เปลอืงแบนดว์ธิ (Bandwidth) นอ้ยกว่า  

วิธีวิทยาการวิจัย 

ผู้วิจัยวางแผนขั้นตอนและแผนด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีขั้นตอน

ศึกษา 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ  2) วิเคราะห์ขั้นตอนท่ีใช้ในการศึกษา  

3) วางแผนขั้นตอนในการด าเนินงาน  4) ศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบ 5) วางแผนการออกแบบและ

พัฒนาระบบ  6) ท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ 7) สรุปและประเมินผลความพึงพอใจจากก 

ารทดสอบใชง้านระบบโดยผู้ใชง้านท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใชง้านระบบ 8) จัดท าเอกสารและคู่มอืการใช้ 

ขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้เร่ิมกระบวนการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ โดยศึกษา

รวบรวมข้อมูล (Contents) ท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการลงพื้นท่ีภาคสนามในสถานท่ี

จริง ได้แก่ ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร และแผนท่ีการเดินทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน า

ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ขั้นต่อมาวิเคราะห์ขั้นตอนท่ีใช้ในการศึกษา โดยน าข้อมูลท่ีได้

ท้ังหมดมาวิเคราะห์แนวทางในการก าหนดขอบเขตงานท่ีจะพัฒนา  ก าหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ นอกจากนั้นมีการทบทวนทฤษฎีเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์ระบบงานให้สมบูรณ์

มากยิ่งขึน้ เพื่อให้การออกแบบและพัฒนาระบบตรงตามวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ ขั้นตอ่มาน าข้อมูลจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมก าหนดขอบเขตของระบบงานหลักและงานย่อย ในรูปแบบของแผนภาพการท างาน 

(Flowchart) รวมถึงออกแบบหน้าจอการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (User Interface) ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและ

พัฒนาระบบ โดยก าหนดเคร่ืองมอืท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา เลือกซอฟตแ์วร์และก าหนดอุปกรณ์เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา

ระบบ 

 ขั้นต่อมาเป็นกระบวนการวางแผนออกแบบเพื่อการพัฒนาระบบ จากนั้นเร่ิมสร้างและพัฒนาระบบโดยใช้

ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้  โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีได้มาใช้เพื่อพัฒนาระบบให้

ส าเร็จและได้ผลตรงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ขั้นต่อมาท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

ของระบบ เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย มีการทดสอบกระบวนการท างานระบบว่าสามารถท างานได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และขอบเขตงานท่ีระบุไว้ รวมถึงหาข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบ  ภายหลังกระบวนการพัฒนา

ระบบเสร็จสิ้นมีการประเมินผลการใช้งาน โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้อง วิธีการสุ่มตัวอย่าง

โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

วธีิการเจาะจงตัวอยา่งเพื่อเก็บข้อมูล (Purposive Sampling) โดยก าหนดรายชื่อและขนาดของกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10 ท่าน ท่ีท างานอยู่ภายในบริษัทองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในภาคเอกชน และ

ภาครัฐบาล ในการให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลการใช้งานระบบและใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident 

Sampling) ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งผู้ใช้งานท่ัวไป ได้แก่ นักท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มผู้ใช้งาน

ท่ัวไป จ านวน 50 ท่าน เพื่อรวบรวมผลท่ีได้รับและน าข้อมูลมาสรุปผลความพึงพอใจในการท างานของระบบ นอกจากนั้น

มกีารจัดท าเอกสารคู่มอืประกอบการใช้งานระบบ ภายหลังในการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น   
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ในขั้นตอนกระบวนการในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่   

การออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) เพื่อแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ (User) 

และความสัมพันธ์กับระบบย่อย(Subsystems) ภายในระบบใหญ่เพื่ออธิบายภาพรวมของระบบว่ามีการท างานอย่างไร  

และการออกแบบผังงานระบบ (Flowchart System) เพื่อแสดงการท างานของระบบแชทบอตผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสมัพันธ์ของผู้ใชร้ะบบ (Use Case Diagram)  
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ภาพที่ 2 ผังงานระบบ (Flowchart System) การท างานของระบบแชทบอต 

 

โต้ตอบ 

 

ภาพที่ 3 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูลผู้ใชง้านกับแชทบอต 
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ภาพที่ 4  ภาพรวมของระบบแชทบอทในการท างาน ภายหลังการพัฒนาเสร็จสิ้น 

 

                                      
    ภาพที่ 5 การออกแบบริชเมนูเพื่อความสะดวก                     ภาพที่ 6 เมนูหลักของระบบแชทบอท 
 

ผลการศึกษา 
ภายหลังจากท่ีระบบได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว มีการน าระบบมาทดสอบการใช้งาน เพื่อหาข้อบกพร่องของ

ระบบท่ีพบจากการทดสอบเสมือนจริงของผู้พัฒนา และการทดสอบในผู้ใช้งานเบื้องต้น  เมื่อพบข้อผิดพลาด  

มกีระบวนการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีการพัฒนา

เครื่องมือแบบสอบถามขึ้น เพื่อประเมินผลความพงึพอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการใชง้านระบบในดา้นตา่ง ๆ  โดยการให้

คะแนนแบบลิเคิร์ธสเกล 5 ระดับ เพื่อประเมินความพงึพอใจจากการใชง้านระบบ  
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วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ ผู้วิจัยแบ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็น  

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Specialist) จ านวน 10 ท่าน ซึ่งใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล (Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยมีการก าหนดรายชื่อแบบ

เจาะจงเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีท างานในบริษัทชัน้น าเอกชนและในองค์กร

ภาครัฐบาล ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานท่ัวไป (Users) ได้แก่ นักท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผู้ใช้งาน

ท่ัวไป จ านวน 50 ท่าน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลจากการทดสอบใช้

ระบบเพื่อรวบรวมผลท่ีได้ แล้วน าข้อมูลมาสรุปผลความพึงพอใจในการท างานของระบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน และส่วนท่ี 2) ความพึงพอใจ

ในการทดสอบการใช้งานระบบ ผลการประเมินเป็นดังน้ี 

จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ โดยมีต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักพัฒนาระบบ จ านวน 10 ท่าน เป็นเพศชาย จ านวน 7 ท่าน และเพศหญิง จ านวน  

3 ท่าน ท้ังหมดมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศท้ังสิ้น  ผลประเมินความพงึพอใจจากการใชง้านระบบแบ่งเป็นดา้นตา่ง ๆ ได้แก่  
 

ตารางที่ 1 ประเมินความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความเร็วของระบบในดา้นการประมวลผลเพ่ือโต้ตอบในการแสดงข้อมูล 4.26 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการแสดงรายละเอยีดขอ้มูลของสถานที่ท่องเท่ียว 

ร้านอาหาร และที่พัก ได้อยา่งถกูต้อง 
4.02 มาก 

3. ความสามารถของระบบ ในการแสดงต าแหนง่ท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียว 

ร้านอาหาร และที่พัก ได้ถูกตอ้งและแมน่ย า 
3.70 มาก 

4. ความสามารถของระบบด้านการแสดงผลข้อมูล ให้ขอ้มูลมคีวาม

นา่สนใจและถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์การโต้ตอบของผูใ้ช ้
4.02 มาก 

5. ระบบแสดงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นขัน้ตอน และมีความตอ่เนื่อง  3.33 ปานกลาง 

6. ความสามารถของระบบในการแสดงแผนท่ีเดินทาง และการเชื่อมโยง

ระบบสู่การน าทางไปต าแหนง่ท่ีต้ังของสถานท่ีได้ถกูต้อง 
3.33 ปานกลาง 

7. ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่พัฒนาขึ้น เป็นประโยชนต์อ่ผู้ใช้งาน 4.11 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของระบบ ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านความเร็วของระบบในการประมวลผลเพื่อโต้ตอบแสดงข้อมูล 

 (x̄ = 4.26) และผลประเมนิความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวมของระบบ อยูใ่นระดับมาก (x̄ = 3.82)  
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ตารางที่ 2  ประเมินความพงึพอใจด้านฟังกช์ันระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต โดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตมคีวามเป็นมติรในการใชง้าน       3.92           มาก 

2. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตท างานได้ตรงตามความตอ้งการ       3.44         ปานกลาง 

3. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต สามารถตอบค าถามเข้าใจได้งา่ย       3.70           มาก 

4. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ให้ขอ้มูลเนื้อหามีความถูกต้องและ 

มคีวามเหมาะสมในการให้ข้อมลูท่ีตรงประเด็น 
      3.44  ปานกลาง 

5. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตนี้ เป็นประโยชนแ์ละสามารถน าไปใช้

งานได้จรงิในการโต้ตอบแกผู่้ใชง้าน 
  4.02 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   3.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจฟังก์ชันด้านการใช้งานระบบโต้ตอบไลน์แชทบอต ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในการประเมินว่าระบบโต้ตอบไลน์แชทบอตนี้  

เป็นประโยชนแ์ละสามารถน าไปใชง้านได้จริงในการโต้ตอบแก่ผู้ใชง้าน (x̄  = 4.02)  และผลประเมินความพงึพอใจด้าน

ฟังก์ชันการใชง้านระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ให้คา่เฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก  (x̄  = 3.71)  

นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (Users) จ านวน 50 ท่าน  

โดยประเมนิการใชง้านระบบในด้านตา่ง ๆ ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 จากการใช้งานระบบแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินผลความพึงพอใจด้าน

ประสิทธิภาพของระบบ และผลการประเมินความพงึพอใจด้านฟังก์ชันระบบโต้ตอบไลน์แชทบอท และผลการประเมิน

ความพงึพอใจด้านการออกแบบระบบในการใชง้าน ผลการเก็บขอ้มูลเป็นดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบประเมินระบบ ประเมินโดยผู้ใชง้านท่ัวไป (Users) 

ข้อมูลทั่วไป         จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) เพศ        ชาย   24  48.0 

        หญิง 26  52.0 

2) ช่วงอายุ   15 – 25 ปี 17  34.0 

        26 – 35 ปี 25             50.0 

        36 – 45 ปี 8             16.0 

3) ระดับการศกึษา   

        มัธยมศกึษา – ปวช. /ปวส. 16 32.0 

        ปริญญาตรี 29 58.0 

        ปริญญาโท  5 10.0 
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ข้อมูลทั่วไป         จ านวน (คน) ร้อยละ 

4) อาชพี   

นักเรียน – นักศกึษา  8   16.0 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  6   12.0 

ธุรกิจส่วนตัว  4    8.0 

พนักงานบริษัทเอกชน  32   64.0 
 

 จากตารางท่ี 3 ข้อมูลผู้ใช้ระบบท่ัวไปในการประเมินการใช้งานระบบ 50 ท่าน  โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย อายุโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ของผู้ประเมินอยูใ่นชว่งระหว่าง 26 – 35 ปี มรีะดับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดับปริญญาตรี และมีอาชพีสว่นใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน   
 

ตารางที่ 4 ประเมินความพงึพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ  โดยผู้ใชง้านระบบ (Users) 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.  ความเร็วของระบบในดา้นการประมวลผลเพ่ือโตต้อบในการแสดงขอ้มูล 4.23 มากที่สุด 

2.  ความสามารถในการแสดงรายละเอยีดขอ้มูลของสถานที่ท่องเท่ียว  

     ร้านอาหาร และที่พัก ได้อยา่งถูกตอ้ง 
4.23 มากที่สุด 

3.  ความสามารถของระบบ ในการแสดงต าแหนง่ท่ีต้ังของสถานท่ี   

     ท่องเท่ียว รา้นอาหาร และท่ีพัก ได้ถูกตอ้งและแม่นย า 
3.81 มาก 

4.  ความสามารถของระบบด้านการแสดงผลข้อมูล ให้ขอ้มูลมคีวามนา่สนใจ

และถูกตอ้งตรงตามวัตถุประสงค์การโต้ตอบของผูใ้ชง้าน 
4.02 มาก 

5. ระบบแสดงล าดับเนื้อหาอยา่งเป็นขัน้ตอน และมีความตอ่เนื่อง  3.24 ปานกลาง 

6. ความสามารถของระบบในการแสดงแผนท่ีเดินทาง และการเชื่อมโยง

ระบบสู่การน าทางไปต าแหนง่ท่ีต้ังของสถานท่ีได้ถกูต้อง 
3.21 ปานกลาง 

7. ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่พัฒนาขึ้น เป็นประโยชนต์อ่ผู้ใช้งาน 4.08 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 มาก 
        

          จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพของระบบ ในกลุ่มผู้ใช้งานระบบ พบว่ามี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ในด้านความเร็วของระบบในการประมวลผลเพื่อโต้ตอบแสดงข้อมูล (x̄ = 4.23) และด้าน

ความสามารถในการแสดงรายละเอียดข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร และท่ีพัก ได้อย่างถูกต้อง (x̄ = 4.23) 

และผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านดา้นประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวมของระบบ พบว่าอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83)  
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-Proceeding- 

ตารางที่ 5  ประเมินความพงึพอใจด้านฟังกช์ันระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต โดยผู้ใชง้านระบบ (Users) 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตมคีวามเป็นมติรในการใชง้าน       4.12           มาก 

2. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตท างานได้ตรงตามความตอ้งการ       4.06           มาก 

3. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต สามารถตอบค าถามเข้าใจได้งา่ย       3.80           มาก 

4. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ให้ขอ้มูลเนื้อหามีความถูกต้องและมี

ความเหมาะสมในการให้ข้อมูลท่ีตรงประเด็น 
      3.74  มาก 

5. ระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอตนี้ เป็นประโยชนแ์ละสามารถน าไปใช้

งานได้จรงิในการโต้ตอบแกผู่้ใชง้าน 
  4.10 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   3.96 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 ผลประเมินความพงึพอใจฟังก์ชันการใชง้านระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ในกลุ่มผู้ใชง้านระบบ 

พบวา่ให้คะแนนความพงึพอใจสงูสุดในการประเมินวา่ระบบมคีวามเป็นมติรในการใชง้าน (x̄  = 4.12)  รองลงมาเหน็

วา่ระบบไลนแ์ชทบอทนี้เป็นประโยชนแ์ละสามารถน าไปใชง้านได้จริงในการโต้ตอบแกผู่้ใชง้าน ( x̄  =  4 . 10 )  และผล

ประเมินความพงึพอใจด้านฟังกช์ันการใช้งานระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก ( x̄ =  3 . 9 6 )  
 

ตารางที่ 6  การประเมินความพงึพอใจด้านการออกแบบระบบเพื่อการใชง้าน  โดยผู้ใชง้าน (Users) 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ระบบออกแบบริชเมนูมีความดงึดูดและนา่สนใจเพ่ือการใช้งาน 4.40 ดีมาก 

2. ระบบมภีาพประกอบ ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อยา่งชัดเจน 4.26 ดีมาก 

3. ระบบออกแบบฟังก์ชันได้ครอบคลุมการท างานของไลนบ์อต 4.15 ด ี

4. ระบบออกแบบให้เนื้อหา (Content) มกีารแสดงผลได้อยา่ง

เหมาะสมและถูกต้องเพื่อการท างานจริง 
3.90 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 ด ี
 

จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการออกแบบระบบเพื่อการใชง้าน ในกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่ามี

ความพึ งพอใจมากท่ีสุด ในด้ านการออกแบบริชเมนูของระบบมีความดึ งดูดและน่าสนใจเพื่ อการใช้งาน 

(x̄ = 4.40) รองลงมาคือเห็นว่าระบบมีภาพประกอบช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน (x̄ = 4.26) และผลประเมิน

ความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบโดยรวมด้านการออกแบบระบบเพื่อการใช้งาน โดยเฉลี่ยพบวา่อยูใ่นระดับมาก (x̄ = 4.18) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ระบบแชทบอตแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็นระบบท่ี

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติแนะน าสถานที่ท่องเท่ียว ท่ีพัก 

และร้านอาหารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบท่ีเกี่ยวข้องภายหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น  การท างานของระบบสามารถตอบโต้ผู้ใช้งานได้
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-Proceeding- 

ผ่านริชเมนปูระกอบด้วยเมนูเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอยุธยา ไปเท่ียวไหน แนะน ารา้นอาหาร ค้นหาท่ีพัก ระบบสามารถให้

ข้อมูลเพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ที่พักและร้านอาหารได้ นอกจากนั้นสามารถน าเสนอข่าวสารและโปรโมช่ันผา่นการ

ท างานของผู้ใช้งานเพื่อตอบโต้กับระบบได้ทันที กระบวนการในการพัฒนาระบบใช้วิธีตามแนวทางวิจัย เร่ิ มจาก

การศึกษาและเก็บข้อมูลสถานท่ีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์วางแผนแนวทางในการ

พัฒนาระบบ มีการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ก าหนดขั้นตอนการศึกษา  

เลอืกเครื่องมือท่ีใชใ้นการสร้างและพัฒนาระบบบนแพลทฟอร์มไลนแ์อปพลเิคชัน ภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น มี

การทดสอบและประเมินผลการท างานของระบบในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มผู้ใช้งาน  

เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและสรุปผลการท างานของระบบ  
จากผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  10 ท่าน ในด้าน

ประสิทธิภาพของระบบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในด้านความเร็วของระบบในการประมวลผล  

เพื่อโต้ตอบแสดงขอ้มูล  นอกจากนี้ผลประเมินความพงึพอใจด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบโตต้อบไลนแ์ชทบอต ในกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการประเมินว่าระบบโต้ตอบ

ไลน์แชทบอตนี้เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้งานได้จริงในการโต้ตอบแก่ผู้ใช้งาน ผลประเมินความพึงพอใจนี้

สอดคล้องกับด้านผู้ใช้งานระบบ ท่ีให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมาก ว่าระบบไลน์แชทบอทนี้เป็นประโยชน์และ

สามารถน าไปใชง้านได้จริงในการโต้ตอบแก่ผู้ใชง้าน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาระบบ

แชทบอทในธุรกิจ วนิดา แก่นอากาศ และกนก มีกุญชร (2560) ได้อธิบายว่าระบบแชทบอทเป็นโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ท่ีจ าลองบทสนทนาของมนุษยส์ามารถสื่อสารพูดคุยผ่านข้อความและเสียงได้แบบทันที (Real Time) และ

มีความชาญฉลาดมากพอท่ีจะเข้าใจภาษาหรือประเด็นเพื่อสนทนาและโต้ตอบในการให้บริการต่อผู้ใช้งานได้ทันที  

ผู้ใช้งานระบบจึงรู้สึกถึงความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รับ เมื่อได้รับการตอบสนองอย่างทันทีทันใด สอดคล้องกับ

Pramookkul (2005), Kuligowska and Lasek (2011) และ Cui, Huang, Wei et al. (2017) ท่ีมีการพัฒนาระบบแชทบอต

เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นรูปแบบการพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะ เพื่อใหบริการลูกค้าดวยการประมวลผล

โต้ตอบการสนทนาที่เหมาะสมกับผูใช โดยสรุปวา่ลูกคาได้รับความพงึพอใจระดับมาก เนื่องจากเป็นผูชวยเสมือนจริง

ในการโต้ตอบให้ข้อมูล จากงานวิจัยพบว่าผลท่ีเกิดขึ้นในการประเมินประสิทธิภาพของระบบของผู้ใช้งาน เห็นด้วยใน

ระดับมากเช่นกัน ในด้านความเร็วของระบบในการประมวลผลเพื่อโต้ตอบแสดงข้อมูลทันทีทันใด  และให้ความ 

พงึพอใจในระดับมาก ในด้านความสามารถในการแสดงรายละเอยีดข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียว รา้นอาหาร และท่ีพัก  

ได้อย่างถูกต้องบนแอปพลิเคชันไลน์ สอดคล้องกับ Narkdee (2560) ท่ีแนะน าการใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มแอป

พลิ เคชันไลน์ (LINE) มาพัฒนาระบบ ซึ่งน าเทคโนโลยีของระบบไลน์เมสเซสจิงเอพีไอ  (Line Messaging API)  

มาประยุกต์เพื่อการสื่อสารระหวา่งบริการของระบบและผู้ใชแ้อปพลิเคชันไลน ์ ท าให้ระบบสามารถแสดงรายละเอยีด

ข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร และที่พัก ได้อยา่งถูกต้อง แมน่ย า และเป็นรูปแบบท่ีง่ายต่อการพัฒนาให้เป็น

การสื่อสารแบบสองฝ่าย โดยเมสเซสจิงเอพีไอ (Messaging API) จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของระบบและ

แอปพลิเคชันไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของไลน์ ได้ในรูปแบบโต้ตอบ ( Interactive)  ส่วนผลประเมินความพึงพอใจ 

ด้านฟังก์ชันการใช้งานระบบโต้ตอบไลน์แชทบอตในกลุ่มผู้ใช้งานระบบ พบว่าให้คะแนนความพึงพอใจในระดับมาก  

ว่าระบบมีความเป็นมิตรในการใช้งานเพื่อโต้ตอบ การพัฒนานี้ใช้การเรียนรู้ของเคร่ืองเพื่อพัฒนาให้เคร่ืองจักรหรือ

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับความรู้ของเว็บไซต์ KnowledgeBase (2561) ที่อธิบาย

เทคโนโลยแีชทบอตวา่พัฒนาขึ้นโดยจ าลองรูปแบบการสนทนาของมนุษยเ์พื่อจะท าให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถ

สื่อสารและเข้าใจภาษาของมนุษย์ มีการน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น สิริ (Siri) ผู้ช่วย

ส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือแอปเป้ิล เป็นต้น 

file:///H:/Downloads/KnowledgeBase
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 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ระบบสามารถให้ข้อมูลโต้ตอบแก่

ผู้ใช้งานด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ที่พัก และร้านอาหารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความ

สะดวกให้กับนักท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 

ร้านอาหารท่ีพัก และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีจัดขึ้นประจ าในแต่ละเดือนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อเสนอแนะใน

การวิจัยต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบแชทบอทนี้ส าหรับจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุมในประเทศไทย  

เพื่อกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวสามารถใช้เป็นช่องทางเพื่อการค้นหาข้อมูลท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ยังเป็นการ

เพิ่มช่องทางเพ่ือการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ แตล่ะจังหวัดในประเทศไทยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ด้วย 
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาล  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Ethical Behaviors of the Advance Emergency Medical Technician at Hospital 

under the Ministry of Public Health in Three Southern Border Provinces 
 

ภัคณัฐ วีรขจร1* 

Phakkhanat Weerakhachon1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ท่ีปฏิบัตงิานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ านวน 111 คน  พยาบาลหัวหน้า

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 32 คน  

ผู้ร่วมงานของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 111 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale)  5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนท่ี 2 

เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .942 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

ผลการวิจัย พบว่า พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับสูง  รองลงมา คือ ด้านการเคารพ 

ความเป็นอิสระ และด้านการบอกความจรงิ ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ:   พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์, โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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Abstract  

 The Study of Ethical Behavior of the Advance Emergency Medical Technician in Hospital under the 

Ministry of Public Health in Three Southern Border Provinces the population used in this research is the 

emergency medical staff who work in hospitals. Under the Ministry of Public Health in the three southern border 

provinces, consisting of 111 nurses, chief of accident and emergency hospitals Under the Ministry of Public Health 

in the three southern border provinces, consisting of 32 participants, 111 emergency medical staff. Research tools 

Is a questionnaire it is a Ratting Scale model with 5 levels, divided into 2 parts: Part 1 regarding personal 

information, part 2 about ethical behavior of 30 items with confidence equal to .942. The statistics used for data 

analysis. Such as frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation 

 The results of the research revealed that the ethical behavior of the Advance Emergency Medical 

Technician working at hospitals under the Ministry of Public Health in the three southern border provinces was at 

a high level. When considering each aspect, it was found that the Advance Emergency Medical Technician Have 

ethical behavior at a high level. Consideration of each aspect, the first three of ethical behaviors are honesty, 

respect of individual, and report the truth of patients’ illness, consecutively. 
 

Keywords:   Ethical behavior, Emergency medical officer, Hospitals under the ministry of public health in the 

three southern border provinces 
 

บทน า 

  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 – 2564 และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีเป้าหมาย คือ ลดการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะ

ฉุกเฉินท่ีเกิดจากโรคและภัย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 2) พัฒนาระบบ

บริหารจัดการบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3) พัฒนากลไกอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 4) พัฒนาศักยภาพ

และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 5) การสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่

ประชาชน โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศเพื่อให้มี

มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบถ้วน มีบุคลากรในระบบท่ีได้มาตรฐานและคุณภาพ

เพียงพอ มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการจัดระบบท่ีเหมาะสมและยั่งยืน  มีระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายท่ีจ าเป็น

ในการพัฒนาระบบ มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ บริการและการติดตามประเมินผล มีระบบการ

ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินท้ังในภาวะปกติและสาธารณภัยได้อย่างท่ัวถึงและ 

เท่าเทียม (แผนหลักการแพทยฉ์ุกเฉินแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2560 – 2564, 2559) 

 จากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากปี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2553 

มีเหตุการณ์ความรุนแรง 2,959 คร้ัง มีจ านวนผู้บาดเจ็บ 6,706 ราย อัตราการบาดเจ็บ 4.2 ต่อแสนประชากรต่อ

เดือน มีจ านวนผู้เสียชีวิต 1,632 คน อัตราตาย 1 ต่อแสนประชากรต่อเดือน อัตราป่วยตายร้อยละ 24.3 มีจ านวน 

ผู้ได้รับผลกระทบในครอบครัวของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 4,996 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สืบค้น

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2555, จาก http://www.deepsouthvis.org) ส่งผลกระทบต่อการจัดระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉินในด้านความคล่องตัว ประสิทธิภาพการบริการ บุคลากรระดับปฏิบัติการสนาม  การออกรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
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และชว่ยเหลือ ท าให้หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส ต้อง

ประเมนิสถานการณ์และความปลอดภัยมากขึ้นในการออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ รวมท้ังเตรียมความพร้อมใน

การปฏบัิตงิานเพื่อชว่ยเหลอืผู้ป่วยฉุกเฉินได้อยา่งทันท่วงทีและมปีระสิทธิภาพ 

   เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ เป็นบุคลากรหนึ่งในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรและวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ท่ีเปิดสอนเพื่อผลิตเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (AEMT= 

Advance Emergency  Medical Technician) ท่ีต้องใช้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของวิชาชีพในการปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหตุ บนรถพยาบาลและในหน่วยงานอุบัตเิหตุ-ฉุกเฉิน 

   อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จะต้องอาศัยคุณค่า  ของการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับคุณค่าทางจริยธรรม  คือ ความเมตตา  

ความออ่นโยน ความเอื้ออาทร และการตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษยข์องผู้ป่วยและการรู้ว่าอะไรควรท า อะไรไมค่วร

ท าในบางสถานการณ์โดยเฉพาะภาระงานในบริบทของพื้นท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จริยธรรมของเจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทย ์จึงเป็นสิ่งท่ีคาดหวังของผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ องค์ประกอบหนึ่งของจริยธรรม 

คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ซึ่งเป็นการกระท าท่ีเกี่ยวข้องกับการท าดีตามบทบาทหน้าท่ีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามสิทธิ

ผู้ป่วย ตามหลักจริยธรรม จากความส าคัญดังกล่าวการผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าเป็น

อยา่งไรเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ มาพัฒนาการปฏบัิตงิาน เพื่อประโยชนแ์ก่ผู้รับบริการและองค์กรตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ (Independent variables)  ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 

- ต าแหนง่งานในปัจจุบัน 

 

 พฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม 

1.  ด้าน การกระท าหรือส่งเสริมให ้

     กระท าในสิง่ท่ีดแีละเป็นประโยชน์ 

2.  ด้านการไม่ท าสิ่งท่ีไม่ดีหรือเป็น 

        อันตราย 

3.  ด้านการเคารพความเป็นอิสระ 

   4.  ดา้นความยุติธรรมหรือความ               

       เสมอภาค 

   5.  ด้านความซื่อสัตย์ 

   6.  ดา้นการบอกความจรงิ 
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สมมุตฐิาน 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดับสูง 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

รูปแบบการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive research)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 111 คน  พยาบาลหัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ านวน 32 คน ผู้ร่วมงานของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

จ านวน 111 คน รวมท้ังสิ้น 254 คน 

สถานที่ศกึษาและวิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ีมีเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏบัิตงิาน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1) แบบสอบถาม 

 (1) ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา ใช้ค่า Item-Objective Congruence Index (IOC) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทางด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษา และด้านจรยิธรรม มีประสบการณ์ในการด าเนินการวิจัย และมีผลงานตพีิมพ์ในวารสาร

ในฐานข้อมูลดัชนวีารสารไทย (Thai-Journal Citation Index; TCI) ขึน้ไป 

 (2) ตรวจความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาความตรงด้าน

เนื้อหาแล้วไปทดลองใช้กับประชากรซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขใน จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอ  ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอ เทพา นาทวี จะนะ  และสะบา้ยอ้ย  ซึ่งมี

ลักษณะคลา้ยกลุ่มตัวอยา่งมากที่สุด  จ านวน 30 คน เพื่อน ามาหาความเท่ียงภายใน (Internal Consistency)โดยใชสู้ตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ

เท่ากับ .942 

การรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยด าเนนิตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 จัดท าโครงร่างวจิัย 

1.2 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลใน  

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ท่ีมีเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยป์ฏบัิตงิานเพื่อขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล 

2. ขั้นด าเนนิการ 

2.1 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยขอความร่วมมือ

จากเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์หัวหนา้งานอุบัตเิหตุและฉุกเฉินและเพ่ือนร่วมงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนท้ังหมด  ก่อนน าข้อมูลท่ีสมบูรณ์

มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิตติอ่ไป โดยได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 254 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ100 
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สถิตทิี่ใช้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  

ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวเิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. วเิคราะห์ขอ้มูลสว่นบุคคลและ ด้วยการแจกแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โดยการแจกแจงความถี่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและร้อยละ จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผล

ค่าเฉลี่ย (ประคอง  กรรณสูต. 2542) ดังนี้ 

 4.50 – 5.00   หมายถงึ      มรีะดับพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมสูงมาก 

 3.50 – 4.49 หมายถงึ      มรีะดับพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมสูง  

 2.50 – 3.49  หมายถงึ      มรีะดับพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมปานกลาง 

 1.50 – 2.49  หมายถงึ      มรีะดับพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมต่ า  

 1.00 – 1.49  หมายถงึ      มรีะดับพฤติกรรมเชงิจรยิธรรมต่ ามาก 

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย ์

 ได้รับเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ัวไป 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

    -  ชาย 60 23.6 

    -  หญิง 194 76.4 

อายุปัจจุบัน   

    -  20 - 25 ปี 115 45.3 

    -  26 - 30 ปี 66 26.0 

    -  31 - 35 ปี 42 16.5 

    -  36 - 40 ปี 25 9.8 

    -  41 ปีขึน้ไป 6 2.4 

ระดับการศกึษาขั้นสูงสดุ   

    -  ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน 102 40.2 

    -  ปริญญาตรี 152 59.8 

ประสบการณ์ปฏิบัติงาน   

    -  1 - 5 ป ี 184 72.4 

    -  6 - 10 ป ี 52 20.5 

    -  11 ปีขึ้นไป 18 7.1 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   

    -  ผู้บังคับบัญชา 32 12.6 

    -  ผู้ร่วมงาน 111 43.7 

    -  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์ 111 43.7 

รวม 254 100.0 
  

 จากตารางท่ี 2  แสดงขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 

 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6  เพศหญิง จ านวน 194 คน คิด

เป็นร้อยละ 76.4 

 อายุปัจจุบัน  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 25 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3   

อายุระหว่าง 26 - 30 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0  อายุระหว่าง 31 - 35 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.5  อายุระหวา่ง 36 - 40 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  และอายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษา ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน จ านวน 102 คน  

คิดเป็นร้อยละ 40.2  และปริญญาตรี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 

 ประสบการณ์ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 - 5 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4  

ประสบการณ์ 6 -10 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  และประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 7.1 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6  

ผู้ร่วมงาน จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7  และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 
 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ี

ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ จ าแนกรายดา้น 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. การกระท าหรือส่งเสริมให้กระท าในสิ่งท่ีดแีละเป็นประโยชน์ 3.984 .623 สูง 

2. การไม่ท าสิ่งท่ีไม่ดหีรือเป็นอันตราย 3.973 .619 สูง 

3. การเคารพความเป็นอิสระ 3.934 .641 สูง 

4. ความยุติธรรมหรือความเสมอภาค 4.129 .562 สูง 

5. ความซื่อสัตย์ 4.098 .645 สูง 

6. การบอกความจรงิ 4.025 .632 สูง 

 รวม 4.024 .499 สูง 
  

จากตารางท่ี 2  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 4.024,  = .499)   

เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
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ของพฤตกิรรมสูงสุด คือ ความยุติธรรมหรือความเสมอภาค ( = 4.129,  = .562)  รองลงมา ความซื่อสัตย ์( = 

4.098,  = .645)  และการบอกความจรงิ ( = 4.025,  = .632)   
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชงิจริยธรรมด้านการกระท าหรือส่งเสริมให้กระท า

ในสิ่งท่ีดีและเป็นประโยชน์ของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยอ์อกไปชว่ยเหลอื ณ จุดเกิดเหตุทันที

เมื่อมีการแจ้งเหต ุ

4.083 .698 สูง 

2. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยเ์ฝ้าระวังอาการขณะช่วยเหลอื ณ จุด

เกิดเหตุ/ระหว่างน าสง่ 

4.016 .700 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยป์ระสานกับญาตเิพื่อให้การช่วยเหลอื

หรือให้ก าลังใจ 

3.933 .775 สูง 

4. ขณะปฏิบัตงิานเจ้าพนักงานฉกุเฉนิการแพทยพ์ูดจาดี หรือหนา้ตา

ยิ้มแยม้ 

4.024 .848 สูง 

5. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยเ์อาใจใส่ถามไถ่อาการอยา่งสม่ าเสมอ

ขณะชว่ยเหลอื ณ จุดเกิดเหตุ/ระหว่างน าสง่ 

3.937 .841 สูง 

6. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยค์อยให้ก าลังใจผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขณะ

ให้การชว่ยเหลอื 

3.913 .834 สูง 

 รวม 3.984 .623 สูง 
  

จากตารางท่ี 3  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านการกระท าหรือส่งเสริมให้กระท าในสิ่งท่ีดีและเป็น

ประโยชน์ อยู่ในระดับสูง ( = 3.984,  = .623)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

มพีฤตกิรรมเชิงจริยธรรมทุกข้อ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ออกไปช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุทันทีเมื่อมีการแจ้งเหตุ ( = 4.083,  = .698)  รองลงมา ขณะปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์พูดจาดี หรือหน้าตายิ้มแย้ม ( = 4.024,  = .848)  และเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยเ์ฝ้าระวังอาการขณะชว่ยเหลอื ณ จุดเกิดเหตุ/ระหว่างน าสง่ ( = 4.016,  = .700)   
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-Proceeding- 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการไม่ท าสิ่งท่ีไม่ดีหรือเป็น

อันตรายของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยไ์มใ่ช้ค าพูดท่ีกระทบกระเทือนจิตใจ

ตอ่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ญาติ 

3.886 .906 สูง 

2. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยป์ระเมินภาวะคุกคามตอ่ชีวิตตาม

แผนการรักษาของแพทยห์รือตามหลักวชิาการ 

3.961 .784 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยร์ะมัดระวังในเร่ืองความเจ็บป่วย เชน่ 

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลกิตะแคง ท าหัตถการ เป็นต้น 

4.130 .746 สูง 

4. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ชเ้ทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความ

เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

3.917 .778 สูง 

 รวม 3.973 .619 สูง 
 

 จากตารางท่ี 4  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติ งานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านการไม่ท าสิ่งท่ีไม่ดีหรือเป็นอันตราย อยู่ใน

ระดับสูง ( = 3.973,  = .619)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิง

จริยธรรมทุกข้อ  อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระมัดระวังใน

เร่ืองความเจ็บป่วย เช่น เคลื่อนย้ายผู้ป่วย พลิกตะแคง ท าหัตถการ เป็นต้น ( = 4.130,  = .746)  รองลงมา  

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ประเมินภาวะคุกคามต่อชีวิตตามแผนการรักษาของแพทย์หรือตามหลักวิชาการ  

( = 3.961,  = .784)  และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ใช้เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อลดความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ( = 3.917,  = .778)   
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-Proceeding- 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการเคารพความเป็นอิสระของ 

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทราบก่อนให้

การช่วยเหลอื 

3.984 .829 สูง 

2. เจ้าพนกังานฉุกเฉินการแพทยเ์ปิดโอกาสใหผู้้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ตัดสนิใจแนวทางการให้การช่วยเหลอื ณ จุดเกิดเหตุ/ระหว่างน าส่ง 

3.917 .837 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การชว่ยเหลอืตามความตอ้งการ

ของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

3.992 .775 สูง 

4. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การชว่ยเหลอืตามความเชื่อและ

การศรัทธาในแต่ละศาสนาของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินแต่ละราย 

3.945 .823 สูง 

5. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้ขอ้มูลทุกอย่างแก่ผู้ป่วยตาม

ขอบเขตวชิาชีพเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการให้การช่วยเหลอื 

3.925 .779 สูง 

6. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยเ์ชื่อในสิ่งท่ีผู้ป่วยบอก เช่น สาเหตุการ

เกิดอุบัตเิหตุ วธีิการดูแลตนเองเมื่ออยูท่ี่บ้าน  วิธีการรักษาจาก

แหลง่อื่น เป็นต้น 

3.843 .809 สูง 

 รวม 3.934 .641 สูง 
 

 จากตารางท่ี 5  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ด้านการเคารพความเป็นอิสระ อยูใ่นระดับสูง 

( = 3.934,  = .641)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤตกิรรมเชงิจริยธรรมทุกข้อ  

อยู่ในระดับสูง โดยมคี่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมสูงสุด คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้การชว่ยเหลอืตามความต้องการ

ของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ( = 3.992,  = .823)  รองลงมา  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์บอกให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ทราบก่อนให้การช่วยเหลือ ( = 3.984,  = .829)  และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้การช่วยเหลือตามความ

เชื่อและการศรัทธาในแต่ละศาสนาของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินแต่ละราย ( = 3.945,  = .823)   
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-Proceeding- 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความยุติธรรมหรือความเสมอ

ภาคของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การชว่ยเหลอืด้วยความเท่าเทียมกัน 

ไมล่ าเอยีงหรือความชอบพอส่วนตัว 

4.240 .750 สูง 

2. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การช่วยเหลอืตามความจ าเป็น

เร่งด่วน 

4.193 .693 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การชว่ยเหลอืโดยค านงึถึงสทิธิ

มนุษยชน 

4.138 .672 สูง 

4. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การช่วยเหลอืโดยค านงึถึงสิทธิผู้ป่วย 4.067 .770 สูง 

5. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การชว่ยเหลอืตามหลัก

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

4.146 .688 สูง 

6. กรณมีผีู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหลายรายเจ้าพนักงานฉกุเฉนิการแพทย์

ดูแลอยา่งทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

3.992 .790 สูง 

 รวม 4.129 .562 สูง 
 

 จากตารางท่ี 6 แสดงวา่เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความยุติธรรมหรือความเสมอภาค อยู่ในระดับสูง  

( = 4.129,  = .562) เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทุกข้อ  

อยู่ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้การช่วยเหลือด้วยความ  

เท่าเทียมกัน ไม่ล าเอยีงหรือความชอบพอส่วนตัว ( = 4.240,  = .750)  รองลงมา เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

ให้การช่วยเหลือตามความจ าเป็นเร่งด่วน ( = 4.193,  = .693)  และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้การ

ชว่ยเหลอืตามหลักจรรยาบรรณวชิาชีพ ( = 4.146,  = .688)   
 

ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของเจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยรั์กษาความลับหรือปกปดิข้อมูล

เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

4.094 .769 สูง 

2. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้การดูแล ชว่ยเหลอื ตามท่ีได ้

ตกลงกันไว ้

4.043 .745 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยเ์ก็บรักษาทรัพย์สนิของผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉินเพื่อป้องกันสูญหาย 

4.157 .754 สูง 

4. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยใ์ห้ปฏบัิตหินา้ที่ตามแผนการรักษา

ของแพทยอ์ย่างดท่ีีสุด 

4.098 .745 สูง 
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-Proceeding- 

 รวม 4.098 .645 สูง 

 จากตารางท่ี 7  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มพีฤติกรรมเชงิจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์  อยู่ในระดับสูง ( = 4.098, 

 = .645)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยม์พีฤติกรรมเชงิจรยิธรรมทุกข้อ  อยู่ในระดับสูง 

โดยมคี่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมสูงสุด เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยเ์ก็บรักษาทรัพย์สินของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเพื่อป้องกัน

สูญหาย ( = 4.157,  = .754)  รองลงมา เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนการรักษาของ

แพทย์อย่างดีท่ีสุด ( = 4.098,  = .745)  และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์รักษาความลับหรือปกปิดข้อมูล

เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ( = 4.094,  = .769)   
 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการบอกความจริงของเจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้จ าแนกรายข้อ 

พฤตกิรรมเชงิจริยธรรม   ระดับ 

1. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกวธีิการรักษา ผลการรักษา เหตุ

ผลการรักษาตามขอบเขตหน้าท่ี แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินตามความเป็นจริง 

4.020 .752 สูง 

2. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกเหตุผลเมื่อให้การดูแลช่วยเหลอื

ทุกครัง้ 

4.016 .815 สูง 

3. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกข่าวร้ายแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและ

ญาติตามขอบเขตหน้าท่ีโดยพยายามไม่ใหก้ระทบเทือนจิตใจ 

3.953 .814 สูง 

4. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกอาการตามขอบเขตหน้าท่ีของผู้

ให้บริการตามความเป็นจริง 

4.110 .668 สูง 

 รวม 4.025 .632 สูง 
 

 จากตารางท่ี 8  แสดงว่าเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านการบอกความจริง  อยู่ในระดับสูง  

( = 4.025,  = .632)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทุกข้อ 

อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์บอกอาการตามขอบเขตหน้าท่ี

ของผู้ให้บริการตามความเป็นจริง ( = 4.110,  = .668)  รองลงมา เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกวธีิการรักษา 

ผลการรักษา เหตุผลการรักษาตามขอบเขตหน้าท่ี แก่ผู้ เจ็บป่วยฉุกเฉินตามความเป็นจริง ( = 4.020,  = .752)  

และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยบ์อกเหตุผลเมื่อให้การดูแลช่วยเหลอืทุกครัง้ ( = 4.016,  = .814)   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยท่ี์ปฏิบัตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( = 4.024,  = .499)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ ความยุติธรรม

หรือความเสมอภาค ( = 4.129, = .562)  รองลงมา ความซื่อสัตย์ ( = 4.098, = .645)  และการบอกความจริง 

( = 4.025, = .632)   
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-Proceeding- 

 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า เจ้าพนักงาน

ฉุกเฉินการแพทย์มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด คือ ความยุติธรรมหรือ

ความเสมอภาค  รองลงมา ความซื่อสัตย ์และการบอกความจรงิ เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับผลการวจิัย

ของ เนตรนภิศ จินดากร และคณะ (2554 : 44) ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ระดับ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพภาพรวมทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ด้วยเหตุผลท่ีว่า  

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยข์องโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้มจีิตบริการ

สูง  ตระหนักถึงจรรยาวิชาชีพ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีความ

ยุติธรรม เสมอภาค และค านึงถึงสุขภาพและอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงท าให้เจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์จึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมท่ีสูง รวมท้ังโรงพยาบาลมีการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

ให้ความส าคัญกับการท างาน การพัฒนาตนเอง และการปลูกฝังจริยธรรมในการท างานอย่างเต็มท่ี จึงท าให้เจ้า

พนักงานฉุกเฉินการแพทยม์คีวามศรัทธาในวชิาชีพของตน ส่งผลให้การเกิดการท างานอย่างมคีวามสุข 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวจิัยพบวา่พฤติกรรมเชงิจรยิธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทยอ์ยู่ในระดับสูงดังนัน้ โรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรจัดแผนกลยุทธ์เพื่อบริการวิชาการเชิงรุกในรูปแบบของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมท้ัง

ระยะสั้น และระยะยาว และหลักสูตรอื่น ๆ ตลอดจนการประชุมวิชาการ ท้ังนี้เพื่อสอดแทรกพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ให้แก่เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิง

จรยิธรรมของบุคคลและองค์กร  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

 ควรศึกษารูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน สังกัดกระทรวงอื่น ๆ วา่มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิการวิจัย

และเผยแพร่ผลงาน และขอขอบคุณเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ หัวหน้างาน ผู้ร่วมงานของเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทยท่ี์ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรได้น า เทคโนโลยี

สารสนเทศ มาช่วยพัฒนาระบบงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบุคลากร 

ในองค์กร การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้ระบบสารสนเทศจัดระบบการ

รายงานผลการปฏิบัติงานและให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์   

ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ

รายงานผลการปฎิบัติงานออนไลน์ ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

คุณภาพของค าถาม ด้านความตรงเชงิเนื้อหาใชผู้้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร ในองค์กร และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป  เป็นผู้ประเมิน ปรับปรุงข้อ

ค าถามจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกข้อค าถามท่ีเหมาะสม แล้วจึงด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

           ผลการวิจัย พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนท้ังสิ้น 34 คน  ชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4  

หญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 67.6  เป็นพนักงานสายวิชาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ

พนักงานสายสนับสนุน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี 

และ ช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.4 พบว่าระดับ

ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อระบบในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือ รูปแบบในการน าเสนอข้อมูล 

ไม่ซับซ้อน เมนูท่ีใช้ในโปรแกรมเข้าใจง่าย และการออกแบบทางจอภาพมีความเป็นสัดส่วน มีล าดับรายการเมนูมี

ความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก และ ระบบสามารถน ามาใชง้านได้จริงในองค์กร อยูใ่นระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเห็นว่าเป็นระบบท่ีมีประโยชน์ แต่เนื่องจากยังไม่ได้เข้าใช้งานจริงในระบบ ควรน าระบบมาใช้จริงและ

ด าเนนิการพัฒนาระบบในล าดับตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:   การบริหารงานบุคคล, ระบบสารสนเทศงานบุคคล 
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-Proceeding- 

Abstract  

 In today’s modern society, there is a dramatical change in information technology (IT). Moreover, IT has 

been increasingly recognised the practical applications. As a result, IT has been widely applied to different parts 

of corporate structure, particularly Human Resource (HR). Applying technology into HR significantly increases the 

effectiveness in business operations. There are two research objectives. The first aim is to find the opinions of 

staff in School of Pharmaceutical Sciences, University of Phayao, on the different IT services, including annual 

leave and sickness absence reports and announcements through the online calendar software.  The other 

objective is to conduct a comprehensive questionnaire survey on the obstacles in practical IT utilization.  

The group expert review was utilised as the questionnaire evaluation method.  

  The study was conducted with a sample of 34 the academic and non-academic staff, equally.  

The sample contained 23 females and 11 males which were 67.6, and 32.4% , respectively.  There were  

a academic staff 18 persons and support staff 16 persons which were 52.9, and 47.1% , respectively.  The 

participants were divided into 3 different age groups. For example, 26-30, 31-35, and more than 36 years old 

were responsible for 35.3, 35.3 and 29.4%, respectively. The results indicated that the satisfactory level on the 

general usages of IT was very satisfied. Due to user-friendliness, the level of satisfaction on information retrieval 

was extremely satisfied.  Following that, the straightforward and smooth interface was evaluated as very 

satisfied. The possibility of an IT practical application was classified as possible. Finally, it was suggested that to 

accomplish the study, the IT system should be fully utilized in a routine job. 
 

Keywords:   Human resources management, Personnel information systems 
 

บทน า 

 เนื่องจากปัจจุบันโลกเราได้กล่าวสู่ยุคแห่งสารสนเทศ ผู้บริหารองค์กรเร่ิมตระหนักและให้ความส าคัญ  

กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชใ้นองค์กรมากขึ้น เป็นการหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร ซึ่งถือว่า

มีความส าคัญ มากต่อการพัฒนาองค์กร ในการท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ทรัพยากรบุคคล  

ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากประการหนึ่ง ท่ีมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเกิดความ ก้าวหน้า ดังนั้น การจัดการในเร่ือง  

ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

การพัฒนาและปรับตวัให้ทันสถานการณข์องโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ภารกิจใหมท่ี่นักบริหารด้านทรัพยากร

บุคคล ควรให้ความสนใจยิ่งขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การท่ีจะลดขั้นตอน

เพื่อให้การท างานสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกท้ังยังได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า จึงจ าเป็นต้องหาเคร่ืองมอืหรือเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยในการท างาน ซึ่งในปัจจุบันเราคงไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ซึ่งมี

การพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรได้น าคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาระบบงานโดยเฉพาะในด้าน

ฐานข้อมูล และการประมวลผลท่ีรวดเร็ว (ProsofeHCM.com,2557,ออนไลน์) ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้อนุมัติให้มีการด าเนินงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร กรณีศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ , 2559) โดยได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย

จากมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากท่ีได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากรให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการในการน าไปใชใ้นการบริหารงานในหน่วยงาน ได้แก่ ระบบทะเบียนประวัตสิ าหรับงาน
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บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ระบบรายงานผลการขออนุมัติไปปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งการออกแบบระบบท้ังหมดส่วนใหญ่เป็นเพื่อการลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานด้านบุคลากร ท้ังนี้มีการออกแบบระบบการแสดงผลการรายงานสถานะการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็น

ระบบเปิดให้บริการแก่บุคลากรเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานการณล์าและสิทธิการลาของตนเองและบุคลากรใน

หน่วยงานได้ ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์ เนื่องจากหน่วยงาน ได้เปิดการเรียนการสอนใน สาขาบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตร 6 ปี โดยประกอบไปด้วย 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

และได้เปิดสาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง เพิ่มขึ้นเพื่อขยายการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ในปีงบประมาณ 2560 พนักงานสายวชิาการมีท้ังสิ้น 51 คน โดยอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ จ านวน 16 คน ปฏิบัติงาน 

ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึกจังหวัดเชียงราย ล าปาง น่าน จ านวน 3 คน พนักงานสายสนับสนุน มี จ านวน 16 คน  

(กองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560: แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) และมีแผนเปิดรับกรอบอัตราก าลังคนเพิ่ม

มากขึ้นตามพันธกิจของหน่วยงาน ในอนาคต การวางแผนงานในการพัฒนาระบบงานด้านบุคลากร จึงถือเป็น

โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญขององค์กรอีกด้านหนึ่ง หากมีการวางแผนระบบงานท่ีสอดคล้องกับการขยายตัวและ

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และ

เครือข่ายท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในองค์กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและ  

มปีระสิทธิภาพ ด้วยลักษณะการปฏบัิตงิานในปัจจุบันจะมีการจัดสรร ห้องพักภายในคณะ แยกตามสายและสาขาวิชา 

โดยการบริหารจัดการเรียนการสอนของสายวิชาการจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมท่ีต้อง

เดินทางไปยังโรงพยาบาล  แหล่งฝึกปฏิบัติการ การบริการทางวิชาการ หรือการ สืบค้นข้อมูล การศึกษาวิจัย  

การสัมมนา ประชุมวิชาการ หรือ อื่นๆ ท่ียังมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติภารกิจภายนอกคณะ ซึ่งใน

บางคร้ัง บุคลากรภายในคณะที่ต้องการติดตอ่ประสานงานระหวา่งกันสามารถรับบริการ โดยขอทราบสถานะการมา

ปฏิบัติงานของบุคคลท่ีต้องการติดต่อว่า อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน หรือ อยู่ระหว่างการลา เพื่อประสานงานในส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบุคลท่ีต้องการติดต่อนั้นอยู่ในระหว่างการลาป่วย หรือ ไปปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ ผู้มาขอรับ

บริการจะได้วางแผนในการติดต่อประสานงานใหม่หรือเลือกวิธีการประสานงานระหว่างกันอย่างเหมาะสม ตลอดจน

การมอบอ านาจระหว่างกันส าหรับผู้บริหาร กรณีผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรภายในคณะต้องการเสนอเอกสาร  

ซึ่งจ าเป็นจะต้องเสนออนุมัติผ่านสายบังคับบัญชา กรณีหัวหน้างานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการเสนอ  

ขออนุมัติผ่านผู้บริหารตามล าดับการมอบอ านาจ ซึ่งผู้รับบริการมีความจ าเป็นในการสอบถามข้อมูลการเข้าปฏบัิตงิาน

ของผู้บริหาร เพื่อลงนามเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และวางแผนในการจัดท าเอกสารเสนอผ่านตามขั้นตอน หรอืวางแผนเพื่อ

ขอนั ดพบผู้ บ ริห าร   ห รือ ติ ด ต่ อป ระส าน งานระห ว่ า งกั น ภ าย ในคณ ะฯ  ซึ่ งห ากกรณี ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน  

ด้านบุคลากรติดภารกิจ หรือไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถให้บริการข้อมูลได้ การติดต่อประสานงานอาจเกิดความ  

ไม่สะดวก หรืออาจมีความล่าช้าออกไป การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา  

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  ในเร่ืองระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และระบบ

การแสดงผลการรายงานสถานะการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงสามารถให้บรกิารการตรวจสอบข้อมูลสถานะการลา

และสิทธิการลาของตนเองออนไลน์  ท่ีพบว่าตอบสนองความต้องการในการน าไปใช้ในการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ 

สามารถน ามาใช้ลดขั้นตอนในการท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นบุคลากร และยังสามารถน ามาใช้เป็นการเพิ่มช่องทางใน

การให้บริการแก่บุคลากรภายในคณะฯ ได้ใชป้ระโยชนจ์ากระบบมากขึ้น   
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ดังนั้นผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจที่ศกึษาความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฎบัิตงิานของบุคลากรออนไลน ์

โดยน าข้อคดิเห็นท่ีได้ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการท างานของระบบเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนางาน

ท่ีรับผิดชอบ และหวังว่าการท างานของระบบจะช่วยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลกับบุคลากรภายใน

องค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งองค์กรกับบุคลากรในองค์กร โดยท่ีบุคลากรสามารถรับทราบถึงข้อมูล

ตา่ง ๆ ท่ีควรรู้ได้ตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมตี่อการใช้ระบบสารสนเทศจัดระบบการรายงานผลการปฏบัิติงาน

และให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์ ของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏบัิติงานโดยใชร้ะบบสารสนเทศจัดระบบการรายงานผล

การปฏิบัติงานและการให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบปฏิทินออนไลน์ ของคณะ

เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฎิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยรูปแบบการวิจัยเชงิส ารวจ  โดยใช้แบบสอบถาม  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้ระบบสารสนเทศจัดระบบการรายงานผลการ

ปฏบัิตงิานและให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัตไิปปฏบัิตงิาน ผ่านระบบปฏทิินออนไลน์ ของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ

จัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน ผ่านระบบ

ปฏิทินออนไลน์ ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรือมี

ลักษณะใกล้เคียงกับเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย จากเอกสารทางวิชาการ บทความ รายงานวิจัย  เพื่อหาตัวแปรท่ีจะศกึษา   

ประชากร คือ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

จ านวนท้ังหมด 51 คน  แยกเป็นสายวิชาการ จ านวน 35 คน และสายสนับสนุน จ านวน 16 คน เนื่องจากการวิจัย

ดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนางานประจ าซึ่งมีข้อจ ากัดเร่ืองการเก็บข้อมูลจากบุคลากร การก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจึงเลือกใช้การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัย

พยายามเก็บตัวอยา่งเท่าท่ีจะท าได้ตามท่ีมีอยูห่รือท่ีได้รับความร่วมมอื 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาในคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบการวิจัย 

เชิงส ารวจ (Servey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีขัน้ตอนด าเนนิงานวิจัยดังนี้ 

1) ศกึษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม 

2) น าข้อมูลมาสังเคราะห์และประมวลผลเพ่ือสร้างข้อค าถามดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรออนไลน์ฯ 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

3) น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม 
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4) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  

3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริหาร ด้านบริหารบุคลากร และด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ตัง้แต ่3 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ประเมินและปรับปรุงข้อค าถาม ค านวณค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

(Index of item objective congruence; IOC) อยูท่ี่ 1  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถาม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและจัดเก็บด้วยตนเอง 

โดยใชแ้บบสอบถามแบบออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

เครื่องคอมพวิเตอร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมได้ และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยหา ค่าความถี่  (Frequency) และ 

ค่าร้อยละ (Percentage)  แลว้น าเสนอในรูปของตารางประกอบ ความเรียง 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรออนไลน์ฯ วเิคราะห์โดยหา 

ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ

สารสนเทศจัดระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้บริการแจ้งผลการอนุมัติลา การอนุมัติไปปฏิบัติงาน 

ผ่านระบบปฏทิินออนไลน์ใชวธีิการเชงิพรรณนาวเิคราะห แบบบรรยาย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และ  

ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ 

กรณศีกึษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วจิัยขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ของผู้ตอบแบสอบถามเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงาน

ผลการปฎิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เสนอในรูปตาราง

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อระบบรายงานผลการปฎิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางอเีมล์ และกลุ่มไลน ์ 

ให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ตอบ ได้รับกลับคืนมา จ านวน 34 ราย และเมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามพบวา่ สามารถน ามาวเิคราะห์ได้ท้ัง 34 ราย ซึ่งมีรายละเอยีดของตอนต่าง ๆ ในแบบสอบถามดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน)   ร้อยละ 

เพศ 

ชาย                    11     32.4 

หญิง         23     67.6 

รวม       34 100.0 

อายุ 

26-30 ป ี        12     35.3 

31-35 ปี         12     35.3 

35 ปี ขึ้นไป        10     29.4 

รวม       34    100.0 

ประเภทพนักงาน 

สายวชิาการ        18     52.9 

สายสนับสนุน        16     47.1 

รวม     34    100.0 
 

จากตารางท่ี 1  พบว่าบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีตอบแบบสอบถาม มีจ านวนท้ังสิ้น 34 คน จาก

ท้ังหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของประชากรท้ังหมด เป็น บุคลากรชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 

บุคลากรหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี และ 

ชว่ง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือช่วงอายุระหวา่ง 35 ปีขึน้ไป  คิดเป็นร้อยละ 29.4 เป็นพนักงานสาย

วชิาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อระบบรายงานผลการปฎิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ประเด็นค าถาม 

 ระดับความคดิเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปาน

กลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อย

ท่ีสุด 

(ร้อยละ) 

x̄  (S.D.) ระดับ 

1.  การออกแบบทางจอภาพมีความเป็น

สัดส่วน 

8.8 61.8 29.4 0 0 3.79 .59 มาก 

2.  เมนูที่ใช้ในโปรแกรมเข้าใจง่าย 11.8 67.6 17.6 2.9 0 3.88 .64 มาก 

3.  ล าดับรายการเมนูมีความเหมาะสม 0 70.6 20.6 2.9 0 3.79 .59 มาก 

4.  รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลไม่ซับซ้อน 8.8 67.6 17.6 5.9 0 4.65 .69 มากที่สุด 

5.  การสืบค้นข้อมูลมคีวามสะดวกและ

รวดเร็ว 

11.8 55.9 32.4 0 0 4.94 .64 มากที่สุด 

6. ระบบสามารถน ามาใชง้านได้จริงใน

องค์กร 

5.9 67.6 20.6 2.9 2.9 3.18 .79 ปาน 

กลาง 

รวมเฉลี่ย 4.04 .65 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2  พบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ฯ ท่ีมีต่ อระบบรายงานผลการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =  4.04) และระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการสืบค้นข้อมูล

มีความสะดวกและรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 4.94) ด้านรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 4.65) ด้านเมนูท่ีใชใ้นโปรแกรมเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (x̄ = 3.88) 

ด้านการออกแบบทางจอภาพมีความเป็นสัดส่วนและด้านล าดับรายการเมนูมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (x̄ = 3.79) และ ด้านระบบสามารถน ามาใช้งานได้จรงิในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

คือ (x̄ = 3.18) ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

1. โดยรวมแล้วเป็นระบบท่ีมีประโยชน์ อ านวยความสะดวกให้ เจ้าหนา้ท่ีบุคลากรให้สามารถกรอก-จัดเก็บ

ข้อมูลและพมิพร์ายงานท่ีจ าเป็นได้ 

2. เนื่องจากไม่ได้ทดลองใช้งานจริงอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน และบางกรณีควร

ก าหนดล าดับขั้นการเข้าถึง ควรน ามาใชจ้รงิและพัฒนาระบบในล าดับตอ่ไป 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัย เร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับการความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรออนไลน์ กรณศีกึษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา สรุปผลได้ดังนี้ 

สรุปอภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 1 พบว่าบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีตอบแบบสอบถาม มีจ านวนท้ังสิ้น 

34 คน จากท้ังหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของประชากรท้ังหมด เป็น บุคลากรชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.4 บุคลากรหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 

ปี และ ช่วง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 29.4   

เป็นพนักงานสายวิชาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 16 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 47.1 เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนางานประจ าซึ่งมีข้อจ ากัดเร่ืองการเก็บข้อมูลจาก

บุคลากรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกตัวอยา่งโดยผู้วจิัยพยายามเก็บตัวอยา่งเท่าท่ีจะท าได้ตามท่ีมีอยู่

หรือท่ีได้รับความร่วมมือจึงไม่ถือเป็นตัวแทนของประชากรแต่ท้ังนี้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ท่ี ร้อยละ 66.67 

ของประชากรท้ังหมด ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งจึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถบอกแนวโน้มความคิดเห็นของประชากรเท่านัน้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 2 พบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ฯ ท่ีมีต่อระบบ

รายงานผลการปฎิบัตงิานของบุคลากรออนไลน์ กรณีศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ =  4.04) และระดับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการ

สืบค้นข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x̄ = 4.94) รองลงมาคือรูปแบบในการน าเสนอข้อมูล 

ไม่ซับซ้อน อยู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄ = 4.65) ด้านเมนูท่ีใช้ในโปรแกรมเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  

(x̄ = 3.88) รองลงมาการออกแบบทางจอภาพมีความเป็นสัดส่วนและด้านล าดับรายการเมนูมีความเหมาะสม  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (x̄ = 3.79) และ ด้านระบบสามารถน ามาใช้งานได้จรงิในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

คือ (x̄ = 3.18) สอดคล้องกับชุติมา  ธนาวัฒนากร (2553) ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร โรงเรียน

เทศบาลประชานุกูล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร ท าให้กลุ่มผู้ร่วม

ค้นคว้ามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรได้เป็นอยา่งดี สามารถ

ตรวจสอบ เก็บข้อมูล น าข้อมูลไปใช้ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนของระบบสารสนเทศ  ข้อมูลมีความ

เป็นปัจจุบัน  ครอบคลุมเครือข่ายสารสนเทศบุคลากร  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อหน่วยงานตน้สังกัดและหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องอย่างดี และสอดคล้องกับ สุพร  ทิพย์จักร์ (2558)  ศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมตี่อการพัฒนาระบบ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ของศู นย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ท่ีมีต่อการพัฒนาระบบ

ปฏิบัติงานด้านธุรการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.06 และระดับความคิดเห็นรายด้านพบวา่ ด้านมี

ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานโปรแกรม อยู่ในระดับมากอันดับท่ี 1 รองลงมาได้แก่ด้านโปรแกรมสามารถแยก

หมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่ายอยู่ในระดับมาก ด้านข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันสมัย และด้านการ

ออกแบบขนาดสแีละตัวอักษรในโปรแกรมฯ มีความสวยงามและชัดเจน อยูใ่นระดับมาก ด้านสามารถใช้ประโยชนจ์าก

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรมดูง่ายและสวยงาม และด้านความ

คิดเห็นในภาพรวม อยูใ่นระดับมาก และการศกึษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

จากการปฏบัิตงิานโดยใชร้ะบบ พบว่า โดยรวมแล้วเป็นระบบท่ีมีประโยชน์ อ านวยความสะดวกให้ เจ้าหนา้ท่ีบุคลากร
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ให้สามารถกรอก-จัดเก็บข้อมูลและพิมพ์รายงานท่ีจ าเป็นได้ แต่เนื่องจากไม่ได้ใช้งานจริงอาจท าให้ดูเข้าใจยากดู

ซับซ้อนอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน และบางกรณีควรก าหนดล าดับขั้นการเข้าถึง ควรน ามาใช้จริงและ

พัฒนาระบบในล าดับตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมอืจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีได้ให้โอกาส

และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบพระขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ ที่ให้โอกาสใน

การด าเนินงานวิจัยในคร้ังนี้  รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์  รองศาสตราจารย์มาลินี  วงศ์นาวา  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการจัดท าวิจัย มุมมอง และผลักดันให้เกิ ดผล

งานวจิัยในคร้ังนี้ อาจารย์วัฒนพงศ ์สุทธภักดิ์ ผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือในการ

ด าเนินงานวิจัยท่ีให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะและขอขอบคุณบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 

การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์งานวิจัยในคร้ังนี้ หากมีข้อมูลส่วนใดขาดความสมบูรณ์บกพร่องผู้วิจัย 

ขอน้อมรับไวเ้พื่อแกไ้ขและพัฒนางานต่อไป 
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การจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิ เทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศกึษา 

Communication Management Master of Communication Arts Program Faculty 

of Communication Arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi 

Province Per Thesis Preparation of Students 
 

อภวิรรณ  ศริินันทนา1*
 

Apiwan Sirnantana1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัญหา

และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชว้ิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ซึ่งเป็นการพูดคุย ซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เพื่อให้

ผลการวจิัยมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการน าข้อเสนอแนะไปปรับใชต้่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี จ านวน  

26 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 3 คน  ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ 

การสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการ

จัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยไปด้วย 1) การวางแผน 2) ขั้นตอนแนวปฏิบัติ  3) การติดตามของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย  ส่วนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบไป

ด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน 2) ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร และ 3) ปัจจัยด้านทรัพยากร 
 

ค าส าคัญ:   การจัดการการสื่อสาร, วิทยานพินธ์, นักศึกษา 
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Abstract  

The objective of this research was 1)  To study the communication management master of communication 

arts program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi province per thesis 

preparation of students. 2) To study problems and obstacles regarding the Communication management master 

of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi 

province per thesis preparation of students.  This research is qualitative research.  By means of in-depth 

interview, which is a discussion Question one-on-one between the informants and the researcher. To make the 

research results complete and beneficial to the university in implementing recommendations. In which the main 

contributor is student master of communication arts program faculty of communication arts Rambhai Barni 

Rajabhat University Chantaburi province 26 people as for the informants, there are 3 thesis advisors. The study 

indicated that Communication management  master of communication arts program faculty of communication 

arts Rambhai Barni Rajabhat University  Chantaburi province per thesis preparation of students  It consists of   

1)  planning 2)  practice steps 3)  tracking of advisors and graduate schools as for the problems and obstacles 

regarding Communication management master of communication arts program faculty of communication arts 

Rambhai Barni Rajabhat University Chantaburi provincePer thesis preparation of students Consisting of   

1) personal factors for learners, 2) curriculum factors and curriculum management, and  3) resources factors. 
 

Keywords: Communication management, Thesis, Student 
 

บทน า 
การสื่อสารเป็นกระบวนการท่ีความคิดหรือข่าวสารถูกส่งจากแหล่งสารไปยังผู้รับสาร ด้วยเจตนาท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผู้ รับสาร ในสังคมมนุษย์จะขาดการสื่อสารไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือ

รูปแบบใด ๆ การสื่อสารจะเกิดขึ้นทุกเวลาที่ผู้สื่อต้องการ และการสื่อสารแต่ละคร้ัง มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับสารเข้าใจ

ความหมายตรงกันกับผู้สื่อ เพราะถ้าผู้สื่อสาร สื่อแล้วผู้รับสารไม่เข้าใจหรอืเข้าใจไม่ตรงกันก็จะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ตามมา ซึ่งมีปรากฏให้เห็นในสังคมถึงความผิดพลาดของการสื่อสารท่ีถูกแปลความหมายผิดเพี้ยนไป ไม่เกิดเรียนรู้

หรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมาย เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การสื่อสารเป็นไปตามความกล่าวข้างต้น จ า เป็นท่ี

จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารให้มีระบบ (โรเจอร์. Rogers, 1976) ซึ่งการจัดการการสื่อสาร ถือว่าเป็น               

การวางแผน การด าเนินงาน และการปรับปรุงการสื่อสารทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวเป็น                 

การสื่อสารท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร และระหว่างองค์กร การจัดการทางการสื่อสารเป็นการจัดโครงสร้างและ                    

การเผยแพร่กิจกรรมการสื่อสารใหม่ท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์กร เครือข่าย หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร                       

(สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวไิล, 2550) 

การเรียนการสอนเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งท่ีมีองค์ประกอบของการสื่อสารเต็มรูปแบบ กล่าวคือ มีผู้ส่งสาร

คือครู มีสารคือเนื้อหาวิชา มีสื่อคือการพูด ท่าทาง หรือใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ และมีผู้รับสารคือนักเรียน องค์ประกอบ

ดังกล่าวจะขับเคลื่อนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ การสื่อสารท่ีกล่าวมาก็เพื่อต้องการให้ผู้รับสารได้เข้าใจ

เนื้อหาสารท่ีผู้สื่อต้องการ การท่ีผู้รับสารจะเข้าใจสาระเนื้อหาสารได้มากน้อยเพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

กระบวนการสื่อสาร (S-M-C-R) ซึ่งจะมีระดับคุณภาพท่ีแตกต่างกันออกไป รูปแบบและกระบวนการสื่อสารต่าง ๆ              

ท่ีถูกคิดขึน้ ก็เพื่อลดระยะเวลาในการสื่อให้สั้นลงและมีความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมีคุณภาพสูงสุด 
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-Proceeding- 

ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วทิยานพินธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา ซึ่งการท าวิทยานพินธ์ถือว่า

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างมีกระบวนการ มีการจัดการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ท้ังนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน                 

การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ แต่การจัดท าวิทยานพินธ์ก็ไมใ่ชว่า่จะประสบผลส าเร็จได้โดยงา่ย หากว่าการจัดการ

การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะยังมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีต้องศึกษาเรียนรู้มากมาย เช่น การวางแผน ขั้นตอน   

การท างาน การสื่อสาร และปัญหาและอุปสรรคตา่งท่ีจะเกดิขึน้ เหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบในหลาย ๆ องค์ประกอบท่ีจะ

เกิดขึ้นในแต่ละครัง้ (เชดิ ด้วงไพรี, 2554) 

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาสว่นใหญ่ก าหนดให้ผู้เรียนได้มกีารสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ดว้ย

ตนเอง และน าเสนอสิ่งท่ีค้นพบจากกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ( thesis) 

กระบวนการเรียนในช่วงเวลานี้จะเป็นการพัฒนาให้นิสิตบัณฑิตศึกษารู้จักการแสวงหาความรู้ เรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง และฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หลักสูตรท่ีก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์เป็นขั้นตอนท่ีนิสิต

บัณฑิตศึกษา แผน ก หรือ แผนท าวิทยานิพนธ์ทุกคนตอ้งปฏบัิติเพื่อให้ส าเร็จการศกึษา (Alaba & Olanrewaju, 2012)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การบริหาร การศึกษา และการเรียนการสอน              

ในระดับอุดมศึกษาจะต้องพัฒนา และปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว                          

ซึ่งมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ก็เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ียกระดับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของหลักสูตร เพื่อสร้างหลักสูตรท่ีมี                         

ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง ตลอดจนตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี ท าหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟ้ืนฟู

พลังการเรียนรู้ เชิดชูพลังของแผ่นดิน ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้   1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

2) คณะครุศาสตร์ 3) คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร                      

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะนิติศาสตร์ 7) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

8) คณะนิเทศศาสตร์ และ 9) คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2562) 

ปัจจุบันคณะนเิทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีได้รับความนยิม ซึ่งในแตล่ะปีมนีักศึกษาสอบแข่งขันเข้าเรียนจ านวนมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับสาขาอื่นในมหาวทิยาลัย  

ดังนั้นในฐานะผู้วิจัยเป็นประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสาร จึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทาง

พัฒนาและปรับปรุงในเร่ืองของการจัดการการสื่อสารต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ให้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ตอ่การจัดท าวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต                

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ตอ่การจัดท าวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 
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-Proceeding- 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอรรถพร กงวิไล (2550) ระบุว่า การจัดการการสื่อสาร หมายถึง การวางแผน 

การด าเนินงาน และการปรับปรุงการสื่อสารทุก ๆ รูปแบบอย่างเป็นระบบ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสาร                        

ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร และระหวา่งองคก์ร การจัดการทางการสื่อสารเป็นการจัดโครงสร้างและการเผยแพร่กิจกรรม

การสื่อสารใหม ่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองคก์ร เครอืขา่ย หรอืเทคโนโลยกีารสื่อสาร  

 ธนชัย ยมจินดา (2549) ระบุว่า การจัดการการสื่อสาร เป็นการจัดการในส่วนของการน าเสนอ เช่น การบอกกล่าว 

(inform) การชักชวน (persuade) การจูงใจ (motivate) เพื่อให้เกิดผลของความเข้าใจร่วมกันและตรงกัน (mutual 

understanding)  

สรุป การจัดการการสื่อสาร หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อการสื่อสารขององค์กรทางด้าน การวางแผน 

การบริหาร การด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน และภายนอกขององค์กรทุกรูปแบบ เพื่อน าใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดตามวัตถุประสงค์ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 

โรเจอร์ (Rogers, 1976) นักวิชาการด้านการสื่อสารได้กลา่วว่า “การสื่อสาร คือ กระบวนการท่ีความคิดหรือ

ข่าวสารถูกส่งจากแหล่งสารไปยังผู้ รับสาร ด้วยเจตนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผู้รับสาร ” 

วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการหนึ่งของการสื่อสารก็คือ การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อก่อให้เกิดผล                  

บางประการในตัวผู้รับสาร โดยเกิดจากความตัง้ใจของแหลง่สาร ซึ่งผลของการสื่อสารมี 3 ประการ คือ 

 1. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร (Change in Receiver’s knowledge) 

2. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร (Change in Receiver’s attitude) 

3. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้รับสาร (Change in Receiver’s behavior) 

วเีวอร์ (Weaver, 1949) ให้ความหมายวา่ การสื่อสารเป็นกระบวนการในการส่งความหมายระหวา่งบุคคลตา่ง ๆ 

สรุป การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆ จากผู้ส่งสารผ่านสื่อหรือชอ่งทาง เพื่อให้

ผู้รับสารเกิดการรับรู้ตามความตอ้งการของผู้สง่สาร 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เชิด ด้วงไพรี (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การจัดการการสื่อสารค่ายศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน                     

ในจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการการสื่อสารค่ายศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดพัทลุง                  

มีการสื่อสารภายใน และภายนอกค่ายศิลป์ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้หนังสือราชการ การประชุม        

การพูดคุยโต้ตอบ หนังสือคู่มือ ป้ายประกาศ การประกาศทางอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการในค่ายศิ ลป์                         

ด้านการวางแผนหลักสูตร ใช้ห้องสื่อแสดงผลงานของศิลปิน การบริหารด้านงบประมาณ มีผู้สอนท่ีมีความสามารถ 

และด าเนินการด้านสื่อกิจกรรม อย่างมีขั้นตอนและก าหนดการชัดเจน 2) กระบวนการสื่อสารในค่ายศิลป์ 

ประกอบด้วย ผู้สอนได้แก่ ครูศลิป์ และศลิปิน เนื้อหาประเภทจิตรกรรม ได้แก่ องค์ประกอบศลิป์ และวาดภาพเหมอืน 

ชอ่งทาง ได้แก่ สื่อบุคคลและสื่อธรรมชาติ สื่อกิจกรรม ได้แก่ การสาธิตและการบรรยายในรูปแบบกะทัดรัด ผู้รับสาร                         

ในค่ายศิลป์ ต้องมีความรักในงานศิลป์ และมีความขยันอดทน 3) การเรียนรู้ศิลปะในการใชส้ื่อกิจกรรมค่ายศิลป์ของ

นักเรียนในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ การท ากิจกรรมซ้ า ๆ นักเรียนมพีฤติกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การอธิบายได้ ปฏิบัตงิาน

ศิลป์ได้ มีสมาธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4) ปัจจัยของความส าเร็จ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการสื่อสาร

ค่ายศิลป์ ได้แก่ การมีหลักสูตรท่ีดี ผู้สอนดี มีสถานท่ี พี่เลี้ยงดี และมีผู้สนับสนุน ด้านรูปแบบการสื่อสาร ได้แก่                
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สื่อสิ่งพิมพ์ การพูดปากต่อปาก และป้ายโปสเตอร์ ด้านกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร และสื่อ ความส าเร็จของ

สื่อกิจกรรม ได้แก่ สื่อการสาธิต สื่อวีซีดี ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การได้ปฏิบัติงานจริง ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 

ประกอบด้วย  การบริหารจัดการสื่อสารค่ายศิลป์ ได้แก่ การวางแผนงานโครงการ ด้านรูปแบบการสื่อสาร ได้แก่                             

การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง ด้านกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ ผู้เรียนไมส่นใจ ไมม่ีสมาธิ การจัดบรรยากาศไม่เหมาะสม 

การสาธิตท่ีไม่มคีุณภาพ ด้านการเรียนรู้ได้แก่การปฏบัิตงิานไม่เป็นขัน้ตอน และขาดการจินตนาการ 

อรุณศรี พุ่มนวล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า  1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร และปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัย                

ด้านการบริหารจัดการในการท าวิทยานิพนธ์  2) ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร  3) ข้อเสนอแนะ                   

และแนวทางในการบริหารจัดการ คือ ผู้เรียนควรมีการเลือกหัวข้อปัญหาวิจัยท่ีถนัด มีการวางแผนด าเนินงาน                

ตามแผน และมีความกระตือรือร้นให้มาก ส่วนด้านสถาบัน ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้าศึกษา                     

ในแผนการท าวิทยานพินธ์ ควรสรรหาอาจารยท่ี์ปรึกษาที่มคีุณลักษณะในการให้ค าปรึกษา ตลอดจนเพิ่มแหลง่ค้นคว้า

วชิาการให้เพยีงพอ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

        ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) ซึ่งเป็น

การพูดคุย ซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยในการน าข้อเสนอแนะไปปรับใช้ต่อไป โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร   

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี จ านวน 26 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลร่วม 

ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ จ านวน 3 คน  

 

       การจัดการการสื่อสารหลักสูตร

นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต คณ ะนิ เทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์

ของนักศกึษา 

1. การวางแผน  

2. ขั้นตอนแนวปฏบัิติ  

3. การตดิตามของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

บัณฑิตวทิยาลัย 

        ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการ 

การสื่อสารหลักสูตรนเิทศศาสตรมหาบัณฑิตคณะ

นิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี 

จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศกึษา 

1. ปัจจัยสว่นบุคคลด้านผู้เรียน 

2. ปัจจัยดา้นหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร 

3. ปัจจัยดา้นทรัพยากร 
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การสร้างเครื่องมอื 

เคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง มุ่งศึกษาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร     

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือตามกรอบแนวความคิดของการวิจัยและยึดวัตถุประสงค์ของ    

การวจิัยเป็นหลัก โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวจิัยดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการและทฤษฎี จากเอกสาร แนวคิด พร้อมท้ังศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือ น าความรู้และ

แนวคิดท่ีได้ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยการศกึษากระบวนการ เพื่อน ามาจัดท าแนวการสร้างข้อค าถาม แล้วน ามาจัดท า

เป็นแบบสัมภาษณ ์เพื่อการวิจัย เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา พจิารณาตรวจสอบ 

3. น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีจัดท าขึ้นไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบให้

ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์                     

มปีระสิทธิภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีใชศ้กึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนไวด้ังนี้ 

1. การเก็บขอ้มูลเบือ้งต้น  

1.1 ออกแบบข้อค าถามให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการศกึษาวจิัย  

1.2 เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบแนวค าถามการวิจัยในเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมหรือ

เป็นไปได้ในการวจิัยหรือไม ่เพื่อปรับปรุงแนวค าถามให้เหมาะสมตอ่ไป 

2. เก็บขอ้มูลจรงิในภาคสนาม  

2.1 ด าเนนิการศึกษาวิจัยยังภาคสนามอกีครัง้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการศกึษา โดยท่ี

ผู้วิจัยจะต้องไม่น าความรู้ท่ีมีอยู่จากการศึกษาเบื้องต้นมาปะปนกับข้อมูลท่ีได้หรือน ามาตีความจากข้อมูลท่ีได้ใน

ภาคสนามโดยเด็ดขาด ทัง้นี้ผู้วจิัยอาจด าเนินการหลายรอบ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์  

2.2 ภายหลังการด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามสิ้นสุดลง ผู้วจิัยจะมีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

จากเคร่ืองมอือยา่งละเอียด เพ่ือสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษาวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ ์ถอดเทป สมุดจดภาคสนาม (Field Note) ด้วยสถติพิรรณนา  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ท้ังในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล และภายหลัง

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวเิคราะห์ขอ้มูลหลังจากได้ขอ้มูลในการสัมภาษณแ์ตล่ะราย ดังขั้นตอนตอ่ไปน้ี 

1. น าข้อมูลท่ีถอดความจากเคร่ืองบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนามมาทบทวน หลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลท่ีได้มาและพจิารณาในประเด็นท่ีส าคัญ 

2. น าข้อมูลกลับมาอ่านพร้อมท้ังพิจารณาอีกคร้ังอย่างละเอียด และตีความพร้อมท้ังจับประเด็นข้อความ

หรือประโยคท่ีส าคัญ 

3. รวบรวมข้อความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน พร้อมท้ัง

สร้างหัวข้อสรุป และกลุ่มหัวข้อสรุป โดยให้ทุก ๆ ข้อความหรือทุก ๆ ประโยคนั้นจะมีรหัสข้อมูลก ากับอยู่แล้วจึงตั้ง              

ค าส าคัญซึ่งจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยท่ีอยูภ่ายใตค้วามหมายของกลุ่มใหญ่  
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4. อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดและครบถ้วน โดยเขียนให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนกันระหว่าง

ข้อความหรือประโยค ความหมายและหัวขอ้ต่าง ๆ ซึ่งในขั้นตอนนีอ้าจจะตอ้งตัดข้อมูลหรือหัวขอ้ท่ีไม่จ าเป็นออก 

5. ใช้วิธีการเขียนบรรยายในสิ่งท่ีพบเห็นอย่างละเอียดและชัดเจน โดยไม่น าเอาทฤษฎีใด ๆ มาควบคุม

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พร้อมกับยกตัวอย่างค าพูดประกอบค าหลักส าคัญท่ีได้ เพื่อแสดงให้เห็นภาพของเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นนัน้ได้อยา่งชัดเจน 

6. ตรวจสอบความตรงของข้อมูล โดยน าข้อสรุปไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามท่ี

บรรยายและอธิบายมาหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายท่ีสมบูรณ์และเป็นข้อค้นพบจากการให้ข้อมูลจริงของผู้ให้

สัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าข้อมูลกลับมาตรวจสอบอกีครัง้หนึ่ง 
 

ผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 การจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ตอ่การจัดท าวิทยานพินธ์ของนักศึกษา 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศกึษา พบวา่ ผู้ให้ขอ้มูลหลักสว่นใหญ่เห็นความสอดคล้องกันวา่ การจัดการการสื่อสาร เป็นการบริหารจัดการเพื่อ

การสื่อสารของหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ตอ่การจัดท าวทิยานพินธ์ของนักศกึษาทางด้านการวางแผน ด้านขั้นตอนแนวปฏบัิต ิและด้านการตดิตามของอาจารย์

ท่ีปรึกษาและบัณฑติวทิยาลัย เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุดตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้  

1. ด้านการวางแผน จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ขอ้มูลหลักในประเด็นดา้นการวางแผน ผลการศกึษา

พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความคาดหวังสูงท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากมีความตั้งใจ มุ่งมั่น               

คิดว่าตนเองมีความสามารถและความพยายามเพียงพอ ส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนการเรียนและปฏิบัติตามแผนท่ี               

วางไว้ รวมท้ังมีการจัดสรรเวลาในการเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้มีการวางแผนการเรียน  

แตไ่มไ่ด้ปฏิบัตติามแผนท่ีวางไว ้ เนื่องจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์ไมม่เีวลาให้ค าปรึกษา ไม่สะดวกในการเข้าพบ

เพื่อขอค าปรึกษา รวมท้ังมีภาระงานประจ าท่ีต้องรับผิดชอบ ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในการท าวิทยานิพนธ์  และ  

เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ให้สัมภาษณ์ว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตของ

คณะนิเทศศาสตร์นั้น มีรายวิชาท่ีจัดไว้ในหลักสูตร อย่างครบถ้วน เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้เรียน  

นอกจากนี้ยังมกีารจัดอาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวชิาท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมาท าการสอน เพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับความรู้และความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้นักศึกษามีเป้าหมายในการสื่อสารด้านการวางแผน คือ การท่ี

นักศึกษาวางแผนในการจัดท าวิทยานพินธ์ได้อย่างถูกต้องอันจะส่งผลให้การศึกษานั้นจบเร็วขึน้ ซึ่งการท่ีนักศึกษาจะ

ได้รับข้อมูลตา่ง ๆ ในเร่ืองของการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลส าเร็จเร็ว ๆ นั้น ในขั้นตอนนี้ นักศกึษาต้องใชว้ิธีการ

แสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทาง โดยเป็นการสื่อสาระหว่างบุคคลในลักษณะท่ีนักศึกษาจะ

ได้รับความรู้จากการท าวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากครูผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนและรุ่นพี่               

ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะซักถามถึงวิธีการจัดท าวิทยานิพนธ์ระหว่างกันแบบปากต่อปาก และนอกจากนี้                         

ยังมีการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีพบเห็นในขั้นตอนการวางแผน คือ การสื่อสารแบบกลุ่ม โดยมีอาจารย์ผู้สอนและ

อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและปรึกษาการจัดท าวิทยานิพนธ์ โดยมีการนัดหมายในการจัดท าต่าง ๆ 

ส่วนสื่อท่ีใช้ในการสื่อสารในขั้นตอนการนี้ คือ สื่อบุคคล ซึ่งเป็นการสื่อสารท่ีง่ายสะดวกและเข้าถึงนักศึกษาได้ดีกว่า

สื่ออ่ืน ๆ  
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2. ด้านขั้นตอน แนวปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นด้านการบริหาร               

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นว่า ขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์ท่ียากท่ีสุด คือ การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล เนื่องจากในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการอ้างอิงไม่เพียงพอ รวมท้ัง

ขาดการวเิคราะห์และการหาเหตุผลมาสนับสนุนท าไมผลการวจิัยจึงเป็นเชน่น้ัน นอกจากนี้ขัน้ตอนในการตรวจรูปแบบ

การเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์มีความล่าช้า โดยให้เหตุผลว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีตรวจรูปแบบการเขียนและ              

การพิมพ์วิทยานิพนธ์มีการสับสนเปลี่ยนคนตรวจอยู่บ่อย ๆ ท าให้การตรวจไม่มีความแน่นอน เพราะแต่ละคนมี

ความคิดไม่เหมือนกัน แต่เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ให้สัมภาษณ์ว่า นักศึกษา               

ไม่เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนและการพิมพ์ ท้ัง ๆ ท่ีทางมหาวิทายาลัยก็มีเอกสารคู่มือให้โหลดทางเว็บไซต ์ 

บางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจ จึงท าให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนและการพิมพ์และขาดความละเอียด

รอบคอบ ในการตรวจสอบค าผิดค าถูก  การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม การเว้นวรรคตอน เว้นระยะการพิมพ ์

และนักศึกษาบางคนเอาวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีไม่เป็นปัจจุบันให้ตรวจ  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีตรวจรูปแบบการท า

วทิยานิพนธ์ ก็มนี้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักศกึษา ท าให้การปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าที่ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจ แตเ่มื่อมี

ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยก็สามารถให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี และจากการศึกษาวิจัยพบว่า เป้าหมายในการจัดการการสื่อสารในขั้นตอน แนวปฏิบัต ิ 

ในขั้นตอนนี้ นักศกึษามีเป้าหมายในการสื่อสารของตน คือ นักศึกษามีขั้นตอน แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์อย่าง

ถูกวิธีและชัดเจนรู้วิธีแก้ไขปัญหาท่ีตนพบ ซึ่งขั้นตอนการสื่อสารในขั้นตอนนี้ เป็นรูปแบบเดียวกันกับการสื่อสารใน

ขั้นตอนการวางแผน คือการใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก โดยนักศึกษาท่ีก าลังด าเนินจัดท าวิทยานิพนธ์หรือประสบปัญหา

เกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ ก็จะมีการปรึกษาหารือสอบถามวิธีการแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมถึงปรึกษาผู้ท่ี

เคยมีประสบการณ์มาก่อนจากเพื่อนและรุ่นพี่ โดยใช้สื่อบุคคล และนอกจากนั้นการค้นคว้าข้อมูลในการจัดท า

วทิยานพินธ์น้ัน จ าเป็นต้องค้นคว้าข้อมูลมาจาก หนังสอื ต ารา วทิยานพินธ์ วารสาร สื่อต่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ท่ีมีใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นว่า ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมท้ังการให้บริการต่าง ๆ 

เช่น การบริการถ่ายเอกสาร การบริการการยืม-คืน หนังสือ ยังขาดความคล่องตัว และเมื่อแหล่งค้นคว้าข้อมูล                   

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องไปเลือกใช้บริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการจากสถานศึกษาอื่น  ๆ ซึ่งมีหนังสือ

เพียงพอและค่อนข้างครอบคลุมกับประเด็นท่ีนักศึกษาท า รวมท้ังเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีใกล้ท่ีสุด การเดินทางสะดวก  

ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้มีการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้า                   

ท่ีมีความสะดกท่ีสุด ในการคน้ควา้ข้อมูลมาใชป้ระกอบการท าวิทยานพินธ์ดว้ย 

3. ด้านการติดตามของอาจารย์ท่ีปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก

ในประเด็นด้านการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นความสอดคล้องกันว่าอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์รวมท้ังบัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยการโทรศัพท์

ตดิตามและนัดประชุมเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการท าวทิยานพินธ์ รวมท้ังตดิตามข้อมูลข่าวสารในการท า

วทิยานิพนธ์ และมกีารประชุมย่อย โดยการก าหนดปฏทิินการด าเนนิงาน และนัดประชุมติดตามความก้าวหน้าอีกครั้ง 

ซึ่งผลการติดตามดังกล่าวท าให้นักศกึษาเกิดความกระตอืรือร้นในการท าวิทยานพินธ์ และบัณฑิตวทิยาลัยได้รับทราบ

ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อให้

ด าเนินงานไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมี่ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท า

วิจัยเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ และเมื่อสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ให้สัมภาษณ์ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลามาพบอาจารย ์                  

ท่ีปรึกษา ในขณะท่ีอาจารย์มีเวลาในการให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา รวมท้ังนักศึกษายังขาดความต่อเนื่อง               
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ในการท าวิทยานิพนธ์ท้ังท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งขั้นตอนการสื่อสารนี้                    

เป็นรูปแบบเดียวกันกับการสื่อสารในขัน้ตอนการวางแผน และขั้นตอน แนวปฏบัิต ิคือการใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก    

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์

มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์                       

ของนักศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นความสอดคล้องกันว่า ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการ          

การสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร และปัจจัยด้านทรัพยากร 

ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยสว่นบุคคลด้านผู้เรียน 

การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ผู้เรียนขาดทักษะในการจัดพิมพ์เอกสารขาดความเข้าใจในการแก้ไข

ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขาดการจัดสรรเวลาในการท าวิทยานิพนธ์และการท างาน 

รวมท้ังเมื่อมีงานประจ าเข้ามามากส่วนใหญ่จะเลือกท างานโดยท้ิงวิทยานิพนธ์ไปก่อนท าให้การท าวิทยานิพนธ์                    

ขาดความต่อเนื่อง อีกท้ังยังขาดการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง หรือบางคร้ังมีการติดต่อสื่อสารกับ

อาจารย์ไม่เข้าใจ และไม่มีการซักถาม ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างบางคนให้สัมภาษณ์ว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ไมม่ีเวลาให้ค าปรึกษา ไมส่ะดวกในการเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไวว้า่ ตอนเรียนได้จัดสรร

เวลาในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ จัดสรรว่าเราจะเอาช่วงเวลาไหนค้นคว้า เวลาไหนท าวิทยานิพ นธ์                         

ท าเป็นตารางไว้ แต่บางคร้ังก็ไมเป็นไปตามท่ีเราคิด อย่างเช่น เราโทรหาหรือไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์                 

ท่านก็ไม่อยู่ แต่ท่านได้ไปหาอาจารย์ นัดอาจารย์เรียบร้อยแล้ว แต่พอไปหาก็ไม่พบ เนื่องจากอาจารย์มีงานด่วน            

ก็ต้องตามหาอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ ท่ีไหน  จึงท าให้การท างานวิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จไปตามวัตถุประสงค์และ  

เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวยังเป็น

ส่วนส าคัญในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียนเรียนค่าจัดพิมพ์เอกสาร                    

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น หากเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี เงินทุนมีไม่เพียงพอ ท าให้กระทบต่อ               

การท าวิทยานพินธ์เชน่กัน   

2. ปัจจัยดา้นหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรมีการจัดให้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยน้อยเกินไป โดยเฉพาะด้านสถิติ

ทางการวิจัย โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ไม่สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูล

บางคนต้องไปจ้างให้คนอื่นวิเคราะห์ข้อมูลให้ ซึ่งบางคร้ังเป็นการเสียค่าใชจ้่ายโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล

ไม่ได้เรียนรู้วิธีการหรือกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองทุกขั้นตอน ดังนั้นเมื่อผู้ให้ข้อมูลสอบวิทยานิพนธ์                   

จึงไม่สามารถตอบค าถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในส่วนของบทท่ี 3, 4 และ 5 ได้ และการจัดแผนการ

ศึกษาท่ีให้เรียนรายวิชาให้หมดก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ จึงต้องกลับไปท างานได้เต็มท่ี ท าให้เวลา                   

ในการท าวิทยานิพนธ์จึงไม่เพียงพอ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ขาดความต่อเนื่องและล่าช้าไป และเมื่อสัมภาษณ์                       

ผู้ให้ขอ้มูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์) ให้สัมภาษณ์วา่ การสอบวทิยานพินธ์ท่ีมีตัวแทนจากทบวงมหาวทิยาลัย

และผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมารว่มสอบวทิยานพินธ์ท าให้บรรยากาศในการสอบไมเ่ป็นกันเอง เกิดความเครยีดกอ่น

เข้าห้องสอบ และคณะกรรมการบางท่านพูดไม่ถนอมน้ าใจ บางท่านเอาตัวเองมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินวิทยานิพนธ์              

ท าให้เกิดความท้อแท้ในการท าวิทยานิพนธ์ รวมท้ังในการจัดสอบวทิยานิพนธ์ แต่ละคร้ังเป็นการจัดสอบแบบเป็นทีม 
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-Proceeding- 

ท าให้คนท่ียื่นเร่ืองขอสอบก่อนต้องรอสอบพร้อมเพื่อนคนอื่นท่ียังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ ส่งผลให้กระบวนการจัดท า

วิทยานิพนธ์ล่าช้า นอกจากนี้อาจารย์ประจ ามีจ านวนน้อย ท าให้การแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ไม่ท่ัวถึง                 

และเนื่องจากเป็นการเรียนภาคสมทบ ซึ่งใช้เวลาเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ท าให้ความผูกพันภายในกลุ่มนักศึกษา                 

มีนอ้ย รวมท้ังทุกคนมภีาระงานมากจึงท าให้มีการตดิต่อกันค่อนข้างนอ้ย ขาดการชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเพื่อน 

3. ปัจจัยดา้นทรัพยากร 

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษามีไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย ต าราท่ีมี

เนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการในการท าวิทยานิพนธ์ และหนังสือท่ีมีอยู่เก่าเกินไปไม่สามารถน ามาใชใ้นการอ้างอิงได้ 

รวมท้ังการให้บริการถ่ายเอกสารไม่มีความคล่องตัว บางคร้ังไม่มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ และปิดให้บริการเร็วเกินไป                           

ท าให้มีเวลาในการค้นคว้าไม่เต็มท่ี และเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลร่วม (อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ให้สัมภาษณ์ว่า 

นอกจากนี้ การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนบางท่านใชว้ิธีการสอนโดยเน้นการบรรยายมากกวา่การใชเ้ทคโนโลยี

มาช่วยในการสอน ซึ่งไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ในส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ขาดการเอาใจใส่ ดูแล และไม่ค่อยมีเวลา

ส าหรับให้ค าปรึกษา บางคร้ังเกิดปัญหาในการตดิต่อประสานงาน รวมท้ังเร่ืองสายสัมพันธ์ระหวา่งผู้ให้ข้อมูลหลักกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ค่อนข้างจะมีน้อย ท าให้เกิดช่องว่างและความไม่เข้าใจกัน ตลอดจนเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา หรือระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยกันท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้ให้

ข้อมูลหลักคนเดียวกัน เพราะแต่ละคนถือความคิดของตนเองเป็นหลัก ท าให้ผู้ให้ขอ้มูลหลักเกิดความสับสบ เหน่ือยใจ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  พบว่า วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 การจัดการ                 

การสื่อสารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี  

ตอ่การจัดท าวทิยานิพนธ์ของนักศกึษา ประกอบไปด้วย 1)  ด้านการวางแผน ส่วนใหญ่ได้มกีารวางแผนการเรียนและ

ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ รวมท้ังมีการจัดสรรเวลาในการเรียนได้เป็นอย่างดี  2) ด้ านขั้นตอน แนวปฏิบัติ ในส่วนของ

การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล ถือว่าเป็นขั้นตอนในการท าวิทยานิพนธ์ท่ียากท่ีสุด                              

3) ด้านการติดตามของอาจารย์ท่ีปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา โดยการโทรศัพท์ติดตามและนัดประชุมเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการท าวิทยานิพนธ์ รวมท้ัง

ติดตามข้อมูลข่าวสารในการท าวิทยานิพนธ์ และมีการประชุมย่อย โดยการก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน                        

และนัดประชุมติดตามความก้าวหน้า  ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเชิด  ด้วงไพรี (2554) ได้ท าการศึกษา                      

เร่ืองการจัดการการสื่อสารค่ายศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดพัทลุง  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ                   

การสื่อสารค่ายศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดพัทลุง  มีการสื่อสารภายใน และภายนอกค่ายศิลป์                    

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้หนังสอืราชการ การประชุม การพูดคุยโต้ตอบ หนังสอืคู่มือ ป้ายประกาศ 

การประกาศทางอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการในค่ายศิลป์ด้านการวางแผนหลักสูตร ใช้ห้องสื่อแสดงผลงาน                     

ของศิลปิน การบริหารด้านงบประมาณ มีผู้สอนท่ีมีความสามารถ และด าเนินการด้านสื่อกิจกรรม อย่างมีขั้นตอน     

และก าหนดการชัดเจน   

ส่วนวัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารหลักสูตรนเิทศศาสตร 

มหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ

ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน คือ ขาดทักษะในการจัดพิมพ์
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เอกสาร ขาดความเข้าใจในการแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขาดการจัดสรรเวลา              

ในการท าวิทยานิพนธ์และการท างาน ขาดการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 2) ปัจจัยด้านหลักสูตรและ             

การจัดการหลักสูตร การจัดการศึกษาในหลักสูตรมีการจัดให้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยน้อยเกินไป โดยเฉพาะ

ด้านสถิติทางการวิจัย โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ไม่สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ ส่งผลให้

ผู้ให้ข้อมูลบางคนต้องไปจ้างให้คนอื่นวิเคราะห์ข้อมูลให้ ซึ่งบางคร้ังเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน ์                          

3) ปัจจัยด้านทรัพยากร พบว่า แหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษามีไม่เพียงพอ                         

และไม่หลากหลาย ต าราท่ีมีเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการในการท าวิทยานิพนธ์ และหนังสือท่ีมีอยู่เก่าเกินไป                   

ไม่สามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงได้ รวมท้ังการให้บริการถ่ายเอกสารไม่มีความคล่องตัว บางคร้ังไม่มีเจ้าหน้าท่ี

ให้บริการ และปิดให้บริการเร็วเกินไปท าให้มีเวลาในการค้นคว้าไม่เต็มท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณศรี  พุ่มนวล 

(2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการศึกษา

พบว่า 1) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ด้านผู้ เรียน                  

ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร และปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านการบริหารจัดการในการท า

วทิยานิพนธ์  2) ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคลด้านผู้เรียน 

และปัจจัยดา้นหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร  
 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 

 1. ควรติดตามความก้าวหน้าด้วยวิธีการโทรตามเป็นวิธีท่ีดี ท่ีสุด เพราะได้คุยกับนักศึกษาตัวต่อตัว                        

ถ้านกัศกึษาไม่มเีวลา ก็ให้หาเวลามาพบ พูดคุยกับท่ีบัณฑิตวทิยาลัย เพราะบางครัง้นักศึกษาต้องการการกระตุ้น 

 2. ควรน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการติดตาม เช่น การสนทนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรหาเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักศึกษาเดินไปตามกรอบหรือแผนท่ีได้ วางไว ้                  

โดยอาจศึกษาพฤตกิรรมของนักศกึษาวา่มปัีจจัยอะไรบ้างท่ีเป็นตัวกระตุน้ให้นักศึกษากลับมาท าวทิยานพินธ์ให้ส าเร็จ

และหาวิธีการให้นักศกึษาหันมาทุม่เทเวลากับการท าวิทยานพินธ์มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการท าวิจัยเร่ือง ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษา ผู้ท่ีก าลังศกึษาอยู่ และผู้ท่ีก าลังท าวิทยานพินธ์จากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวทิยาลัยเอกชน 

 2. ในการศึกษาครัง้นี้เป็นวจิัยเชงิคุณภาพดังน้ันในการศึกษาครัง้ตอ่ไปควรเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนขอขอบคุณกลุ่มตัวอยา่งท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ คังคะศรี,  อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด ารง                      

และผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัจน์ชวีาต์ ตั๋นติกุลวรา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งในการสัมภาษณใ์นคร้ังนี้  ผู้วจิัยขอขอบคุณทุกทา่น

ท่ีให้ความร่วมมอื ในการสัมภาษณ ์มา ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากท าวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณ                 

ทุกทา่นท่ีมีสว่นสนับสนุนท าให้ผู้วจิัยประสบความส าเร็จ และท าให้บทความฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคดิค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ 

Factors Affecting Accounting Fee Determination of Certified Accounting Firms  
 

สุธิดา เดชะตา1* 

Suthida Dechata1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงาน

บัญชีคุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ปัจจัยด้านขอบแขต 

การปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการ 

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของส านักงานบัญชีคุณภาพในเขตภาคเหนือ ภาค

ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางและภาคใต้ รวมจ านวน 6 ภาค ของประเทศไทย 

จ านวนท้ังสิน้ 153 แห่ง สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า ส านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นผู้มีต าแหน่งผู้บริหารส านักงานบัญชี

คุณภาพ มีประสบการณ์การท าบัญชีมากกว่า 10 ปี และจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจ ากัด ท้ังยังอยู่ในเขตภาค

กลาง มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมลีูกค้าเข้ารับการบริการประมาณ 100 – 200 ราย ซึ่งส านักงานบัญชคีุณภาพมกีารก าหนด

ค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชี โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ในเร่ือง

ความส าคัญประวัติของกิจการและทัศนนคติของเจ้าของกิจการ รวมท้ังความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการจัดท าบัญชี

ของกิจการ 2) ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินของกิจการ ในเร่ืองยอดรวมบัญชีรายได้ ยอดรวมบัญชีค่าใช้จ่าย 3) ปัจจัย

ด้านขอบแขตการปฏิบัติงาน ในเร่ืองความส าคัญกับปริมาณเอกสารประกอบการของกิจการ เช่น เอกสารบัญชีมี  

ความเรียบร้อยและมีการเก็บจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีดี และ 4) ปัจจัยอ่ืน ๆ ในเร่ืองทีมงานบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชท่ีีรับจัดท าของธุรกิจแตล่ะประเภท  

ผลการศึกษา พบว่า ส านักงานบัญชีคุณภาพ มีปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชี จากการท่ีลูกค้า

ต่อรองราคาค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีเพื่อได้ราคาที่ถูกลง ซึ่งลูกค้าคิดว่าการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีสูง

เกินไป ท าให้ไม่สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชี นอกจากนี้ปัญหาการคิดค่าธรรมเนียมท่ีสูงจะท าให้ลูกค้า

เปลี่ยนไปใชส้ านักงานบัญชคีุณภาพอื่นท่ีคดิค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชถีูกกวา่ 
 

ค าส าคัญ:   ค่าธรรมเนยีมการจัดท าบัญชี, ส านักงานบัญชคีุณภาพ 

                                           
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 50200  
1 Bachelor of Business Administration, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200 
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Abstract  

 The objective of this study is to study the factors that affect the Accounting Fee Determination of Certified 

Accounting Firms, such as business factors:  data factors in the financial statements of the business, scope of work 

factors, and other factors, by using questionnaires as a tool to collect information from business owners, managing 

partner, managing director, or the decision-making authority of the Certified Accounting Firms in the northern, 

western, northeast, southeast, central, and southern regions; six regions of Thailand for a total of 1 5 3  places.  

The statistics used for data analysis were percentages, medians, and standard deviations. 

 The results show that most of the Certified Accounting Firms in Thailand are executives that have more than 

10  years of accounting experience and are established as a legal entity in Company Limited form; mostly located in 

the central region. In addition, most Certified Accounting Firms have approximately 100-200 customers and there are 

determination-of-accounting fees which gives the highest level of importance by considering four factors which are: 

(1) Business factors of the importance of business history and viewpoint of business owners, including cooperation in 

providing information for the business accounting; ( 2 )  Data factors in the financial statements of the business in 

revenue totals and expense totals; (3 ) Scope of work factors of the quantity of business documents, such as orderly 

accounting documents and good customer storage; (4 ) Other factors of the accounting team have knowledge and 

understand the accounting standards that are prepared for each type of business. 

 The study indicated that the Certified Accounting Firms has an accounting fee calculation problem from 

customers negotiating accounting fees to get a cheaper price, because the customers think accounting fees are too 

high. In addition, the problem of high fees will cause customers to switch to other Certified Accounting Firms that 

charge cheaper accounting fees. 
  

Keywords:   Accounting Fee Determination Certified Accounting Firms 
 

บทน า 
การประกอบธุรกิจท้ังทางด้านการผลิตการบริการและการค้านั้น มีหลายลักษณะท้ังท่ีเป็น บุคคลธรรมดา

และห้างหุ้นส่วนท่ีมิได้จดทะเบียน ซึ่งสามารถเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับธุรกิจของตนเองได้ แต่ห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียน 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด กิจการร่วมค้า และนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย ธุรกิจทุกประเภทเหล่านั้นจะต้องมีผู้หน้าท่ีจัดท าบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  

โดยจะต้องจัดท าเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชี จัดท าบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคาร บัญชีรายวัน บัญชีแยก

ประเภทท่ัวไป บัญชสีินค้า และบัญชีแยกประเภทอื่น รวมท้ังการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดง

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อนตามรอบระยะเวลา

รอบบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543) นอกจากนั้นธุรกิจท่ีเป็น

นิติบุคคลจะต้องได้รับการตรวจสอบ งบการเงินและแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีให้เรียบร้อยก่อนน าส่งงบ

การเงินของธุรกิจ และยื่นแบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีโดยหากมีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันท่ี 31 พฤษภาคมของปีถัดไปให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คู่มือการน าส่งงบ

การเงินประจ าปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , 2560) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ซึ่งจะเห็นวา่การจัดท าบัญชขีองธุรกิจดังท่ีกลา่วมานั้น เป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างยุ่งยากและซับซ้อน  
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ปัจจุบันกิจการท่ีมีการจ้างพนักงานบัญชีของกิจการเองมีเพียง 32,734 ราย ซึ่งถือว่ามีปริมาณท่ีน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับการใช้บริการส านักงานบัญชีเพื่อให้ส านักงานบัญชีจัดท าบัญชีมีจ านวนประมาณ 256,681 ราย ดังนั้น

เมื่อเทียบระหว่างจ านวนกิจการท่ีต้องการรับบริการส านักงานบัญชีกับจ านวนส านักงานบัญชีท่ีมีอยู่แล้ว จ านวน 

7,589 ราย (ส านักงานบัญชีคุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2561) จะพบว่า ส านักงานบัญชีมี

สัดส่วนท่ีน้อยกว่ากิจการท่ีต้องการรับบริการส านักงานบัญชีอย่างมาก ซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมา 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าบัญชีถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและตามมาตรฐานการบัญชีไทยนั้น กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าจึงได้ยกระดับส านักงานบัญชีให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อความน่าเชื่อถือและพัฒนา

ศักยภาพงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีในวิชาชีพ จึงได้ก าหนดคุณสมบัติการเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ  

โดยออกหนังสือรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่ส านักงานบัญชีคุณภาพท่ีมีการให้บริการอย่าง

เท่ียงตรงเป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ. 2558 และ

ข้อก าหนดการรับรองคุณภาพดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันส านักงานบัญชคีุณภาพของประเทศไทยมีจ านวน 153 ส านักงาน 

(ส านักงานบัญชคีุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2561)  

ส านักงานบัญชคีุณภาพนอกจากจะตอ้งมมีาตรฐานในการปฏบัิติโดยจัดท าบัญชตีามมาตรฐานการบัญชแีละ

ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วยังให้การบริการด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าบัญชี การจัดท างบการเงิน  

การเป็นท่ีปรึกษาด้านภาษีอากร การวางระบบบัญชีหรือการบริหารจัดการภายใน การควบคุมภายในของธุรกิจ 

รวมถึงการตววจสอบบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการและตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ประกอบการ  

โดยจะตอ้งก าหนดคา่ธรรมเนียมการให้บริการท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานของธุรกิจแต่ละประเภทธุรกิจ ท้ังน้ีส านักงาน

บัญชคีุณภาพท่ีได้รับการรับรองมีมาตรฐานท่ีดีท่ีได้รับการยอมรับเหมอืนกัน แต่การคดิค่าธรรมเนยีมการบริการในแต่

ละแห่งจะคิดแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของลูกค้า หากมีส านักงานบัญชีคุณภาพอื่นคิด

ค่าธรรมเนยีมสูงเกินไปลูกค้าอาจจะไมเ่ลือกใช้บริการ หรือลูกค้าเปลี่ยนไปใชบ้ริการส านักงานบัญชคีุณภาพแห่งอื่นได้ 

และหากส านักงานบัญชีคุณภาพคิดค่าธรรมเนียมต่ าเกินไป ส านักงานบัญชคีุณภาพก็จะตอ้งรับความเสี่ยงในเร่ืองการ

ให้บริการไม่คุ้มค่ากับการจ้างงานได้ นอกจากนี้หากกิจการมีความคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับส านักงาน

บัญชคีุณภาพท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า ลูกค้าหรือผู้ประกอบการก็จะเลอืกรับบริการการกับส านักงานบัญชีคุณภาพแห่ง

นัน้แม้ว่าจะคิดคา่ธรรมเนยีมบริการสูงกว่าส านักงานบัญชคีุณภาพอีกแห่ง จะเห็นวา่การคิดค่าธรรมเนยีมบริการมีการ

แข่งขันการรับงานของส านักงานบัญชีคุณภาพ ทั้งนี้ส านักงานบัญชีคุณภาพควรจะก าหนดราคาค่าธรรมเนียมบริการ

อย่างไรให้เท่ียงธรรมกับกิจการและส านักงานบัญชคีุณภาพ 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี

คุณภาพ เพื่อจะได้ทราบปัญหา ลดความเสี่ยง และทราบแนวทางการปฏิบัติ ในการรับงานบัญชีได้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า ภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพและตาม

จรรยาบรรณวิชาชพีบัญชี เพื่อเป็นประโยชนต์่อธุรกิจ ต่อผู้ใชง้บการเงิน ได้อยา่งถูกต้อง เช่ือถือได้ โปร่งใส รวมท้ังยัง

สร้างความนา่เช่ือถือให้กับส านักงานบัญชคีุณภาพ  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ 
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-Proceeding- 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 

       (Independent Variable)             (Dependent Variable) 

 

1. ปัจจัย ด้านธุรกิจประกอบการของกิจการ  

2. ปัจจัยดา้นทัศนะคติผู้บริหารของกิจการ 

3. ปัจจัยดา้นข้อมูลในงบการเงินของกิจการ                   การคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชี 

4. ปัจจัยดา้นส านักงานบัญชคีุณภาพ    ของส านักงานบัญชีคุณภาพ 

5. ปัจจัยดา้นประสบการณ์และอื่น ๆ ของผู้ท าบัญชี      

6. ปัจจัยดา้นขอบเขตการปฏบัิตงิาน    

7. ปัจจัยดา้นอื่น ๆ ได้แก่ ความมีช่ือเสียงของ 

ส านักงานบัญชคีุณภาพ ความคุ้นเคยกับลูกค้า ฯลฯ 
           

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ  

2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีคุณภาพ และผู้สนใจลงทุนเพื่อเป็นหุ้นส่วนใน

กิจการ หรอืผู้สนใจอื่น 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญช ีพ.ศ.2558 ของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานบัญชคีุณภาพ, 2561) 

  ปัจจุบันเพื่อให้ทันสมัยและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001:2008 ตามมาตราฐาน

สากล 1 (International Standard on Quality Control (ISQC) 1) และข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ใช้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญช ี

พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558  

  ท้ังนีก้ารเป็นส านักงานบัญชคีุณภาพได้จะต้องมีคุณสมบัตขิองส านักงานบัญชี ดังนี้  

1. ส านักงานบัญชตีอ้งจัดท าบัญชีของธุรกิจ ไมน่อ้ยกว่า 30 ราย 

2. หัวหน้าส านักงานต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา  

มปีระสบการณ์ดา้นการท าบัญชีมาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ปี และตอ้งแจง้การเป็นผู้ท าบัญชตีอ่กรมไว้แลว้ 

3. มีผู้ช่วยผู้ท าบัญชีท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี และปฏิบัติงานเต็มเวลา  

อย่างนอ้ย 1 คน 

4. มเีลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

5. ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชีมาแล้วเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

6. หัวหน้าส านักงานตอ้งไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  หากส านักงานบัญชีได้รับหนังสอืรับรองคุณภาพเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(การรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ, 2561) ดังนี ้
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-Proceeding- 

1. ส านักงานบัญชจีะได้รับหนังสือรับรองคุณภาพซึ่งมีก าหนดอายุ 3 ปี นับแตว่ันท่ีออกหนังสอืรับรอง  

2. ส านักงานบัญชคีุณภาพสามารถเผยแพร่ชื่อและที่อยู่ส านักงานบัญชใีห้สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อต่าง 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือเวบไซด์ของส านักงานบัญชีเอง  

  ส านักงานบัญชคีุณภาพจะต้องผ่านการตรวจประเมนิตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญช ีและ

มีวัตถุประสงค์ท่ีจะยกระดับส านักงานบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป โดยท่ีเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ในการก ากับและพัฒนาส านักงานบัญชใีห้มีการจัดท าบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง และให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีเดียวกัน ตามก าหนดแนวทางและองค์ประกอบระบบคุณภาพส านักงานบัญช ี

ดังนี้ 

1.  ความรับผิดชอบของผู้บริหารของส านักงานบัญชี เพื่อก าหนดนโยบายคุณภาพ จัดท าแผนธุรกิจ 

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสม ติดตามและตรวจสอบ รวมสื่อสารภายในองค์กรถึงความส าคัญในการ

ด าเนนิการตามมาตรฐานการบัญชใีนดา้นจัดท าบัญช ีและจรรยาบรรณ  

2. ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณของส านักงานบัญชี หัวหน้าส านักงาน หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ

กรรมการ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2543 (ข้อบังคับสภาวิชาชพีบัญช ีฉบับท่ี 

19) ในเร่ือง ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  

3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของส านักงานบัญชี ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคิด

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่ีชัดเจน รวมท้ังสัญญาการยอมรับมอบหมายจากลูกค้าอย่าง

ชัดเจน 

4. การจัดการทรัพยากรของส านักงานบัญชีต้องจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุป

กรณท่ีจ าเป็นในการท าบัญชีเพื่อให้สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดระเบียบในสถานท่ีท างานให้

มีสภาพการท างานท่ีดี ปลอดภัย ท้ังนี้ยังต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งงาน และบุคลากรต้อง

ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเตมิ  

5. การปฏิบัติงานของส านักงานบัญชี ต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและต้องจัดท าคู่มือ

การปฏบัิตงิานให้ผู้ท าบัญชี ให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานและสามารถปฏบัิตงิานได้ตามวัตถุประสงค์  

6. การตดิตาม ตรวจสอบ ของส านักานบัญชีบัญชีต้องมีกระบวนการตรวจสอบการปฏบัิติงานว่าเป็นไป

ตามแผนธุรกิจและตามข้อก าหนดกฎหมายตามระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อพบปัญหาต้องตดิตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์หา

สาเหตุและแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ าอีก รวมท้ังรับการร้องเรียนจากลูกค้าและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและ

แจ้งกลับลูกค้า 

7. การจัดการเอกสารของส านักงานบัญชี ตอ้งจัดเก็บขอ้มูลลูกค้าและของตนเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

หรือเสื่อมสภาพ ตามก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมาย อาจจะเก็บในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการ

ส ารองข้อมูลในสถานท่ีเหมาะสม 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

จันทิมา อุ้มชูวัฒนา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีใช้พิจารณารับท างานบัญชีของส านักงานท าบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส านักงานบัญชีพิจารณารับงานท าบัญชีโดยให้ระดับความคิดเห็นของค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ปัจจัยดา้นลูกค้ามีความสามารถในการช าระค่าบริการท าบัญช ีปัจจัยดา้นของลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีตอ่การ

จัดท างบการเงิน ปัจจัยด้านเอกสารบันทึกมีความเรียบร้อย ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านผู้บริหารของลูกค้าให้

ความส าคัญและความร่วมมืออย่างมากในการท าบัญชี และปัจจัยด้านงบการเงินปีก่อนของลูกค้ามีความถูกต้อง 
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-Proceeding- 

นา่เช่ือถือ ตามล าดับ ทัง้นี้ได้ท าการศกึษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปรอสิระและวิเคราะถดถอยพหุคูณ 

โดยใช้วิธี Stepwise Multiple Regression พบว่า กลุ่มตัวแปร ปัจจัยด้านค่าบริการ ทัศนคติผู้บริหาร ความเรียบร้อย

ของเอกสาร และการควบคุมภายใน ปัจจัยด้านลักษณะลูกค้า กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและความคุ้นเคย ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์และจ านวนของทีมงาน ปัจับด้านคุณสมบัตขิองทีมงาน ปัจจัยด้านขอบเขตงาน ปัจจัยดา้นงบการเงินและ

ความสามารถในการช าระค่าบริการ มรีะดับนัยส าคัญความส าคัญมากท่ีสุด ตามล าดับ 

อันธิกา สังข์เกื้อ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการส านักงานสอบ

บัญชขีองบริษัทจ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบว่าปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 4 อับดับ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญช ีปัจจัยด้านการท างานร่วมกันของส านักงานสอบบัญชแีละ

บริษัท ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ซึ่ ง

พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของงานสอบบัญชีไมใ่ช่ปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญท่ีสุดในการเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญช ี

แตเ่ป็นปัจจัยในเร่ืองความสะดวกสบายในการตดิตอ่สื่อสารกับผู้สอบบัญชี 

กัลย์สุดา ศิริเลิศตระกูล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนยีมสอบบัญชขีองผู้สอบ

บัญชภีาษีอากรในเขตภาคเหนือ จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านการปฏบัิตงิานเป็นอยา่ง

มาก ในปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของรายการทางบัญชี ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินและปัจจัยด้านอื่นๆ ให้

ความส าคัญในระดับปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับประเภทและลักษณะของกิจการ ยอดรายได้รวมในงบดุลและ

ความมีชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีภาษีอาการหรือส านักงานสอบบัญชี ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการก านด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรบางรายตั้ง

ราคาต่ า ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ และค่าสอบบัญชกี าหนดจากค่าสอบปีก่อน 

สุรณี  สัจจสมบูรณ์  (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธพลต่อค่าสอบบัญชีของบริษัทจ ากัดในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ก่อนท่ีจะตกลงเลือกผู้สอบบัญชีจะมีการส ารวจราคาก่อนเพื่อการตัดสินใจ

เลอืกอยูใ่นระดับท่ีสูง รองลงมาจะพิจารณาค่าสอบเหมาะสมเมื่อเทียบคุณภาพท่ีลูกค้าได้รับ โดยยินยอมจ่ายให้ผู้สอบ

บัญชีท่ีสังกัดในส านักงานสอบบัญชีสูงกวา่ผู้สอบบัญชีอิสระเนื่องจากงบการเงินมีความน่าเชื่อถือและสามารถต่อรอง

ราคาค่าสอบบัญชี และยอมจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีรายเดิมมากกว่าจะเปลี่ยนรายใหม่ ส่วนระดับความคิดเห็นของ

ผู้สอบบัญชพีบวา่มีความส าคัญระดับปานกลาง 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน 153 ราย โดยรวบรวมแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี การค้นคว้างานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจากหนังสือ วารสาร 

และเอกสารอื่นๆ และการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต 

ขอบเขตประชากร 

 ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากส านักงานบัญชีคุณภาพทุกภาคในประเทศไทย ประกอบด้วย ส านักงานบัญชี

คุณภาพ 6 พื้นท่ี รวมจ านวน 153 ราย 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนส านักงานบัญชท่ีีผ่านการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 

ที ่ พื้นที่ส านักงานบัญชคีณุภาพ จ านวน 

1 กรุงเทพมหานคร 59 

2 ปริมณฑล 16 

2.1 จังหวัดนนทบุรี 10 

2.2 จังหวัดสมุทสาคร 2 

2.3 จังหวดัปทุมธานี 4 

3 ภาคกลาง 27 

3.1 จังหวัดกาญจนบุรี 1 

3.2 จังหวัดนครสวรรค์ 2 

3.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 

3.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 

3.5 จังหวัดเพชรบุรี 1 

3.6 จังหวัดลพบุรี 1 

3.7 จังหวัดสมุทรสาคร 2 

3.8 จังหวัดสงิห์บุรี 1 

3.9 จังหวัดนครปฐม 1 

3.10 จังหวัดปทุมธานี 3 

3.11 จังหวัดสมุทรปราการ 2 

4 ภาคเหนือ 18 

4.1 จังหวัดก าแพงเพชร 1 

4.2 จังหวัดเชยีงใหม่ 6 

4.3 จังหวัดเชยีงราย 3 

4.4 จังหวัดตาก 1 

4.5 จังหวัดพษิณุโลก 3 

4.6 จังหวัดแพร่ 2 

4.7 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 

5.1 จังหวัดขอนแก่น 1 

5.2 จังหวัดนครราชสมีา  2 

5.3 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 

5.4 จังหวัดสกลนคร 2 

5.5 จังหวัดสุรินทร์ 1 

5.6 จังหวัดอุดรธานี 2 

5.7 จัวหวัดอ านาจเจรญิ 1 

5.8 จังหวัดอุบลราชธานี 1 
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-Proceeding- 

ที ่ พื้นที่ส านักงานบัญชคีุณภาพ จ านวน 

6 ภาคใต ้ 22 

6.1 จังหวัดกระบ่ี 2 

6.2 จังหวัดตรัง 1 

6.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 

6.4 จังหวัดพัทลุง 1 

6.5 จังหวัดภูเก็ต 9 

6.6 จังหวัดยะลา 1 

6.7 จังหวัดสงขลา 2 

6.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสิถติทิี่ใช้ 

 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นสถิติท่ีใช้สรุปลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลแต่ละตัวแปร ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ามัธยฐาน 

(Median) ค่าสูงสุด (Maximum: Max) และค่าต่ าสุด (Minimum:Min) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

การสรา้งแบบสอบถาม 

แบบสอบถามสร้างขึน้ ตามแนวคิด ทฤษฎ ีการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงข้อมูลในเวบไซด์ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

ผู้ศึกษาได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบสอบถามปลายเปิด 

ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และแบบสอบถามแบบปลายปิด อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ใน 

การท างานบัญชี ใบประกอบวิชาชพีบัญช ีการตัดสนิใจพจิารณารับงานบัญชี 

ส่วนท่ี 2 ป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของส านักงานบัญชีคุณภาพ เป็นค าถามแบบสอบถามแบบปลาย

ปิด ได้แก่ สถานท่ีตั้งของส านักงานบัญชี จ านวนทุนจดทะเบียนส านักงานบัญชีคุณภาพ ระยะเวลาท่ีได้รับรองเป็น

ส านักงานบัญชคีุณภาพ จ านวนลูกค้า จ านวนพนักงาน ค่าธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีสูงสุดและต่ าสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถามแบบสอบถามให้เลือกตอบเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิด

ค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลใน

งบการเงิน ปัจจัยด้านขอบเขตการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ความมีชื่อเสียงของส านักงานบัญชีคุณภาพ 

ความคุ้นเคยกับลูกค้าหรือผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความส าคัญ        ให้คะแนนเท่ากับ 

มากที่สุด          5 

มาก          4 

ปานกลาง          3 

น้อย          2 

นอ้ยท่ีสุด          1 
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-Proceeding- 

จากการใช้ระดับความส าคัญ ผู้ศึกษาน าผลมาค านวนค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ โดยน าผลข้อมูลระดับ

ความส าคัญมาหา ค่าเฉลี่ย (Mean) ของค าตอบแบบสอบถามแต่ละรายการแล้วแปลความหมายระดับความส าคัญ 

(จันทิมา อุม้ชูวัฒนา,2554:19)  

คะแนนเฉลี่ย    ให้ความส าคัญในระดับ 

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 

ส่วนท่ี 4 เป็นข้อค าถามแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัญหาในการจัดท าบัญชขีองส านักงานบัญชคีุณภาพ 

โดยแบบสอบถามใช้เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีเลือกตรงกับข้อเท็จจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถาม

แบบปลายเปิดแสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา  

 การศึกษาคร้ังนี้ มีขอบเขตในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงาน

บัญชีคุณภาพ รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ท่ีเจ้าของกิจการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มี

อ านาจในการตัดสนิใจพบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ 

ขอบเขตประชากร 

 ขอบเขตประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน 153 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 31 

มนีาคม 2561 (กรมพัฒนาธุกิจการค้า กระทรวงพาณยิ์, 2561) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการเก็บข้อมูลส านักงานบัญชีคุณภาพ ในพื้นท่ี 6 เขต ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตก รวมจ านวน 153 แห่ง  โดยได้รับการตอบกลับ

จ านวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.21 แยกตามรายละเอยีด 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษา พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.70 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 23.30 มีอายุในช่วงอายุ 41-50 

ปี ร้อยละ 33.70 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 25.60 บาท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 

52.30 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 41.90 ร้อยละ 15.10 ส านักงานบัญชีคุณภาพใน 6 เขตพื้นท่ี  

มตี าแหน่งผู้บริหารส านักงานบัญชีคุณภาพ ร้อยละ 62.80 รองลงมาต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี  มีประสบการณ์การ

ท าบัญชีมากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 62.80 รองลงมาชว่ง 3-5 ปี ร้อยละ 12.80  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานบัญชคีุณภาพ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีส านักงานบัญชีคุณภาพอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 

ร้อยละ 53.50 รองลงมาอยู่ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ร้อยละ 22.10 มีจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด ร้อยละ 88.40 รองลงมาเป็น

บุคคลธรรมดา และเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยละ 5.80 มีระยะเวลาท่ีได้รับรองเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ มากกว่า 

3 ปี ร้อยละ 87.20 รองลงมาระยะเวลา 2-3 ปี ร้อยละ 12.80 มีพนักงานผู้ท าบัญชี อยู่ระหว่าง 10-20 คน ร้อยละ 

51.20 รองลงมามพีนักงานบัญชีต่ ากว่า 10 คน ร้อยละ 29.10 มีจ านวนลูกค้าที่เข้ารับบริการอยูร่ะหว่าง 101-200 ราย 

ร้อยละ 40.70 และรองลงมาอยู่ระหว่าง 50 – 100 ราย ร้อยละ 27.90 ส านักงานบัญชีคุณภาพจัดท าบัญชีใช้

โปรแกรม Express ร้อยละ 68.60 รองลงมาคือ อื่นๆ ได้แก่ โปรแกรม Quick Book, CD Organizer, Win Speed 10.0,                    

All in One, Xero, TR Cloud, Acc Revo, IBunchee, ACC- GL ร้อยละ 26.74 ลักษณะการให้บริการของส านักงานบัญชี

คุณภาพจัดท าบัญชี มีให้บริการทางบัญช ีและออกงบการเงิน รอ้ยละ 97.67  รองลงมาคือให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง 

และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ ร้อยละ 83.56 มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดท าบัญชขีองส านักงานบัญชี

คุณภาพ โดยเก็บแบบรายเดือน ร้อยละ 98.84 รองลงมา คือ เก็บแบบรายปี ร้อยละ 43.20 มีค่าธรรมเนียมในการ

จัดท าบัญชีเฉลี่ยต่อรายต่อเดือน อยู่ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 53.50 รองลงมาอยู่ระหว่าง 5,001 – 

10,000 บาท ร้อยละ 22.10 มีการติดต่อรับงานของส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยลูกค้าของส านักงานบัญชีคุณภาพ

แนะน าต่อ ร้อยละ 84.88 รองลงมาคือติดต่อหาลูกค้าเอง ร้อยละ 53.49 มีการพิจารณากิจการก่อนรับงานจัดท า

บัญชสี านักงานบัญชคีุณภาพ จากประเภทของธุรกิจ ร้อยละ 93.02 รองลงมา คือปริมาณการจัดท าเอกสาร ร้อยละ 

80.23 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดคา่ธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ 

 ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ พบว่า 

ส านักงานบัญชคีุณภาพท้ังหมด จ านวน 86 ราย ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในแต่ละดา้น แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ 

พบวา่ ส านักงานบัญชคีุณภาพส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในระดับมาก ในเร่ืองประวัติของกิจการและทัศนนคติ

ของเจ้าของกิจการ รวมท้ังความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการจัดท าบัญชีของกิจการ ร้อยละ 4.19 ลักษณะของ

ธุรกิจ เช่น ธุรกิจการค้าขาย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นต้น ร้อยละ 4.14 ตามล าดับ

ตามตารางที่ 2 



 2255  

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการของ

กิจการ 

ท่ี ปัจจัยด้านธรุกิจประกอบการของกิจการ จ านวน     

และ     

ร้อยละ 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ประเภทของธุรกิจ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

3 

3.50 

15 

17.40 

46 

53.50 

21 

24.40 

86 

100.00 

3.97 

มาก 

2 ลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจการค้าขาย ธุรกิจการ

ผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อโฆษณา เป็นต้น 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

2 

2.30 

10 

11.60 

48 

55.80 

26 

30.20 

86 

100.00 

4.14 

มาก 

3 จ านวนสาขาของกิจการและส านักงานที่กิจการตั้งอยู่ จ านวน 

ร้อยละ 

2 

2.30 

1 

1.20 

13 

15.10 

45 

52.30 

25 

29.10 

86 

100.00 

4.05 

มาก 

4 ประวัติของกิจการและทัศนนคติของเจ้าของกิจการ 

รวมทั้งความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการจัดท าบัญชี

ของกิจการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

15 

17.40 

40 

46.50 

31 

36.00 

86 

100.00 

4.19 

มาก 

5 สถานที่ตัง้ของกิจการใกล้กับส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน 

ร้อยละ 

3 

3.50 

6 

7.00 

33 

38.40 

34 

39.50 

10 

11.60 

86 

100.00 

3.49 

มาก 

6 ระบบบัญชีของกิจการและการควบคุมภายในของ

กิจการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

1 

1.20 

19 

22.10 

49 

57.00 

17 

19.80 

86 

100.00 

3.95 

มาก 

7 ผลการด าเนินงานของกิจการมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี 

เช่น มีผลก าไรคงที่ หรือสูงขึน้ 

จ านวน 

ร้อยละ 

2 

2.30 

4 

4.70 

25 

29.10 

43 

50.00 

12 

14.00 

86 

100.00 

3.69 

มาก 

8 ประวัติการเสียภาษีของกิจการ จ านวน 

ร้อยละ 

2 

2.30 

3 

3.50 

16 

18.60 

46 

53.50 

19 

22.10 

86 

100.00 

3.90 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 

มาก 
 

2. ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินของกจิการ 

พบว่า ส านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในระดับมาก ในยอดรวมบัญชีรายได้ ร้อยละ 3.77 

ยอดรวมบัญชีค่าใชจ้่าย รอ้ยละ 3.70 ยอดรวมบัญชหีนี้สนิ รอ้ยละ 3.65 ยอดรวมก าไร (ขาดทุน) สะสม รอ้ยละ 3.64 

ยอดรวมบัญชสีินทรัพย์ ร้อยละ 3.63 ทุนการจดทะเบียนท่ีรับช าระแล้ว ร้อยละ 3.47 ตามล าดับตามตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ ระดับความส าคัญของปัจจัยดา้นข้อมูลในงบการเงินของกิจการ  

ท่ี ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงิน

ของกิจการ 

จ านวน     

และ     

ร้อยละ 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ยอดรวมก าไร (ขาดทุน) สะสม จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

7 

8.10 

27 

31.40 

38 

44.20 

13 

15.10 

86 

100.00 

3.64 

มาก 

2 ยอดรวมบัญชีสินทรัพย์ จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

6 

7.00 

29 

38.00 

38 

44.20 

12 

14.00 

86 

100.00 

3.63 

มาก 

3 ยอดรวมบัญชีหนีส้ิน จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

6 

7.00 

27 

31.40 

40 

46.50 

12 

14.00 

86 

100.00 

3.65 

มาก 

4 ยอดรวมบัญชีรายได้ จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

5 

5.80 

24 

27.90 

39 

45.30 

17 

19.80 

86 

100.00 

3.77 

มาก 

5 ยอดรวมบัญชีค่าใช้จา่ย จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

5 

5.80 

25 

29.10 

43 

50.00 

12 

14.00 

86 

100.00 

3.70 

มาก 

6 ทุนการจดทะเบียนที่รับช าระแล้ว จ านวน 

ร้อยละ 

3 

3.50 

7 

8.10 

32 

37.20 

35 

40.70 

9 

10.50 

86 

100.00 

3.47 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 

มาก 

 

3. ปัจจัยด้านขอบเขตการปฏิบัตงิาน 

พบว่า ส านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปริมาณเอกสารประกอบการของกิจการ เช่น 

เอกสารบัญชีมีความเรียบร้อยและมีการเก็บจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีดี เหมาะสม ร้อยละ 4.50 ความซ้ าซ้อนของ

รายการและเอกสารทางบัญชขีองธุรกิจ ร้อยละ 4.48 ประเมินความเสี่ยงของงานท่ีรับจัดท าบัญชีของกิจการ ร้อยละ 

4.29 ตามล าดับ ตามล าดับ ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยดา้นขอบเขตการปฏบัิตงิาน 

ท่ี ปัจจัยด้านขอบเขตการปฏบิัติงาน จ านวน     

และ     

ร้อยละ 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 การด าเนินธุรกิจของลูกค้าในปัจจุบัน เช่น เร่ิม

จัดตั้งธุรกิจ ธุรกิจด าเนินการอยู่ ธุรกิจอยู่ระหว่าง

เลิกกิจการหรือไม่ได้ด าเนินธุรกิจแล้วในปัจจุบัน 

เป็นต้น 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

3 

3.50 

28 

32.60 

45 

52.30 

10 

11.60 

86 

100.0

0 

3.72 

มาก 

2 ปริมาณเอกสารประกอบการของกิจการ เช่น 

เอกสารบัญชีมีความเรียบร้อยและมีการเก็บ

จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ดี เหมาะสม 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

9 

10.50 

25 

29.10 

52 

60.50 

86 

100.0

0 

4.50 

มากที่สุด 

3 ความซ้ าซ้อนของรายการและเอกสารทางบัญชี

ของธุรกิจ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

8 

9.30 

29 

33.70 

49 

57.00 

86 

100 

4.48 

มากที่สุด 

 

4 ความต้ อ งก ารขอ งลู ก ค้ า ใช้บ ริก ารด้ านอื่ น 

นอกเหนือจากการเข้ารับจัดท าบัญชีกับส านักงาน

บัญชีคุณภาพ เช่น ให้บริการด้านปรึกษาด้านการ

บริหารและด้านการเงิน ให้บริการงานวางระบบ

บัญชี ให้บริการตรวจสอบบัญชี     

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

1 

1.20 

10 

11.60 

44 

51.20 

31 

36.00 

86 

100 

4.22 

มากที่สุด 

5 ประเมินความเสี่ยงของงานที่รับจัดท าบัญชีของ

กิจการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

3 

3.50 

7 

8.10 

38 

44.20 

38 

44.20 

86 

100 

4.29 

มากที่สุด 

6 ความเร่งด่วนของงานที่รับจัดท า จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

1 

1.20 

13 

15.10 

41 

47.70 

31 

36.00 

86 

100 

4.19 

มาก 

7 ค่าใช้จ่ายในการรับงานบัญชี เช่น ค่าเดินทางใน

การรับงานหรือเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้น

การท างาน  

จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

2 

2.30 

22 

25.60 

36 

41.90 

25 

29.10 

86 

100 

3.95 

มาก 

8 การรับส่งเอกสารของลูกค้าระหว่างส าห รับ

ส านักงานบัญชีคุณภาพและกิจการมีความสะดวก

และระยะเวลาเดินทางที่รวดเร็ว 

จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

0 

0 

15 

17.40 

38 

44.20 

32 

37.20 

86 

100 

4.16 

มาก 

9 ป ระส าน งานกั บ ห น่ วย งาน ราชก าร  ได้ แ ก่ 

กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแจ้ง

ข้อมูลข่าวสารให้กับกิจการทราบอยา่งต่อเนื่อง 

จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

1 

1.20 

17 

19.80 

35 

40.70 

32 

37.20 

86 

100 

4.12 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 

มาก 
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4. ปัจจัยด้านอิ่น ๆ 

พบว่า ส านักงานบัญชีคุณภาพให้ความส าคัญทีมงานบัญชมีคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชี

ท่ีรับจัดท าของธุรกิจแต่ละประเภท ร้อยละ 4.27 การจัดบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพมีความเชื่อมั่นสูงกว่า

ส านักงานบัญชีอื่น ร้อยละ 4.26 ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากการท าบัญชี ได้แก่ ให้

ค าปรึกษาด้านภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทาง

ธุรกิจ ร้อยละ 4.24 ตามล าดับ ตามตารางที ่5 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยดา้นอื่นๆ 

ท่ี ปัจจัยด้านอื่นๆ จ านวน     

และ     

ร้อยละ 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย 

น้อย

ท่ีสุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

รวม 

1 ความมีชื่อเสียงของส านักงานบัญชีคุณภาพ เช่น 

ส านักงานบัญชีคุณภาพอยู่ในรายชื่อของกรม

พัฒนาธุรกิจการและได้รับรางวัลส านักงานบัญชี

คุณภาพดีเด่น 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

2 

2.30 

23 

26.70 

31 

36.00 

30 

34.90 

86 

100 

4.03 

มาก 

2 ส านักงานบัญชีคุณภาพมีความคุ้นเคยกับลูกค้า

หรือผู้ประกอบการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

18 

20.90 

45 

52.30 

23 

26.70 

86 

100 

4.06 

มาก 

3 ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่มีความ

ซับซ้อน สามารถไดป้ฏิบัติงานได้ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

1 

1.20 

14 

16.30 

54 

62.80 

17 

19.80 

86 

100 

4.01 

มาก 

4 คิดค่าธรรมเนียมการบริการได้เหมาะสมกับ

ปรมิาณงานที่รับจัดท า 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

11 

12.80 

47 

54.70 

28 

32.60 

86 

100 

4.20 

มาก 

5 การจัดบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพมีความ

เชื่อมั่นสูงกว่าส านักงานบัญชีอื่น 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

0 

0 

11 

12.80 

42 

48.80 

33 

38.40 

86 

100 

4.26 

มากที่สุด 

6 ทีมงานบัญ ชีมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ

มาตราฐานการบัญชีที่รับจัดท าของธุรกิจแต่ละ

ประเภท 

จ านวน 

ร้อยละ 

0 

0 

1 

1.20 

5 

5.80 

50 

58.10 

30 

34.90 

86 

100 

4.27 

มากที่สุด 

7 ลู กค้ ามี ค วามต้ อ งก าร ใช้ บ ริก ารด้ านอื่ น 

นอกเหนือจากการท าบัญชี ได้แก่ ให้ค าปรึกษา

ด้านภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

ให้ บ ริ ก า รจด ท ะ เบี ย น จั ด ตั้ ง  แ ล ะแ ก้ ไข 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1 

1.20 

0 

0 

8 

9.30 

45 

52.30 

32 

37.20 

86 

100 

4.24 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 

มาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

ส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน 6 ภาคของประเทศไทย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิง จ านวน 66 

ราย คิดเป็นร้อยละ 76.70 มากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบหรือผู้บริหารส านักงานบัญชคีุณภาพ โดยสว่นใหญ่อายุ

อยู่ในช่วง 41-50 ป ี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ท าบัญชีมากกวา่ 10 ปี 

ส านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง มีการจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด ท่ีได้รับการรองรับเป็น

ส านักงานบัญชีคุณภาพมากกว่า 3 ปี ซึ่งในส านักงานบัญชีคุณภาพส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานบัญชี ประมาณ 10 - 

20 คน โดยรวมแล้วมีลูกค้าท่ีเข้ารับการบริการ ประมาณ 101 – 200 ราย และใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป Express 

เป็นส่วนใหญ่ ส านักงานบัญชีคุณภาพมีการให้บริการจัดท าบัญชีให้กับลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการทางการจัดท าบัญช ี

และออกงบการเงิน รวมท้ังคดิค่าธรรมเนยีมในการจัดท าบัญชีแบบรายเดือน และมีคิดค่าธรรมเนยีมเก็บเป็นรายเดอืน

ท้ังนี้มีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อรายอยู่ระหว่าง 3,001 และไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้การตดิตอ่ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ 

การแนะน าต่อ โดยส านักงานบัญชีคุณภาพจะพิจารณาการพิจารณากิจการก่อนรับงานจัดท าบัญชีส านักงานบัญชี

คุณภาพ จากประเภทของธุรกิจ วา่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนติบุิคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ

ประวัติของกิจการและทัศนคติของเจ้าของกิจการ รวมท้ังความร่วมมือในการให้ให้ข้อมูลเพื่อการจัดท าบัญชีของ

กิจการ ข้อมูลในงบการเงินด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน ปริมาณเอกสารประกอบการของกิจการ เช่น เอกสาร

บัญชีมีความเรียบร้อ ยและมีการเก็บจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีดี เหมาะสม รวมท้ังทีมงานบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชท่ีีรับจัดท าของธุรกิจแต่ละประเภท 

ปัญหาท่ีมีต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ ของลูกค้าต่อรองราคา

ค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีเพื่อได้ราคาท่ีถูกลง ลูกค้าคิดว่าการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีสูงเกินไปและไม่

สามารถขึ้นค่าธรรมเนยีมการจัดท าบัญชี 

ส านักงานบัญชีคุณภาพและส านักงานบัญชีอื่น จะลดราคาค่าธรรมเนยีมบริการจัดท าบัญชี เพื่อให้ได้ลูกค้า

ปริมาณมากขึ้น ท าให้ลูกค้ามักจะเลอืกค่าธรรมเนียมการบริการจัดท าบัญชท่ีีถูกกวา่โดยไมส่นใจในคุณภาพท่ีถูกต้อง

ตามมาตรฐานวิชาชพีส านักงานบัญชีคุณภาพ จึงขอให้หนว่ยงานงานของรัฐ เชน่ กรมสรรพากรหรือกรมธุรกิจการค้า 

ชว่ยแนะน าให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณภาพของงบการเงิน เพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจว่าค่าธรรมเนียมบริการจัดท าบัญชีนั้นมี

ความเหมาะสม 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมผีลตอ่การคิดค่าธรรมเนยีมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ ทุกภาค

ส่วนในประเทศไทย โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการ ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงิน

ของกิจการ ปัจจัยด้านขอบแขตการปฏบัิตงิาน และปัจจัยด้านอิ่น ๆ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา               

อุ้มชูวัฒนา (2554) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีใช้พิจารณารับงานท าบัญชีของส านักงานท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ปัจจัยท่ีให้ความส าคัญประการแรก ปัจจัยด้านธุรกิจประกอบการในเร่ืองปัจจัยด้านค่าบริการ ทัศนคติผู้บริหาร 

หรือเจ้าของกิจการ รวมท้ังความร่วมมือส าหรับการจัดท าบัญชี ความเรียบร้อยของเอกสาร และการควบคุมภายใน

ของบัญชีกิจการ จะมีผลดีต่อการจัดท าบัญชท่ีีดีมีคุณภาพและมีผลต่อการประเมินความเสี่ยงงานของกิจการท่ีรับท า
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บัญชีของส านักงานบัญชีคุณภาพ ลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจการค้า ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ

สื่อโฆษณา ในการพิจารณารับงานจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชคีุณภาพ ประการท่ีสองปัจจัยดา้นประสบการณ์และ

จ านวนของทีมงาน เป็นกลุ่มตัวแปรส าคัญในการพิจารณาเพื่อรับงานของส านักงานท าบัญชี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมคีวาม

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีท่ีรับจัดท าบัญชีของธุรกิจแต่ละประเภท ทั้งนี้การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

คิดค่าธรรมเนยีมการจัดท าบัญชขีองส านักงานบัญชคีุณภาพ มีความไมส่อดคลอ้งกับผลการศึกษาของ เพ็ญธิดา พงษ์

ธานี (2552) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในประเทศไทย ซึ่งพบวา่ศกึษา

และพบว่านโยบายและกระบวนการของส านักงานบัญชีในด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารในการก าหนดทิศทางและ 

เป้าหมายท่ีชัดเจนของส านักงานสอบบัญชี มีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด จรรยาบรรณของส านักงานสอบบัญชี

เป็นไปอยา่งตรงไปตรงมา ไม่รับงานจากลูกค้าโดยขาดความอิสระในการพิจารณาเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงและยังกระตุ้นจิตส านึกต่อวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาชพีบัญช ี

การศึกษาปัจจัยดา้นความสะดวกสบายในการตดิตอ่สื่อสารกับผู้สอบบัญช ีปัจจัยด้านการท างานรว่มกันของ

ส านักงานสอบบัญชีและบริษัท ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี และปัจจัยด้านความคุ้มค่า ของ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นปัจจัยและตัวแปรท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าท่ีเลือรับบริการ

ส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของอันธิกา สังข์เกื้อ (2554) 

ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญชีของบริษัทจ ากัดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ท้ังนี้การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ในปริมาณ

เอกสารและความซับซ้อนของรายการทางบัญชี ปัจจัยด้านข้อมูลในงบการเงินในยอดรายได้รวมในงบดุล ปัจจัยด้าน

อื่นๆ ในความมชีื่อเสียงของผู้สอบบัญชีภาษีอาการหรือส านักงานสอบบัญช ีและปัจจัยด้านธุกิจโดยให้ความส าคัญกับ

ประเภทและลักษณะของกิจการ ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการก านดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไม่คุ้มกับความเสี่ยงใน

การตรวจสอบบัญช ีของผู้สอบบัญชภีาษีอากรบางรายตัง้ราคาต่ า ท าให้เกิดข้อได้เปรียบ และค่าสอบบัญชกี าหนดจาก

ค่าสอบปีก่อน มีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาปัจจัยท้ัง 4 ด้านของ กัลย์สุดา ศิริเลิศตระกูล (2552) ท่ีศึกษา

ปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบตอ่คุณภาพการบริการของส านักงานบัญชใีนประเทศไทย 

นอกเหนือจากนี้ การศึกษาพบว่า ปัญหาของปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของ

ส านักงานบัญชคีุณภาพ ไมส่ามารถขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญช ีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีไม่คุ้มค่ากับ

งานท่ีรับจัดท า ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ส านักงานบัญชีคุณภาพอื่นท่ีคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีถูกกว่า ลูกค้าคิดว่า

การคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีสูงเกินไป และลูกค้าต่อรองราคาค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีเพื่อได้ราคาท่ีถูก

ลง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรณี สัจจสมบูรณ์ (2552) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธพลต่อค่าสอบบัญชีของ

บริษัทจ ากัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ก่อนท่ีจะตกลงเลือกผู้สอบบัญชีจะมีการส ารวจราคาก่อน

เพื่อการตัดสินใจเลือก พิจารณาค่าสอบเหมาะสมเมื่อเทียบคุณภาพท่ีลูกค้าได้รับ โดยยินยอมจ่ายให้ผู้สอบบัญชีท่ี

สังกัดในส านักงานสอบบัญชสีูงกว่าผู้สอบบัญชอีสิระเน่ืองจากงบการเงินมคีวามนา่เช่ือถือและสามารถตอ่รองราคาค่า

สอบบัญช ีและยอมจ่ายให้กับผู้สอบบัญชรีายเดิมมากกวา่จะเปลี่ยนรายใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศกึษา 

ส านักงานบัญชคีุณภาพและส านักงานบัญชีอื่น จะลดราคาค่าธรรมเนียมบริการจัดท าบัญชี เพื่อให้ได้ลูกค้า

ปริมาณมากขึ้น ท าให้ลูกค้ามักจะเลอืกค่าธรรมเนียมการบริการจัดท าบัญชท่ีีถูกกวา่โดยไมส่นใจในคุณภาพท่ีถูกต้อง

ตามมาตรฐานวิชาชพีส านักงานบัญชีคุณภาพ จึงขอให้หนว่ยงานงานของรัฐ เชน่ กรมสรรพากรหรือกรมธุรกิจการค้า            

ชว่ยแนะน าให้ลูกค้าตระหนักถึงคุณภาพของงบการเงิน เพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจว่าค่าธรรมเนียมบริการจัดท าบัญชีนั้นมี

ความเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคิดค่าธรรมเนียมการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี

คุณภาพ ดังนัน้การศึกษาคร้ังต่อไปควรศกึษาคุณภาพของส านักงานบัญชคีุณภาพใน แตล่ะภาคของประเทศไทย เพื่อ

จะได้ทราบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของส านักงานบัญชีคุณภาพ ของประเทศไทย และการพัฒนามาตรฐานการ

เป็นส านักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบวา่มีความส าคัญต่อผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้าได้อยา่งไร แล้วน าผลท่ีได้มา

ปรับใช้ในส านักงานบัญชีคุณภาพในเร่ืองการพิจารณารับงานบัญชีและคุณภาพการจัดท าบัญชีท่ีดีท่ีมีต่อผู้เข้ารับ

บริการหรือลูกค้าต่อไป 
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ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอเิล็กทรอนกิส์ 

กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไปของ 

ผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร และเพื่อศึกษาหาระดับความส าคัญของ

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร โดยน า 

ผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน 

ส่วนราชการและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 237 คน การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยก าหนดปัจจัยในการศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ  

ด้านความรู้ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ดา้นความปลอดภัย และด้านขั้นตอนในการใชบ้ริการ 

 ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัย 3 ด้านท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัญหาและอุปสรรคระดับน้อยท่ีสุด 

คือ ด้านความรู้ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ และด้านความปลอดภัย ส่วนปัจจัยด้านขั้นตอนในการใช้บริการผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับน้อย โดยปัจจัยย่อยในด้านขั้นตอนในการใช้บริการท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามจัดให้เป็นอันดับแรก คือ ความรวดเร็วในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ATM, ธนาคาร, ไปรษณีย ์ 

เป็นตน้  
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Abstract  
The study of problems and obstacles in online filling of personal income tax via e-filling, a case of 

Provincial Administrative Organizations of Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province aimed to investigate 

the general information of personal income taxpayers who access the Internet system of Revenue Department, 

and to study the priority level of problems and obstacles in accessing the Internet system for filling personal 

income tax of Revenue Department. The gathered data would be used to determine the solution of problems 

and obstacles and to provide the guidance for the government agencies and taxpayers to fill the personal 

income tax.  The population and samples were 237 people.  The data was collected by using questionnaires 

which specified the study factors into 4 areas:  knowledge, equipment availability, security and steps in using 

services.  

The study found that there were 3 factors that the respondents gave the least importance to the 

problems and obstacles, which were knowledge, equipment availability and security. The factor of the steps in 

using services, the respondents gave the low importance to the problems and obstacles. The sub-factor in the 

steps in using services that the respondents firstly ranked was the rapid of payments through various channels 

such as ATM, the bank and the post office. 
 

Keywords:   Personal income taxpayer, Personal income tax list, Internet 
 

บทน า 
ประเทศไทย ได้เร่ิมมีการติดต่อเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตใน พ.ศ.2535 โดยเร่ิมท่ีส านักวิทยุบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ซึ่งได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวนิาทีจากการสื่อสาร แห่งประเทศไทย ต่อมา

ใน พ.ศ. 2536 ได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายข้อมูล ท าให้

ประเทศไทยมีวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ 2 วงจร หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายในระยะแรกได้แก่

สถาบันอุดมศกึษาตา่ง ๆ และตอ่มาได้ขยายไปยังหนว่ยงานราชการอ่ืน ๆ  

 กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีท่ีส าคัญของรัฐบาลไทย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสาร

ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวธีิการท างานโดยน าเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาประยุกตป์รับใชก้ับการ

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี เพื่อให้การย่ืนแบบของผู้เสียภาษีเป็นไปดว้ยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 ในอดีตผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีหน่วยรับแบบภาษี ซึ่งท าให้ผู้เสียภาษีเสียคา่ใชจ้่ายใน

การเดินทางและเสียเวลาในการเข้าแถวรอคิวเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อจ านวนของผู้ให้บริการ ดังนั้น 

กรมสรรพากรจึงได้น าระบบการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและได้มีการ

พัฒนาเทคโนโลย ีเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับบริการท่ีดี รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เสียภาษี ไม่ว่า

จะเป็นการค านวณภาษีเพื่อทราบจ านวนท่ีต้องช าระ หรือการยื่นแบบฯออนไลน์เพื่อช าระภาษีได้อย่างครบวงจร ซึ่งผู้

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องพบกับความยุ่งยากจากการยื่นแบบฯ และช าระภาษีตามเขตท้องท่ีและลดภาระ

ยุง่ยากในการย่ืนเอกสารประกอบไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใด ๆ  

 บริการอิเล็กทรอนกิส์เป็นรูปแบบใหม่ของกรมสรรพากรท่ีน ามาใช้ในประเทศไทย เมื่อตน้ปี 2545 ซึ่งเป็นการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2544 ผู้เสียภาษีตอ้งประสบกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
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-Proceeding- 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งส านักงานกรมสรรพากรน าระบบ

อนิเทอร์เน็ตเข้ามาใชแ้ล้วส่วนใหญ่มีปัญหาในการใชย้ื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยอาจจะขาดความรู้ความ

ช านาญในระบบอินเทอร์เน็ต ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ หรืออาจไม่มั่นใจในความปลอดภัยของ

ข้อมูลเพื่อยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลนภ์าษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษทีาง

อเิล็กทรอนิกส์ กรณีศกึษาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วา่มีปัญหาและอุปสรรค

ใดบ้างท่ีมีผลตอ่การยื่นแบบออนไลน์ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาขอ้มูลท่ัวไปของผู้ย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร 

 2. เพื่อศึกษาหาระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการยื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร 
 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ระดับความส าคัญ ปัญหา

และอุปสรรคการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

ของกรมสรรพากร 

 2.เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานส่วนราชการและผู้มี

หนา้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการย่ืนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ยืน่แบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอนิเทอรเ์น็ต

ของกรมสรรพากร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ต าแหนง่งาน 

- ระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 
- การวางแผนภาษีสว่นบุคคล 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ด้านความรู้ 

- ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ 

- ด้านความปลอดภัย 

- ด้านขัน้ตอนในการใชบ้ริการ 
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-Proceeding- 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาได้แก่ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังหมด จ านวน 237 คน   

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)เกี่ยวกับปัญหา

และอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมีท่ีอยู่ในอ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอยา่งประกอบด้วยข้อมูลดา้น เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง สถานภาพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน การวางแผนภาษสี่วนบุคคล การหักและน าส่งภาษ ีณ 

ท่ีจ่าย และแบบยื่นภาษสีิ้นปี ประกอบด้วยค าถาม 9 ข้อผู้ตอบแบบสอบถามจะตอ้งเลือกตอบเพยีงค าตอบเดียวเท่านั้น 

ท่ีตรงกับคุณลักษณะของตนเองซึ่งรูปแบบของข้อมูลท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของระดับปัญหาและ

อุปสรรคในการย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตอนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี มี

ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ซึ่งระดับของข้อมูลจากค าถามท่ีออกแบบอยู่ในช่วง

คะแนน (Interval Scale) มีให้เลือก 5 ระดับ คือ การให้ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมี

เกณฑ์ให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ก าหนดมาตราวัดเป็น 5 ขั้น ตามล าดับ ดังนี้ 

  ส าคัญมากที่สุด  5  คะแนน 

  ส าคัญมาก  4  คะแนน 

  ส าคัญปานกลาง  3  คะแนน 

  ส าคัญน้อย  2  คะแนน 

  ส าคัญน้อยท่ีสุด  1  คะแนน 

           นอกจากนี้คะแนนท่ีได้รับจากแบบสอบถามในตอนท่ี 2 จ าน ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ยตามระดับความส าคัญ โดยยึดหลักเกณฑ์ของ (1) ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับความส าคัญน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดับความส าคัญปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับความส าคัญมาก 

  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญมากที่สุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้

ระบบอนิเทอร์เน็ต 

 การสร้างเครื่องมอื 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึน้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยท าการ

สังเคราะห์จากงานวจิัยของ (2) ได้ขอ้ค าถามทัง้แบบปลายปิด และค าถามแบบปลายเปิดโดยมขีั้นตอนการสร้างดังนี้ 



 2267  

 

-Proceeding- 

  1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ

การศึกษาครัง้นี ้

  2. จัดท าโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยก าหนดให้มีเนื้อหาคลอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวจิัยคร้ังนี้ คือ 

ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านความพร้อมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ด้านขั้นตอนการใช้บริการ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ (3) ประกอบด้วย 

ระดับท่ี 1 หมายถงึ มีความส าคัญน้อยท่ีสุด 

  ระดับท่ี 2 หมายถงึ มีความส าคัญน้อย 

  ระดับท่ี 3 หมายถงึ มีความส าคัญปานกลาง 

  ระดับท่ี 4 หมายถงึ มีความส าคัญมาก 

  ระดับท่ี 5 หมายถงึ มีความส าคัญมากที่สุด 

 3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาเค้าโครงการศึกษา ได้ตรวจสอบความสอดคล้อง

ของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรงของสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้

ค าถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึน้ 

  4. น าเครื่องมือท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้ไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

  5. น าเครื่องมือวจิัยท่ีได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแลว้น าไปเก็บขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วมาใชก้ับกลุม่ตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไวแ้ลว้ 

  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและท าการวเิคราะห์ตัวอยา่งแบบสอบถาม 

  3. ออกภาคสนาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งจริงโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย แจกแบบสอบถามและรอรับกลับจาก

กลุ่มตัวอยา่งโดยทันที 

  4. รวบรวมแบบสอบถามและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามผู้ศึกษาน าแบบสอบถามท่ีได้กรอกข้อมูลและตรวจสอบความ

ถูกต้องแล้วมาสร้างคู่มือลงรหัส โดยแปลงข้อมูลท่ีได้มาให้เป็นรหัสตัวเลข จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีลงรหัสไปบันทึกและ

ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิดังนี้ 

 1. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาข้อมูลมาแจกแจงความถี่  (Frequency 

distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง สถานภาพ รายได้เฉลี่ย

ตอ่เดอืน การวางแผนภาษสี่วนบุคคล การหักและน าส่งภาษ ีณ ท่ีจ่าย และแบบยื่นภาษสีิน้ปี 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี ผู้ศึกษาน า

ข้อมูลมาหา ค่าเฉลี่ย (Mean)   

 เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับความส าคัญของ

ปัญหาและอุปสรรคในการย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตซึ่งมีเกณฑ์ในการพจิารณา ดังนี้ 

 สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย โดยแสดงในรูปองตาราง ดังนี้ 

 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชแ้ปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ใช้อธิบายให้ถึงลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลท้ังหมด และ

ใช้วิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอ     

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

ผลการศึกษา 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช” ท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 237 ชุด มาท าการวิเคราะห์ทางสถิตติามวัตถุประสงค์การวจิัย 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามเพศ 

 เพศ  จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

ชาย 93 39.2 2 

หญิง 144 60.8 1 

รวม 237 100.0  

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.8 และเพศชายคิดเป็น 

39.2 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามอายุ 

 อายุ  จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

นอ้ยกว่า 25 ปี 1 0.4 4 

25 – 35 ป ี 93 39.2 2 

36- 45 ป ี 107 45.2 1 

มากกวา่ 45 ปี 36 15.2 3 

รวม 237 100.0  

  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุช่วง 36-45 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ 

25-35  ปี คิดเป็นร้อยละ 39.2 อันดับสามคือ มากกว่า 45 ปี คิดเป็น 15.2 อันดับสี่ คือ น้อยกว่า 25 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 0 0.0 5 

มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 0 0.0 5 

ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.3) 1 0.4 4 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.3) 0 0.0 5 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 23 9.7 2 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 194 81.9 1 

สูงกว่าปริญญาตรี 19 8.0 3 

 237 100.0  

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น

ร้อยละ 81.9 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 9.7 อันดับท่ีสาม คือ ระดับสูง

กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.0 อันดับท่ีสี่ คือ ระดับต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) คิดเป็นร้อยละ 0.4 

และอันดับท่ีห้า คือ ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.3) คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามอาชพี 

 อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

ข้าราชการ 76 32.1 1 

ลูกจ้างประจ า 51 21.5 3 

พนักงานราชการ 56 23.6 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 46 19.4 4 

อื่นๆ 8 3.4 5 

รวม 237 100.0  

  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชพีขา้ราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.1 อันดับที่

สอง คือ อาชีพพนังงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 23.6 อันดับท่ีสาม คือ อาชีพลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.5 

อันดับท่ีสี่ คือ อาชีพลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 19.4 และอันดับสุดท้าย คือ อาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.4 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

 สถานภาพ  จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

โสด 60 25.3 2 

สมรส 172 72.6 1 

หยา่รา้ง 5 2.1 3 

แยกกันอยู ่ 0 0.0 4 

อื่นๆ 0 0.0 4 

รวม 237 100.0  

  

จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 72.6 รองลงมาคือ 

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 25.3 อันดับสาม คือ สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 2.1 และอันดับสุดท้าย คือ 

สถานภาพแยกกันอยู่และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

นอ้ยกว่า 10,000 บาท 5 2.1 4 

10,001 – 20,000 บาท 167 70.5 1 

20,001 – 30,000 บาท 52 21.9 2 

30,000 บาทขึ้นไป 13 5.5 3 

รวม 237 100.0  

 

จากตารางท่ี 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 อันดับท่ีสาม คือ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอันดับสุดท้าย คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอยา่งเกี่ยวกับการวางแผนภาษีสว่นบุคคล 

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

มกีารวางแผน 89 37.6 2 

ไมม่กีารวางแผน 148 62.4 1 

รวม 237 100.0  

 

จากตารางท่ี 7 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนภาษีส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 62.4 และมี

การวางแผนคิดเป็นร้อยละ 37.6 
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ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ในการหักและน าส่งภาษี 

หัก ณ ที่จ่าย   

ประสบการณ์ในการหักและน าส่งภาษี 

หัก ณ ที่จ่าย 
จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

มี 208 87.8 2 

ไมม่ี 31 13.1 1 

รวม 237 100.0  

 

จากตารางท่ี 8 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการหักและน าส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 87.8 และไมม่ีประสบการณ์ในการหักและน าส่งภาษ ีหัก ณ ท่ีจ่าย คิดเป็นร้อยละ 13.1 

 

ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแบบยื่นช าระภาษีสิ้นปีผ่าน

อนิเทอร์เน็ต 

แบบยื่นช าระภาษีสิน้ปีผา่น

อนิเทอรเ์น็ต 
จ านวน(คน) ร้อยละ อันดับ 

ภ.ง.ด. 90 70 29.5 2 

ภ.ง.ด. 91 167 70.5 1 

รวม 237 100.0  

 

จากตารางท่ี 9 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่แบบยื่นช าระภาษีสิ้นปีผ่านอินเทอร์เน็ต แบบ ภ.ง.ด. 91 คิด

เป็นร้อยละ 70.5 และ แบบ ภ.ง.ด. 90 คิดเป็นร้อยละ 29.5 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์ด้านความรู้ 

ด้านความรู ้
ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

1. ความรู้ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ 1.2 นอ้ยท่ีสุด 5 

2. ความรู้ความช านาญในการใชอ้นิเทอร์เน็ต 1.3 นอ้ยท่ีสุด 4 

3. ท่านได้รับทราบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

ระบบอนิเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร 

1.5 นอ้ยท่ีสุด 2 

4. ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 1.5 นอ้ยท่ีสุด 2 

5. ความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบในการยื่นแบบภาษเีงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

1.8 นอ้ยท่ีสุด 1 

รวม 1.5 นอ้ยท่ีสุด  

  

จากตารางท่ี 10 ปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรู้ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5 คือ มีความส าคัญอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า อันดับแรกคือ ความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.8 อยูใ่นระดับนอ้ยท่ีสุด อันดับสองคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และท่านได้รับทราบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจาก

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ทั้งสองปัจจัย อันดับสี่ คือ ความรู้ความช านาญ

ในการใช้อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ1.3 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด อันดับห้า คือ ความรู้ความช านาญในการใช้

คอมพิวเตอร์มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.2 อยูใ่นระดับนอ้ยท่ีสุด ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ 

ด้านความพร้อมของอุปกรณ ์
ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

1. ไมม่เีครื่องคอมพวิเตอร์ 1.0 นอ้ยท่ีสุด 1 

2. ไมม่อีุปกรณเ์ชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 1.0 นอ้ยท่ีสุด 1 

รวม 1.0 นอ้ยท่ีสุด  



 2273  

 

-Proceeding- 

จากตารางท่ี 11 ปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลนภ์าษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทาง

อเิล็กทรอนกิส์ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.0 คือ มีความส าคัญอยูใ่นระดับ

น้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 1.0 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์ด้านความปลอดภัย 

ด้านความปลอดภัย 
ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

1. ความมั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูล 1.6 นอ้ยท่ีสุด 3 

2. ภาระท่ีต้องเก็บรักษาเอกสาร เมื่อมีการยื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

1.9 น้อย 2 

3. ไม่สามารถพิมพใ์บเสร็จรับเงินได้ในทันทีท่ียื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

1.5 นอ้ยท่ีสุด 4 

4. ความตอ้งการข้อมูลขา่วสารจากเจ้าหนา้ที่โดยตรง 2.1 น้อย 1 

รวม 1.8 นอ้ยท่ีสุด  

  

จากตารางท่ี 12 ปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทาง

อเิล็กทรอนิกส์ ดา้นความปลอดภัย พบว่า โดยภาพรวม มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.8 คือ มีความส าคัญอยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบวา่ อันดับแรกคือ ความตอ้งการข้อมูลขา่วสารจากเจ้าหนา้ที่โดยตรง มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.1 

อยู่ในระดับน้อย อันดับสองคือ ภาระท่ีต้องเก็บรักษาเอกสาร เมื่อมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.9  อยู่ในระดับน้อย อันดับสาม คือ ความมั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูล มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ1.6 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด อันดับสี่ คือ ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในทันทีท่ียื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์ด้านขั้นตอนการใชบ้ริการ 

ด้านขั้นตอนการใช้บริการ 
ระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค 

ค่าเฉลี่ย แปลผล อันดับ 

1. การเข้าถึงหน้าจอเพื่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

1.8 นอ้ยท่ีสุด 6 

2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตเข้าใจได้งา่ย 

1.8 นอ้ยท่ีสุด 6 

3. ความยุง่ยากในการลงทะเบียน 1.9 น้อย 5 

4. ความรวดเร็วในการเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

2.0 น้อย 4 

5. ความรวดเร็วในการช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

ATM,ธนาคาร,ไปรษณีย์ เป็นต้น 

2.4 น้อย 1 

6. ระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนขอ้มูลผิดพลาด 

2.1 น้อย 3 

7. ระบบการขอคนืภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 2.2 น้อย 2 

รวม 2.0 น้อย  

  

จากตารางท่ี 13 ปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ด้านขั้นตอนการใช้บริการ พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.0 คือ มีความส าคัญอยู่ในระดับน้อย 

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า อันดับแรกคือ ความรวดเร็วในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ATM,ธนาคาร

,ไปรษณีย์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.4 อยู่ในระดับน้อย อันดับสองคือ ระบบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.2  อยู่ในระดับน้อย อันดับสาม คือ ระบบการย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนข้อมูลผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.1 อยู่ในระดับน้อย อันดับสี่ คือ ความรวดเร็วในการเข้าสู่

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.0 อยู่ในระดับน้อย อันดับห้า คือ 

ความยุ่งยากในการลงทะเบียน มคี่าเฉลี่ย 1.9 อยูใ่นระดับนอ้ย อันดับหก คือ การเข้าถึงหน้าจอเพื่อการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อนิเทอร์เน็ตเข้าใจได้งา่ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.8 อยูใ่นระดับนอ้ยท่ีสุดท้ังสองปัจจัย ตามล าดับ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ชนนิกานต์  นุชประคอง (2550)  ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีและผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาท่ีมีต่อการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าหน้าท่ี

สรรพากรมีความคิดเห็นต่อการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย

ปานกลาง ผู้เสียภาษท่ีีมีอายุสูงมคีวามเห็นดว้ยในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตสูงกว่าผู้มีอายุต่ ากว่า  

30 ปี  2) แนวทางในการเสริมสร้างปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสรรพากร  ควรฝึกบุคลากรให้แก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นได้อยา่งรวดเร็ว 
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-Proceeding- 

 วจิิตรา  ไชยยุทธ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้

ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาของท้ัง 2 กลุ่ม  ที่พบมากที่สุด  คือด้านความมั่นคงปลอดภัย  กลุ่มท่ีย่ืนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตให้ความส าคัญ

กับปัญหาเร่ืองการไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีท่ียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและปัญหาด้านความต้องการ

ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรง  ส่วนกลุ่มท่ีไมย่ื่นแบบผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต  พบว่า  มีปัญหาเร่ืองไมอ่ยากเก็บ

รักษาเอกสารมากที่สุด 

สมพร  ค าเงิน (2555) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษา

พบว่า  ผู้ท่ีใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัจจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยรายการท่ีมีความส าคัญสูงสุดคอื  การใชบ้ริการมีความสะดวก  สามารถยื่นแบบฯได้ในวันหยุดราชการ  รองลงมา

คือ  การประหยัดเวลาและค่าใชจ้่ายในการยื่นแบบฯ  ส่วนผู้ท่ีไม่ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ให้ความส าคัญกับปัจจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรายการท่ีมีความส าคัญสูงสุดคือ  การประหยัดเวลาและ

ค่าใชจ้่ายในการยื่นแบบฯ  และรองลงมาคือ  ช่วยให้รัฐลดต้นทุนในการจัดพิมพ์แบบแสดงรายการช าระภาษี  ปัญหา

และอุปสรรคของการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  พบว่า  ผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญสูงสุดคือ  ไม่อยากเก็บเอกสารไวก้ับตัวเอง  กลัวท าหาย  และรองลงมาคือ  การ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการย่ืนแบบฯผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของสรรพากรยังไมแ่พร่หลาย 

 สุพา  อนันตกูล (2550) ได้ศึกษาเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นช าระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา  พบว่า ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการยื่นช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเขตอ าเภอชลบุรี จังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน  

ในด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน อันประกอบด้วยเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ต่อ

เดอืน  ลักษณะการท างาน  และชว่งเวลาเข้าเยี่ยมชมหรือใชบ้ริการทางอนิเทอร์เน็ต  เป็นผลมาจากการยื่นแบบฯผ่าน

ทางอนิเทอร์เน็ตน้ัน  ผู้ใชบ้ริการสามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองโดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีออนไลนอ์ยู ่ โดยไมจ่ ากัด

วัน  เวลา  สถานท่ี  และไมต่อ้งอาศัยเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการท าให้เกิดความสะดวกสบายและได้รับมาตรฐานในการ

ให้บริการท่ีเท่าเทียมกัน 

 ศุขจี  มูลทองย้อย (2554)  ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านอนิเทอร์เน็ต  ในเขตส านักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม2  ผลการวจิัยพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคท่ี

พบในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

อันดับแรกคือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีติดต่อยาก  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86 และ  ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

อนิเทอร์เน็ตภายใตน้โยบายการมสี่วนร่วมของประชาชนของกรมสรรพากร 

สาวิตรี  นาคศรีม่วง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านอนิเตอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากร ภาค 4 ผลการวจิัยพบวา่ ปัจจัยด้านรูปแบบเว็บไซต ์ปัจจัย

ด้านค่าใช้จ่าย ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

อินเตอร์เน็ตในเขตส านักงานสรรพากร ภาค 4 อยู่ในระดับมาก รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการยื่นแบบและ

แสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต ก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส าหรับผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการยื่นแบบและแสดงรายการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการยื่นแบบและแสดง

รายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยรวมแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน นอกจากนี้  

ผู้ให้บริการยื่นแบบและแสดงรายการท่ีมเีพศต่างกัน และที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

และอุปสรรคที่พบในการย่ืนแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยรวมแตกต่างกัน  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 ในการวเิคราะห์ข้อมูลเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสีย

ภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ท าการเก็บ

ข้อมูลจ านวน 237 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนนิการวิจัย โดยรายละเอยีดในเร่ืองการก าหนด

กลุ่มตัวอยา่งประชากร การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล  สถิตท่ีิใช้การวเิคราะห์

ข้อมูล คือ ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  

สรุปผลการวจิัยพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีอายุช่วง 36- 45 ปี 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 81.9 ต าแหน่ง

ข้าราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 72.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 

10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนภาษีส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 62.4  

มีประสบการณ์ในการหักและน าส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย คิดเป็นร้อยละ 87.8 และส่วนใหญ่แบบยื่นช าระภาษีสิ้นปีผ่าน

อนิเทอร์เน็ตจะเป็นแบบ ภ.ง.ด. 91 คิดเป็นร้อยละ 70.5 ซึ่งจะเห็นวา่จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 237  คนมผีู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 5 รายท่ีมีรายได้น้อยกวา่ 10,000  แต่ย่ืนแบบช าระภาษี  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวน่าจะเป็น

ผู้อยู่ในกลุ่มท่ีต้องยื่นแบบช าระภาษีเงินได้ประเภทอื่นซึ่งตามกฎหมายผู้มีรายได้ขั้นต่ าต่อปี 60,000 บาท มีหนา้ท่ีต้อง

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีสิ้นปี ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 10,000 หรือมีรายได้ อย่างน้อย  

120,000 บาทต่อปี  ต้องยื่นแบบช าระภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรค ของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอเิล็กทรอนิกส์ 

ด้านความรู้ 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจัดระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบ

ออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอเิล็กทรอนิกส์ ด้านความรู้พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย

ท่ีสุด โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบในการ

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.8 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด อันดับสองคือ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา และการรับทราบการย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ท้ังสองปัจจัย อันดับสี่ คือ 

ความรู้ความช านาญในการใช้อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ1.3 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด อันดับห้า คือ ความรู้ความ

ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.2 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าจากผลการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามจัดระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
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-Proceeding- 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชค้อมพิวเตอร์  การใชอ้ินเทอร์เน็ต  การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการกรอกแบบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต  อาจเกี่ยวเนื่องมาจากอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  36-45 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีน่าจะมี

ประสบการณ์ในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ประกอบกับส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  มีความรู้ความสามารถจากการศึกษามาพอสมควร  ท้ังประสบการณ์และความรู้ความสามารถจาก

การศึกษา  จึงส่งผลให้  ด้านความรู้ความสามารถเป็นปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนนิกานต ์  

นุชประคอง (2550)  ได้ศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีและผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีมีต่อการยื่นแบบ

และช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในจังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความคิดเห็นต่อ

การยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ผู้เสียภาษีท่ีมีอายุ

สูงมีความเห็นด้วยในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตสูงกว่าผู้มีอายุต่ ากว่า 30 ปี  2) แนวทางในการ

เสริมสร้างปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหนา้ที่สรรพากร ควรฝึกบุคลากรให้แกปั้ญหาที่เกิดขึ้นได้อยา่งรวดเร็ว 

ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจัดระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบ

ออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์พบว่า  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด โดยท้ังปัจจัยดา้นไม่มเีครื่องคอมพวิเตอร์ และด้านไมม่อีุปกรณเ์ชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.0 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เพราะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น

อุปกรณ์ส าคัญในการปฏิบัติงาน  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ทุกหน่วยงาน  

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุด สถานท่ีส่วนราชการยังมีบริการ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้บริการให้ผู้ท่ีสนใจ  ด้านความพร้อมของอุปกรณ์จึงปัญหาและ

อุปสรรคของการย่ืนแบบออนไลน์ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ด้านความปลอดภัย 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจัดระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบ

ออนไลนภ์าษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความปลอดภัย  พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดับน้อยท่ีสุด โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ความต้องการข้อมูลข่าวสาร

จากเจ้าหน้าท่ีโดยตรง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.1 อยู่ในระดับน้อย อันดับสองคือ ภาระท่ีต้องเก็บรักษาเอกสาร เมื่อมีการ

ยื่นแบบภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.9  อยู่ในระดับน้อย อันดับสาม คือ ความ

มั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ1.6 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด อันดับสี่ คือ ไม่สามารถพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินได้ในทันทีท่ียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.5 อยู่ในระดับ

นอ้ยท่ีสุด ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ วิจิตรา  ไชยยุทธ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัญหาและอุปสรรคใน

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหา

และอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท้ัง 2 กลุ่ม  ท่ีพบมากท่ีสุด  คือด้านความมั่นคงปลอดภัย  

กลุ่มท่ียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัญหาเร่ืองการไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีท่ียื่นผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตและปัญหาด้านความตอ้งการข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหนา้ท่ีโดยตรง  ส่วนกลุ่มท่ีไม่ยื่นแบบผ่านระบบ

อนิเทอร์เน็ต  พบว่า  มปัีญหาเร่ืองไมอ่ยากเก็บรักษาเอกสารมากที่สุด 
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-Proceeding- 

ด้านขั้นตอนการใช้บรกิาร 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจัดระดับความส าคัญของปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบ

ออนไลน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้านขั้นตอนการใช้บริการ พบว่าโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับน้อย โดยปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ ความรวดเร็วในการช าระ

เงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ATM,ธนาคาร,ไปรษณีย์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.4 อยู่ในระดับน้อย อันดับสองคือ 

ระบบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.2  อยู่ในระดับน้อย อันดับสาม คือ ระบบการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนข้อมูลผิดพลาด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.1 อยู่ในระดับ

น้อย อันดับสี่ คือ ความรวดเร็วในการเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.0 อยู่ในระดับน้อย อันดับห้า คือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย 1.9 อยู่ในระดับน้อย 

อันดับหก คือ การเข้าถึงหน้าจอเพื่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  และ ค าอธิบาย

เกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.8 อยูใ่นระดับ

นอ้ยท่ีสุดท้ังสองปัจจัย ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร ค าเงิน (2555) ได้ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การ

ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ

เมือง  จังหวัดเชยีงราย  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ท่ีใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญ

กับปัจจัยในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  โดยรายการท่ีมีความส าคัญสูงสุดคอื  การใชบ้ริการมีความสะดวก  สามารถยื่น

แบบฯได้ในวันหยุดราชการ  รองลงมาคือ  การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ  ส่วนผู้ท่ีไม่ใช้บริการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญกับปัจจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรายการท่ีมี

ความส าคัญสูงสุดคือ  การประหยัดเวลาและค่าใชจ้่ายในการยื่นแบบฯ  และรองลงมาคือ  ช่วยให้รัฐลดต้นทุนในการ

จัดพิมพ์แบบแสดงรายการช าระภาษี  ปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ต  พบว่า  ผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส าคัญสูงสุดคือ  ไม่อยากเก็บ

เอกสารไว้กับตัวเอง  กลัวท าหาย  และรองลงมาคือ  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบฯผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ของสรรพากรยังไมแ่พร่หลาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่าน ท่ีให้ความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครัง้นี ้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิผลของการสัมมนาเสริมรายวิชาเพื่อน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยต่อ
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนนิการวจิัยของนักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความรู้เกี่ยวกับ

การวิจัยท่ีได้รับจากการสัมมนา ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยก่อนและหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา เป็นการศึกษาเชงิพรรณนา ค านวณขนาดตัวอยา่งโดย

ใช้โปรแกรม G*Power ได้ขนาดตัวอย่าง 32 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์

แผนไทยบัณฑิต รุ่นท่ี 9 ชั้นปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 40 คน ยนิดีเข้าร่วมวจิัย 38 คน เพื่อเข้า

ร่วมสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย 12 เร่ือง จ านวน 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง ระหว่างเดือน

มนีาคม – เมษายน 2562 ใชส้ถิติพรรณนาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลตามลักษณะของตัวแปร และใช้ Paired sample 

t-test ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยก่อนและหลังการสัมมนา การศกึษานี้ได้รับ

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบว่า ความรู้

ได้รับจากกิจกรรมการสัมมนาอยู่ในระดับมาก 3.66 คะแนน และทัศนคติต่อการสัมมนาอยู่ในระดับดีมาก 4.00 

คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเข้าร่วมสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนเฉลี่ย 12.11 คะแนน หลังกิจกรรมการสัมมนา กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 18.92 คะแนน ซึ่งสูงกวา่ก่อนการ

เข้าร่วมสัมมนา อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p – value < .05) 
 

ค าส าคัญ:   สัมมนา, น าเสนอความก้าวหนา้, การด าเนนิการวจิัย  
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Abstract  
 The study of the effectiveness of additional seminar of progress presentation on research conducting 

process knowledge was studied among students of Thai traditional medicine in academic year 2018. The 

objectives of this descriptive study were to evaluate knowledge on research process, study and compare their 

knowledge on research conducting process before and after participated in seminar program. The population 

was 82 students who registered health research project. G*Power program was used for sample size calculation 

that was 32 participants for this study. Purposive sampling was made to select 40 students from the third-year 

student of Thai traditional medicine. 38 students participated in seminar on 12 topics progress presentation. Two 

topics were presented within 3 hours of each week and continued to 6 weeks between March and April 2019. 

Descriptive statistics were used to analyzed the data and compared mean of knowledge score on research 

conducting process by Paired sample t-test. This study was approved for ethic research in human. The results 

were found that self evaluation of their knowledge was 3.66 and attitude on the seminar program was 4.00, 

both were in the good level. Before participated in seminar program, their mean of knowledge score on research 

conducting process was 12.11 and after finished seminar program their mean knowledge score was 18.92. Their 

knowledge score on research conducting process was significant higher (p – value < .05). 
 

Keywords:   Seminar, Progress presentation, Research conducting process 

 

บทน า 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผน

ไทยบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการด าเนินการวิจัย

ทางด้านสุขภาพ คือ ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย และโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

สุขภาพช่องปาก ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, 2561) ซึ่งการควบคุม 

ก ากับ การด าเนินการวจิัยของนักศึกษาท้ัง 3 หลักสูตร จะด าเนินการในทิศทางเดียวกันและพร้อมกัน โดยวิทยาลัยได้

ประกาศขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแต่ละระยะ เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการวางแผนด าเนินการวิจัยของตนให้ทัน

ก าหนด แต่การด าเนินการวิจัยในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2557 – 2561) พบว่า นักศึกษาร้อยละ 100  

ไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว ( วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, 2562) จึงมีการประเมินผลการเรียนเป็น I (Incomplete) ในกรณีท่ีด าเนินการต่อให้

แลว้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์หลังสิน้ภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน หรือเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการลงทะเบียนเรียน

ในภาคเรียนถัดไปจะประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfy) ในกรณีท่ีด าเนินการเกิน 4 สัปดาห์ในภาคเรียนต่อไป การ

ด าเนินการวิจัยตอ่ของนักศึกษานัน้ นักศกึษาจะต้องมีการวางแผนด าเนนิการวจิัย เพื่อไมใ่ห้มผีลกระทบการการเรียน

การสอนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป จากการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุท่ี

ด าเนินการวิจัยไม่ทันตามก าหนด พบว่า นักศึกษายังมีความรู้และความเข้าใจในการวิจัยไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการ

วิจัยได้ เช่น “บางหลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ในภาคเรียนเดียวกันกับการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการด าเนินการวจิัย ยังไมรู้่เร่ืองสถิตเิลย แล้วจะท าวิจัยได้ยังงัย น่าจะเรียนสถิติให้จบ
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ก่อน แล้วค่อยด าเนินการวิจัยมั๊ยคะ” บางคนให้ข้อมูลว่า “1 เทอมมีเพียง 4 เดือน ใครจะด าเนินการวิจัยเสร็จ ตั้งแต่

ทบทวนวรรณกรรม หาชื่อเร่ืองวิจัย วางแผน ท าโครงร่าง เก็บข้อมูล อีกสารพัด...” นอกจากนี้มีผู้ให้ข้อมูล “ก็มันไม่

ทันในเทอมนัน้ค่ะ ท าตอ่อีกเทอมก็มีวชิาอ่ืนด้วย บางหลักสูตรก็ฝึกงานค่ะ ไมรู้่จะท าตอนไหน” 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) ระบุเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของสถาบันการศึกษาว่า “สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 

และอ านวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทตาง ๆ” 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) และจากการทบทวนวิธีการเรียนรู้ พบว่า การเรียนรู้โดยการจัดการ

สัมมนาน่าจะเหมาะสมกับการด าเนินการวจิัย เนื่องจากเป็นการอภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์

ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้วิจัยจึงวางแผนด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการสัมมนา เร่ือง “ประสิทธิผลของการ

สัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยต่อความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยทางด้านสาธารณสุข ”  

เพื่อทบทวนความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ร่วมวิเคราะห์และอภิปราย

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินการวิจัยของ

นักศกึษา 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพื่อศกึษาความรู้เกี่ยวกับการด าเนนิการวิจัย และทัศนคติต่อการจัดการสัมมนาน าเสนอความก้าวหนา้ใน

การวจิัย 

 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยก่อนและหลังการจัดการสัมมนาน าเสนอ

ความก้าวหนา้ในการวิจัย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent variables) 

 ตัวแปรตาม 

(Dependent variable) 

ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 

- อายุ 

- เกรดเฉลี่ยสะสม 

- ประเภทของการวจิัย 

- ขั้นตอนของการจัดท าโครงร่างการวจิัย 

 

 

ทัศนคติต่อการสัมมนา   

การจัดการสัมมนา 

- น าเสนอความก้าวหนา้ในการวิจัย 20 
นาที 

- ซักถาม เสนอแนะ ให้ขอ้คิดเห็น โดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 10 นาที 

- เปิดประเด็นค าถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนนิการวิจัย 30 นาท ี

- สรุปประเด็นการอภปิราย 20 นาที 

  

 

 

ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวจิัย 

 

 

Cognitive constructivism Effect of peer group 

 

สมมุตฐิาน 

การจัดสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนนิการวิจัย มีผลท าใหน้ักศกึษาผู้ด าเนนิการวิจยั มคีวามรู้

เกี่ยวกับการวิจัย และความเข้าใจวิธีด าเนนิการวิจัยเพิ่มขึ้น 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

รูปแบบการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive research) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed method) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

ยะลา ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข (นักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน จ านวน 22 คน) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ชอ่งปาก (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทันตสาธารณสุข จ านวน 20 คน) และปัญหาพเิศษ
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ทางการแพทย์แผนไทย(นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 40 คน) ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวจิัย (วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา, 2561) 

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรการแพทย์

แผนไทยบัณฑิต ซึ่งก าลังศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

40 คน ซึ่งยินดีเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 38 คน โดยจ านวนนักศึกษามีจ านวนสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่สุดท่ี

วเิคราะห์ทางสถิติแล้วกระจายเป็นโค้งปกต ิ(Normal distribution) (Student, 1908) และมากกวา่จ านวนตัวอยา่งขั้นต่ า

ท่ีได้จากโปรแกรมค านวณขนาดตัวอย่าง 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมการศกึษา (Inclusion criteria) 

1) ยนิดเีข้าร่วมโครงการและแสดงความยินยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครวิจัย 

2) เป็นนักศกึษาท่ียังไมไ่ด้สอบโครงร่างการวจิัย 3 บท 

3) ยินดีน าจัดเตรียมการน าเสนอโดยใช้พาวเวอร์พ้อยท์ (Power point) และน าเสนอ

ความก้าวหนา้ในการวิจัยในการสัมมนา 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศกึษา (Exclusion criteria) 

1) เข้าร่วมสัมมนาน าเสนอความก้าวหนา้ในการวิจัย นอ้ยกว่า 4 ครัง้ 

2) กรณีท่ีเข้าร่วมสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการวิจัย ตั้งแต่ 4 คร้ังขึ้นไป แต่ไม่มี

คะแนนสอบวัดความรู้หลังการสัมมนา ไมถ่ือเป็นเกณฑ์คัดออก โดยผู้วจิัยใชเ้ทคนิค Last 

Observation Carried Forward; LOCF (จรณิต แก้วกังวาล และประตาป    สิงหศิวานนท์, 

2562) 

สถานที่ศกึษาและวิธีการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง 

ห้องเรียนชั้น 3 อาคารแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในวันอังคาร เวลา 

09.00 – 12.00 น. จ านวน 6 คร้ัง ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2562  ซึ่งเป็นชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง ตาม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศกึษา 2561 เพื่อจัดการสัมมนาแต่ละสัปดาห์  

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1) แบบสอบถาม 

 (1) ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้องของข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา ใช้ค่า Item-Objective Congruence Index (IOC) ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทางด้าน

การประเมินผล มีประสบการณ์ในการด าเนินการวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index; TCI) ขึน้ไป 

 (2) ตรวจความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค ตอนท่ี 2 

เท่ากับ 0.725 ตอนท่ี 3 เท่ากับ 0.873 และ ตอนท่ี 4 เท่ากับ 0.764 

2) แนวทางการสัมภาษณเ์กี่ยวกับความรู้ท่ีได้จากการสัมมนาและความคิดเห็นต่อการสัมมนา 

การรวบรวมข้อมูล 

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสมผสาน (Mixed method) โดยใชแ้บบสอบถามและการพรรณาการมี

ส่วนร่วมในการสัมมนา 

2) สอบวัดความรู้ทางการวจิัย ก่อนด าเนนิการสัมมนา 
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3) จัดสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท าปัญหาพิเศษ จ านวน 6 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง  

โดยนักศกึษาน าเสนอความก้าวหนา้ในการวิจัยในแตล่ะเร่ือง ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท ีมีรายละเอยีด ดังนี้ 

- น าเสนอความก้าวหนา้ในการจัดท าปัญหาพิเศษ 20 นาที  

- เปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาสอบถาม เสนอแนะ หรอืแสดงความคิดเห็น 10 นาท ี 

- เปิดประเด็นค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอและการวจิัยโดยอาจารยแ์ละอภิปรายร่วมกัน

เพื่อแลกเปลีย่นความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวจิัย 30 นาท ี 

- สรุปการอภิปรายโดยอาจารย์ผู้สอน 20 นาท ี 

  น าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท าปัญหาพิเศษ 12 เร่ือง โดยคัดเลือกแบบเจาะจงให้ครอบคลุมประเภทของ

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีครอบคลุมสถิติท่ีใช้บ่อยการการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยของ

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้แก่ 

(1) การวจิัยเชงิปริมาณ 9 เร่ือง ประกอบด้วย 

เชงิทดลองในหอ้งปฏบัิตกิาร 3 เร่ือง 

- ฤทธ์ิของสารสกัดจากใบพริกขีห้นูต่อเชื่อ Tricophyton spp. 

- ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของจ าปูลิ้งและมะไฟ 

- การใช้ยาชงรางจืดตอ่ระดับเอนไซม์ Cholinesterase 

กึ่งทดลอง (Quasi experimental study) 3 เร่ือง 

- ประสิทธิผลการนวดร่วมกับการเขยื้อนเข่าในผู้ป่วยเข่าเสื่อม 

- ประสิทธิผลการอบไอน้ าตอ่การนอนหลับของสตรีวัยทอง 
- ประสิทธิผลของการนวดเพิ่มพัฒนาการในเด็กเล็ก อาย ุ5 – 6 ปี 

เชงิส ารวจ ณ ชว่งเวลาหนึ่ง (Cross sectional study) 3 เร่ือง 

- ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของการมปีระจ าเดือน 

- อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้ประกอบอาชพีหมอนวด 

- พฤตกิรรมของประชาชนในการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการภมูแิพ้ 
(2) การวจิัยเชงิคุณภาพ 3 เร่ือง 

- ภูมิปัญญาหมอพืน้บ้านในการตอ่กระดูกผู้ป่วยอุบัตเิหต ุ

- การใช้ภูมปัิญญาแพทยแ์ผนไทยในการบริบาลสตรีหลังคลอด 

- ภูมิปัญญาการใชต้ ารับยาสมุนไพรในการรักษาโรคโลหติสตรี 

4) สอบวัดความรู้ทางการวจิัย หลังการจัดสัมมนา 

สถิตทิีใ่ช้วเิคราะห์และแปลผลข้อมูล  

- ข้อมูลท่ัวไป ใชส้ถิตพิรรณนาตามลักษณะของตัวแปร 

- คะแนนสอบวัดความรู้ทางการวิจัย, ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการวิจัย, ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา ใชค้่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และจัดระดับ 

- เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางการวิจัย ก่อนและหลังการจัดสัมมนาน าเสนอ

ความก้าวหนา้ในการจัดท าปัญหาพเิศษ ใชส้ถิต ิPaired sample t-test  

- วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพจากการมสี่วนร่วมในการสัมมนาน าเสนอความก้าวหนา้ 
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จริยธรรมการวิจัยในมนษุย ์

 ได้รับเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เลขท่ี 033/2562 
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 
 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 

เพศ (n = 38)   

     ชาย  4 10.53 

     หญิง 34 89.47 

อายุ (n = 34)   

     20 ป ี  4 11.76 

     21 ปี 22 64.71 

     22 ป ี  6 17.65 

     มากกว่า 22 ป ี  2 5.88 

เกรดเฉลี่ย (n = 28)   

     2.00 – 2.49 1 3.57 

     2.50 – 2.99 13 46.43 

     3.00 – 3.49 12 42.86 

     3.50 ขึน้ไป 2 7.14 

ประเภทของการวิจัย (n = 34)   

     เชงิคุณภาพ 13 38.24 

     เชงิปริมาณ 21 61.76 
  

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.47 อายุ 21 ปี ร้อยละ 

64.71 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.99 ร้อยละ 46.43 ส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ ร้อยละ 61.76 และอยู่ใน

ขั้นตอนของการจัดท าโครงร่างการวจิัยและจัดท าเครื่องมือรวบรวมขอ้มูล รอ้ยละ 50.00 (ไมแ่สดงขอ้มูลในตาราง) 
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ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รบัจากการสัมมนาจากการน าเสนอความก้าวหนา้ในการด าเนินการวิจัย 

ตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการวจิัยท่ีได้รับจากการสัมมนา (n = 38) 

ความรูท้ี่ได้รับจากการร่วมสมัมนา 

จ านวน (ร้อยละ) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

1. แนวทางการเขียนปัญหาและความส าคัญของปัญหา 6 

(15.79) 

29 

(76.32) 

2 

(5.26) 

1 

(2.63) 

0 

(0.00) 

2. การเขียนวัตถุประสงค์ 6 

(15.79) 

22 

(57.89) 

10 

(26.32) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3. การเขียนสมมตฐิานการวิจัย 7 

(18.42) 

18 

(47.37) 

13 

(34.21) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4. การจัดท ากรอบแนวคิดการวิจัย 7 

(18.42) 

16 

(42.11) 

15 

(39.47) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 7 

(18.42) 

18 

(47.37) 

12 

(31.58) 

1 

(2.63) 

0 

(0.00) 

6. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 5 

(13.16) 

11 

(28.95) 

17 

(44.74) 

5 

(13.16) 

0 

(0.00) 

7. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่ง 3 

(7.89) 

12 

(31.58) 

18 

(47.37) 

5 

(13.16) 

0 

(0.00) 

8. การสุม่ตัวอย่างและการเข้าถงึกลุ่มตัวอยา่ง 6 

(15.79) 

13 

(34.21) 

16 

(42.11) 

3 

(7.89) 

0 

(0.00) 

9. สถิตท่ีิใชใ้นการวิจัย 4 

(10.53) 

7 

(18.42) 

21 

(55.26) 

6 

(15.79) 

0 

(0.00) 

10. การวเิคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

สมมติฐาน กรอบแนวคิด และเคร่ืองมอืรวบรวมขอ้มูล  

4 

(10.53) 

20 

(52.63) 

14 

(36.84) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

11. การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล/การแปลผล 

การทดสอบสมมติฐาน 

2 

(5.26) 

19 

(50.00) 

14 

(36.84) 

3 

(7.89) 

0 

(0.00) 

12. การอธิบายข้อมูลจากตาราง กราฟ หรอืแผนภาพ 3 

(7.89) 

17 

(44.74) 

13 

(34.21) 

5 

(13.16) 

0 

(0.00) 

13. การอภิปรายผลการศึกษา 2 

(5.26) 

17 

(44.74) 

16 

(42.11) 

3 

(7.89) 

0 

(0.00) 
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ตารางที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการวจิัยท่ีได้รับจากการสัมมนา (ตอ่) 

ความรูท้ี่ได้รับจากการร่วมสมัมนา 

จ านวน (ร้อยละ) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

14. การเขียนขอ้เสนอแนะจากการวจิัยและข้อเสนอแนะใน

การท าวิจัยคร้ังต่อไป 

7 

(18.42) 

19 

(50.00) 

10 

(26.32) 

2 

(5.26) 

0 

(0.00) 

15. การจัดท าสื่อในการน าเสนอความก้าวหนา้ในการวิจัย 7 

(18.42) 

19 

(50.00) 

10 

(26.32) 

2 

(5.26) 

0 

(0.00) 

 x ± S.D. 3.66 ± 0.09 ระดับมาก 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ รับจากกิจกรรมการสัมมนาน าเสนอ

ความก้าวหนา้ในการด าเนินการวจิัย ในภาพรวมมีความรู้อยูใ่นระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ในระดับมากท่ีสุด เท่ากันคือ ร้อยละ 18.42 ได้แก่ “การเขียนสมมติฐานการ

วจิัย”, “การจัดท ากรอบแนวคิดการวจิัย”, “การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง”, “การเขียนข้อเสนอแนะ

จากการวจิัยและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป”, และ “การจัดท าสื่อในการน าเสนอความก้าวหนา้ในการวิจัย” 

 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ในระดับมาก ได้แก่ “แนวทางการเขียนปัญหาและความส าคัญของปัญหา” 

ร้อยละ 76.32 รองลงมา คือ “การเขียนวัตถุประสงค์การวจิัย” ร้อยละ 57.89 
 

ทัศนคติต่อการสัมมนาความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย 

ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการสัมมนาความก้าวหนา้ในการด าเนนิการวิจัย (n = 38) 

ประเด็นประเมิน 

จ านวน (ร้อยละ) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอของ

แตล่ะคน 

3 

(7.89) 

24 

(63.16) 

9 

(23.68) 

1 

(2.63) 

1 

(2.63) 

2. ท่านมีสว่นร่วมในการน าเสนอโครงร่าง หรอื 

ความก้าวหนา้ หรอื รายงานวจิยั 

6 

(15.79) 

22 

(57.89) 

10 

(26.32) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3. ท่านมีสว่นร่วมในการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย 9 

(23.68) 

16 

(42.11) 

9 

(23.68) 

4 

(10.53) 

0 

(0.00) 

4. ท่านมีสว่นร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อธิบาย หรอืร่วมอภปิราย 

4 

(10.53) 

17 

(44.74) 

12 

(31.58) 

5 

(13.16) 

0 

(0.00) 

5.* กิจกรรมนี้ไม่ได้เพิ่มเตมิความรู้หรือความเข้าใจด้าน

การวจิัย เพราะรู้อยูแ่ลว้ 

3 

(7.89) 

2 

(5.26) 

1 

(2.63) 

13 

(34.21) 

19 

(50.00) 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติต่อการสัมมนาความก้าวหนา้ในการด าเนนิการวิจัย (ตอ่) 

ประเด็นประเมิน 

จ านวน (ร้อยละ) 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สดุ
 

6. การแลกเปลี่ยนน าเสนอนี้มีสว่นกระตุ้นหรือจูงใจให้

ท่านด าเนนิการวิจัย 

12 

(31.58) 

23 

(60.53) 

3 

(7.89) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

7.* การแลกเปลี่ยนน าเสนอการท าวิจัย ไมไ่ด้มีประโยชน์

อะไรตอ่งานวิจัยของท่าน 

2 

(5.26) 

2 

(5.26) 

1 

(2.63) 

13 

(34.21) 

20 

(52.63) 

8. ความชัดเจนในการอธิบายหรืออภิปรายเพิ่มเตมิจาก

เพื่อนๆ และอาจารย์ 

8 

(21.05) 

22 

(57.89) 

8 

(21.05) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

9. ความรู้ ความเข้าใจ ดา้นการวจิยัท่ีได้รับจาก

แลกเปลี่ยนน าเสนอการท าวิจัย 

7 

(18.42) 

25 

(65.79) 

6 

(15.79) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

10. สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับการด าเนนิการวิจัยของ

ท่านได ้

15 

(39.47) 

19 

(50.00) 

4 

(10.53) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

11. กิจกรรมการเรียนรู้น้ีตอบสนองความตอ้งการของท่าน

ในดา้นการวจิัย 

12 

(31.58) 

21 

(55.26) 

4 

(10.53) 

1 

(2.63) 

0 

(0.00) 

12. บรรยากาศของการน าเสนอความก้าวหนา้ เอือ้ให้ท่าน

พัฒนางานวิจัยของตน 

11 

(28.95) 

16 

(42.11) 

10 

(26.32) 

1 

(2.63) 

0 

(0.00) 

 x ± S.D. 4.00 ± 0.23 

* ค าถามเชงิลบ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย

ทางการแพทยแ์ผนไทย โดยภาพรวม มทัีศนคติ ในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

กลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็น ที่เห็นด้วยระดับมากที่สุด ได้แก่ “การแลกเปลี่ยนน าเสนอการท าวิจัยมีประโยชน์

อะไรต่องานวจิัยของท่าน” ร้อยละ 52.63 รองลงมา คือ “กิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มเตมิความรู้หรือความเข้าใจด้านการ

วจิัย” ร้อยละ 50.00 และ “สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับการด าเนินการวจิัยของท่านได้” ร้อยละ 39.47 ตามล าดับ 

 มคีวามคิดเห็น เห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ “ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยท่ีได้รับจากแลกเปลี่ยนน าเสนอ

การท าวิจัย” ร้อยละ 65.79 รองลงมา คือ “ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการน าเสนอของแต่ละคน” ร้อยละ 

63.16 และ “การแลกเปลี่ยนน าเสนอนี้มีสว่นกระตุ้นหรือจูงใจให้ท่านด าเนนิการวิจัย” ร้อยละ 60.53 ตามล าดับ 
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จ านวนและร้อยละที่ตอบค าถามถูกและคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการเข้าร่วมสัมมนา 

ตารางที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวจิัยของกลุม่ตัวอย่างในการตอบค าถามก่อนการสัมมนา 

 

ข้อค าถาม 

จ านวน (ร้อยละ) ที่ตอบถูก 

ก่อนสัมมนา หลังสัมมนา 

1.* การช่วยหมอยาเก็บสมุนไพร คัดเลอืกพชืสมุนไพร จ าแนกสมุนไพร  

และชว่ยปรุงยา เป็นการสังเกตแบบมสี่วนร่วม 

35 (92.11) 38 (100.00) 

2.* หากศึกษาฤทธ์ิของฟา้ทะลายโจรในการลดอุณหภูมิร่างกายของหนูทดลอง  

สามารถใช้พาราเซตามอลเป็น Positive control 

16 (42.11) 37 (97.37) 

3. การอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพชืชนดิหนึ่ง เป็นนิยามศัพท์เฉพาะของ

การวจิัยท่ีใชพ้ชืชนดินัน้ในการวจิัย 

8 (21.05) 33 (86.84) 

4. การรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชงิลึก ผู้วิจัยจะยุตกิาร

สัมภาษณเ์มื่อได้ค าตอบท่ีคาดการณไ์ว ้

31 (81.58) 38 (100.00) 

5. การรวบรวมขอ้มูลท่ีผู้วจิัยสอบถามการใชพ้ชืสมุนไพร กับผู้ท่ีเดินทางมา

ห้างสรรพสนิค้า เป็นการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

12 (31.58) 30 (78.95) 

6. การสุม่อยา่งเป็นระบบ (Systemic random sampling) เป็นการสุ่มท่ีดท่ีีสุด  

ท่ีท าให้ได้ตัวแทนประชากร 

8 (21.05) 7 (18.42) 

7.* การเขียนรายงานวจิัย กรณีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ผู้วิจัยไมจ่ าเป็นตอ้งระบุแหล่งอา้งองิ 4 (10.53) 0 (0.00) 

8.* การทดสอบความเชื่อม่ันหรือความเท่ียง หากการใหค้ะแนน  

เป็น 1 คะแนน กับ 0 คะแนน จะใชว้ธีิของ Kuder – Richardson 

6 (15.79) 37 (97.37) 

9.* การหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา่ของครอนบาค ใชห้าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

แบบสเกลของลิเคิร์ท (Likert's scale) เชน่ 1-2-3-4-5 

15 (39.47) 38 (100.00) 

10. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นตัวแปรตอ่เนื่อง  

สามารถใช้สถิตไิคสแควร์ (Chi – square) ได ้

2 (5.26) 0 (0.00) 

11.* ตัวแปรแบบกลุ่ม (Category data) ไมส่ามารถใชส้ถิต ิt-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้ 10 (26.32) 7 (18.42) 

12.* กรณท่ีีขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ มคี่านอ้ยกว่า 5 เกินร้อยละ 20  

จะใชส้ถิต ิFisher exact แทนไคสแควร์ 

11 (28.95) 30 (78.95) 

13.* การจับคู ่(Matching) เพื่อสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม  

ท าให้สองกลุม่มคีวามคล้ายคลงึกันมากกว่าการสุม่อยา่งง่าย 

25 (65.79) 37 (97.37) 

14. ก่อนการทดลอง หากคะแนนเฉลี่ยของสามกลุม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิต ิ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จะวิเคราะห์โดย ANOVA 

2 (5.26) 0 (0.00) 

15. หากต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ดา้นสมุนไพรของนักศกึษาชายกับหญิง  

จะใชส้ถิต ิPaired sample t-test 

7 (18.42) 31 (81.58) 

16.* Independent t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมลูสองกลุ่ม ท่ีเป็นตัวแปรตอ่เนื่อง 25 (65.79) 36 (94.74) 

17.* การสอบถามข้อมูลจากคนที่ 1 เพ่ือไปหาคนท่ี 2 จากคนที่ 2 ไปหาคนท่ี 3  

จากคนที่ 3 ไปหาคนท่ี 4 ไปเร่ือย ๆ เรียกว่า Snow ball sampling 

35 (92.11) 38 (100.00) 

18.* การสุม่ท่ีท าได้งา่ยท่ีสุด คือ การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 29 (76.32) 34 (89.47) 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวจิัยของกลุม่ตัวอย่างในการตอบค าถามก่อนการสัมมนา (ตอ่) 

 

ข้อค าถาม 

จ านวน (ร้อยละ) ที่ตอบถกู 

ก่อนสัมมนา หลังสัมมนา 

19.* Accidental sampling-> Quota sampling -> Simple random sampling 

เป็นการเรียงล าดับการเข้าถึงกลุ่มตัวอยา่งจากง่ายไปยาก 

10 (26.32) 25 (65.79) 

20. การทดลองใชเ้ครื่องมือวจิัยเพื่อทดสอบความเชื่อม่ันหรือความเท่ียงของ

เครื่องมือ ให้ท าในกลุ่มท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอยา่ง 

9 (23.68) 38 (100.00) 

21. การน าเสนอขนาดของปัญหาเป็นจ านวน ท าให้เห็นความส าคัญของปัญหา

ชัดเจนกว่าการรายงานเป็นอัตรา 

24 (63.16) 31 (81.58) 

22. การวจิัยเร่ืองผลของการใชส้มุนไพรชว่ยนอนหลับ ควรเลอืกผู้สูงอายุจาก

สถานสงเคราะห์ เพราะเป็นตัวแทนท่ีเหมาะสมของผู้สูงอายุท่ัวไปในชุมชน 

15 (39.47) 36 (94.74) 

23. การทดสอบทางห้องปฏบัิตกิาร ไมต่อ้งท าการทดลองซ้ าถึง 3 คร้ัง  

แตท่ าเพียงครัง้เดียวก็ได้ ถ้ามี Positive control และ Negative control 

16 (42.11) 35 (92.11) 

24.* ไคสแควร์ (Chi – square) ใชว้เิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรกลุ่ม  

ส่วน t-test วเิคราะห์ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย 

24 (63.16) 38 (100.00) 

25. การสุม่ตัวอย่างท่ีดแีละได้ตัวแทนของประชากร จะท าใหผ้ลการศกึษา

นา่เช่ือถือและถูกตอ้งมากกว่าการศึกษาในประชากรจริง ๆ 

9 (23.68) 2 (5.26) 

26.* การหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ จะต้องระมัดระวังหรือป้องกัน 

การ Contamination ระหว่างผู้ท่ีถูกทดลองใชเ้ครื่องมือกับกลุม่ตัวอย่าง 

27 (71.05) 37 (97.37) 

27. การใช้ยาสามัญประจ าบา้นแผนโบราณกับกลุ่มตัวอยา่ง ไมต่อ้งขอเอกสาร

รับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์เพราะได้ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว 

26 (68.42) 35 (92.11) 

28.* การตัดค าถามข้อท่ี Cronbach’s Alpha if item deleted มคี่าสูงท่ีสุด  

จะท าให้ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามมีค่าสูงท่ีสุด 

8 (21.05) 37 (97.37) 

x ± S.D. 12.11 ± 3.31 18.92 ± 1.73 
 

 ตารางท่ี 4 แสดงความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวจิัยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้า

ในการด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 12.11 คะแนน (คะแนนเต็ม 28 คะแนน) ข้อค าถามเกี่ยวกับ  

การด าเนินการวิจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากท่ีสุด คือ “การช่วยหมอยาเก็บสมุนไพร คัดเลือกพืชสมุนไพร จ าแนก

สมุนไพร และช่วยปรุงยา เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม” ร้อยละ 92.11 “การสอบถามข้อมูลจากคนท่ี 1 เพื่อไปหา 

คนท่ี 2 จากคนท่ี 2 ไปหาคนท่ี 3 จากคนท่ี 3 ไปหาคนท่ี 4 ไปเร่ือยๆ เรียกว่า Snow ball sampling” ร้อยละ 92.11 และ 

“การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะยุติการสัมภาษณ์เมื่อได้ค าตอบ 

ท่ีคาดการณไ์ว้” ร้อยละ 81.58 
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-Proceeding- 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังการสัมมนา โดยใช ้Paired sample t-test 

คะแนนสอบ ก่อน 

( x ± S.D.) 

หลัง 

( x ± S.D.) 

95 % CI t p-value 

lower upper 

คะแนนสอบก่อนและ 

หลังการเข้าร่วมสัมมนา 

12.11 ± 3.31 18.92 ± 1.73 -7.98 -5.65 -11.89 .000 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตามตารางท่ี 5 พบว่า ก่อนการสัมมนาความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย

ทางการแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย 12.11 คะแนน หลังจากการ

สัมมนาความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 18.92 คะแนน  

ซึ่งสูงกว่าก่อนการสัมมนาความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ  

(p – value < .05) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

 1) การด าเนนิกิจกรรมการสัมมนาในปีการศึกษาถดัไป 

 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีจะให้ด าเนินกิจกรรมการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยในปีการศึกษา

ตอ่ไป เพื่อให้เกิดประโยชนใ์นการจัดการเรียนรู้และการจัดท าผลงานวิจัย ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ ์เช่น 

“เป็นกิจกรรมท่ีควรท าต่อไปเร่ือยๆ ทุกปีการศึกษา เพราะนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีแรงกระตุ้นใน

การจัดท าผลงานวจิัยของตนเอง” 

“เป็นการน าเสนอท่ีมีประโยชน์มากค่ะ เพราะว่าท าให้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่าง  ๆ ในการท าวิจัย และ

อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการท าวิจัยได้ชัดเจน ท าให้เข้าใจง่ายคะ่ เสนอแนะให้ท ากิจกรรมนี้ต่อไปค่ะ” 

“อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป เพราะช่วยกระตุ้นให้นักศกึษามคีวามตระหนักในการท าวิจัย” 

 2) ความรู้ ความเขา้ใจที่ได้รับจากการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการวิจัย และการประยุกต์ใช ้

 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ด้านการวิจัยเพิ่มเติม ท าให้เข้าใจได้ดีขึ้น

เพราะเป็นการอธิบายจากการน าเสนอจึงเป็นการยกตัวอย่างท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาท า

วิจัย ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของตนเองได้  นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมและเพิ่มความเชื่อมั่นในการสอบ

จรงิ ดังบทสัมภาษณ ์เช่น  

“การอภิปรายร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย์ และอธิบายเพิ่มเติมโดย

อาจารย์มีความกระชับ เขา้ใจง่าย สามารถน าไปประยุกตก์ับการวิจัยของตนเองได้” 

“อยากให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยเพิ่มเติม เพราะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีความ

กระจ่างในการท าวิจัยมากขึ้น เนื่องจากเป็นการอธิบายพร้อมกับชี้จุดเปรียบเทียบจากการน าเสนอ จึงท าให้เข้าใจ

ชัดเจน” 

“นอกจากเป็นการน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยแล้ว ยังเป็นการฝึกและการเตรียมพร้อมในการสอบ

โครงร่างวิจัยอีกด้วย เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามและอธิบายเพิ่มเติม ท าให้มีความเข้าใจดีขึ้นและมั่นใจท่ีจะ

สอบจรงิ” 

“ท าให้รู้สกึกระตอืรือร้นในการท าวิจัยของตนเอง” 

“กิจกรรมนี้ท าให้เราสามารถพัฒนาความรูเ้ร่ืองวจิัยได้เยอะ” 
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-Proceeding- 

“การอภิปรายและอธิบายเพิ่มเตมิ ท าให้ได้ความรู้หลายอยา่งที่ไมเ่คยเข้าใจก่อนหนา้นี ้ดีมากค่ะ” 

“การน าเสนอแบบนี้มีประโยชน์มาก เพราะในบางปัญหาท่ีเรายังไม่เข้าใจ แต่เพื่อนน าเสนอ พอมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก็ท าให้เราเขา้ใจแล้วมาปรับปรุงพัฒนางานของเราได้” 

“ได้รับข้อเสนอแนะจากการน าเสนอท่ีชัดเจน ท าให้การท าวิจัยของเราเสร็จเร็วขึน้” 

“ในการน าเสนอวจิัยก่อนการสอบวจิัยจรงิ ๆ เป็นสิ่งท่ีดมีากที่มกีิจกรรมนี้ เพราะท าให้มีความเข้าใจในการท า

วิจัยมากยิ่งขึ้น ได้รับท้ังข้อเสนอแนะ และค าชื่นชม และท่ีส าคัญอาจารย์ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนท่ีนักศึกษา

น าเสนอ แต่เสียใจนิดนึงท่ีไม่ถูกสุ่มน าเสนอเพราะเวลาจ ากัด” 

“การเรียนโดยการใชน้ าเสนอแบบนี้สนุกดี ท าให้เข้าใจเนื้อหาการท าวิจัยได้ดยีิ่งขึน้” 

“กิจกรรมนี้ท าให้นักศึกษารู้ข้อบกพร่องของงานวิจัยตัวเอง และสามารถปรับปรุงก่อนสอบจริง นอกจากนี้

การแนะน าและข้อเสนอแนะส าหรับเพื่อนนักศกึษาคนอ่ืน เราก็เอามาปรับปรุงพัฒนางานวจิัยของเราได้ด้วย” 

“ได้รับฟังข้อเสนอแนะ มุมมองและการเปิดประเด็นค าถามในการน าเสนอวิจัย ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ในการท าวิจัยของตนเองได้มากขึน้ มีแนวทางในการท าวิจัยได้มาก” 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
หลังจากการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการสัมมนา อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p – value < .05) โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ 21 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.99 ส่วนใหญ่ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และอยู่ในขั้นตอนของการ

จัดท าโครงร่างการวิจัยและจัดท าเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับ

จากกิจกรรมการสัมมนาน าเสนอความก้าวหนา้ในการด าเนินการวจิัย โดยภาพรวม มคีวามรู้อยู่ในระดับมาก ทัศนคติ

ต่อการสัมมนาอยู่ในระดับดี กิจกรรมสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยด้านการแพทย์แผ นไทย  

เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ด้านการวิจัยมากขึ้น ท าให้เข้าใจได้ดีเพราะเป็นการอธิบายจากการน าเสนอซึ่งเป็นการ

ยกตัวอย่างท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถกระตุ้นให้นักศึกษาท าวิจัย ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของตนเองได้  

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมและเพิ่มความเชื่อม่ันในการสอบจรงิ เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป 

 การจัดกิจกรรมการน าเสนอความก้าวหนา้ในการด าเนนิการวจิัยทางการแพทย์แผนไทย มปีระสิทธิผลท าให้

คะแนนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยของนักศึกษาสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษามีความ

สอดคล้องกับการจัดสัมมนาเร่ือง องค์กรเป็นเยี่ยมบริการเป็นเลิศ ของ สายทอง บุญโสภณ (2558) ที่กลุ่มเป้าหมายท่ี

เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงาน บริการและความคาดหวังของผู้รับบริการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน และสามารถสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการฝึกอบรม ของกรมประมง (2555) 

พบวา่ หลังการเข้าร่วมสัมมนาผู้เข้าร่วมการสัมมนามคีวามรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการประยุกต์ใช้ก็สามารถน าความรู้/ทักษะไปใช้ใช้ประโยชน์ในการ  

ปฏบัิตงิานในระดับมาก 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดท าปัญหาพิเศษ  

ของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนา  

เกษทองมา จุฑามาส ศรีจ านงค์ และ จุไรรัตน์ อาจแก้ว (2561) ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นด้าน  
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การจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนของครูผู้สอน ซึ่งเป็นความตอ้งการจ าเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ เพราะนอกจากจะ

เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้รับประโยชนเ์ป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนได้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน 

 หลังการสัมมนา กลุ่มตัวอยา่งตอบค าถามเกี่ยวกับการด าเนินการวจิัยผิดร้อยละ 100 ในบางประเด็น เชน่  

- การเขียนรายงานวิจัย กรณีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องระบุแหล่ งอ้างอิง จากการ

สอบถามเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจค าว่า “ข้อเท็จจริง” เพราะถ้าใช้ค าว่าความจริงหรือ

ปรากฏการณท์างธรรมชาติก็นา่จะเขา้ใจตรงกันมากขึ้นวา่ไมจ่ าเป็นต้องอา้งอิง  

- การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นตัวแปรต่อเนื่อง สามารถใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – square) ได้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ไม่ค่อยคุ้นเคยกับค านี้ แต่ยอมรับว่าเคยได้ยินและเคยเรียนมาแล้ว ซึ่งถ้าระบุว่าเป็นตัวเลขจ านวนนับ

หรือค่าเฉลี่ย ก็จะเข้าใจวา่ไมส่ามารถใช้สถิตติัวน้ีได้ 

- ก่อนการทดลอง (based line) หากคะแนนเฉลี่ยของสามกลุ่มมคีวามแตกตา่งกันทางสถิต ิเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง จะวิเคราะห์โดย ANOVA กรณีดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างควรศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงเบือ้งต้น

ในการใช้สถิติแต่ละอย่าง เพราะการพูดในชั้นเรียนหรือในระหว่างการสัมมนา กลุ่มตัวอย่างอาจจะจับ

ประเด็นไม่ได้ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ภายหลังการจัดการสัมมนา กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยบางข้อผิดร้อยละ 100 เช่น 

“การเขียนรายงานวิจัย กรณีข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องระบุแหล่งอา้งองิ”, “การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็น

ตัวแปรต่อเนื่อง สามารถใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – square) ได้”, “ก่อนการทดลอง (based line) หากคะแนนเฉลี่ยของ

สามกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จะวิเคราะห์โดย ANOVA” และตอบผิดถึงร้อยละ 94.74 

คือ “การสุ่มตัวอยา่งท่ีดีและได้ตัวแทนของประชากร จะท าให้ผลการศึกษานา่เช่ือถอืและถูกต้องมากกวา่การศกึษาใน

ประชากรจริง ๆ” จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนการสอน การทบทวนเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย

เบือ้งต้นเพิ่มเตมิ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

 จัดกิจกรรมสัมมนาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย โดยเพิ่มจ านวนชื่อเร่ืองวิจัยท่ีน าเสนอ

ความก้าวหน้า และเพิ่มระยะเวลาในการสัมมนา ท้ังนี้เพื่อให้ครอบคลุมสถิติท่ีใช้บ่อยๆ ในการวิจัยทางแพทย์แผนไทย 

และบางชื่อเร่ืองวิจัยท่ีใชส้ถิติตัวเดียวกัน ก็จะเป็นการทบทวนซ้ าเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น และควรศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและหลักสูตรอื่นๆ เพื่อทราบว่ามีปัจจัย

หรือแรงจูงใจใดบ้างท่ีท าให้นักศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย/ปัญหาเฉพาะทาง

สาธารณสุข/โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปาก ได้แล้วเสร็จตามก าหนด 
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แนวทางการตัดสินใจเพื่อผลิตล าไยอย่างเหมาะสมภายใต้แนวทางเกษตรแปลงใหญ่

ของต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

An Optimized Decision Making for Longan Cultivation Under the Large 

Agricultural Land Plot Guidelines of Mae Tuen, Li District, Lamphun Province  
 

มนตร ีสิงหะวาระ1*, พันชดิ ปิณฑะดิษ2, อารีย์ เชื้อเมืองพาน1 และ วัสพล วงษ์ดไีทย3  

Montri Singhavara1*, Phunchit Pinthadit2, Aree Cheamuangphan1 and Wasapol Wongdeethai3 
 

บทคัดย่อ 

 การตัดสินใจต่อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมภายใต้แนวทางเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกล าไย

ใน ต.แมต่ืน อ าเภอลี ้จังหวัดล าพูน จ านวน 400 ราย ในเนื้อท่ีขนาด 4,000 ไร่  สามารถท าได้โดยอาศัยแบบจ าลองหลาย

เป้าหมายแบบหลายช่วงเวลา (Multi-goal and Multi-Period Linear Programming) ร่วมกับวิธีการเชิงล าดับชั้นแบบ 

คลุมครือ (Fuzzy Analysis Hierarchical Process: AHP) ผลการศีกษา  แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้การใช้ ท่ีดิน แรงงาน และน้ า  

เพื่อการปลูกและขายล าไยแบบสดช่อ(ท้ังนอกและในฤดู) มากขึน้เมื่อเกษตรกรต้องการให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าความ

เท่าเทียมของผลตอบแทน  และสามารถสร้างผลตอบแทนต่อครัวเกษตรกรได้สูงถึง 46,212 บาท/ปี มากกว่าผลตอบแทน

ในปัจจุบันเท่ากับ 3,372 บาท/ปี ในขณะท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกนอ้ยกวา่ในปัจจุบัน      

การศึกษาค้นพบว่า แม้ว่าการปลูกล าไยนอกฤดู (ขายสดช่อ) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดแต่ก็ต้อง

แลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อราคาผลผลิตตกต่ า และปัจจัยดา้นสภาพอากาศ (ผลผลิตตกต่ า) 

ส่งผลอย่างมากต่อผลตอบแทนของเกษตรกรโดยรวมเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนจากปริมาณน้ า และปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ 
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Abstract 

 Decision toward using production factors appropriately under the large agricultural land plot guideline of 400 

longan growers in the area of 4,000 Rai in Mae Tuen, Li District, Lamphun province can be done by employing Multi-

objective and Multi-period Linear Programming together with Fuzzy Analysis Hierarchical Process (FAHP). Result of the 

study shows the trends to use more land, labor and water resource for high quality longan growing and selling (both in 

and off seasons) , when agriculturists need more efficiency than equity of revenue.  This can make income per 

agriculturist’s household up to 46,212 Baht per year, more than presently income around 3,372 Baht per year while 

using less area for cultivation.  

The study also reveals that although off-season longan growing ( for selling high quality type)  can make 

higher revenue, this needs to trade-offs with high risk of return when longan price is dropped.  And the (negative) 

climate factor ( low longan yield) can cause overall decreasing income of agriculturists when compared to factors of 

amount of water resource and economic uncertainty.   
 

Keywords:   Large Agricultural Land Plot Guidelines, Loongan, Multi-decision making, Multi-goal and Multi- Period 

Linear Programming    
 

บทน า 
ล าไยจัดว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีส าคัญมีพื้นท่ีเพาะปลูกกระจายในหลายภูมิภาค  แต่ท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ี

ยอมรับในคุณภาพได้แก่ล าไยท่ีมาจากจังหวัด ล าพูน เชียงใหม่ และเชียงราย  ล าไยเป็นผลไม้รับประทานสดและยัง

สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลผลิตได้หลากหลายรูปแบบจึงถือเป็นจุดแข็งเหนอืกว่าผลไมช้นดิอื่น เพราะฉะนัน้ จึงท าให้

เกิดการสร้างงาน และเกิดการเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจการส่งออก สร้างให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจกว่าหมื่นลา้นบาทในแตล่ะป ี    

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของผู้ปลูกล าไย คือ การเกิดอุปทานส่วนเกินของล าไยสดจนเป็นสาเหตุให้ ราคา

รับซื้อตกต่ าจนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสวนล าไย  รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้วยการก าหนดนโยบาย

แทรกแซงราคาจนถึงมาตรการรับจ าน า  แต่มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและยังเปิดช่องให้กับ

การทุจรติสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล  จากประเด็นปัญหาข้างตน้และเพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตล าไย

ในระยะยาว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกล าไย และระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่  โดยเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว คือ การเพาะปลูกพืชตามศักยภาพของพื้นท่ีและ 

มุ่งให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) เพื่อให้ต้นทุนการผลิตล าไยลดลงจนเสริมสร้างความสามารถ

ทางการแข่งขันต่อเกษตรกรผู้ปลูกล าไย  มีแนวทางปฎิบัติส าคัญ คือ การรวมกลุ่มของเกษตกรในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี

ความเหมาะสมทางกายภาพ (ดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกล าไยและอยู่ในแหล่งน้ าชลประทาน)  เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อ

วางแผนการผลิต (ร่วมกันจัดซื้อปัจจัยการผลิต) และวางแผนการตลาดร่วมกัน(ร่วมกันก าหนดราคา และปริมาณการ

ขาย)     

ในปัจจุบันมีเกษตรในหลายพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีท้ังการผลิตพืชไร่ และไม้ผล 

เชน่ ล าไย แตอ่ย่างไรก็ตาม ยังมเีกษตรกรบางพื้นท่ีท่ีให้ความสนใจแต่ขาดแนวทางการตัดสนิใจถึงผลประโยชนท่ี์พึงจะ

ได้รับ นอกจากนี้ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และเทคนิคของเกษตรกรแต่ละรายมีความแตกต่างกันไปท าให้เกิด
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-Proceeding- 

ทางเลือกในการปลูกล าไยท่ีแตกต่างกันตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว  และแตกต่างกันตามรูปแบบการขาย (ขายแบบสดช่อ 

และขายแบบรูดร่วง) เพราะฉะนั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

(ผลตอบแทน) ตลอดจนแนวทางการตัดสินใจเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ความ  

ไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  โดยอาศัยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 

 การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (multiple criteria decision making : MCDM) และการตัดสินใจแบบ

หลายวัตถุประสงค์ (multiple objective decision making : MODM) ถูกประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการจัดสรรปัจจัย

การผลิตและทรัพยากรเพื่อการตัดสินใจและวางแผนผลิตทางการเกษตรและพลังงานทางเลือกอย่างแพร่หลาย  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  Jablonski et al. (2010) ได้ท าการส ารวจเกี่ยวกับการคาดการณ์และการใช้นโยบายการผลิต

พลังงานชวีมวล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางพลังงานของประเทศอังกฤษในระยะยาวโดยแบบจ าลอง BIOSYS-MAKAL  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเส้นทางการใช้ พลังงานชีวมวล (bioenergy) รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพลังงานความร้อนชีวภาพ (bio-heat) และการใช้ biofuel เพื่อการขนส่งซึ่งมีศักยภาพเป็นอย่างมาก  

ความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านทรัพยากรการผลิตและข้อจ ากัดทางการตลาด Callesen et al. 

(2010) ใช้วิธีการ Simple Linear Programming  เพื่อหาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรการผลิตภายใต้อุปสงค์การใช้

พลังงานในประเทศเดนมาร์ก  เพื่อต้องการหาค่าต้นทุนต่ าท่ีสุดของการผลิตพลังงานภายใต้ขอบเขตข้อจ ากัดของ

ระบบคือ พื้นท่ีการเพาะปลูก พื้นท่ีท่ีกันเอาไวเ้พื่ออนุรักษ ์ปริมาณไนโตรเจนตามมาตรฐานก าหนดรูปแบบการปลูกพืช 

(การปลูกพืชพลังงานหลายอย่างร่วมกัน) และข้อจ ากัดด้านปริมาณอาหารคนและอาหารสัตว์ เนื่องจากการผลิต

พลังงานชีวมวล (bioenergy) มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบการปลูกและขายพืชเพราะฉะนั้น งานวิจัยส่วนใหญ่จึงต้อง

ท าการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตพลังงานชีวมวลต่อการใช้ทรัพยากรและ  

เพื่อการแนะน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยใช้วิธีการ multi-criteria optimization และ Genetic algorithm optimization 

(Ayoub et al., 2009)  นอกจากนี้การใช้แบบจ าลอง goal programming เพื่อการก าหนดเป้าหมายของแบบจ าลองถือ

เป็นแนวทางส าคัญของผู้ท าการตัดสินใจ (decision maker) เนื่องจากช่วยให้เกิดแนวทางการก าหนดนโยบายและ

วางแผนได้อย่างเหมาะสม  ท่ีผ่านมามีงานวิจัยท่ีน าแนวทางนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น San Cristóbal (2012)  

ใช้แบบจ าลอง goal programming เพื่อท าให้ทราบถึงผลกระทบต่อผลผลิตและการจ้างงานในส่วนต่าง  ๆ ของ

เศรษฐกิจ ที่เกิดจากการลดลงของมลภาวะและความตอ้งการพลังงาน  นอกจากนี้ ด้วยความไมแ่นน่อนหรือคลุมเครอื

ของข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลบางประเภทท่ีต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ท าการตัดสินใจ  (decision 

maker) เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณน้ า เป้าหมายท่ีต้องการ(goal) เป็นต้น ท าให้มีการประยุกต์ใช ้fuzzy goal 

programming เพื่อสร้างแบบจ าลองการใชท้รัพยากรเพื่อการปลูกพืชตามฤดูกาลโดยค านงึถึงความตอ้งการของสังคม 

(Biswas et al., 2005)  fuzzy goal programming (FGP) model และ lexicographic goal programming (LGP) model  

ถูกใชร่้วมกันเพื่อการประเมินถึงโอกาสการมงีานท าในพื้นท่ีชนบท  นอกจากนี ้ผลการค านวณดว้ยการตัดสนิใจภายใต้

หลายวัตถุประสงค์ (multiple objective decision making : MODM) จะท าให้ทราบถึงอัตราการแลกเปลี่ยน (trade-off) 

เป็นค่าท่ีสะท้อนถึงความขาด แคลน (scarcity) เช่น ท่ีดิน น้ า แรงงาน พลังงาน  การแลกเปลี่ยน  (trade-off)  

จึงหมายถึงการยอมเสียสละบางสิ่งเพื่อให้ได้บางอย่างเพิ่มขึ้น โดยบางอย่างท่ีเราไม่ได้เลือกนี้ถือเป็นค่าเสียโอกาส

(opportunity cost) ถือเป็นหลักการท่ีส าคัญทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการเลือกหรือตัดสินใจใน

หลาย ๆ กรณี  เพราะฉะนัน้ สามารถกล่าวได้ว่าค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ มูลค่าของทางเลือกที่ดีท่ีสุดจาก
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-Proceeding- 

ทางเลือกที่มอียู่แต่เราไมไ่ด้เลอืก และด้วยหลักการนี้ท าให้มีหลายงานวจิัยได้ให้ความส าคัญดังเชน่ Beck et al. (2008) 

ก าหนดเป้าหมายของแผนพลังงานด้วยวิธี multi-objective optimization และแสดงการค านวณการแลกเปลี่ยน  

(trade off) ระหวา่ง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนและแนวทางตัดสินใจอย่างเหมาะสมภายใต้แนวทางเกษตรแบบแปลงใหญ่

ส าหรับการปลูกล าไยท้ังในและนอกฤดูกาล การศึกษาคร้ังนี้จึงประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 1) การตัดสินใจด้วย

วิธีการเชิงล าดับชั้นแบบคลุมครือ (Fuzzy Analysis Hierarchical Process) เพื่อให้ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญท่ีเกษตกร 

มีต่อทางเลือกในการปลูกและขายล าไย 2) การพัฒนาแบบจ าลองหลายหลายเป้าหมายแบบหลายช่วงเวลา (Multi-

goal and Multi-Period Linear Programming) ร่วมกับการหาค่ า ท่ี เหมาะสมด้ วย Extended goal programming  

แบบจ าลองท้ัง 2 นี้ถูกใช้ร่วมกันเพื่อค านวณค่าเหมาะสมของการใช้ท่ีดิน แรงงาน และน้ า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ส าคัญคือ การได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการปลูกล าไยท้ังในและนอกฤดูพร้อม  ๆ กัน ภายใต้ข้อจ ากัดของ 

ทรัพยากร ดิน น้ าและแรงงาน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เพื่อให้เกิดการวางแผนการใชพ้ื้นท่ีสามารถน าไปสู่การปฎิบัติได้จริงผู้วจิัยจึงเลือกพื้นท่ีท่ีมศีักยภาพเชิงพื้นท่ี

และคนในชุมชนมีความพร้อมและร่วมมือในการให้ข้อมูล  จากการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี ้

จังหวัดล าพูน เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยการปลูกและรูปแบบการขายล าไยส าหรับการศึกษา

ประกอบด้วย 1) ล าไยในฤดู (ขายแบบสดช่อ และรูดร่วง) 2) ล าไยนอกฤดู (ขายแบบสดช่อ และรูดร่วง)  ประชากรจึง

ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในเขต ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และเป็นเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในการ

รวมกลุ่มตามแนวทางเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีจ านวน 400 ครัวเรือน โดยเกษตรกรแต่ละรายมีพื้นท่ีการปลูกล าไย

ประมาณ 5 – 15 ไร่  เมื่อค านวณผลรวมพื้นท่ีจากกลุ่มเกษตรกรข้างต้นจึงได้พื้นท่ีเท่ากับ 4,000 ไร่ โดยประมาณ   

ซึ่งได้ท าการรวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกในช่วงปี 2559/60 และข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิท่ี

เป็นรายงานทางสถิติและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากแบบสอบถามและการประชุมแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าพารามิเตอร์ท่ีจ าเป็นในแบบจ าลอง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แนวทางการศกึษาประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญประกอบด้วย 

1) การตัดสินใจด้วยวิธีการเชิงล าดับชั้นแบบคลุมเครือ (Fuzzy Analysis Hierarchical Process: 

FAHP) เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) เพื่อช่วย

แก้ปัญหาที่มคีวามยุง่ยากและซับซ้อนในการเลอืกทางเลอืกท่ีดท่ีีสุด (Best Alternative) พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ.

1980 และมีการน าแนวคิดของทฤษฎีเซตความคลุมเครือ (Fuzzy Set Theory) เข้ามาร่วมกับกระบวนการล าดับขั้นเชิง

วเิคราะห์ภายใต้สถานการณท่ี์มีความคลุมเครอื ไมช่ัดเจนและยากต่อการก าหนดให้แนน่อน  โดยมีแนวทาง คือการให้

ล าดับความส าคัญด้วยวิธีการเปรียบเทียบเป็นคู่และใช้ชุดข้อมูลแบบคลุมเครือแทนการให้คะแนนแบบใช้ตัวเลข

ประเมินเพียงตัวเดียว (Ceilik et al., 2009) ด้วยวิธี FAHP จะท าให้ได้ค่าน้ าหนักความส าคัญส าหรับแต่ละสมการ

วัตถุประสงค์ 

 2) พัฒนาแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบหลายช่วงเวลา (Multi-Period and Multi-goal Linear 

Programming) จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมท าให้ทราบทางเลือกหรือวัตถุประสงค์ท่ีเกษตรกรต้องการบรรลุ  
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ซึ่งได้แก่ผลตอบแทนสูงสุดจาก 4 ทางเลอืก ได้แก่ ล าไยในฤดู (ขายสดช่อ)  ล าไยในฤดู(ขายรูดร่วง) ล าไยนอกฤดู(ขาย

สดช่อ) และล าไยนอกฤดู (ขายรูดร่วง)  โดยแบ่งกิจกรรมการเพาะปลูกเป็น 3 ส่วน คือกิจกรรมการดูแล เก็บเกี่ยว 

และขายผลผลิต โดยท่ีเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องของการวางแผนและแสดงถึงพลวัตรของกิจกรรมเพาะปลูกจึงก าหนด

ชว่งเวลาเป็น 3 ฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งสามารถแสดงแบบจ าลอง ได้ดังตอ่ไปน้ี    

 2.1) สมการวัตถุประสงค์ แสดงถึงสมการผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกและขายล าไยท้ัง 4 ทางเลือก  

(ตามกระบวนการท่ีได้จาก FAHP) ซึ่งมีกิจกรรมตลอดกระบวนการเพาะปลูก ประกอบด้วย การขาย (รายรับ) ต้นทุน

การปลูกพชื(ดูแลและเก็บเกี่ยว) ต้นทุนการใชแ้รงงานจ้าง และตน้ทุนการใชน้้ า แสดงเป็นสมการได้คือ 
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 2.2) สมการขอ้จ ากัด (Constraints) ประกอบด้วย 

 2.2.1) การถ่ายโอนปริมาณน้ าในชว่งหน้าแลง้และฝน 
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 2.2.2) ข้อจ ากัดการใชป้ริมาณน้ าบาดาลในชว่งฤดูแลง้และฝน 
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 2.2.3) ข้อจ ากัดพืน้ท่ีท่ีมีความเหมะสมต่อการปลูกพชืในเขตพื้นท่ีศึกษา 
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1

     


   istj s

i

Area Aland t s   

 2.2.4) ข้อจ ากัดแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้างส าหรับกิจกรรมการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพชืโดย

การใช้แรงงานในกิจกรรมของพชื i  มคี่าไมเ่กินแรงงานในครัวเรือนรวมกับแรงงานจ้าง 
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 ปริมาณแรงงานจ้างสูงสุดของพชื i  ณ เวลา t    

    ,  titHiL AHiL i t     
 2.2.5) การใชพ้ื้นท่ีเก็บเกี่ยวและพื้นท่ีการดูแลมปีริมาณไมเ่กินการใชพ้ื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก 
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โดยก าหนดให้ เซต (Sets) 

    i   คือ ประเภทของพืช i I   I = 1 ล าไยในฤดู(ขายสดช่อ)  I  = 2 ล าไยในฤดู(ขายรูดร่วง)  I  = 3  ล าไย 

        นอกฤดู(ขายสดชอ่)  I  = 4  ล าไยนอกฤดู(ขายรูดร่วง) 

    s   คือ ชนดิของดินท่ีเหมาะสม s S    S  = 1 ดินเหมาะสมล าดับหนึ่ง  S  = 2 ดินเหมาะสมล าดับสอง   

    t   คือ ช่วงเวลาการเกิดกิจกรรมทางการเกษตร t T    เดอืน 1 – 36  

    j  คือ กจิกรรมการปลูกพชืไร่ j J    J= 1 การปลูก  J= 2 การดูแล J= 3 การเก็บเกี่ยว 

   w  คือ แหล่งน้ าในพืน้ท่ีปลูกพชื  w W   W   1 คือ แหล่งน้ าชลประทานฤดูแลง้  W  2 คือ   

        แหลง่น้ าบาดาลฤดูแล้ง  W   3  แหลง่น้ าชลประทานช่วงฤดูฝน  W  4 แหลง่น้ าบาดาลฤดูฝน 

 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 

 istjArea  คือ การใชพ้ื้นท่ีของพชื i  ตามกิจกรรมการเพาะปลูก jณ เวลา t  ของดนิท่ีเหมาะสม s (หนว่ย: ไร่) 

  
istjHiLa คือ ปริมาณการใชแ้รงงานจ้าง (หน่วย : ช่ัวโมงแรงงาน) 

  
istjHiW คือ ปริมาณการใชน้้ าบาดาลในช่วงฤดูแล้งและฤดฝูน ณ เวลา t  (หนว่ย : ลูกบาศก์เมตร)         

  
twTrW คือ ผลตา่งของปริมาณน้ าชลประทานท่ีมีอยูก่ับน้ าท่ีถูกใชใ้นกิจกรรมทางการเกษตร ณ t  เวลา     

              (หนว่ย :  ลูกบาศก์เมตร) 

  
( 1)t wTrW 

คือ ปริมาณน้ าชลประทานท่ีถูกถ่ายโอนมาจากเวลา  t   (หนว่ย :  ลูกบาศกเ์มตร) 
   

itHiL  คือ ปริมาณแรงงานจ้าง ณ เวลา  t  (หนว่ย :  ชั่วโมงแรงงาน) 

     ค่าคงที่ (Constants) 

    twWatQ  คือ ปริมาณทรัพยากรน้ าจากชลประทาน (หนว่ย : ลูกบาศก์เมตร) 

 wWQR    คือ ปริมาณทรัพยากรน้ าบาดาลในช่วงฤดูแล้งและฝน (หนว่ย : ลูกบาศก์เมตร) 

    
sAland  คือ ขนาดของพืน้เหมาะสมจากการรวมกลุม่ของเกษตรกร (หนว่ย : ไร่) 

       iY       คือ ผลผลิตเฉลี่ยตอ่ไร่ของพชื i  (หนว่ย : กิโลกรัม/ไร่) 

      
tAL     คือ ปริมาณแรงงานในครัวเรือน ณ เวลา t   (หนว่ย: ช่ัวโมงแรงงาน)  

      tAHiL  คือ ปริมาณแรงงงานจา้งท่ีมีในพื้นท่ีเพาะปลูก ณ เวลา t  (หนว่ย : ชั่วโมงแรงงาน ) 
 

 เพื่อศึกษาผลกระทบจากความคลุมครือของปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ราคาผลผลิต และปริมาณแรงงาน)  และ

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (ปริมาณน้ า และผลผลิตพืช) ต่อผลตอบแทนและการจัดสรรทรัพยากร การศึกษาคร้ังนี้อาศัยการ

ก าหนดฟังก์ช่ันความเป็นสมาชกิแบบ Fuzzy min membership function ให้กับพารามิเตอร์ท่ีมีความคลุมเครอื ซึ่งในท่ีน้ี

ก าหนดให้   เป็นพารามิเตอร์ควบคุมกล่าวคือเมื่อ  มีค่าเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้ 1  แสดงถึง การมองโลกในแง่ร้าย

(pessimistic) แต่มีความเป็นไปได้ในโลกความเป็นจริง (เช่น ราคาผลผลิตตกต่ า  ปริมาณแรงงานลดลง เกิดภัยแล้ง 

และผลผลิตตกต่ า) แต่เมื่อ มีค่าเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้ 0 เป็นการมองโลกในแง่ดี (optimism) แต่เป็นไปได้ยากในโลก

ความเป็นจริง (เชน่ ราคาผลผลิตสูงขึ้น ปริมาณแรงงานเพิ่มขึ้น  ปริมาณน้ าสมบูรณ์ และ ผลผลิตด)ี   

   3) การหาค่าที่เหมาะสมด้วย Extended goal programming  เนื่องจากผลการค านวณด้วยแบบจ าลอง

หลายเปา้หมายแบบหลายช่วงเวลาสามารถให้ค่าการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักพาเรโต (pareto) ได้

อย่างมากมาย  และอาจจะท าให้เกิดความไมส่มดุลของค าตอบ กล่าวคือมีเพียงพืชท่ีมีประสิทธิภาพของผลตอบแทน

เท่านั้นท่ีถูกเลือกให้เกิดการเพาะปลูก  เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดหลักเกณฑ์ในการเลือกผลลัพธ์อย่างเหมาะสม  จึง
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อาศัยแบบจ าลอง Extended GP (EGP) ร่วมในการค านวณ  ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล

ระหว่างปรัชญาความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) กับปรัชญาความเท่าเทียม(equity) ดังมีสมการตอ่ไปน้ี 

 

 

  

              (7) 

 

 

 

  โดยท่ี   เป็นพารามิเตอร์ควบคุมนั่นคือ ถ้า 0   เราจะได้ฟังก์ชั่นความส าเร็จท่ีมีความเท่าเทียมกันสูงสุด

(maximum equity) แตถ่้า 1   จะได้ฟังก์ช่ันความส าเร็จที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด (maximum efficiency)  ซึ่งการถ่วง

น้ าหนักด้วยค่า     ในช่วง (0,1) ท าให้ได้ค าตอบท่ีอยู่ระหว่าง Chebyshev goal programming (CGP) ( 0   หรือ 

Minmax goal programming) กับ weighted goal programming (WGP)  ( 1  )  ดังนั้น แบบจ าลอง EGP สามารถ

แสดงให้เห็นถึงส่วนผสมระหว่างสองสิ่งท่ีตรงกันข้าม คือ ประสิทธิภาพ(efficiency) กับ ความเท่าเทียม (balance or 

equity) บนพื้นฐานของความส าเร็จตามเป้าหมาย  ส าหรับ iw  คือ ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญส าหรับสมการ

วัตถุประสงค์ท่ี i   ซึ่งค านวณได้จากวิธี FAHP จากขั้นตอนท่ีผ่านมา     
 

ผลการวิจัย  

การตัดสินใจด้วยวธิีการเชงิล าดับชัน้ (Fuzzy Analysis Hierarchical Process: FAHP)  

 จากการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัด

ล าพูนประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ตัวแทนจากภาครัฐบาลได้แก่ เกษตรต าบล และองค์การบริหารส่วน

ต าบล ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา  การจัดประชุมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดน้ าหนัก

ความส าคัญให้กับรูปแบบการปลูกล าไย  ซึ่งถือเป็นทางเลือกส าคัญต่อการสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกร  

โดยอาศัยวธีิ FAHP ท าให้ได้แผนภาพเชงิล าดับชัน้ และค่าน้ าหนักการตัดสนิใจแสดงได้ดัง Figure 1 

 จาก Figure 1 การบรรลุเป้าหมาย (goal) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล าไยแปลงใหญ่  มีหลักเกณฑ์ (criteria) 

ส าคัญประกอบด้วย เศรษฐกิจและสังคม (ES)  มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ 0.83 มากกว่าสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม (ENV) ท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.17  และเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ย่อย (sub-criteria) ผลการค านวณแสดงให้

เห็นว่าในด้านของหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  เกษตรกรให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์ย่อยทางราคา  (P)  

มากท่ีสุด  รองลงมาคือ อุปสงค์ (De) ของตลาด (ด้วยค่าความสอดคล้อง (CR) เท่ากับ 0.006) ส่วนหลักเกณฑ์ทาง

สิ่งแวดล้อม (ENV) เกษตรกรให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์ย่อยด้านอุปทานและอุปสงค์น้ า  (WDS) มากท่ีสุด    

รองลงมาคือ สภาพอากาศ (W)  ซึ่งท้ัง 2 หลักเกณฑ์นี้มีน้ าหนักความส าคัญไมแ่ตกตา่งกันและมีความสัมพันธ์ต่อกัน

อย่างมาก  เนื่องจากสภาพอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ าฝนซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลผลิตล าไย 
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Figure 1  Hierarchical analysis to stabilize the yield of longan (Mae Tuen, Li District, Lumphun Province) 
   

 จากหลักเกณฑ์ย่อย (sub-criteria) ข้างต้นและกระบวนการเปรียบเทียบเป็นคู่  (pairwise comparison)   

น าไปสู่ทางเลือกและค่าน้ าหนักความส าคัญ ได้แก่ 1) การปลูกล าไยในฤดูกาลและขายผลผลิตแบบสดช่อ  (InF)  

(ค่าน้ าหนัก 0.23)  2) การปลูกล าไยในฤดูกาลและขายผลผลิตแบบรูดร่วงหรือแปรรูป ( InP) (ค่าน้ าหนัก 0.21)  

3) การปลูกล าไยนอกฤดูกาลและขายผลผลิตแบบสดช่อ (OfF) (ค่าน้ าหนัก 0.33) และ 4) การปลูกล าไยนอกฤดูกาล

และขายผลผลิตแบบรูดร่วงหรือแปรรูป (OfP) (ค่าน้ าหนัก 0.26) ผลการศึกษาท่ีได้นี้แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ 

(criteria) ทางเศรษฐกิจมคีวามส าคัญต่อเกษตรกรเป็นอยา่งมากและส่งผลตอ่ทางเลือกท่ี 3 ด้วยน้ าหนักมากถึงร้อยละ 

33 เนื่องจากการขายล าไยสดนอกฤดูเก็บ (เกี่ยวเดือน มิถุนายน ปีการเพาะปลูก 59/60) มีราคาขายเฉลี่ย 15 – 32 

บาท/กิโลกรัม  ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนให้เกษตกรได้มากกว่าล าไยในฤดูและการขายในแบบรูดล่วง  นอกจากนี้  

การเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูในช่วงเดือนมิถุนายนสามารถลดปัญหาศัตรูพืชประเภทค้างคาว  ประกอบกับผลผลิต

ออกสู่ตลาดจ านวนน้อยท าให้ราคาขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการขายล าไยในฤดู (ช่วงเดือนสิงหาคม)  ส าหรับการ

ขายแบบรูดร่วงนั้นแมจ้ะมีตน้ทุนการเก็บเกี่ยวต่ ากวา่แบบมัดช่อแต่มักจะถูกกดราคารับซื้อจากพอ่ค้าคนกลาง (“ล้ง”) 

ค่อนข้างมาก รวมถึงการคัดเกรดล าไยจากเคร่ืองจักรท่ีไม่มีความยุติธรรมส่งผลให้ขายผลผลิตได้ในราคาต่ า   

(ส่วนใหญ่คัดเกรดได้ A  B  และ C ขณะท่ีเกรด AA มีจ านวนน้อยมาก)  โดยค่าน้ าหนักความส าคัญของทางเลือกท้ัง  

4 ท่ีค านวณได้ข้างต้นจะถูกน าไปถ่วงน้ าหนักความส าคัญให้กับสมการวัตถุประสงค์ในแบบจ าลอง Extended goal 

programming (EGP) ต่อไป       

การโปรแกรมเชิงเส้นแบบจ าลองหลายวัตถุประสงค์แบบหลายช่วงเวลา (Multi-objective and Multi-

Period Linear Programming)  ค่าสัมประสิทธิ์ส าคัญและค่าคงที่ต่าง ๆ      

 จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามและการประชุมแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียรวมถึงข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ เกษตรต าบล กรมพัฒนาท่ีดิน กรมทรัพยากรน้ า 

และกรมทรัพยากรการเกษตร ท าให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิส าคัญและค่าคงท่ีต่าง ๆ เพื่อใช้ร่วมกับแบบจ าลองหลาย

วัตถุประสงค์แบบหลายช่วงเวลา ดังนี ้ 

 

เป้าหมาย 
(goal) 

หลักเกณฑ์ 
(criteria) 

 

หลักเกณฑ์ย่อย 

(sub-criteria) 

ทางเลือก 
(alternative) 
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 ราคาขายผลผลิตล าไย(
itP ) ราคาท่ีเกษตรกรแต่ละสวนเคยได้รับจากพ่อค้าคนกลางมีความไม่แน่นอน 

ขึน้อยูก่ับคุณภาพและการต่อรองของแตล่ะสวน  ด้วยการสัมภาษณ์ราคาขายในปีการเพาะปลูก 2556 – 2558 ท าให้

ได้ช่วงราคา คือ ราคาล าไยในฤดู (สดช่อ) 10 – 30 บาท/กิโลกรัม  ล าไยในฤดู (รูดร่วง) 10 – 25 บาท/กิโลกรัม  ล าไย

นอกฤดู (สดช่อ) 15 – 32 บาท/กิโลกรัม และล าไยนอกฤดู (รูดร่วง) 15 – 25 บาท/กิโลกรัม 

 ปริมาณน้ าชลประทาน ( )twWatQ น้ าบาดาล ( )wWQR และพื้นที่ทางการเกษตร ( )sAland เนื่องจาก

พื้นท่ีศึกษาอยู่ในเขตชลประทาน  เกษตรกรจึงไม่ค่อยมีปัญหาการขาดแคลนน้ า  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่

แน่นอนจากสภาพอากาศจึงก าหนดให้ปริมาณน้ ามีลักษณะคลุมเครือ (fuzzy data) และจากการสัมภาษณ์เกษตรกร

และผู้เชี่ยวชาญระบบน้ าชลประทาน การศึกษาคร้ังนี้จึงก าหนดให้ปริมาณน้ าเป็นช่วงข้อมูลโดยประมาณ 200,000 – 

500,000 ลูกบาก์ศเมตร เช่นเดียวกันกับปริมาณน้ าบาดาลได้ก าหนดให้มีปริมาณไม่เกิน 50,000 ลูกบาศก์เมตร 

เนื่องจากยังมีเกษตรกรกรบางส่วนใช้น้ าบาดาลในกิจกรรมทางการเกษตรเมื่อเกิดภัยแล้ง  ในส่วนของ พื้นท่ีทาง

การเกษตรนัน้ขนาดพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ ต้องเป็นชุดดินท่ีมคีวามเหมาะสมต่อการปลูก

ล าไยตั้งแต่เหมาะสมปานกลางจนถึงระดับสูง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2550)  และเป็นพื้นท่ีท่ีได้จากการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรจ านวน 400 ครัวเรือน รวมเป็นพืน้ท่ีโดยประมาณ 4,000 ไร่   

 ปริมาณแรงงานในครัวเรือน ( )tAL และจ้าง ( )tAHiL    แรงงานการปลูกล าไยใน ต.แมต่นื แบ่งออกได้เป็น 

2 ส่วน คือแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้าง  จากการประชุมแบบมสี่วนร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและผู้มสี่วนได้เสีย

ในพื้นท่ีพบว่า  จ านวนครัวเรือนท่ีคาดว่ามีความพร้อมในการใช้แรงงานครัวเรือนในกระบวนการเพาะปลูกมีจ านวณ 

25 – 100 ครัวเรือน (จากเกษตรผู้ปลูกล าไยท้ังสิน้ 400 ครัวเรือน) สามารถคิดเป็นจ านวนชั่วโมงแรงงานในครัวเรือน

ได้เท่ากับ 8,000-32,000 ชั่วโมงแรงงาน/เดือน (ก าหนดให้แต่ละครัวเรือนมีแรงงานภาคเกษตรจ านวน 2 คน และ

เกษตกรท างาน 8 ชั่วโมง/วัน เป็นเวลา 20 วัน/เดือน)  นอกจากนี้ แรงงานจ้างในพื้นท่ีมีจ านวนไม่แน่นอนแต่สามารถ

คาดการณ์ได้ว่ามีจ านวน 25 – 200 คน ซึ่งสามารถค านวนเป็นชั่วโมงแรงงานได้ประมาณ 4,000 – 32,000 ชั่วโมง

แรงงาน/เดือน ส่วนของต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ( )tCH  ค านวณจากอัตราค่าแรงขั้นต่ าต่อวันท่ีประกาศใช้ 

โดยกระทรวงแรงงานปี พ.ศ 2556 มีอัตราเท่ากับ 300 บาท/วัน  ด้วยการท างานเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ท าให้ค านวณ

เป็นอัตราค่าจ้างตอ่ช่ัวโมงเท่ากับ  37.5 บาท/ชั่วโมง 

 ต้นทุนการผลิตของพืช ( )itCl  ปริมาณการใช้แรงงาน ( )ijLQ และปริมาณผลผลิตล าไย ( )tY  การ 

เพาะปลูกล าไยตามทางเลือกท้ัง 4  จ าแนกตามกิจกรรมได้ คือ การดูแล1 (การให้น้ าและก าจัดศัตรูพืช) การดูแล  

2 (การให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่น ๆ) และการเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่ง(ค่าแรงงาน)  ส่วนปริมาณผลผลิตล าไยนั้นเนื่องจาก

ทักษะความช านาญและเงินทุนในการดูแลของเกษตรกรท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความ

ไมแ่นน่อน  จากการสัมภาษณ์เกษตกรสามารถคาดประมาณชว่งขอ้มูลได้แสดงดัง Table 1 

อัตราการใช้น้ าของพืช ( )stjCWU และต้นทุนการใช้น้ า ( )tCW  ข้อมูลส่วนนี้ได้จากผลการศึกษาของกรม

ชลประทานปี พ.ศ.2554 ท่ีได้ศึกษาถึงปริมาณความต้องการใช้น้ าชลประทานเพื่อการเพาะปลูกล าไยของจังหวัดล าพนู 

และเนื่องจากเกษตรกรมีต้นทุนการใชน้้ าต่ ามากในท่ีน้ีก าหนดให้เท่ากับ 0.01 บาท/ลิตร 
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Figure 3 Land Usage at  lamda 1
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Table 1  Average Cost and Labor usage for Longan Cultivation 

                Longan 

      Average cost(baht/rai) 

( )itCl  

Yield(kilogram/r

ai) ( )tY  

Labor Used (man-

hour/rai) ( )ijLQ  

Plant 

care 1 

Plant 

care 2 

   Harvest  Plant 

care 1 

Plant 

care 2 

 Harvest 

In-season (high quality) 630.2 945.1 2,553.7 650 - 800 30.4 20.8 8.1 

In-season (non-high quality) 621.3 943.6 2,032.1 650 – 900 28.5 18.4 6.5 

Off-season (high quality) 646.4 963.5 2,587.2 600 - 850 30.4 20.8 8.2 

Off-season (non-high quality) 640.6 959.2 1,956 600 - 800 29.3 21.6 7.2 

Source : calculated from field survey. 
 

การบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนของเกษตรกรและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

แนวทางการวางแผนการใช้ทรัพยากร (ท่ีดิน  ปริมาณน้ า และแรงงาน)ร่วมกันของเกษตรกรตามแนวทาง

เกษตรแปลงใหญ่  เพื่อการบรรลุเป้าหมายด้านผลตอบแทนจากทางเลอืกในการปลูกล าไยในฤดู (ขายแบบสดช่อ และ

รูดร่วง)  และล าไยนอกฤดู (ขายแบบสดช่อ และรูดร่วง)  ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์  (multiple criteria 

decision making : MCDM) สามารถแสดงผลการค านวณได้ดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

จาก Figure 2 แสดงสถานการณ์  (scenario) เมื่อชุมชนต้องการมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) ของ

ผลตอบแทนสูงขึ้น (  เพิ่มขึ้นจาก 0 จนเข้าใกล้ 1)  ส่งผลให้พืชท่ีมีความได้เปรียบด้านผลตอบแทน เช่น ล าไยนอก

ฤดูกาลและขายผลผลิตแบบสดช่อ(OfF1) มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดอัตราการแลกเปลี่ยน (trade-

offs) ที่ชว่ง 0.75 0.80    กล่าวคือ ผลตอบแทนท่ีลดลง 1 บาท จากการขาย ล าไยในฤดู (ขายสดช่อ) ล าไยในฤดู

(ขายรูดร่วง) และล าไยนอกฤดู (ขายรูดร่วง) ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการขาย ล าไยนอกฤดู  (ขายสดช่อ) สูงขึ้น

ทดแทนเท่ากับ 2.84 , 5.28 และ 1.87 ตามล าดับ นอกจากนี้ การมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) ท่ีสูงขึ้นส่งผลให้

การใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตลดลง เช่น การใชท่ี้ดนิและแรงงาน แต่เกษตรกรยังคงได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นถึง 

46,212 บาท/ปี พจิารณาได้จากผลการค านวณท่ีระดับ 1  และ 0.75   เทียบกับท่ีระดับ 0.05  (Table 2) 
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Table 2 Results of calculations using inputs and resources compared to current data 

 Current Calculation results from the model 

    0.05    0.75   1  
1. Total area of farmer group (rai)  

2. Water demand for longan cultivation 

(million cubic meters/month) 

3. Labor demand hiring (person/month) 

4. Agricultural household returns (Baht/year) 

4,000 

- 

 

- 

42,840 

1,923 - 3,846 

0.04 – 1.49 

 

33 - 233 

6,073 – 26,042 

1,276 – 3,789 

0.04 – 1.47 

 

33 - 229 

1,939 – 46,212 

1,276 - 3,789 

0.04 – 1.47 

 

33 - 229 

1,939 – 46,212 
Source : calculated from field survey. 

 

เพราะฉะนั้น ถ้าก าหนดให้เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกันตามแนวทางเกษตรกรรมแปลงใหญ่  ต้องการผลิตโดย

มุง่เน้นความมีประสิทธิภาพของผลตอบแทนสูงสุด (efficiency) ( 1 ) จะส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ ท่ีดิน 

แรงงาน และน้ า อยา่งเหมาะสม (optimal) แสดงดัง Figure 3 กล่าวคือเกิดการใช้ท่ีดินเพื่อปลูกล าไยนอกฤดู (ขายสด

ช่อ) (OF1N1) สูงสุด ตลอดท้ัง 3 ปี ของการวางแผนการผลิต  รองลงมาคือ ล าไยในฤดู (ขายสดช่อ) (IF1N1)  ล าดับ

สาม ได้แก่ ล าไยในฤดู (ขายรูดร่วง) (IP1N1) และสุดทา้ยคือ ล าไยนอกฤดู (ขายรูดร่วง) (OP1N1) โดยท่ีความตอ้งการใช้

แรงงานและน้ านัน้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการใช้ท่ีดิน  และแรงงานส่วนใหญ่ถูกใชใ้นกิจกรรม

การเก็บเกี่ยวโดยเพาะอย่างยิ่งการขายล าไยแบบสดช่อท่ีต้องใช้แรงงานท่ีมีทักษะค่อนข้างสูงจึงส่งผลต่อต้นทุนการ

ผลิตล าไยเพิ่มขึ้นด้วย 

ผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือความคลุมครือจากปัจจัยทางเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ได้แก่ ราคาผลผลิต และปริมาณ

แรงงาน) และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ปริมาณน้ า และผลผลิตล าไย) (Figure 4) พบวา่การขาดแคลนแรงงานจ้าง

ในช่วงไตรมาสท่ี 1 (LaQM1) ส่งผลต่อผลตอบแทนเกษตรกรมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการขาดแคลนแรงงานชว่งเวลาอื่น

(LaQM4, LaQM7, LaQM10)  ส่วนความไม่แน่นอนของราคาล าไยน้ัน ราคาล าไยนอกฤดู (ขายสดช่อ) (OfF1P) ส่งผลต่อ

ความไม่นอนของผลตอบแทนมากท่ีสุด  เนื่องจาก การให้น้ าหนักความส าคัญเป็นอันดับแรกของเกษตรกร(จากวิธี 

FAHP)  ท าให้เกิดความเสี่ยงตอ่ผลตอบแทนสูงกวา่ทางเลอืกอื่น(สังเกตจาก Figure 4 เส้นประ ท่ีระดับราคาต่ าลงหรือ 

0.25  ) แต่อย่างไรก็ตามการปลูกล าไยนอกฤดู (ขายสดช่อ) สามารถสร้างผลตอบแทนสูงท่ีสุดในสถานะการณ์

ราคาล าไยสูงขึน้หรือการมองโลกในแงด่ี (เมื่อ 0.25  )  

ส าหรับผลกระทบจากความไม่แนน่อนของสภาวะแวดลอ้มในดา้นผลผลิตพืช (Yie) ส่งผลตอ่ผลตอบแทนของ

เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าผลกระทบจากปัจจัยราคาและแรงงาน (เมื่อ  มีค่าสูงขึ้นหรือผลผลิต

ตกต่ าลง สังเกตจาก Figure 4 เส้นไข่ปลา)  ในทางกลับกันผลผลิตล าไยท่ีสูงขึ้นจะส่งผลต่อผลตอบแทนโดยรวมของ

เกษตรกรได้อย่างชัดเจน  ซึ่งผลตอบแทนสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 96,606 บาท/ปี (ท่ีระดับ = 0.05) ในขณะท่ี

ปริมาณน้ า (WaQM4) ส่งผลไม่มากเนื่องจากพื้นท่ีศึกษาอยู่ในเขตชลปะทานจึงมีน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่จะ

เร่ิมส่งผลตอ่ผลตอบแทนอยา่งสังเกตได้เมื่อ  > 0.85 
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วิจารณ์  
 เกษตรกรมีความสนใจในโครงการเกษตรแปลงใหญ่แต่ยังขาดความรู้และความเขา้ใจต่อรูปแบบการรวมกลุ่ม

และแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและทรัพยากรร่วมกัน  ดังนั้น การศึกษาในคร้ังนี้ได้อาศัยวิธีการเชิง

ล าดับชั้นแบบคลุมครือ  ร่วมกับแบบจ าลองหลายเป้าหมายแบบหลายช่วงเวลา  ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้วิธี

ข้างต้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Biswas and Pal (2005) นั่นคือ การได้แนวทางเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจ (decision support) ต่อการใช้ท่ีดิน แรงงาน และน้ า ตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเพาะปลูกและ

ความต้องการของตลาด  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และผลการค านวณจากแบบจ าลองแสดงให้เห็นถึง

แนวโน้มการใช้ทรัพยากรไปเพื่อการปลูกและขายล าไยแบบสดช่อ (ท้ังนอกและในฤดู) มากขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนกับ

การใช้ทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกล าไยแบบรูดร่วงน้อยลง (มุ่งเน้นประสิทธิภาพมากกว่าความเท่าเทียม)  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาล าไยสู่ความยั่งยืนของ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ (2555)  

ท่ีประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการปลูกล าไยคุณภาพหรือล าไยอินทรีย์ (ล าไยสดช่อขนาด AA) 2) ลดต้นทุนการผลิต  

3) มุ่งเน้นตลาดล าไยนอกฤดูมากขึ้น  นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยน  ระหว่างผลตอบแทนจากการปลูกล าไยสดช่อกับ

ล าไยแบบรูดร่วง  ได้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะผกผันต่อกันระหว่างความเท่าเทียมกับความมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับการศกึษาของ Okun (1975) ท่ีกล่าวว่า การเพิ่มขึน้ของประสิทธภิาพต้องแลกเปลี่ยนด้วยการ

ลดความเท่าเทียมของผลตอบแทน  นอกจากนี้ ประโยชน์ท่ีได้จากการวิเคราะห์การแลก เปลี่ยน  ยังมีส่วนช่วย

สนับสนุนตอ่การอภิปรายผลลัพธ์ในเชงิลึกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณท่ี์ผู้ท าการตัดสนิใจมเีป้าหมายหลายอยา่ง

ท่ีต้องการบรรลุภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากร (McCown, 2002) และผลการศึกษายังได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ปัจจัย

การผลิตและทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักพาเรโต 
 

สรุปผล 
 ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการปลูกล าไยนอกฤดูและมุ่งเน้นคุณภาพหรือการขายแบบสดช่อแม้จะ

สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด  แต่ก็เสี่ยงต่อการลดลงของผลตอบแทนอย่างมากถ้าราคาล าไยนอกฤดูตกต่ า  

ดังนัน้ การค านึงถึงความเท่าเทียม คือ การผลิตท่ีหลากหลายในสัดส่วนท่ีเหมาะสมถือเป็นแนวทางช่วยลดความเสี่ยง

ลงได้  กล่าวคือ เกษตรกรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ควรวางแผนผลิตท้ังล าไยในและนอกฤดูด้วยการมุ่งเน้น

คุณภาพมากกว่าปริมาณ  และภาครัฐบาลควรต้องให้ความส าคัญกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศด้วยการ
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พัฒนาเทคโนโลยี big data ร่วมกับการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อให้ได้ค่าพารามเิตอร์ (ค่าคาดประมาณของผลผลิต

ล าไยและปริมาณน้ า) ท่ีน่าเชื่อถือและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะท าให้แบบจ าลองท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังนี้มี

ประสิทธิภาพตอ่การช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ควรศกึษาถึงแนวทางและปัจจัยการเสริมสร้างการ

รวมกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยนื 
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บทคัดยอ  
การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับความรู ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐาน การศึกษา

ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: (IES2) ของภาควิชาการบัญชี สถาบันการ อาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีของ ภาค วิชาการบัญช ี

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักศึกษาช้ันปสุดทาย (ระบบ 

ตอเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ านวน 253 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชวิเคราะหข

อมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาช้ันปสุดทาย (ระบบตอเนื่อง) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีระดับความรูและ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ 

ฉบับท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ความสามารถเชิงเทคนิค อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงล าดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ดานกฎหมายและขอบังคับทางธุรกิจ  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจและองคกร นอกจากนั้น ผลการวิจัย พบวา ความคาดหวัง

ในการประกอบอาชีพทางการบัญชี จ านวนมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ อาจารยบัญชีของสถาบันการศึกษาภาครัฐ

และเอกชน จ านวน 72 คน เจาหนาที่การเงินและบัญชี จ านวน 63 คน และนักบัญชีบริหาร จ านวน 44 คน สวนความ

คาดหวังนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาไมมีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีคือผูตรวจสอบบัญชีสหกรณและ

ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน เปดส านักงานรับท าบัญชแีละใหค าปรึกษาดานบัญชีและภาษี  

                                           
1 คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
1 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, Maha Sarakham Province 44150  
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ค าส าคัญ:   ความรู, ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับท่ี 2,                   

ความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญช ี 
 

Abstract  

The objectives of this research were:   1)  to study the level of knowledge and technical ability in 

accordance with the International Education Standard Volume No. 2. (International Education Standards 2: IES2) 

of Department of Accounting Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission, and  2)  to 

study the expectations of careers in accounting of the two-year students of Department of Accounting 

Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission. The population used in this research was 

253 final year students of the Department of Accounting Northeastern Vocational Institute 3, vocational 

education commission. The research instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that the final year students of the 

Department of Accounting Northeastern Vocational Institute 3, vocational education commission had a level of 

knowledge and technical ability in accordance with the international education standard volume No. 2 at a high 

level. When considering score of each area. The scores of the top three areas are given as follows: legal and 

business regulations, and business environment and organization.  Furthermore, the results of the research 

showed that the expectation of accounting professions is the top three results are as follows:  faculty of 

accounting for public and private education institutions 72 people, the company's financial and 63 people, and 

the management accountant was 44 people. The minimum expectation is students do not have the expectation 

of cooperative auditor, and private business, for example opening the accounting officer, and consulting 

accounting and taxation.  
 

Keywords:   Knowledge, Technical ability in accordance with international education standards volume no. 2, 

Expectations of careers in accounting 
 

บทน า 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562  

ออกตามความในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนด

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) ของสภาวิชาชีพบัญช ี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นมาตรฐานทางการบัญช ีท่ีน ามาใช้เป็นขอบเขตในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อศึกษาระดับความรู้และเพื่อศึกษาความ

คาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศกึษา 
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-Proceeding- 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้น ในปี

การศึกษา 2562 เป็นช่วงเวลาท่ีใช้หลักสูตรนี้ครบ 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 

2562เพื่อให้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความทันสมัยสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ( International Education 

Standards: IES) โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 ( International Education 

Standards 2 : IES2) มุ่งเน้นการก าหนดความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค  ที่ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชี คือบุคคล 

ผู้เร่ิมเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาวิชาชีพระยะเร่ิมแรก ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพ

เร่ิมแรก คือการเรียนรู้และการพัฒนาท่ี ผู้ท่ีมุ่งมั่นประกอบวิชาชีพได้พัฒนาความรู้ความสามารถเป็นอันดับแรกไป 

สู่การปฏิบัติตาม ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

ความสามารถเชงิเทคนิค จ านวน 11 ประเด็นดังน้ี 1. การบัญชกีารเงินและการรายงานทางการเงิน 2. การบัญชบีริหาร  

3. การเงินและการบริหารการเงิน 4. ภาษีอากร 5. การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 6. การก ากับดูแล  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7.กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 10. เศรษฐศาสตร์ 11. กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

และการพัฒนาของผู้มุ่งม่ันประกอบวิชาชพีบัญช ี(สภาวิชาชพีบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)  

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Learning 

Outcome) ตามวิชาชีพท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ได้กล่าวไว้ว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญช ี  

ไดตามพระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัตวิชิาชีพบัญช ีพ.ศ. ๒๕๔๗ และวิชาชพีอ่ืนท่ีเกี่ยวข

อง  ทั้งในลักษณะของ การประกอบวิชาชีพอิสระ และการท างานในองค์กรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

จ านวน 11 อาชีพ ประกอบด้วย  1. สมุห์บัญชีหรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. ผู้ท าบัญชี 3.  เจ้าหน้าท่ี

การเงินและบัญชี 4. นักบัญชีบริหาร 5. ผู้วางระบบบัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี 6. ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต 7. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 8. ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน 9. ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

10. อาจารย์บัญชีของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน และ 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดส านักงานรับท า

บัญชแีละให้ค าปรึกษาด้านบัญชแีละภาษี  

จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี  2 ( International Education Standards 2 : IES2) เพื่ อวัดผลระดับความ รู้ 

ความสามารถเชิงเทคนิคท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 

(International Education Standards 2: IES2) นอกจากนี้ งานวจิัยนี้ ยังสนใจศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพ

ทางการบัญชี เพื่อตรวจสอบจ านวนและประเภทของอาชีพท่ีนักศึกษาคาดว่าจะประกอบอาชีพในอนาคต  
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-Proceeding- 

โดยผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง)  ของ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กัลยา วานชิยบั์ญชา (2542 : เว็บไซต์ ) ได้ให้ความหมายของ การเลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งโดยพิจารณาจากการตัดสินในของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวจิัย การเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตอ้งอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ใน

เร่ืองนัน้ๆของผู้ท าวิจัย การเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบนี้มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนนึ่งวา่ Judgement sampling  

Satoshi Sugahara, Greg Boland(2554) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการน ามาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศตอ่การรับรู้ถึงความส าคัญของการจัดท าบัญชกีารศึกษาทั่วโลกของนักบัญชญีี่ปุ่น พบวา่ มาตรฐานการศกึษา

ระหว่างประเทศ (IES) สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบภายในสถาบันการบัญชีของญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วธีิวิทยาการวจิัย 

บุญรวย นะเป๋า (2556) ได้ท าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าสมรรถนะตามหลักมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ซึ่งด้านความรู้ ได้แก่ 

ความรู้ด้านบัญชี การเงินและความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือความรู้ด้านค่านิยม จรรยาบรรณและทัศคติทางวิชาชีพ ความรู้

ด้านองค์กรและธุรกิจได้แก่ ความรู้ด้านโครงสร้างขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กร ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้แก่การน าระบบ สารสนเทศมาใชใ้นงานดา้นบัญชเีพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน การปฏบัิตงิาน 

ดวงพร สุนทรสรณ์ (2556):บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านการบัญชีในวิทยาลัย

อาชีวศกึษาต่อมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ีจากผลการศกึษาครูผู้สอนด้านการ

บัญชีเห็นด้วยกับการน ามาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการจัดหลักสูตร 

การศึกษาสาขาวชิาการบัญช ีของวทิยาลัยอาชีวศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดับมาก  

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเลือก

ประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทยของนิสิตนักศึกษาท่ีจบการศึกษาด้านการบัญชี พบว่า การเลือกประกอบอาชีพ

ของบัญชีบัณฑิตไทยภายหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 69.70 ท างานด้านบัญชี และร้อยละ 30.30 ไม่ได้ท างานด้าน

บัญช ีซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งของผู้ท างานด้านบัญชีหรือร้อยละ 50.0 ปฏบัิติงานในต าแหนง่ผู้ท าบัญชี และเพียงร้อยละ 

14.10 ท างานในสายตรวจสอบบัญชผีู้วิจัยก าหนดรายละเอยีดการด าเนนิการวิจัย ดังนี้ 
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-Proceeding- 

ประชากร  

ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสาเหตุท่ีผู้วิจัย

เลอืกนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย เพราะนักศกึษากลุ่มนี้ก าลังจะส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรีหรือเป็นการสิ้นสุดการ

พัฒนาวิชาชีพระยะเร่ิมแรก ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 ( International Education 

Standards 2: IES2) มุ่งเน้นการก าหนดความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค จ านวน 253 คน โดยการก าหนดกลุ่ม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง,กัลยา วานิชย์บัญชา (2542 : เว็บไซต์ ) 

เพื่อให้สอดคล้องกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควชิาการบัญชสีถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ เกิดจากการศึกษาแนวคิดความรู้ ความสามารถตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International 

Education Standards 2: IES2) ประกอบด้วย นอกจากนี้ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี อ้างถึง

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามวิชาชีพท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(มคอ.2) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ภาค

วิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา  เกรด

เฉลี่ย ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบัน ทุนการศึกษา รายได้ต่อเดือน กลุ่มสาขาวิชา ประสบการณ์

ในการฝึกงาน และความสามารถพเิศษ 

ตอนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) 

และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 ( International Education Standards 2: IES2) ลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 47 ข้อ ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทาง

การเงิน จ านวน 6 ข้อ  ด้านการบัญชีบริหาร จ านวน 5 ข้อ  ด้านการเงินและการบริหารการเงิน จ านวน 6 ข้อ ด้าน

ภาษีอากร จ านวน 4 ข้อ ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น จ านวน 5 ข้อ  ด้านการก ากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จ านวน 4 ข้อ  ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ จ านวน 3 ข้อ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 3 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร จ านวน 3 ข้อ ด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 ข้อ 

และด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ จ านวน 5 ข้อ   

ตอนท่ี 3 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาการบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย    

1. สมุห์บัญชีหรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. ผู้ท าบัญชี 3. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 4. นักบัญชีบริหาร    

5. ผู้วางระบบบัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี 6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษี

อากร 8. ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน 9. ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  10. อาจารย์ บัญชีของ

สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน และ 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้ค าปรึกษา

ด้านบัญชแีละภาษี 
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-Proceeding- 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการใชแ้บบสอบถามเร่ืองความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค และความคาดหวัง

ในการประกอบอาชีพทางการบัญชี และได้รับข้อมูลมาจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในจ านวนท้ังสิ้น 253 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการในช่วงระหว่างเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 และความ

คาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผู้ศึกษาตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิง

เทคนิคของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการ

อาชวีศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 (2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชีของนักศกึษา

ชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชากร จ านวน 253 ชุด มาด าเนินการวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบ่งดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนินักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตภาค

วชิาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลักสถิติเชงิพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) 

และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอ

ข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการด าเนินการวิจัย ซึ่งได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบ

ของแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99 - 100) 

ตอนท่ี 3 ความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชภีายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต ภาควิชาการบัญช ีสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลักสถิติ

เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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-Proceeding- 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ตามตาราง) 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค (IES ฉบับท่ี 2) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบ

ตอ่เนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต ภาควิชาการบัญช ีสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3   

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการ

บัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค 

(IES ฉบับท่ี 2) อยู่ในระดับมาก (  = 4.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านอยูใ่นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ ( = 4.29) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

( = 4.26) ด้านสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและองค์กร( = 4.24)  

ความรู ้ความสามารถเชงิเทคนิค (IES ฉบับที่ 2) 
  

ความหมาย 

ด้านการบัญชกีารเงินและการรายงานทางการเงิน 4.04 0.64 มาก 

ด้านการบัญชบีริหาร 4.04 0.60 มาก 

ด้านการเงินและการบริหารการเงิน 4.04 0.73 มาก 

ด้านภาษอีากร 4.02 0.71 มาก 

ด้านการสอบบัญชแีละการใหค้วามเชื่อม่ัน 4.20 0.75 มาก 

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4.21 0.76 มาก 

ด้านกฎหมายและขอ้บังคับทางธุรกิจ 4.29 0.79 มาก 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.26 0.73 มาก 

ด้านสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและองค์กร 4.24 0.76 มาก 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 4.14 0.79 มาก 

ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 4.15 0.75 มาก 

รวม     4.15 0.73 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา     

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 3 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพทางการบัญช ี
จ านวน )คน(  

(n = 253) 
ร้อยละ 

สมุหบั์ญชหีรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน 5 2.00 

ผู้ท าบัญชี 21 8.30 

เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญช ี 63 24.90 

นักบัญชบีริหาร  44 17.40 

ผู้วางระบบบัญชหีรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 8 3.20 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต  17 6.70 

ผู้ตรวจสอบบัญชภีาษีอากร  10 4.00 

ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน 13 5.10 

ผู้ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ N/A N/A 

อาจารย์บัญชขีองสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 72 28.50 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่ เปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้

ค าปรึกษาด้านบัญชแีละภาษี วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถี่

ค่าร้อยละ 

N/A N/A 

รวม 253 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการ

บัญช ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 มีความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชี จ านวน

มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ อาจารย์บัญชีของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.50 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และนักบัญชีบริหาร จ านวน 44 คน  

คิดเป็นร้อยละ 17.40 ส่วนความคาดหวังนอ้ยท่ีสุด คือ นักศกึษาไมม่คีวามคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี

คือผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่ เปิดส านักงานรับท าบัญชแีละให้ค าปรึกษาด้านบัญชแีละ

ภาษี วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ  
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-Proceeding- 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

 การวิจัย เร่ือง ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนคิตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยใช้เคร่ืองมือ

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด 253 คน สามารถสรุปผลการวจิัย พบว่า นักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย 

(ระบบตอ่เนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต ภาควิชาการบัญช ีสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 

มีระดับความรู้และความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES 2) ความคิดเห็น

เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค (IES ฉบับท่ี 2) อยูใ่นระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ 

( = 4.29) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.26) ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร ( = 4.24) นอกจากนั้น 

ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี จ านวนมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

อาจารย์บัญชีของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 เจ้าหน้าท่ีการเงินและ

บัญชี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และนักบัญชีบริหาร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 ส่วนความ

คาดหวังน้อยท่ีสุด   นักศึกษาไม่มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีคือผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่ เปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้ค าปรึกษาด้านบัญชีและภาษี วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจง

ความถี่ค่าร้อยละ  
 

อภปิรายผลการวิจัย  

การวิจัย เร่ือง ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 

เทคโนโลยบัีณฑิต ภาควชิาการบัญช ีสถาบันการอาชีวศกึษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา                     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค ด้านกฎหมายและข้อบังคับ    

ทางธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี ค ามา (2561) 

พบว่า นักวิชาการเงินและบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม    

ด้านความรู้ดา้นกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน  ด้านการควบคุมคุณภาพ และด้านความรู้ทางการบัญช ี

อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักวิชาการเงินและบัญชีจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน    

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานอย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ระบบต่อเนื่อง) ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภ าควิชาการบัญชี สถาบัน           

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จ

การศึกษา ส่วนใหญ่คาดหวังประกอบอาชพีอาจารย์บัญชขีองสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นอาชีพ

ท่ีมีความมั่นคงและได้เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี          

ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (2558 : บทคัดย่อ) พบว่า การเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทย

ภายหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 69.70 ท างานด้านบัญช ี 

ส่วนความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ นักศึกษาไม่มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี  คือ          

ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และประกอบธุรกิจส่วนตัว เนื่องมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญช ี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประเภทหลักสูตรวิชาการท่ีเน้นการบรรยายภาคทฤษฎ ี     
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เป็นหลักและในส่วนของการฝึกประสบการณ์ยังมีนักศึกษาส่วนน้อยท่ีร่วมฝึกประสบการณ์กับผู้ตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์  ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาไม่สามารถมองเห็นถึงการมีทักษะทางด้านวิชาชีพทางการบัญชีจนท าให้นักศึกษา     

ไม่คาดหวังกับการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ/หรือการเป็นผู้ประกอบการส านักงานบัญชี ดังนั้น หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ควรปรับปรุงหลักสูตร        

ปี พ.ศ. 2563 – 2564 โดยเน้นการออกแบบหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรประเภทวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  โดยจัดให้ม ี  

การเรียนการสอนในชั้นเรียน 2 ชั่วโมง และออกฝึกปฏิบัติการทางด้านการบัญชีโดยหมุนเวียนให้ครอบคลุมอาชีพ      

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญช ี2 ชั่วโมง ในรายวชิาต่าง ๆ รวมถึงการท าบันทึกความร่วมทางวิชาการกับสถานประกอบการ

ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีช่วยในการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพบบัญชีให้กับนักศึกษา ซึ่งผลจากการปรับปรุงหลักสูตร     

ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ผู้วิจัยคาดว่านักศึกษาจะมีประสบการณ์ ในด้านวิชาชีพการบัญชี และเกิดแรงจูงใจ               

ท่ีจะประกอบอาชีพทางด้านผู้สอบบัญชีสหกรณ์และผู้ประกอบการส านักงานบัญชีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเดวิด(David 

Kolb, 1984,Vygotsky, 1986, ทิศนา แขม มณี, 2550 : อ้างถึงใน รักชนก  โสภาพิศ 2554 : 473)  การเรียนรู้ท่ีดี      

มาจากการปฏิบัติลงมือกระท าจริงของผู้เรียน และในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็จะท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่       

องค์ความรู้ใหม่ และสอดคล้องกับบ๊ัค (Burke 1995, มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ 2552 : อ้างถึงใน รักชนก  โสภาพิศ 

2554 : 479)  กล่าวว่าคุณสมบัติของนักศึกษาส าหรับสายอาชีพท่ีต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ัวไป และทักษะการ

ปฏิบัติทางอาชีพ ต้องเน้นท้ังทักษะด้านความรู้ และความเข้าใจ (cognitive skills) กับทักษะการปฏิบัติ (practice skills) 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะ หรือ ความช านาญงาน ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคต ิ       

เพื่อให้สามารถประกอบอาชพีท่ีตนเลอืกเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ดา้นการฝึกปฏบัิตมิากกวา่ด้านอ่ืน  

จากผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาแล ะหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช ้               

ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคต ิ   

ในการประกอบอาชีพทางด้านบัญชีท่ีหลากหลาย ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษาได้ตรง       

ตามศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการบัญชี 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษาและเก็บข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ 2562 งานวิจัยในอนาคตอาจขยาย

ระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติมโดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES2) กับ

การปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 

(IES2) ท่ีมีผลต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES2) ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม และ         

รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีให้ค าปรึกษา 

ก าลังใจ และความชว่ยเหลอื จนงานวจิัยส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
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เอกสารอ้างอิง  
คณะกรรมการวชิาชีพบัญชดี้านการศึกษาและเทคโนโลยกีารบัญช.ี (2558). การเลอืกประกอบอาชพีของบัญชบัีณฑิต

ไทย. สภาวชิาชีพบัญชใีนพระบรมราชูปถัมภ์, 2.  

ดวงพร สุนทรสรณ์ (2556). สมรรถนะทางวิชาชีพของนักบัญชีท่ีคาดหวังของผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินใน

บริษัทมหาชน มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.์ 

บุญชุม ศรีสะอาด. (2556). วธีิการทางสถิตสิ าหรับการวจิัย. กรุงเทพ: สุวีริยาสาสน์. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคา

ทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) จังหวัดเชียงใหม่ ประชากร

ประกอบด้วย อาจารยผ์ู้สอน จ านวน 11 คน และนักศึกษาจ านวน 29 คน ทั้งสิ้น 40 คน โดยใชแ้บบสอบถามซึ่งผู้วิจัย

ได้พัฒนาขึน้ ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ซึ่งได้ด าเนินการค านวณค่าดัชนีความ

ตรงตามเนื้อหาได้ค่าเท่ากับ 0.90 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาคมคี่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.96 และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 

(โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( =3.90, =0.88) 

ส าหรับด้านท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.18, =0.69) 

รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( =4.03,  =0.84) ในขณะท่ีด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

น้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ( =3.57, =1.00) ผลการวิจัยอาจสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการบริหารหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการดูแล

ความเป็นอยูข่องนักศกึษาให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพตอ่ไป 
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Abstract  
 This study aims to study the opinion of students and teachers toward the curriculum administration of 

vocational certificate program of mechatronics ( Joint education project between Rajamangala University of 

Technology Lanna and Sankamphaeng Technical College), Chiang Mai. The sample of 40 people consisted of  

11 lecturer and 29 students. The data were collected by using the developed questionnaires. The index of item 

objectives congruence ( IOC)  were assessed by 2 professionals, which the value was shown as 0. 90.  

The reliability of the questionnaires was 0.96 by using Cronbarch’s alpha coefficient. The data were analyzed by 

using mean and standard deviation.  

 From the results, it was found that, the opinion of students and teachers toward the curriculum 

administration of vocational certificate program of mechatronics (Joint education project between Rajamangala 

University of Technology Lanna and Sankamphaeng Technical College), was at a high level (μ=3.90,σ=0.88). 

The most opinion was at the lecturer aspect (μ=4.18, σ=0.69), and secondly at the learning evaluation aspect 

(μ=4.03, σ=0.84). The least opinion was the community involvement (μ=3.57, σ=1.00). The results of the 

study could be a guideline for curriculum administration improvement, educational management as well as 

taking care of the well-being of students for further quality and efficiency. 
 

Keywords:   Curriculum administration, Curriculum evaluation 
 

บทน า 
 ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมศีักยภาพทางด้านการผลิตท้ังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จ านวนมาก และเพิ่มอัตราการจ้างงานให้แก่

ประชาชนในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) แต่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังมปัีญหาเร่ืองก าลังคนท่ีมี

ความสามารถในการสร้างผลิตภาพและสร้างนวัตกรรม (วรัิช และคณะ, 2554) ในส่วนผลิตภาพแรงงานไทยนั้นกลุ่ม

ช่างฝีมือระดับกลางและระดับปฏิบัติการยังมีความจ าเป็นและยังขาดแคลนอยู่มาก  (อโนทัย และคณะ, 2553)  

การพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ ก็ต้องท าการพัฒนาคน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักท่ี

เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกตา่ง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้อยา่งมีคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย เป็นการ

จัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ รู้จักน าเอาเทคโนโลยสีมัยใหมม่าประยุกตใ์ชใ้นเนื้อหาวิชาการผลิตและพัฒนา

แรงงานระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขา ซึ่งเป็นแรงงานท่ีสามารถบูรณาการทักษะกับวิชาการ สามารถประกอบอาชีพ

ได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ สามารถตอบสนองการขยายตัวธุรกิจ ชุมชน และอุตสาหกรรม ซึ่งอโนทัยและคณะ (2553) ได้ระบุว่าท่ีผ่าน

มาอัตราการศึกษาต่ออัตราการศึกษาต่อในระดับสูงโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีภาค  

การผลิตมีความต้องการแรงงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและแรงงานผู้ท่ีใช้ฝีมือ ส่งผลให้อัตราว่างงานของ

ระดับอุดมศึกษาอยูใ่นระดับสูง เนื่องจากการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาก าลังคนทางเทคนคิ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

จ าเป็นต้องใชทั้กษะการท างานรว่มกับวทิยาการและเทคโนโลยสีมัยใหม ่ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพันธกิจในการผลิตบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ หรือ บัณฑิต Hands on และเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่า
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ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ได้มีการจัดท า

แผนการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับ

ปริญญา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 2560) ซึ่งการจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติได้นั้น

จ าเป็นต้องมกีารจัดการศกึษาร่วมกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการหรือภาคท้องถิ่น เนื่องจากสถานประกอบการ

มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีสูง มีเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ ส่วนภาคสถานศึกษามีวิชาการ เป็นแหล่งท่ีให้

การฝึกทักษะพื้นฐานท่ีดีและเพียงพอต่อการเข้าไปฝึกประสบการณ์หรือความช านาญในการปฏิบัติงานร่วมกันสถาน

ประกอบการและชุมชนได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงเห็นความส าคัญของการผลิตนัก

วชิาชพีด้านเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม โดยได้ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ แบบบูรณา

การโดยจัดท าผ่านโครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการจัด

การศึกษาร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวทิยาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง โดยเร่ิมรับนักศกึษารุ่นท่ี 1 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 

 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และวิทยาลัยเทคนิค สันก าแพง 

มีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ ในปีการศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวนท้ังสิ้น 29 คน ซึ่งมี

นักศึกษาบางส่วนได้ลาออกเนื่องจากปัญหาทางครอบครัวจ านวน 6 คน ดังนั้นการประเมินการใช้หลักสูตรในการ

จัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญต่อกระบวนการศึกษาปัญหาในการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลไปใช้ในการ

ตัดสินใจในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร เร่งรัดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ทันท่วงที รวมท้ังการได้สารสนเทศส าหรับ

การปรับปรุงกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างดี การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัย  

เพื่อประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร (Ongoing Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับ

การบริหารการใช้หลักสูตร บริบทของการบริหารหลักสูตร ปัจจัยเบื้องต้นของการบริหารหลักสูตร ได้แก่ ครูผู้สอน 

สื่อการเรียนรู้ งบประมาณ เป็นต้น ด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเรยีนรู้ การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

การบริหารหลักสูตร การมีส่วนร่วมของชุมชน การบริการหอพัก เป็นต้น และข้อมูลด้านผลผลิต ซึ่งมุ่งเน้นในการ

ประเมินนักศกึษาท่ีผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา 

 การประเมินหลักสูตร โดยใช้โมเดล CIPP ตามแนวคิดของ Stufflebeam (1971)  ประกอบด้วย การประเมิน

บริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจของผู้บริหารในการน าหลักสูตรไปใช้หรือการตัดสินใจทบทวนหลักสูตร โดยการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือก

ประเมนิเฉพาะส่วนของปัจจัยเบื้องตน้ (Input) และ กระบวนการบริหารหลักสูตร (Process) เนื่องจากยังอยูใ่นระหว่าง

การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของนักศกึษากลุ่มนี้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

เมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัด

การศึกษารว่ม มทร.ลา้นนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง)  

กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมตฐิาน 

 การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

เมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัด

การศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ศึกษาจากขอบเขตการจัดการศึกษาและการบริหาร
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หลักสูตร โดยได้น าแนวทางการจัดท ากรอบแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์ (2550) มาใชก้ารในจัดท ากรอบแนวความคิด

โดยแสดงเป็นแผนภาพได้ดังภาพท่ี 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา 

(โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive 

Research) โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 ประชากร 

 ประชากรจ านวน 40 คน ประกอบด้วย นักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวชิาเมคคาทรอนิกส์ 

ชั้นปี ท่ี  1 จ านวน 29 คน และอาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา และ 

วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง จ านวน 11 คน  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามกรอบแนวความคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม ซึ่ งเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ตามรูปแบบของ Likert Scale เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรท้ังหมด และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการค านวณและน าเสนอผลการวิจัย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และ นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส ์ชั้นปีท่ี 1 

 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวชิาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการ

จัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) โดยมีค าถามท้ังหมด 68 ข้อ สอบถามด้านอาจารย์

ผู้สอน 12 ข้อ ด้านสื่อการเรียนรู้ 11 ข้อ ด้านงบประมาณ 6 ข้อ ด้านกระบวนการการเรียนรู้ 12 ข้อ ด้านการวัดและ

ประเด็นศึกษาความคดิเห็นอาจารย์และนักศกึษาต่อการบริหารสูตร ปวช.เมคคาทรอนกิส์  

ภายใตโ้ครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชพีเทคโนโลยใีนระดับอาชวีศึกษา  

(โครงการจัดการศกึษาร่วม มทร.ลา้นนา –วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) 
 

1. แนวคิดการประเมินหลักสูตรของ Stufflebeam (1971) 

2. การบริหารหลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส ์ภายใตโ้ครงการตน้แบบการจัดการศกึษาวชิาชีพเทคโนโลยี 

ระดับอาชวีศึกษา 

3. ความคิดเห็นอาจารย์และนักศกึษาด้านปัจจัยเบือ้งต้น ได้แก่ ครูผู้สอน สื่อการเรียนรู้ งบประมาณ 

4. ความคิดเห็นอาจารย์และนักศกึษาด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมิน 

ผลการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร การมีสว่นร่วมของชุมชน การบริหารหอพัก 
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ประเมนิผลการเรียนรู้ 7 ข้อ ด้านการบริหารหลักสูตร 8 ข้อ ด้านการมสี่วนร่วมกับชุมชน 5 ข้อ และด้านบริการหอพัก 

7 ข้อ โดยค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยน้ี มีกระบวนการดังตอ่ไปน้ี 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวชิาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการ

จัดการศกึษาร่วม มทร. ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ได้รับตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยการค านวณหาค่า IOC (The index of item objective congruence) ได้เท่ากับ 0.90 แล้ว

น าเครื่องมือมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาเตรียมวศิวกรรมศาสตร์และอาจารย ์วทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา จ านวน 20 คน และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbarch’s 

alpha coefficient) มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 
 ความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ

ต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – 

วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ของอาจารยแ์ละนักศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.90, =0.88) ส าหรับด้านท่ีมี

ความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก ( =4.18, =0.69) รองลงมาคือ ด้านการวัด

และประเมนิผลการเรียนรู้ ( =4.03, =0.84) ในขณะที่ด้านท่ีมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมสี่วน

ร่วมกับชุมชน ( =3.57, =1.00) เมื่อจ าแนกกลุ่มอาจารย์และนักศกึษาดังนี ้

 1. อาจารย์มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้

โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – 

วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมในระดับมาก ( =3.88, =0.87) ส าหรับด้านท่ีมีความ

คิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.21, =0.78) รองลงมา

คือด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.16, =0.75) ส าหรับด้านท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ  

ด้านการมสี่วนร่วมกับชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.05, =1.11) 

 2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพี สาขาวิชาเมคคาทรอนกิส์ ภายใต้

โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – 

วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.90, =0.88) ส าหรับด้านท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.18, =0.67) รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนรู้และ 
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ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.97, =0.80 และ ( =3.97, =0.84 ตามล าดับ) ส าหรับ

ด้านท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบริการหอพัก มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.70, =1.10) ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนกิส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในปีการศกึษา 

2561 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา ภาพรวม 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. ข้อมูลดา้นปัจจัยเบื้องต้น  

1.1 ดา้นอาจารย์ผู้สอน 4.16 0.75 มาก 4.18 0.67 มาก 4.18 0.69 มาก 

1.2 ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.05 0.80 มาก 3.97 0.80 มาก 3.99 0.80 มาก 

1.3 ด้านงบประมาณ 3.83 0.83 มาก 3.75 0.88 มาก 3.77 0.87 มาก 

2. ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน  

2.1 ด้านกระบวนการการเรียนรู้ 3.85 0.90 มาก 3.97 0.84 มาก 3.94 0.86 มาก 

2.2 ด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 4.21 0.78 มาก 3.96 0.86 มาก 4.03 0.84 มาก 

2.3 ด้านการบริหารหลักสูตร 3.89 0.98 มาก 3.94 0.88 มาก 3.93 0.91 มาก 

2.4 ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน 3.05 1.11 ปานกลาง 3.76 0.88 มาก 3.57 1.00 มาก 

2.5 ด้านการบริการหอพัก 3.97 0.83 มาก 3.70 1.10 มาก 3.78 1.04 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.88 0.87 มาก 3.90 0.86 มาก 3.90 0.88 มาก 
 

 จ าแนกรายด้านตามผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรปวช.  

เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ได้ดังตารางท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9  
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษารว่ม มทร.ล้านนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในดา้นอาจารย์

ผู้สอน 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. อาจารย์ผู้สอนมคีวามสามารถในการสอน 4.36 0.50 มาก 4.31 0.47 มาก 

2. อาจารยผ์ู้สอนมคีวามรับผิดชอบในการเรียนการสอน 4.27 0.65 มาก 4.24 0.58 มาก 

3. อาจารย์ผู้สอนมีความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4.36 0.67 มาก 4.03 0.63 มาก 

4. อาจารย์ผู้สอนมีการตรวจสอบงานท่ีมอบหมาย 

และให้ขอ้มูลยอ้นกลับอยา่งสม่ าเสมอ 

4.36 0.67 มาก 4.00 0.60 มาก 

5. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมาย 

ของหลักสูตรสถานศกึษา 

4.00 0.77 มาก 4.34 0.72 มาก 

6. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เข้าใจ สามารถบูรณาการ

วชิาการเข้ากับรายวชิาท่ีสอน 

4.00 0.77 มาก 4.34 0.72 มาก 

7. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการจัดท าแผน 

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.18 0.87 มาก 4.10 0.62 มาก 

8. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.27 0.79 มาก 4.03 0.78 มาก 

9. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัย 

ในชัน้เรียน และการท าโครงงาน 

3.55 0.82 ปาน

กลาง 

4.28 0.75 มาก 

10. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดท า

และใชส้ื่อการเรียนรู้ 

4.18 0.75 มาก 4.17 0.71 มาก 

11. อาจารยผ์ู้สอนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีน

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.18 0.75 มาก 4.24 0.69 มาก 

12. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ในด้านการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 

4.18 0.87 มาก 4.10 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.74 มาก 4.18 0.67 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช. เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ลา้นนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านสื่อการ

เรียนรู้ 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว์ สิ่งของ และ 

อื่น ๆ) ท่ีเหมาะสมและเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

4.09 0.70 มาก 4.03 0.82 มาก 

2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

ท่ีเหมาะสมและเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

4.09 0.83 มาก 4.03 0.87 มาก 

3. สถานศึกษามีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและ

เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

3.91 0.94 มาก 3.72 0.88 มาก 

4. สื่ อ วัสดุ  อุปกรณ์ การสอนเพียงพอต่อจ านวน

นักเรียน 

3.91 0.94 มาก 3.38 0.78 ปาน

กลาง 

5. หนังสือ /ต ารา/เอกสาร ท่ี ใช้ประกอบการสอน

เพยีงพอกับจ านวนผู้เรียน 

4.36 0.92 มาก 4.17 0.71 มาก 

6. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

4.18 0.87 มาก 4.03 0.68 มาก 

7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตและ 

ใชส้ื่อแหล่งการเรียนรู้ 

3.82 0.75 มาก 4.14 0.74 มาก 

8. สถานศกึษามแีหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.09 0.70 มาก 3.90 0.82 มาก 

9. สถานศกึษามแีหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.18 0.60 มาก 4.28 0.80 มาก 

10. สถานศึกษาจัดแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.09 0.94 มาก 4.07 0.70 มาก 

11. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมคีวามเหมาะสมต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.82 0.75 มาก 3.90 0.77 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.81 มาก 3.97 0.78 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้าน

งบประมาณ 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. สถานศึกษาวางแผนการจัดสรรงบประมาณครอบคลุม

ภารกิจทุกดา้นอย่างเหมาะสม 

4.00 0.89 มาก 3.76 0.91 มาก 

2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอยา่งเพียงพอ 

3.91 0.70 มาก 3.79 0.94 มาก 

3. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการจัดท าสื่อ

การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

3.91 0.70 มาก 3.79 0.86 มาก 

4. สถานศึกษามีงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนา

แหลง่การเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 

3.64 0.81 มาก 3.52 1.06 มาก 

5. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาอย่างเพยีงพอ 

3.82 0.87 มาก 3.76 0.83 มาก 

6. สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุน และพัฒนา

ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเพยีงพอ 

3.73 1.10 มาก 3.86 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.84 0.85 มาก 3.75 0.88 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช. เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้าน

กระบวนการการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.27 0.65 มาก 4.03 0.63 มาก 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3.91 0.83 มาก 3.76 0.79 มาก 

3. จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีสอดคล้องกับความถนัดและ

ความสนใจของผู้เรียน 

3.82 0.75 มาก 3.97 0.91 มาก 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย 

4.00 0.63 มาก 3.97 0.87 มาก 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 3.91 0.94 มาก 4.34 0.77 มาก 

6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิริง 4.00 0.89 มาก 4.31 0.93 มาก 

7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม 

3.91 0.94 มาก 3.76 0.83 มาก 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนรู้จักวิธีการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

3.91 0.70 มาก 3.93 0.75 มาก 

9. จัดกิจกรรมการเรียน รู้ เชื่ อมโยงกับ เค รือข่าย

ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเข้าถึงการ

ท างานในภาคอุตสาหกรรม 

3.73 1.19 มาก 3.83 0.89 มาก 

10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ 

4.00 1.10 มาก 4.07 0.75 มาก 

11. มีการท าวิจัยในช้ันเรียน 3.27 1.01 ปานกลาง 3.86 0.99 มาก 

12. น าผลการวิจัยไปปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ 

3.45 1.04 มาก 3.86 0.83 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.85 0.89 มาก 3.97 0.83 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช. เมคคาทรอนกิส์ (โครงการจัดการศึกษารว่ม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนคิสันก าแพง) ในด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. มีการบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ังให้

ผู้เรียนทราบลว่งหน้า 

4.45 0.82 มาก 4.10 0.82 มาก 

2. มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ

การเรียนการสอน 

4.36 0.81 มาก 3.97 0.78 มาก 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและ

ประเมินผล 

4.18 0.60 มาก 3.90 1.01 มาก 

4. วัดผลและประเมินผลครอบคลุมการเรียนรู้ท้ังด้าน

ความรู้ เจตคติ และการปฏบัิต ิ

4.45 0.69 มาก 3.90 0.77 มาก 

5. ใช้วิธีการ และเคร่ืองมือหลายๆ แบบในการประเมิน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินอย่างเพยีงพอ 

4.18 0.75 มาก 3.93 1.00 มาก 

6. วัดผลและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ

หลังเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

3.91 0.94 มาก 4.00 0.96 มาก 

7. น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

3.91 0.83 มาก 3.90 0.67 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.21 0.78 มาก 3.96 0.86 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการ

บริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. สถานศึกษามีการวางแผนให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

4.09 0.94 มาก 4.00 0.96 มาก 

2. สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.09 0.70 มาก 4.00 0.76 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดท าตารางการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระ 

4.00 1.00 มาก 3.83 0.97 มาก 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการท่ีเตรียมไว้ 

4.00 1.00 มาก 3.83 0.85 มาก 

5. สถานศึกษามีการนิ เทศภายในเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.64 1.03 มาก 3.93 0.92 มาก 

6. สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.82 1.08 มาก 4.10 0.90 มาก 

7. สถานศึกษามีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะ ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

3.55 1.04 มาก 3.93 0.75 มาก 

8. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสื่อการ

เรียนรู้และเคร่ืองมอืตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.91 1.14 มาก 3.90 0.98 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.89 0.99 มาก 3.94 0.89 มาก 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ ภารกิจ และ

เป้าหมาย 

3.09 

 

1.14 ปานกลาง 3.59 1.02 มาก 

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ  

ภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ 

2.91 1.04 ปานกลาง 3.62 0.78 มาก 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การ

เรียนรู้ 

2.82 0.98 ปานกลาง 3.72 0.88 มาก 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง

การเรียนรู้ให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ 

3.18 1.25 ปานกลาง 3.90 0.82 มาก 

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาวิทยากร/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3.27 1.27 ปานกลาง 3.97 0.91 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.05 1.14 ปาน

กลาง 

3.76 0.88 มาก 

 

ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมต่อการบริหาร

หลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการ

บริการหอพัก 

รายการประเมิน ครูผู้สอน นักศกึษา 

  
ระดับ 

  
ระดับ 

1.  หอพักจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.36 0.50 มาก 3.90 0.90 มาก 

2. หอพักมีรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย

และการดูแลทรัพย์สนิของนักศึกษา 

4.09 0.70 มาก 3.72 1.00 มาก 

3. มีผู้คุมหอพักก ากับดูแลให้ค าปรึกษา อ านวยความ

สะดวก ป้องกันและเฝ้าระวังอุบัตเิหตุ 

4.00 0.63 มาก 4.48 0.74 มาก 

4. มีสถานที่ส าหรับทบทวน อา่นหนังสือ 3.55 0.93 มาก 3.00 0.96 ปานกลาง 

5. หอพักมีกฎระเบียบท่ีเหมาะสม มีการลงโทษตาม

ขั้นตอน 

4.00 1.00 มาก 3.90 1.05 มาก 

6. การดูแลรักษาและท าความสะอาดหอพัก   ห้อง

อเนกประสงค์ และบริเวณรอบหอพัก 

3.91 0.94 มาก 3.86 1.03 มาก 

7. มีกจิกรรมสง่เสริมสุขภาพ 3.91 0.94 มาก 3.07 1.31 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.97 0.81 มาก 3.70 1.00 มาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ด้านอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษา

ร่วม มทร.ลา้นนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านอาจารยผ์ู้สอน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เนื่องจากอาจารย์เกิน

คร่ึงท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรนี้ เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีมีประสบการณ์สอน

มากกว่า 5 ปี และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่งผลให้อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนและการวางตัว

ได้เหมาะสม จึงท าให้อาจารย์และนักศกึษารับรู้และประเมินความคิดเห็นในดา้นอาจารย์ผู้สอนอยูใ่นระดับมาก  

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีอาจารย์มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ อาจารย์มีความรู้ใน

ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนและการท าโครงงาน ท้ังนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนท่ีส่วนมากเป็นอาจารย์ผู้สอนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีแตกต่างกันและมีการท าวิจัยในศาสตร์ท่ี

ตนเองถนัดมากกวา่ จึงท าให้อาจารย์ประเมินว่าอาจารยม์คีวามรู้ทางด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนเฉลี่ยนอ้ยกว่าข้ออื่น ๆ 

ในด้านเดียวกัน ส่วนรายข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ อาจารย์ผู้สอนมีการตรวจสอบงานท่ีมอบหมาย

และให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ อาจเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนท่ีส่วนมากมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา มีภาระสอนท่ีหลากหลายท้ังในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากกว่านั้นอาจารย์

มหาวิทยาลัยฯ ยังต้องปฏิบัติภารกิจในแต่ละรอบการประเมินให้ครอบคลุมทุก  ๆ ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงอาจส่งผลให้อาจารย์มีตรวจสอบงานท่ีมอบหมายและให้

ข้อมูลย้อนกลับไมส่ม่ าเสมอได้  

2. ด้านสื่อการเรียนรู้ 

 อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านสื่อการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ นี้ เวลาเรียนส่วนมากอยูใ่นพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเหมาะสมต่อวัยการเรียนรู้ของ

นักศึกษา อาจารย์มีความคิดเห็นในข้อ หนังสือ/ต ารา/เอกสาร ที่ ใช้ประกอบการสอนมีจ านวนเพียงพอกับผู้เรียนมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา ปวช.เมคคาทรอนิกส์นี้ ได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัน

ก าแพงในทุก ๆ รายวิชา ซึ่งเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จึงอาจส่งผลให้อาจารย์

มองเห็นว่านักศึกษามคีวามพร้อมทางด้านหนังสอื/ต ารา/เอกสารท่ีใชป้ระกอบการสอนค่อนขา้งมาก 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีอาจารย์มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การผลิตและใชส้ื่อแหลง่การเรียนรู้ และ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมคีวามเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังนี้

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนกิส์ เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรยีนการสอนอยู่ในพื้นท่ี

อ าเภอดอยสะเก็ด และเนื้อหาหลักสูตรมีศาสตร์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุมระบบอัตโนมัต ิ

และวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับศาสตร์ดังกล่าวยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด  

จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนยังขาดการเชื่อมโยงกับชุมชน ในขณะท่ีข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุดใน

ด้านนี้ คือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การสอนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ปวช.เมคคาทรอนิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง 2 สถาบัน กล่าวคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง และในวิชาชีพพื้นฐานท่ีเป็นวิชาท่ีต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกทักษะ
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ของนักศึกษาโดยส่วนมากได้จัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดเล็ก  

จึงอาจมีขอ้จ ากัดในดา้นวัสดุอุปกรณบ์างส่วน จึงสง่ผลให้นักศกึษาประเมินข้อนี้น้อยท่ีสุด 

3. ด้านงบประมาณ 

 อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส์ (โครงการจัดการศึกษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการบริหาร

หลักสูตรปวช. เมคคาทรอนิกส ์ได้งบประมาณที่เพยีงพอต่อการบริหารหลักสูตรและมีนักศกึษาแค่เพยีงช้ันเดียว จึงท า

ให้การบริหารงบประมาณเพียงพอและครอบคลุมภารกิจในทุก ๆ ดา้นส าหรับการบริหารหลักสูตร 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีอาจารย์และนักศึกษา ให้คะแนนน้อยท่ีสุดในด้านนี้ คือ สถานศึกษามี

งบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างเพียงพอ อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ซึ่งมนีักศกึษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ถูกใช้จ านวนมากใน

แตล่ะป ีจึงอาจท าให้แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูไ่มเ่พยีงพอและในบางส่วนยังต้องการการปรับปรุงพัฒนา 

4. ด้านกระบวนการเรียนรู ้

 อาจารย์และนักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนกิส์ (โครงการจัดการศกึษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านกระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีความ

คิดเห็นในด้านกระบวนการเรียนรู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับด้านอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ท้ังนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์นี้  อาจารย์เกินกึ่งนึงเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ส่งผลให้อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาค่อนข้างมาก 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีอาจารย์มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการประเมนิของด้านท่ี 1 กล่าวคอือาจารย์มคีวามรู้ในด้านการท าวิจัยในช้ันเรียนและการท าโครงงาน 

ซึ่งอาจารย์มีการให้คะแนนความคิดเห็นน้อยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนท่ีส่วนมากเป็นอาจารย์ผู้สอน

ของมหาวิทยาลัยท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ีแตกต่างกันและมกีารท าวิจัยในศาสตร์ท่ีตนเองถนัดมากกวา่ จึงท าให้

มกีารท าวิจัยในช้ันเรียนส าหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาค่อนข้างนอ้ย ส่วนรายข้อท่ีนักศกึษามคีวาม

คิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งอาจมีสาเหตุมา

จากการท่ีนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่และมีความหลากหลายในห้องเรียน จึงท าให้อาจารยไ์ม่สามารถจัดกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้นักศึกษายังมีความคิดเห็นน้อยในข้อ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้เนื่องจากรายวิชาเรียนโดยส่วนมากของนักศกึษาหลักสูตร 

ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เป็นรายวิชาปฏิบัติ ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ จึงอาจท าให้นักศึกษาไม่สามารถ

สังเกตการณส์อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมได้ชัดเจนจึงท าให้มีการประเมินในขอ้น้ีค่อนขา้งน้อย 

 5. ด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 อาจารย์และนักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส ์(โครงการจัดการศกึษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ท้ังนี้

เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจากท้ัง 2 สถานศึกษาเป็นอาจารย์สอนท่ีมีประสบการณ์การสอน จึงมีความเข้าใจในการวัด

และประเมินผลค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดระบบการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิส าหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จึงท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความใส่ใจในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา  
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  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีอาจารย์มีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือการวัดและประเมินผลก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากที่สภาพวิชาเรียนส่วนมากของ

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เป็นวิชาปฏิบัติท่ีต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้อาจารย์

ส่วนมากไม่มเีวลาในการวัดประเมินผลก่อนเรียนและระหว่างเรียน อาจารยส์่วนใหญ่จึงอาจใชว้ิธีการประเมินผลจาก

ชิ้นงานส าเร็จท่ีเกิดขึ้นส่วนมากหลังเรียน ส่วนรายข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นน้อย ไม่มีข้อใดท่ีน้อยแบบเด่นชัด

เนื่องจากผลทางสถิตมิคีวามใกล้เคียงกันหลายขอ้ 

6. ด้านการบรหิารหลักสูตร 

 อาจารย์และนักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส ์(โครงการจัดการศกึษา

ร่วม มทร.ลา้นนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการบริหารหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์นี้ ได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษาแรก ปี 2561 และมีนักศึกษาอยู่เพียงแค่ชัน้ปีเดียว 

จึงอาจท าให้อาจารย์และนักศกึษายังไมเ่ห็นประเด็นท่ีเป็นจุดออ่นในการบริหารหลักสูตรมากนัก 

 เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่ข้อท่ีอาจารย์มคีวามคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ สถานศกึษามีการประเมนิผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.

ล้านนา ไม่ได้มีรูปแบบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูทุกคนเป็นระยะๆ จึงท าให้อาจารย์มีความ

คิดเห็นในข้อนี้ค่อนข้างน้อย ในขณะเดียวกันข้อท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ไม่มีข้อใดท่ีน้อยแบบเด่นชัด

เนื่องจากผลทางสถิตมิคีะแนนค่อนขา้งใกล้เคียงกัน 

7. ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 อาจารย์และนักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส ์(โครงการจัดการศกึษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการบริหารหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนกิส์ ไม่ได้มีการจัดการศึกษาท่ีมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชน ทัง้นี้

เนื่องจากหลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด และเนื้อหา

หลักสูตรโดยส่วนมากเป็นศาสตร์ท่ีไมค่่อยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนยังขาด

การเชื่อมโยงกับชุมชน 

8. ด้านการบรกิารหอพัก 

 อาจารย์และนักศึกษามคีวามคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรปวช.เมคคาทรอนิกส ์(โครงการจัดการศกึษา

ร่วม มทร.ล้านนา – วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง) ในด้านการบริหารหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากหอพัก

ภายในวทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มทร.ล้านนา เป็นหอพักที่มอีาจารยห์อพักดูแลนักศึกษาตั้งแต่ 16.00 น.-

7.00 น. และมีระบบการดูแลนักศึกษาท่ีค่อนข้างดี มีการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการรักษาความปลอดภัย

และ มีการดูแลรักษาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นในด้านหอพัก

ค่อนขา้งสูง 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายข้อ เห็นได้ว่าอาจารย์และนักศึกษา ได้ให้คะแนนข้อท่ีน้อยท่ีสุด

สอดคล้องกันคือ มีสถานท่ีส าหรับทบทวน อ่านหนังสือ เนื่องจากหอพักภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มทร.ลา้นนา มีสถานท่ีส าหรับทบทวน อา่นหนังสอื ค่อนขา้งน้อย โดยส่วนมากนักศึกษาจะท ากิจกรรมทบทวนบทเรียน

กันในหอ้งส่วนตัว จึงท าให้อาจารย์และนักศกึษามคีวามคิดเห็นในดา้นนี้น้อยมาก 
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การพัฒนาหลักสูตระยะสั้นส าหรับเด็กด้อยโอกาส กรณีศกึษา โรงเรยีนชัยมงคลวทิย์ 
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Short-term curriculum development for underprivileged children, A case 

study of Chai Mongkhonwit School, Mueang District, Songkhla Province 
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Chareefah Hutyee1*, Bussarakam Tongpet1 and Kajornsak Pongtana1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อย

โอกาส  2) จัดท าหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส และ  3) ทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ

นักเรียนด้อยโอกาส ผลการวิจัย พบว่า  (1) สภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษา 

ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ : การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้าน

อุตสาหการ : การเชื่อมพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การออกแบบกราฟิก กิจกรรมพัฒนา

อาชีพด้านเคร่ืองกล: การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และกิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย   

(2) ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น พบว่ามีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยในระดับมาก (x̄ =-3.99, S.D.=0.54)  (3) ผลการ

ทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้น พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ผลการ

ทดลองใช้และประเมินการใช้หลักสูตรระยะสั้นพบว่ากิจกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =3.86, 

S.D = 0.68) กิจกรรมพัฒนาด้านอุตสาหการ มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =4.05, S.D = 0.65) กิจกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =3.94, S.D = 0.63) กิจกรรมด้านเคร่ืองกล มีความคิดเห็นในระดับมาก  

(x̄ =4.00, S.D = 0.66) และกิจกรรมด้านพลังงานและความปลอดภัย มคีวามคิดเห็นในระดับมาก (x̄ =4.01, S.D = 0.63). 
 

ค าส าคัญ:   การศึกษา, เด็กด้อยโอกาส, การศึกษาทางเลอืก  
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Abstract  

 The purpose of the research is  1) Study the conditions, problems and needs of educational management for 

underprivileged students.2)Create an educational management model for underprivileged students. 3) Prepare short 

courses for underprivileged students. And Try and evaluate the educational management model for underprivileged 

students. The research found that Problems, problems and needs in educational management to consist of Electronic 

Professional Development Activities:  Basic Computer Maintenance, Industrial career development activities:  Basic 

welding, Information Technology Career Development Activities:  Graphic Design, Mechanical career development 

activities:  Repairing household electrical appliances, and career development activities in energy and safety.  

The results of the study management model found that Appropriate, on average, at a high level ( x̄ = -3.99, S.D. 

=0.54), the results of the trial and evaluation of the educational management model Found that learners can learn 

and create professional skills appropriately. Found that learners can learn and create professional skills appropriately 

Electronic activities There is a high level (x̄ =3.86, S.D = 0.68), Industrial development activities There is a high level 

(x̄ =  4.05, S.D = 0.65), Information technology activities There is a high level x̄ =3.94, S.D = 0.63), Mechanical 

activities There is a high level (x̄ =4.00, S.D = 0.66), And energy and safety activities There is a high level (x̄ =4.01, 

S.D = 0.63) 
 

Keywords:   Education, Disadvantaged children, Alternative education 
 

บทน า 

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งท่ีตัวผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังนี้เพราะปัจจุบันโลกก้าวเข้า

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นเคร่ืองมอืท่ีจ าเป็นในสังคมสมัยใหม่ สถานศึกษา

จึงตอ้งก าหนดหลักสูตรท่ีเหมาะสม มคีวามสมดุลท้ังดา้นความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ

สังคม ท้ังนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาต้องให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคล  

หนว่ยงาน ครอบครัว ชุมชน ประชาคม เอกชน สื่อมวลชน วัด โรงเรียน และท่ีส าคัญมากคือรัฐบาลและหนว่ยงานของ

รัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จัดขึน้ในโรงเรียนและไม่เป็นทางการ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการจัดการศึกษา

ควรมีอย่างหลากหลาย เพื่อสอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม  และต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามความสามารถ ตอบสนองวสิัยทัศนก์ารพัฒนาประเทศ เน้นการพัฒนามนุษย์

ในลักษณะบูรณาการ คือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านท้ังทางร่างกาย  สติปัญญา คุณธรรม ความคิด  

ความส านึก และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ การจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพต้องมกีารพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

ตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

จากผลการศึกษา พบวา่  

1. ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข

ได้ (เช่น การขยายขนาดโรงเรียน การเพิ่มจ านวนครู การให้ความรู้แก่บิดามารดา) มากกว่าท่ีจะมาจากปัญหาท่ีไม่
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (เช่น ความฉลาดทางสติปัญญา) ดังนั้น หากภาครัฐมีการก าหนดเป้าหมายและวิธีการท่ี

เหมาะสม ย่อมสามารถที่จะบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาของไทยให้ลดลงได้ 

 2. ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผลจากความแตกตา่งกันทางด้านสถานศกึษา ซึ่งมบีทบาทสูง

ถึง 47 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์ของความเหลื่อมล้ าโดยรวม ในขณะท่ีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น  

การอยู่ร่วมกันของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา รวมท้ังประเภทของอาชพีของบิดาและมารดา  

(กลุ่มแรงงาน กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มสูงกว่าลูกจ้าง) จะสามารถอธิบายความเหลื่อมล้ าได้ 9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีปัจจัย

เฉพาะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ นักเรียนเคยซ้ าชั้น สามารถอธิบายความแตกต่างในคะแนนสอบได้เพียงแค่  

2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนภาพว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาของไทยกว่าคร่ึงเป็นผลมาจากความ

แตกต่างทางด้านสถาบันการศึกษาเป็นหลัก แนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของไทย ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยท่ีส าคัญ 5 อันดับแรกที่ส่งผลกระทบตอ่ปัญหาความเหล่ือมล้ า ซึ่งสามารถใช้เป็นเป้าหมายในการลดทอนปัญหา

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของไทย ได้แก่  (1) การสนับสนุนให้ความรู้แก่มารดาท้ังทางด้านการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพจะเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนทางอ้อมท่ีให้ประสิทธิผลท่ีสูง  (2) การขยายขนาดของโรงเรียนให้มี

ขนาดท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการให้บริการทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนลง  (3) กิจกรรมเสริม

ทักษะ เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าระหวา่งโรงเรียนได้ดี  (4) การสนับสนุนให้เด็กอาศัยอยู่กับพอ่และ

แม ่และการแก้ไขปัญหาการหย่าร้างเพื่อลดปัญหาครอบครัว เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญที่สนับสนุนให้เด็กมีผลคะแนนสอบท่ี

ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าได้อีกวิธีการหนึ่ง และนอกจากนี้ยังผลการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ีมี

ความไม่เท่าเทียมกันมากท่ีสุดในสังคม คือ รายได้และทรัพย์สิน ในขณะท่ีประเด็นท่ีประชาชนเห็นว่าถูกเลือกปฏิบัติ

มากที่สุด คือ ความทุพพลภาพ รองลงมาคือ ถูกเลือกปฏบัิติเพราะระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความเหลื่อม

ล้้าทางการศึกษาคือ การท่ีสังคมมกีารเลอืกปฏิบัต ิมีความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน ความไมพ่ึงพอใจใน

การศึกษา เพศ กลุ่มอายุ และถิ่นท่ีอาศัย ดังนัน้ การเสริมสร้างความ เท่าเทียมทางการศกึษาที่เหมาะสมกับบริบทไทย

คือ ควรมีการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพของการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานและรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อยา่งเท่าเทียม (รัชวดี 

แสงมหะหมัด, 2560) (5) หากเพ่ิมสัดสว่นครูตอ่นักเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโรงเรียนท่ีมีสัดส่วนดังกล่าวค่อนขา้งต่ า

จะชว่ยลดความเหลื่อมล้ าระหวา่งโรงเรียนได้ดยีิ่งขึน้โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

วัดชัยมงคลพระอารามลวง จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยากจน และแก้ปัญหาสารเสพติดในชุมชน 

หนว่ยงานต่างๆ เข้ามามสี่วนร่วมในรูปแบบของการบริการวชิาการ เช่ือมครู เชื่อมนักเรียน และเชื่อมการวิจัยเข้าไปใน

พื้นท่ีจนเป็นท่ียอมรับ โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ได้รับการพัฒนาการ

เรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้การศึกษามาเป็นแนวทางสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีการจัดฐาน

การเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้จริง และมีการเชื่อมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ลว้น

แต่เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ เป็นการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน พัฒนาชุมชนรอบข้าง เกิดทักษะต่อนักวิชาการ และเกิด

ทักษะท่ีดีต่อนักศึกษา สภาพท่ัวไปพบว่านักเรียน 100% มีฐานะทางบ้านยากจน ครอบครัวแตกแยก ก าพร้าพ่อ-แม ่

อาศัยอยู่กับบุคคลอื่นมีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข ท้ังแหล่งค้ายาเสพติด การพนัน สุราของมึนเมา 

โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้การสงเคราะห์เด็กกลุ่มนี้ให้ได้มีเรียนหนังสือ พัฒนาตนเอง เสริมสร้างวิชาความรู้สู่

การประกอบอาชพีได้อย่างยั่งยืน สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของโรงเรียนชัยมงคลวิทยเ์ป็นโรงเรียนเอกชนท่ีไมม่กีารเก็บ

ค่าเล่าเรียนของนักเรียน ท าให้โรงเรียนจ าเป็นต้องระดมความช่วยเหลือ งบประมาณ และสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิต
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ศรัทธา โดยจากปีท่ีผ่าน ๆ มา ได้มอีาจารย์ นักศึกษาหลายคณะจากมหาวทิยาลัยต่างๆ ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือใน

หลายด้าน หลายโครงการ เพื่อช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน เสริมสร้างอาชีพ เสริมสร้างความรู้ เพื่อให้

เรียนเรียนและชุมชนใกล้เคียงสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ปัญหาหลักพบว่า ร้อยละ 70  

ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 หยุดเรียน โดยไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการศึกษาของหลักสูตรระยะสั้นคร้ังนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและอาชพีให้ผู้เรียนมทัีกษะและสามารถประกอบอาชพี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมคีวามสุข 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา 

โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 3. เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน 

ด้อยโอกาส กรณศีกึษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา  

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน

ด้อยโอกาส กรณศีกึษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

 แหล่งข้อมูล 

1. ผู้บริหารโรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา จ านวน 2 ท่าน 

2. นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา และพืน้ท่ีใกล้เคียง จ านวน 30 คน 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 

หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปความเรียง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการจัดท าหลักสูตรท้ัง 5 กิจกรรม 

  วิธีด าเนินการวิจัย 

 คณะผู้วจิัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการศกึษาส าหรับ

เด็กด้อยโอกาส จ าแนกเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส ผู้ปกครอง นักเรียน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็น

ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยตามกรอบประเด็นการวิเคราะห์ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษา ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดของนักวิชาการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อน ามาใชใ้นการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส  

2. วางแผนเก็บขอ้มูลและเตรียมประสานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. ศกึษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความตอ้งการและความจ าเป็น

ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส โดยด าเนินการสอบถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ คือ

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน สิ่งแวดล้อม ปัญหาการหยุดเรียนของนักเรียน ความต้องการของนักเรียนใน

การพัฒนาตนเองหรือความต้องการในการสร้างอาชีพ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการหยุดเรียนของนักเรียน ข้อคิดเห็นท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส  

4. จากปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อย มีแนวทางใน

การด าเนินการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนท่ีหยุดเรียน เพื่อประโยชน์ในการดูแล ช่วยเหลือ ให้สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคม สามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง และมีรายได้  

5. สังเคราะห์และสรุปเป็นกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากแบบสัมภาษณ์มาจัดกระท าข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) จากค าถามปลายเปิด  

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา  

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์  

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

แหลง่ข้อมูล 

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 

ด้านการศกึษา) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส  

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ

นักเรียนดอ้ยโอกาส  

เครื่องมอืเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพ ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของหลักสูตรระยะสั้น  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินร่างหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่แบบประเมินความ

สอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรระยะสั้น  

3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมมาตรฐาน 4 ด้าน คือมาตรฐานด้าน

การใช้ประโยชน ์มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานดา้นความเหมาะสม และมาตรฐานดา้นความถูกต้อง   

วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลสภาพและความต้องการ

ระยะท่ี 1 มาก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยมีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เข้า

ฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม เนื้อหาสาระ วิธีการ

ฝึกอบรม สื่อ เคร่ืองมอื อุปกรณ ์แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล  

1. ผู้วิจัยวางแผนร่างแบบสอบถามรอบท่ี  1 มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด โดยน าข้อมูลจาก

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในระยะท่ี 1 เพื่อมาก าหนดกรอบในการตั้งข้อค าถามเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นประกอบด้วย 
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-Proceeding- 

10 หัวข้อ ดังนี้ รูปแบบการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม บรรยากาศในการฝึกอบรม เนื้อหาสาระในหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม สื่อ 

เครื่องมือ อุปกรณ ์หรอืแหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 

2. เมื่อสร้างเสร็จน าไปให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา ความถูกตอ้ง ส านวนภาษาแล้วน ามาปรับปรุง

แก้ไข จากนั้นน าส่งผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 1 โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยหาค่ามัธยฐาน และค่าพสิัยระหวา่งควอไทล ์การ

พจิารณาระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากการวเิคราะห์คา่มัธยฐานและค่าพสิัยระหวา่งควอไทล์ (ชูศรี, 2550: 69) 

 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น คณะผู้วิจัยด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์หัวข้อเร่ือง (Topic Analysis) โดยน าหัวข้อเร่ือง ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก

การวิจัยมาวเิคราะห์เพื่อก าหนดหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อเร่ืองโดย

จัดท าเป็นตารางรายละเอยีดหัวข้อเร่ือง  

2. ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยน าหัวข้อย่อยจากข้อ  1 มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิง

พฤตกิรรม  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยน าวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุม กับหัวข้อเร่ืองและหัวข้อย่อย แล้ว

น ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 

4. ออกแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยน าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มาสร้างเป็นชุดฝึกอบรม ซึ่งในแต่

ละหัวข้อเร่ือง ประกอบด้วยส่วนหลักดังนี้ 1) เนื้อหา 2) การวัดและประเมินผล 3) กิจกรรม 4) สื่อประกอบการ

บรรยาย  

5. ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม โดยน าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างขึ้น ให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบ แล้ว

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

6. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ก่อนน าไปทดลองใช้ โดยน า

ชุดฝึกอบรมให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง และแบบประเมินคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา การฝึกอบรม ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทน

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  
เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

แบบประเมินความสอดคล้อง โดยแบ่งออกเป็น 

1. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวขอ้อบรมและวัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 

2. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมกับแบบทดสอบ 

3. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลรายงานหลักสูตรระยะสั้น 

4. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการฝึกอบรม 

แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรระยะสั้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยน าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
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-Proceeding- 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แบบประเมินความสอดคล้อง วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Objective Congruence-IOC) 

2. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชแ้ละประเมินหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส กรณีศึกษาโรงเรียน

ชัยมงคลวทิย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา  

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส กรณศีกึษาโรงเรียนชัย

มงคลวทิย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

แหลง่ข้อมูล 

1. นักศกึษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผ่านการเรียนวชิาการวิจัยทางการศกึษาและเรียนหัวข้อวจิัยในชัน้เรียนมาแลว้ จ านวน 30 คน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และโรงเรียนใกล้เคียง จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

มคีุณสมบัตเิหมอืนกลุ่มตัวอยา่งที่จะน าหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล 

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึ้นและแบบประเมินหลักสูตรระยะสั้น 

ประกอบด้วยมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และ

มาตรฐานดา้นความถูกต้อง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยน าหลักสูตรระยะสั้นท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของชุดฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะ

สั้น และการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยการประเมินประสิทธิภาพ 4 ด้านได้แก่ มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน ์

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้อง และน าข้อมูลท่ีได้ไป

ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้ได้หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ น าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช ้ดังนี้ 

1. น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ที่เรียนรายวิชาการวจิัยทางการศึกษามาแล้ว 

จ านวน 30 คน น าผลการทดสอบท่ีได้มาวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อหาค่าความยาก  (Difficulty) ค่าอ านาจจ าแนก 

(Discrimination) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ก่อนการน าไปทดลองใช ้

2. น าชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ กับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 3 ซึ่งมีคุณสมบัตคิล้ายกลุ่มตัวอยา่งท่ี

จะน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จ านวน 10 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมและหาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการฝึกอบรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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-Proceeding- 

ผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนด้อย

โอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

จากการศึกษาสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 

กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ ผู้บริหารโรงเรียนชัยมงคลวทิย ์

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นท่ี

ใกล้เคียงชาวบ้านในชุมชน โดยด าเนินการสอบถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน 

สิ่งแวดล้อม ปัญหาการหยุดเรียนของนักเรียน ความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาตนเองหรือความต้องการใน

การสร้างอาชีพ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการหยัดเรียนของนักเรียน ข้อคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส  

พบว่า สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา วัดชัยมงคลพระอารามลวง จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนคร

สงขลา โดยมีพระเทพสุธรรมญาณ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสในชุมชน  

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยากจน และแก้ปัญหาสารเสพติดในชุมชน ซึ่งพระเทพสุธรรมญาณ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ตา่ง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของการบริการวิชาการ เชื่อมครู เชื่อมนักเรียน และเชื่อมการวจิัยเข้าไปในพื้นท่ีจน

เป็นท่ียอมรับ โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อให้โรงเรียนชัยมงคลวิทย์และชุมชนรอบข้าง ได้รับการ

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้การศึกษามาเป็นแนวทางสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

มีการจัดฐานการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้จริง และมีการเชื่อมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ เป็นการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน พัฒนาชุมชนรอบข้าง เกิดทักษะต่อ

นักวิชาการ และเกิดทักษะท่ีดีต่อนักศึกษา สภาพท่ัวไป พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การหยุดเรียนของนักเรียน คือนักเรียน 

100% มีฐานะทางบ้านยากจน ครอบครัวแตกแยก ก าพร้าพ่อ-แม่ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น มีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไป

ด้วยแหล่งอบายมุข ท้ังแหล่งค้ายาเสพตดิ การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด ปัญหาการหยุดเรียนของนักเรียน

จึงเป็นสิ่งท่ีตามมาและเป็นประเด็นส าคัญมาก ปัญหาหลักพบว่า ร้อยละ 70 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 หยุดเรียน โดยไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความต้องการของนักเรียนในการ

พัฒนาตนเองหรือความต้องการในการสร้างอาชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และสามารถสร้างอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ผู้บริหาร คณะครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

กลุ่มนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลอือยา่งเร่งดว่น ไม่วา่จะเป็นการพัฒนาทักษะอาชพีในกิจกรรมดังน้ี 

1. กจิกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส:์ การซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ 

2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ: การเชื่อมพื้นฐาน 

3. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ: การออกแบบกราฟกิ 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเคร่ืองกล: การซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟา้ในครัวเรือน 

5. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูลจาก

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540 ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตร และการ



 2345  

 

-Proceeding- 

วเิคราะห์งานอาชพีจากขึน้ตอนท่ี 1 และศกึษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการสร้างหลักสูตร

วชิาชีพระยะสั้น ได้ผลดังนี้  

1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีองค์ประกอบดังนี้ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย  

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประกอบการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  

5 แผน ประกอบด้วย สาระส าคัญ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล  

3. การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร 

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า 

องคป์ระกอบของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุง่หมาย  จุดประสงค์รายวชิา มาตรฐาน

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล และ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชพี  
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมองค์ประกอบของหลักสูตรระยะสั้น ท้ัง 5 กิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ประเด็นพิจาณา X  S.D ความเหมาะสม 

1. หลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับความตอ้งการของผู้เรียน 4.80 0.58 มากที่สุด 

2. หลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะอาชพี 4.40 0.58 มาก 

3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมคีวามชัดเจน 4.40 0.00 มาก 

4. จุดมุง่หมายของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับวัตถุประสงค์รายวิชา 4.00 0.71 มาก 

5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด 4.20 0.00 มาก 

6. เนื้อหาของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 3.80 0.71 มาก 

7. เนื้อหาเหมาะสมกับการเรียนวชิาชพีระยะสั้น 3.80 0.71 มาก 

8. เนื้อหาหลักสูตรมคีวามเหมาะสมกับการน าไปปฏบัิตจิรงิ 4.40 0.71 มาก 

9. เนื้อหาเหมาะสมกับมาตรฐานรายวชิา 3.40 0.71 มาก 

10 เนื้อหามีความเหมาะสมกับค าอธิบายรายวชิา 3.80 0.71 มาก 

11. เนื้อหามคีวามเหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการทางสังคมของผู้เรียน 3.80 0.00 มาก 

12. ระยะเวลาท่ีก าหนดในแตล่ะหนว่ยมคีวามเหมาะสมกับการเรียน

ภาคทฤษฏีและปฏิบัต ิ

3.60 0.58 มาก 

13. การก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 

4.00 1.00 มาก 

14. การก าหนดกจิกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมกับลักษณะการเรียนวิชาชีพระยะสั้น 

4.00 0.58 มาก 

15. การวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม

กับหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น 

3.40 0.58 มาก 

รวม 3.99 0.54 มาก 
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-Proceeding- 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุง่หมาย  

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชพี มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยใน

ระดับมาก ( X = -3.99, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า หลักสูตรมีความ

เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ( X = -4.80, S.D. = 0.58) หลักสูตรมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ

อาชีพ ( X =-4.40,S.D.=0.58) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน ( X = -4.40, S.D. = 0.00) เนื้อหาหลักสูตร

มีความเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติจริง ( X = -4.40, S.D. = 0.71) และ เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด 

( X = -4.20, S.D. = 0.00) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้ององคป์ระกอบของหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 5 กิจกรรม  

ที ่ ประเด็นที่พิจารณา 
ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) 

ความ

สอดคล้อง 

1 สภาพปัญหาและความจ าเป้นในการพัฒนาหลักสูตรกับหลักการ

ของหลักสูตร 

1.00 สอดคล้อง 

2 หลักการของหลักสูตรกับจุดมุง่หมายของหลักสูตร 0.80 สอดคล้อง 

3 จุดประสงค์รายวชิากับมาตรฐานรายวชิา 1.00 สอดคล้อง 

4 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับจุดประสงค์รายวชิา 1.00 สอดคล้อง 

5 ค าอธิบายรายวชิากับโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 

6 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 1.00 สอดคล้อง 

7 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู้ 0.80 สอดคล้อง 

8 เนื้อหาของหลักสูตรกับจุดประสงค์รายวชิา 1.00 สอดคล้อง 

9 เนื้อหาของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 

10 จุดประสงค์รายวชิากับการวัดและประเมินผล 0.80 สอดคล้อง 

รวม 0.94 สอดคล้อง 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้มีการประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของหลัสูตรได้แก่สภาพ

ปัญหาและความจ าเป้นในการพัฒนาหลักสูตรกับหลักการของหลักสูตร หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร จุดประสงค์รายวิชากับมาตรฐานรายวิชา จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบาย

รายวิชากับโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาของหลักสูตรกับจุดประสงค์รายวิชา เนื้อหาของหลักสูตรกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน จุดประสงค์รายวิชากับการวัดและประเมินผล มีควมสอดคล้องกันทุกประเด็น โดยมีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 0.94  

โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องกัน และประเด็นความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงปรับ

วธีิการวัดและประเมินผลให้มีความครอบคลุมไปถึงช้ินงานและสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ดว้ย 
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษาโรงเรียนชัย

มงคลวทิย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

 ผู้วิจัยน าหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึน้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมได้แก ่

1. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ 

3. กิจกรรมพฒันาอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเคร่ืองกล 

5. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย 

น าหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซึ่งมีคุณสมบัติคล้าย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีจะน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จ านวน 10 คน พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม การประเมินผลการใช้หลักสูตร ดังนี้ 

 ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วจิัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอ่การเรียนการการสอนหลัง

การใช้หลักสูตร เพื่อสรุปผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่ งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการประเมินผลการใช้

หลักสูตรดังนี้  

 ผลการประเมินหลักสูตรวชิาชพีระยะสั้น จ านวน 5 กิจกรรม โดยสอบถามความคิดเห็นหลังการใช้หลักสูตร 

ผู้วิจัยเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศกึษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนหลักจากใชห้ลักสูตรระยะสั้น 

ที ่ ประเด็นพิจารณา X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

กจิกรรมพัฒนาอาชพีด้านอิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมบ ารงุคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

   

1 ด้านเนื้อหาสาระ 3.75 0.74 มาก 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 3.73 0.81 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 3.98 0.60 มาก 

4 ด้านวัดผลและประเมินผล 3.87 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 3.86 0.67 มาก 

กจิกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ : การเชื่อมพื้นฐาน    

1 ด้านเนื้อหาสาระ 3.94 0.71 มาก 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 3.89 0.81 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 4.15 0.59 มาก 

4 ด้านวัดผลและประเมินผล 4.16 0.40 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.05 0.65 มาก 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

กจิกรรมพัฒนาอาชพีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ: การออกแบบกราฟิก    

1 ด้านเนื้อหาสาระ 3.77 0.73 มาก 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 3.59 0.81 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 4.05 0.38 มาก 

4 ด้านวัดผลและประเมินผล 3.96 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 3.84 0.63 มาก 

กจิกรรมพัฒนาอาชพีด้านเครื่องกล: การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน    

1 ด้านเนื้อหาสาระ 3.93 0.69 มาก 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 3.96 0.78 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 4.15 0.48 มาก 

4 ด้านวัดผลและประเมินผล 3.97 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.00 0.66 มาก 

กจิกรรมพัฒนาอาชพีด้านพลงังานและความปลอดภัย : เตาชวีมวล    

1 ด้านเนื้อหาสาระ 3.92 0.70 มาก 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4.03 0.57 มาก 

3 ด้านส่ือการเรียนการสอน 4.00 0.64 มาก 

4 ด้านวัดผลและประเมินผล 4.07 0.60 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกดา้น 4.01 0.63 มาก 
  

จากตารางท่ี 3 พบว่า กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็น

ในระดับมาก ( X =3.86, S.D = 0.68) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อ

การเรียนการสอนสื่อ ประกอบการเรียนการสอนน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา ( X =4.23, S.D = 0.33) กิจกรรม

พัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.05, S.D = 0.65)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านวัดผลและประเมินผล  ครูมีความ

กระตอืรือร้นในการสอน ( X =4.43, S.D = 0.27) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุปภาพรวม

ท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =3.94, S.D = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความ

คิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอนนา่สนใจเหมาะสมกับเนื้อหา ( X = 4.33, 

S.D = 0.00) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน  

สื่อประกอบการเรียนการสอนน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา  ( X =4.27, S.D = 0.27) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้าน

เคร่ืองกล โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.00, S.D = 0.66) กิจกรรมพัฒนาอาชีพ

ด้านพลังงานและความปลอดภัย โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.01, S.D = 0.63)  

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านวัดผลและประเมินผล  ด้านการสอนของครู  

( X =4.17, S.D = 0.57)  
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สรุปผลและอธิปรายผล 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการจัดการศกึษาส าหรับนักเรียนดอ้ยโอกาส 

กรณศีกึษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา มรีายละเอยีดดังนี้ 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและชุมชน สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา วัดชัยมงคลพระอารามลวง จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนคร

สงขลา โดยมีพระเทพสุธรรมญาณ เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสในชุมชน  

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยากจน และแก้ปัญหาสารเสพติดในชุมชน ซึ่งพระเทพสุธรรมญาณ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของการบริการวิชาการ เชื่อมครู เชื่อมนักเรียน และเชื่อมการวิจัยเข้าไปในพื้นท่ีจน

เป็นท่ียอมรับ โดยใช้หลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อให้โรงเรียนชัยมงคลวิทย์และชุมชนรอบข้าง ได้รับการ

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้การศึกษามาเป็นแนวทางสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

มีการจัดฐานการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้จริง และมีการเชื่อมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ เป็นการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน พัฒนาชุมชนรอบข้าง เกิดทักษะต่อ

นักวิชาการ และเกิดทักษะท่ีดีต่อนักศึกษา สภาพท่ัวไป พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การหยุดเรียนของนักเรียน คือนักเรียน 

100% มีฐานะทางบ้านยากจน ครอบครัวแตกแยก ก าพร้าพ่อ-แม่ อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น มีสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไป

ด้วยแหล่งอบายมุข ท้ังแหล่งค้ายาเสพตดิ การพนัน โสเภณี สุราของมึนเมาทุกชนิด ปัญหาการหยุดเรียนของนักเรียน

จึงเป็นสิ่งท่ีตามมาและเป็นประเด็นส าคัญมาก ปัญหาหลักพบว่า ร้อยละ 70 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 หยุดเรียน โดยไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความต้องการของนักเรียนในการ

พัฒนาตนเองหรือความต้องการในการสร้างอาชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และสามารถสร้างอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ผู้บริหาร คณะครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

กลุ่มนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องช่วยเหลอือยา่งเร่งดว่น ไม่วา่จะเป็นการพัฒนาทักษะอาชพีในกิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส:์ การซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ 

2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ: การเชื่อมพื้นฐาน 

3. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ: การออกแบบกราฟกิ 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเคร่ืองกล: การซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟา้ในครัวเรือน 

5. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย: เตาชีวมวล 

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา มรีายละเอยีดดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกระยะสั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างหลักสูตร โดยศึกษาข้อมูล 

จากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2540 ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตร และ 

การวิเคราะห์งานอาชีพจากขึ้นตอนท่ี 1 และศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้าง

หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น ได้ผลดังนี้ 

1. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีองค์ประกอบดังนี้ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย  

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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2. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประกอบการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จ านวน  

5 แผน ประกอบด้วย สาระส าคัญ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร องค์ประกอบของ

หลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาและเวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชพี มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยในระดับมาก ( X =-3.99, S.D.=0.54) 

 ผลการประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตีฝึกอบรมระยะสั้น จ านวน 5 พบว่าองค์ประกอบ

ของหลักสูตร ได้แก่ สภาพปัญหาและความจ าเป้นในการพัฒนาหลักสูตรกับหลักการของหลักสูตร หลักการของ

หลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชากับมาตรฐานรายวิชา จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับ

จุดประสงค์รายวชิา ค าอธิบายรายวชิากับโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาของหลักสูตรกับจุดประสงค์รายวชิา เนื้อหาของ

หลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์รายวชิากับการวัดและประเมินผล มีควมสอดคล้องกันทุกประเด็น 

โดยมีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยเท่ากับ 0.94 ซึ่งจะมคีวามสัมพันธ์กัน (พสิิฐ เมธาภัทร, 2549: 3) สอดคล้อง

กับงานวจิัยของผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ (2556) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม

รูปแบบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม

มากท่ีสุดและสอดคล้องกับพิษณุ วรดิษฐ์ (2558 : 685) ได้ทาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ผลการประเมินความเหมาะสมและ

สอดคล้องของร่างหลักสูตรเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศพบวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการการทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษาโรงเรียน 

ชัยมงคลวทิย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา มรีายละเอยีดดังนี้ 

การทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวิทย ์

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

ผู้วิจัยน าหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึน้ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก ่

1. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส ์

2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหการ 

3. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเคร่ืองกล 

5. กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย 

น าหลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีจะน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จ านวน 10 คน พบว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
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ภาพที่ 1  หลักสูตรระยะสั้นท่ีพัฒนาขึ้น 
  

4. ผลการทดลองใช้และประเมินหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคล

วทิย ์อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา มรีายละเอยีดดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก 

( X =3.86, S.D = 0.68) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการ

สอนสื่อประกอบการเรียนการสอนน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา ( X =4.23, S.D = 0.33) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้าน

อุตสาหการ โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.05, S.D = 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านวัดผลและประเมินผล  ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน 

( X =4.43, S.D = 0.27) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็น

ในระดับมาก ( X =3.94, S.D = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อ

การเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอนน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา  ( X =4.33, S.D = 0.00) ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการ

สอนน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา ( X =4.27, S.D = 0.27) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านเคร่ืองกล โดยสรุปภาพรวมท้ัง  

4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.00, S.D = 0.66) กิจกรรมพัฒนาอาชีพด้านพลังงานและความปลอดภัย 

โดยสรุปภาพรวมท้ัง 4 ด้าน มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.01, S.D = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านการสอนของครู  ( X =4.17, S.D = 0.57) นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับจารัส อินทลาภาพร (2558 : 724) ท่ีได้น าวิธีการเสริมพลังมาใช้ในการฝึกอบรมพบว่า ครูมีพลัง 

อ านาจในการพัฒนางาน ตลอดจนมทัีศนคติท่ีดตีอ่สถานศึกษาและสรา้งผลงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 : 

กรณีศกึษาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  

Knowledge and Technical Ability, in Accordance with International Education 

Standards, Volume no. 2: A Case Study of Mahasarakham Business School, 

Mahasarakham University 
 

ปฐมาพร ไชยภูมิ1*, ลลิตา ลาดเงิน1, Zou Jing1, สุวรรณ หวังเจริญเดช1 และ ณัฐวงศ ์พูนพล1 

Patamaporn Chaiyapoom1, Lalita Ladngern1, Zou Jing1, Suwan Wangcharoendate1 and Nuttavong Poonpool1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐาน

การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต (ระบบปกต)ิ  2) เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชขีองนสิิตช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต (ระบบปกติ) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) 

คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 516 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิตท่ีิใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบว่า นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระดับความรู้และความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ  

ฉบับท่ี 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 10 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 

ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมายและ

ข้อบังคับทางธุรกิจ และด้านการเงินและการบริหารการเงิน ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ 

นอกจากนั้น ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี มีจ านวนมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ดังนี้ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ผู้ท าบัญชี และสมุห์บัญชีหรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนความ

คาดหวังนอ้ยท่ีสุด คือ ผู้วางระบบบัญชหีรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญช ีและผู้ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ 
 

ค าส าคัญ:   ความรู้, ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี 2, ความคาดหวังใน

การประกอบอาชพีทางการบัญชี 

                                           
1 คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
1 Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, Maha Sarakham Province 44150 

*Corresponding author e-mail: patamaporn.chaiyapoom@gmail.com 
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Abstract  
  The objectives of this research were:   1 )  to study the level of knowledge and technical ability in 

accordance with the International Education Standard Volume No. 2. (International Education Standards 2: IES2) 

of the fourth-year students in the Bachelor of Accountancy Program (Normal System) , and  2 ) to study the 

expectations of careers in accounting of the fourth-year students of the aforementioned program. The population 

used in this research were 516 final year students of the Bachelor of Accountancy Program, Mahasarakham 

Business School.  The research instrument was a questionnaire.  The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that the final year students of the Bachelor of Accountancy Program at 

Mahasarakham Business School had a level of knowledge and technical ability in accordance with the 

International Education Standard Volume No.  2  at a high level.   When considering each area, the students 

achieved a high level in 10 areas and a moderate level in one area. The scores of the top three areas are given 

as follows:  Information Technology, Business Law and Regulations and Finance and Financial management, 

respectively, whereas the lowest score is economics with a score. In addition, the research found that the top 

three expected careers in accounting, given in a descending order, are financial and accounting officers, 

accounting officers representing, and accountants or directors of accounting and finance.  The least expected 

careers are the accountants or the accounting information system administrators and cooperative auditors, 

representing.  
 

Keywords:  Knowledge, Technical ability in accordance with international education standards volume no. 2 , 

Expectations of careers in accounting  
 

บทน า 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562  

ออกตามความในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนด

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standards: IES) ของสภาวิชาชีพบัญช ี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 

2560 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 เป็นช่วงเวลาท่ีใช้หลักสูตรนี้ครบ 3 ปี จึงมคีวามจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 เพื่อให้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีความทันสมัยสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2 : 

IES2) มุ่งเน้นการก าหนดความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคของผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจึงมีความ

จ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค จ านวน 11 ประเด็นดังนี้ 1. การบัญชีการเงินและการ

รายงานทางการเงิน 2. การบัญชบีริหาร 3. การเงินและการบริหารการเงิน 4. ภาษีอากร 5. การสอบบัญชแีละการให้

ความเชื่อมั่น 6. การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7.กฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ  

8. เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 10. เศรษฐศาสตร์ 11. กลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ , 

2558)  

อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามวิชาชีพท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพภายหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  

11 อาชีพ ประกอบด้วย  1. สมุห์บัญชีหรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. ผู้ท าบัญชี 3. เจ้าหน้าท่ีการเงินและ

บัญชี 4. นักบัญชีบริหาร 5. ผู้วางระบบบัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี 6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

7. ผู้ตรวจสอบบัญชภีาษอีากร 8. ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน 9. ผู้ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ 10. อาจารย์

บัญชีของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน และ 11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดส านักงานรับท าบัญชีและ 

ให้ค าปรึกษาด้านบัญชแีละภาษี  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2 : IES2) เพื่อวัดผลระดับความรู้ ความสามารถเชิง

เทคนิคท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ 

ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ ยังสนใจศึกษาความคาดหวังในการ

ประกอบอาชีพทางการบัญชี เพื่อตรวจสอบจ านวนและประเภทของอาชีพท่ีนิสิตคาดว่าจะประกอบอาชีพในอนาคต 

โดยผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการ

บัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชีของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2 : IES2) เป็นการก าหนด

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคท่ีผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นก่อนท่ีจะ

สิน้สุดการพัฒนาทางวชิาชีพระยะเร่ิมแรก ซึ่งความรู้ความสามารถเชิงเทคนคิเป็นความสามารถท่ีจะประยุกต์ความรู้

ทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มุ่งมั่นประกอบวิชาชีพบัญชีพัฒนาความรู้ 

ความสามารถทางวชิาชพีได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรดังกล่าวอาจเป็นการศกึษาในระบบที่ด าเนินการโดมหาวิทยาลัย 
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สถาบันอุดมศึกษาอื่น สมาชกิสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศและผู้ว่าจ้าง ในรูปแบบของรายวิชาและมีการให้คุณวุฒิ

เมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การออกแบบหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีอาจ

ค านึงถึงข้อมูลส าคัญท่ีได้จากผู้มีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นการ

ทบทวนจะมุ่งประเด็นดังกลา่ว 

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และ ดนุชา คุณพนิชกิจ (2555 : 127) ได้ท าการศึกษามาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ ฉบับท่ี2 (IES2) ต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีทางการบัญชี พบว่า การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี

ทางบัญชีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ผู้สอนได้ปรับตัวใน

กระบวนการเรียนการสอน สรา้งนักบัญชีในอนาคตที่มสีมรรถนะเชิงเทคนิคดา้นวชิาชีพ (Technicalcompetence) 

มยุรี เกือ้สกุล และ วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ (2558) ได้ท าการศึกษาคุณสมบัตินักบัญชี ตามความตอ้งการของ

ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและนักบัญชีในสถานประกอบการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชพีบัญช ี(International Accounting Education Standard: IES)  พบวา่ คุณสมบัตดิ้านความรู้หลัก

ทางวิชาชพีของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชท่ีีผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับงานบัญชีและนักบัญชีในสถานประกอบการตอ้งการอยู่

ในระดับมากท้ังหมด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ความรู้และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางการบัญชี

การเงินและความรูท่ี้เกี่ยวข้อง ความรู้ทางองค์กรแ รละธุรกิจ ตามล าดับ 

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเลือก

ประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทยของนิสิตนักศึกษาท่ีจบการศึกษาด้านการบัญชี พบว่า การเลือกประกอบอาชีพ

ของบัญชีบัณฑิตไทยภายหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 69.70 ท างานด้านบัญชี และร้อยละ 30.30 ไม่ได้ท างาน 

ด้านบัญชี ซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งของผู้ท างานด้านบัญชีหรือร้อยละ 50.0 ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ท าบัญชี และเพียง 

ร้อยละ 14.10 ท างานในสายตรวจสอบบัญชี 

วิธีวทิยาการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดการด าเนนิการวิจัย ดังนี ้

1. ประชากร คือ นิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 516 คน เพื่อการประเมินผลท่ีเหมาะสมและวัดผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้

ความสามารถเชงิเทคนิคของผู้มุ่งม่ันประกอบวิชาชพีบัญชใีนการพัฒนาทางวชิาชีพระยะเร่ิมแรกที่ก าลังจะสิน้สุดลง 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ เกิดจากการศึกษาแนวคิดความรู้ ความสามารถตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) และ มาตรฐานการศกึษาระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี 2 (International 

Education Standards 2: IES2) ประกอบด้วย นอกจากนี้ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี อ้างถึง

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามวิชาชีพท่ีระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

(มคอ.2) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 10 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาในการศกึษาตั้งแตแ่รกเขา้จนถึงปัจจุบัน ทุนการศึกษา รายได้

ตอ่เดอืน กลุ่มสาขาวิชา ประสบการณ์ในการฝึกงาน และความสามารถพเิศษ 
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ตอนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถเชงิเทคนิคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) 

และ มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) ลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 47 ข้อ ด้านการบัญชีการเงินและการรายงานทาง

การเงิน จ านวน 6 ข้อ  ด้านการบัญชีบริหาร จ านวน 5 ข้อ  ด้านการเงินและการบริหารการเงิน จ านวน 6 ข้อ  ด้าน

ภาษีอากร จ านวน 4 ข้อ  ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น จ านวน 5 ข้อ  ด้านการก ากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จ านวน 4 ข้อ  ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ จ านวน 3 ข้อ  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 3 ข้อ  ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร จ านวน 3 ข้อ  ด้านเศรษฐศาสตร์ จ านวน 3 

ข้อ  และด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ จ านวน 5 ข้อ   

ตอนท่ี 3  ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย  1. สมุห์บัญชีหรือ

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  2. ผู้ท าบัญชี  3. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  4. นักบัญชีบริหาร  5. ผู้วางระบบ

บัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี  6. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  7. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร  

8. ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน  9. ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  10. อาจารย์บัญชีของสถาบันการศึกษา

ภาครัฐและเอกชน และ  11. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่ เปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้ค าปรึกษาด้านบัญชแีละภาษี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการใชแ้บบสอบถามเร่ืองความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค และความคาดหวัง

ในการประกอบอาชีพทางการบัญชี และได้รับข้อมูลมาจากนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ)  

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวนท้ังสิ้น 516 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการ

ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ผลการศึกษา 
 การศึกษาความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 และความ

คาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผู้ศึกษาตั้งวัตถุประสงค์ไว ้2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคของนิสิต

ชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาความ

คาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีของนิสิตชั้นปีท่ี  4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามจากประชากร จ านวน 516 ชุด มาด าเนินการ

วเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยแบ่งดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตชั้นปีท่ี 4 ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชว้ธีิการประมวลผลทางหลักสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหา

ค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) 

และมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (International Education Standards 2: IES2) ใช้สถิตเิชิงพรรณานา 

(Descriptive Statistics) ได้ แก่  ก ารหาค่ า เฉลี่ ย  (Mean) และส่ วน เบ่ี ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  

โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการด าเนินการวิจัย ซึ่งได้ก าหนดการให้

คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด. 

2545 : 99 - 100) 
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ตอนท่ี 3  ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 

และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ตามตาราง) 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค (IES ฉบับท่ี 2) ของนิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จากตาราง 1 พบว่า นิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิค ( IES ฉบับท่ี 2) อยู่ในระดับมาก ( = 3.61)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านเศรษฐศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 3.78) ด้านกฎหมายและข้อบังคับทาง

ธุรกิจ ( = 3.76) ด้านการเงินและการบริหารการเงิน ( = 3.69) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐศาสตร์  

( = 3.47)   

ความรู้ ความสามารถเชงิเทคนิค (IES ฉบับที่ 2) 
 

S.D. ความหมาย 

ด้านการบัญชกีารเงินและการรายงานทางการเงิน 3.57 0.70 มาก 

ด้านการบัญชบีริหาร 3.63 0.68 มาก 

ด้านการเงินและการบริหารการเงิน 3.69 0.67 มาก 

ด้านภาษีอากร 3.49 0.77 มาก 

ด้านการสอบบัญชแีละการใหค้วามเชื่อม่ัน 3.55 0.75 มาก 

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.60 0.71 มาก 

ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ 3.76 0.70 มาก 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.78 0.72 มาก 

ด้านสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและองค์กร 3.57 0.69 มาก 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 3.47 0.77 ปานกลาง 

ด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการ 3.58 0.70 มาก 

รวม 3.61 0.71 มาก 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญชภีายหลังส าเร็จการศึกษาของนสิิต

ชัน้ปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชบัีณฑิต คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพทางการบัญช ี
จ านวน (คน) 

(n = 516) 

ร้อยละ 

สมุหบั์ญชหีรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน 67 13.04 

ผู้ท าบัญชี 120 23.19 

เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญช ี 127 24.64 

นักบัญชบีริหาร  15 2.90 

ผู้วางระบบบัญชหีรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 7 1.45 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต  45 8.70 

ผู้ตรวจสอบบัญชภีาษีอากร  52 10.14 

ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน 37 7.25 

ผู้ตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ 7 1.45 

อาจารย์บัญชขีองสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 15 2.90 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เชน่ เปิดส านักงานรับท าบัญชีและให้

ค าปรึกษาด้านบัญชแีละภาษี วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถี่

ค่าร้อยละ 

22 4.35 

รวม 516 100.00 

 

จากตาราง 3 พบว่า นิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีความคาดหวังในการประกอบอาชพีทางการบัญช ีจ านวนมากไปหานอ้ย 3 อันดับแรก ดังนี้ เจ้าหนา้ท่ี

การเงินและบัญช ีจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64 ผู้ท าบัญช ีจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย 23.19 และสมุห์บัญชี

หรือผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ส่วนความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ ผู้วาง

ระบบบัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน 7  คน คิด

เป็นร้อยละ 1.45  

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

 การวจิัย เร่ือง ความรู้ ความสามารถเชงิเทคนิคตามมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 คณะการ

บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

ท้ังหมด 516 คน สามารถสรุปผลการวิจัย พบว่า นิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบปกติ) คณะการ

บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระดับความรู้และความสามารถเชิงเทคนคิตามมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES 2) โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

10 ด้าน และอยู่ ในระดับปานกลาง 1 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 3.78) ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจ (  = 3.76) และด้านการเงินและ 

การบริหารการเงิน ( = 3.69) ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ ( = 3.47)  นอกจากนั้น ผลการวิจัย 

พบวา่ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญช ีมีจ านวนมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ เจ้าหนา้ที่การเงิน

และบัญชี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64 ผู้ท าบัญชี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อย 23.19 และสมุห์บัญชีหรือ

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ส่วนความคาดหวังนอ้ยท่ีสุด คือ ผู้วางระบบ

บัญชีหรือผู้บริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน 7  คน คิดเป็น 

ร้อยละ 1.45  

อภิปรายผลการวิจัย  

การก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทางการบัญชีเป็นประจ าสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

โดยปกติรอบของการทบทวนหลักสูตรอาจด าเนินการทุกระยะ 3 ถึง 5 ปี แต่จะเป็นการเหมาะสมหากมีการทบทวน

บ่อยคร้ังขึ้น เช่น มีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งอาจได้รับการ

พัฒนาให้มีขึ้นในรายวชิามากกว่าหนึ่งรายวชิา ซึ่งมุ่งเนน้การพัฒนาด้านน้ัน ๆ 

การวิจัย เร่ือง ความรู้ ความสามารถเชิงเทคนิคตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 

กรณีศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  นิสิตชั้นปีท่ี 4 

หลักสูตรบัญชบัีณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถเชงิเทคนิค ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมีคา่เฉลี่ยสูง

ท่ีสุด และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี เกื้อสกุล และวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ 

(2558 : 55) พบว่า คุณสมบัติด้านความรู้หลักทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

บัญชแีละนักบัญชใีนสถานประกอบการตอ้งการอยู่ในระดับมากทั้งหมด เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ความรู้และสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้ทางการบัญชกีารเงินและความรูท่ี้เกี่ยวข้อง ความรู้ทางองค์กรและธุรกิจ ตามล าดับ 

ดังนั้นคณะการบัญชแีละการจัดการ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศท่ี

เน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learning Outcomes Based) โดยเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีต้องมีการทบทวน

ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจในเนื้อหาตามท่ีมาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดไว้ 

นิสิตชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพทางการบัญชีภายหลังส าเร็จ

การศึกษา ส่วนใหญ่คาดหวังประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เนื่องจากโอกาสในการมีงานท าในการด าเนิน

ธุรกิจส่วนใหญ่จะตอ้งมีพนักงานบัญชที างานด้านบัญชี ปัจจุบันการด าเนนิธุรกิจได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวออกไป

อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญช ี

(2558 : บทคัดย่อ) พบว่า การเลือกประกอบอาชีพของบัญชีบัณฑิตไทยภายหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 69.70 

ท างานด้านบัญชี และร้อยละ 30.30 ไม่ได้ท างานด้านบัญชี ซึ่งประมาณคร่ึงหนึ่งของผู้ท างานด้านบัญชีหรือร้อยละ 

50.0 ปฏบัิตงิานในต าแหนง่ผู้ท าบัญชี และเพยีงร้อยละ 14.10 ท างานในสายตรวจสอบบัญช ีดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึง

จ าเป็นต้องเน้นในเร่ืองของความส าคัญของการน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปใชไ้ด้จริงในการประกอบวิชาชพีบัญชใีน

สายงานทางด้านการบัญช ีรวมถึงปลูกฝังในวชิาชีพท่ีผู้เรียนสนใจที่จะประกอบวิชาชพีน้ันตัง้แตเ่ร่ิมศกึษา 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย (อนาคต) 

งานวิจัยนี้ศึกษาและเก็บข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ 2562 งานวิจัยในอนาคตอาจขยาย

ระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติมโดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES2) กับ

การปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 2 

(IES2) ท่ีมีผลต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศ ฉบับท่ี 2 (IES2) ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับ

นักศกึษาโครงการ Work-integrated Learning: WiL  

Development of Training Courses on Sensors and Automatic Control for 

Student Projects Work-Integrated Learning: WiL 
 

ปิยะพงศ์ ชินราช1*, ชัยณรงค์ เย็นศริิ1 และ ภัควี หะยะมิน1 

Piyapong CHinarat1*, Chainarong Yensiri1 and Pakkawee Hayamin1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษา

โครงการ Work-integrated Learning: WiL ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งท าการพัฒนาชุดฝึกอบรม 

โดยการประยุกตใ์ช้รูปแบบ CIPP Model ในการพัฒนา ม ี4 ขั้นตอน คือ (1) การศกึษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาชุด

ฝึกอบรม (2) การจัดท าชุดฝึกอบรม (3) การทดลองใช้หลักสูตร และ (4) ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร ส าหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของระบบทวิภาคี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบกลุ่ม

ตัวอยา่งคัดเลอืกโดยใชว้ธีิเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับ 

43.00 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พร้อมท้ังยังได้การประเมินผลความพงึพอใจของผู้เรียน ซึ่งมคี่าเฉลี่ยรวม

ของแต่ละหัวขอ้อยู่ในระดับมาก หลักสูตรชุดฝึกอบรมท่ีได้พัฒนาสามารถน าไปใชส้ าหรับการเรียนการสอนได้อยา่งด ี
 

ค าส าคัญ:   หลักสูตรการฝึกอบรม, การควบคุมอัตโนมัติ, Work-integrated Learning (Wil) 
 

Abstract  
 The paper is percents a Development of training courses on Sensors and automatic control For Student 

Projects Work-integrated Learning: WiL. The development of training packages by applying the CIPP Model has 

4 steps which are (1) study basic information of training package development (2) set up training package (3) 

program trial and (4) evaluate course evaluation For students in the Diploma of Vocational Education (Diploma) of 

the bilateral system. Major Electronics The samples were selected by using 30 specific methods from the  

post-test achievement higher than before at 43.00 with statistical significance at the .05 level, while also 

evaluating student satisfaction. In which the total average of each topic is at a high level Demonstrated that the 

developed training package curricula can be used for teaching and learning effectively. 
 

Keywords:   Training course, Automatic control, Work-integrated Learning (Wil)   
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บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ ตามนิคมอุตสาหกรรมจ านวนมาก ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่

ของโรงงานอุตสาหกรรมจะขาดแรงงานทางด้านซ่อมบ ารุงในสาขาวิชาต่างๆ เป็นจ านวนมาก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าก็

เป็นอีกสาขาหนึ่งท่ีมีความส าคัญส าหรับดูแล และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ซึ่งนโยบายของรัฐบาลจะส่งเสริมให้เยาวชน 

คนรุ่นใหม่เลอืกเรียนสายอาชีวะหรือสายวิชาชพีท่ีตรงกับความต้องการของโรงงานและสถานประกอบการ [1-2] จาก

ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โรงงานหรือสถานประกอบการมีความต้องการท่ีจะจ้างผู้ท่ี

จบสายอาชีวะมากขึ้นโดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อเปรียบเทียบจากสัดส่วนของผู้เรียน

สายสามัญต่อสายอาชีวะเท่ากับ 66 ต่อ 34 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ในระดับนี้มานานหลายปียังยืนยันด้วยผลการศึกษาของ

ส านักเลขาธิการสภาการศกึษา พบว่าสัดส่วนนี้ไม่เพิ่มมากขึน้ หากยังเป็นเช่นนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานผู้จบสาย

อาชีวะระดับอาชีวศกึษาก็จะถึงขั้นวกิฤติ [3]  

แนวการแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานของโรงงานหรือสถานประกอบการระดับ ปวส. จึงเกิดโครงการน าร่อง

เพื่ อส่ ง เส ริมพัฒ นาก าลั งคนทางเทคนิ ค ระดั บประกาศนี ย บัตรวิชาชีพ ชั้ นสู ง  (ปวส .) โดยส านั ก งาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดท า

โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) [4] รูปแบบโรงเรียนในโรงงานขึ้น 

 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรม ผ่านการลงทุนเพื่อสร้างก าลังคนทางวิจัยและนวัตกรรม 

(ระดับปริญญาโท) ควบคู่กับก าลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูงของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 

โดยมีสัดส่วนของการลงทุนระหว่างภาคสถานประกอบการ และภาครัฐไม่น้อยกว่า 70:30 โครงการ WiL โดยการน า

ร่องมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคี โดยใช้หลักสูตรของ

วิทยาลัยเทคนิค ซึ่งมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิภาคีแบบปกติในภาคทฤษฎี และส่วนของภาคปฏิบัติจะเป็น

การปฏิบัติงานจริงของสถานประกอบการภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 2 ปี แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของการเรียนรู้ภายใน

สถานประกอบการท่ีขาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อีกท้ังเนื้อหาบางส่วนท่ีท าการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมกับความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ ท าให้ผู้เรียนขาดสมรรถนะที่จ าเป็นของการท างาน [5-6]  

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าความรู้จากสถานประกอบการณ์หรือโรงงานท่ีเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับหลักสูตรเดิม และความรู้ท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ภายในโรงงานมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยสอดแทรกเนื้อหาที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการน าไปใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ เร่ืองของระบบเซ็นเซอร์ และการควบคุม

อัตโนมัต ิโดยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาโครงการ Work-

integrated Learning: WiL เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโรงงาน และเป็นประโยชน์

ส าหรับการปฏบัิตงิาน และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดการท างานในอนาคตได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาโครงการ 

Work-integrated Learning ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน 

 2. เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับ

นักศกึษาโครงการ Work-integrated Learning ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
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สมมติฐานการวจิัย 
 คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง ระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาโครงการ 

Work-integrated Learning ร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชน ที่พัฒนาขึ้นมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา 

 การวิจัยในคร้ังนี้ได้ด าเนินการวิจัยเลือกกลุ่มประชากรท่ีเป็นนักเรียนท่ีได้ลงทะเบียนเรียนโครงการ Work-

integrated Learning ร่วมกับสถานประกอบการเอกชน โดยมีการคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 30 คน 
 

วิธีการศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วจิัยได้ประยุกตใ์ชว้ธีิการด าเนินการวิจัยตามทฤษฎีการประเมนิของ แดเนียล 

แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) คือ รูปแบบ CIPP Model [7-10] โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) โดยใช้เคร่ืองมือ จ านวน 2 ชุด ได้แก่ แบบประเมิน

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับชา่งซ่อมบ ารุง และแบบสอบถามนักศกึษาเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 

 2. การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น (Input Evaluation : I) 

  2.1 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจากการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ

จ าเป็นในการฝึกอบรม ตลอดจนสภาพของการปฏิบัติงานจริง จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามจาก

บุคลากรภายในโรงงานและนักศกึษาในโครงการ Work-integrated Learning 

 2.2 แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของหลักสูตรฝึกอบรม ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการ

ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม ความสอดคล้องระหวา่งวัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมกับแบบทดสอบ โดยสร้าง

ข้อค าถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 

 2.3 แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม โดยสร้างข้อค าถามให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

 3. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation: P) 

 3.1 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ แบบฝึกหัด และ

แบบทดสอบ 

 3.2 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 3.3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นของการจัดการฝึกอบรม 

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

 การประเมนิผลผลิตโดยใช้แบบประเมนิความพงึใจของนักศกึษาท่ีเข้ารับการอบรมจากการน าเอาความรู้และ

ทักษะไปใช ้
 

เคร่ืองมือวิจัย 
 จากผลการประเมินสภาวะแวดล้อม และการประเมินปัจจัยเบื้องต้นแล้ว จึงน ามาสร้างตารางวิเคราะห์งาน 

เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้สร้างหัวข้อการฝึกอบรม เนื้อหา แบบทดสอบทักษะ สื่อการฝึกอบรม และชุด

ทดลองให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 
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เครื่องมอืวิจัย 

 จากผลการประเมินสภาวะแวดล้อม และการประเมินปัจจัยเบื้องต้นแล้ว จึงน ามาสร้างตารางวิเคราะห์งาน 

เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้สร้างหัวข้อการฝึกอบรม เนื้อหา แบบทดสอบทักษะ สื่อการฝึกอบรม และ  

ชุดทดลองให้มีความเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. คู่มอืคร ู

 คู่มือครูเป็นชุดเอกสารท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับครูผู้สอน เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม มีท้ังหมด 

3 หัวขอ้หลักประกอบด้วย หัวข้อท่ี 1 PLC เบื้องต้น [11]  หัวข้อท่ี 2 ระบบนวิเมตกิส์เบือ้งต้น [12]  และหัวขอ้ท่ี 3 ระบบ

เซ็นเซอร์ [13] คู่มือครูประกอบด้วยแผนการสอนท่ีก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตารางปฏิบัติการ ใบเนื้อหา 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ท าการออกข้อสอบตามตาราง

วิเคราะห์งานท่ีได้จากการให้น้ าหนักคะแนนความรู้จ าเป็นท่ีสถานประกอบการต้องการจากผู้เชี่ยวชาญ 20 ท่าน  

เมื่อออกข้อสอบเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติประเมินความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้

เหมาะสม สามารถน าไปทดลองใชก้ับกลุม่ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดข้อสอบตอ่ไป 

2. สื่อการสอน 

 การสร้างสื่อการสอนจะพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเลือก

สื่อท่ีเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้วจิัยได้สร้างสื่อการสอนท้ังหมด 3 ประเภทดังนี้  

2.1 โปรแกรมน าเสนอพาวเวอร์พอยต์ ส าหรับประกอบการสอน บรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยมีท้ังหมด

3 หัวขอ้หลัก ประกอบด้วย หัวขอ้ท่ี 1 PLC เบือ้งต้น หัวข้อท่ี 2 ระบบนวิเมตกิส์เบือ้งต้น และหัวข้อท่ี 3 ระบบเซ็นเซอร์  

 

  

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งการน าเสนอดว้ยพาวเวอร์พอยต์ 

2.2 ชุดทดลอง เป็นสื่อท่ีช่วยอธิบายการท างานของเคร่ืองจักร ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุม PLC ระบบ

นวิเมติกส์ และระบบเซ็นเซอร์ ใช้ประกอบการอบรมด้านปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถทดลองการท างาน การต่อ

วงจรไฟฟา้ และวงจรนิวเมตกิส์ส าหรับเครื่องจักรได้โดยใชอุ้ปกรณท่ี์ใชง้านจรงิในโรงงาน 
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ภาพที่ 2 ชุดทดลองเครื่องกดล าโพงโทรศัพท์ 

2.3 ใบล าดับขั้นตอน เป็นเนื้อหาท่ีใช้ส าหรับภาคปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการทดลองและปฏิบัติงาน 

ตา่ง ๆ ให้ถูกตอ้งตามล าดับขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว ้ผู้วจิัยได้ก าหนดงานไว้ 5 งาน ซึ่งได้จากตารางการวเิคราะห์งานท่ีมี

ความสอดคล้องกับความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ประกอบด้วย งานเปลี่ยนสวิตช์ งานปรับรีดสวิตช ์ 

งานปรับแท่นรองช้ินงาน งานปรับความเร็วก้านสูบของกระบอกสูบ และงานปรับสุญญากาศ 

2.4 ใบสั่งงาน เป็นสื่อการสอนท่ีใช้คู่กับชุดทดลอง ใบสั่งงานใช้ในการทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้า

อบรมปฏิบัติงานตามเงื่อนไข และข้อก าหนดท่ีตั้งไว ้มีท้ังหมด 5 งาน โดยอิงจากใบล าดับขั้นตอน เพื่อทดสอบความรู้

และทักษะหลังการฝึกอบรม 

2.5 คู่มอืการใชง้านชุดทดลอง  
 

     

ภาพที่ 3 คู่มอืการใชง้านชุดทดลอง 
 

 คู่มือการใช้งานชุดทดลอง เป็นสื่อการสอนท่ีใช้คู่กับชุดทดลอง เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานชุดทดลองได้

ด้วยตนเอง คู่มือท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการท างานของเคร่ืองจักร วงจรไฟฟ้า วงจรนิวเมติกส์ 

และอุปกรณท้ั์งหมด 
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ผลการศึกษา 
 จากการด าเนนิการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอผลของการวจิัยดังต่อไปนี้  

1. ผลการประเมนิความรู้ที่จ าเป็นส าหรับช่างซ่อมบ ารุงของโรงงาน  

 ผลการประเมินดังตารางท่ี 1 เป็นผลท่ีได้จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในสถาน

ประกอบการ จ านวน 20 ท่าน โดยมีการแยกหัวขอ้ย่อยตามตารางการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับชา่งซ่อมบ ารุง 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
ผลรวม 

สรุปผล 
X I O 

1 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1.7 1.25 0.05 X 

2 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับพีเเอลซี 3.2 1.7 0.1 X 

3 หลักการท างานของพเีเอลซ ี 2.8 1.2 0 X 

4 ภาษาในระบบพแีอลซี 1.3 2.55 0.15 I 

5 ค าสั่งในระบบพแีอลซ ี 1.75 1.15 0.1 X 

6 การใช้งานพีเเอลซี 1.1 0.75 0.05 X 

7 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบนิวเมตกิส์ 4.2 1.65 0.15 X 

8 อุปกรณค์วบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 2.6 1.3 0.1 X 

9 ระบบท่อในระบบนวิเมตกิส์ 1.5 1.35 0.15 X 

10 วาล์วในระบบนวิแมติกส ์ 2.5 1.4 0.1 X 

11 อุปกรณท์ างานในระบบนวิเมตกิส์ 0.8 1.05 0.15 I 

12 อุปกรณไ์ฟฟา้ เซ็นเซอร์ 3.55 1.2 0.25 X 

13 อุปกรณจ์ับยึดด้วยระบบสุญญากาศ 1.2 1.5 0.3 I 

14 วงจรนวิแมติกสไ์ฟฟา้ 1.4 0.55 0.05 X 
  

 จากผลตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับช่างซ่อมบ ารุง โดยหัวข้อท่ีจ าเป็นมากมี 11 หัวข้อ 

จ าเป็นปานกลางม ี3 หัวข้อ โดยมหีัวข้อความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับระบบนิวเมตกิส์มคีวามจ าเป็นมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4.2 และหัวข้อ

อุปกรณ์ไฟฟา้ เซ็นเซอร์ มคีวามจ าเป็นถัดมา คือ 3.55 
 

2. ผลแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 

 ผลการประเมนิดังตารางท่ี 2 เป็นผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศกึษาโครงการ Work-integrated 

Learning เพื่อหาหัวขอ้และเนือ้หาในการอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จ านวน 30 คน  
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ตารางที่ 2 ผลแบบสอบถามนักศกึษาเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 

ล าดับ หัวข้อย่อย 
ความรู้เดิม ต้องการเพิ่มเติม 

Mean S.D. Mean S.D. 

1 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 1.3 0.47 3.87 0.68 

2 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกับพเีเอลซ ี 1.23 0.43 3.77 0.68 

3 หลักการท างานของพีเเอลซ ี 1 0 3.37 0.85 

4 ค าส่ังในระบบพแีอลซ ี 1 0 3.23 0.77 

5 ภาษาในระบบพแีอลซ ี 1 0 3.23 0.77 

6 การใช้งานพเีเอลซ ี 1.03 0.18 3.33 0.76 

7 ความรู้เบือ้งตน้เกีย่วกับระบบนิวเมติกส์ 1.17 0.38 4.07 0.69 

8 อุปกรณ์ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 1 0 3.63 0.67 

9 ระบบท่อในระบบนิวเมติกส์ 1.4 0.5 3.6 0.62 

10 วาล์วในระบบนิวแมติกส์ 1.6 0.5 3.7 0.65 

11 อุปกรณท์ างานในระบบนิวเมติกส์ 1.53 0.51 3.7 0.65 

12 อุปกรณไ์ฟฟ้า เซ็นเซอร ์ 1 0 3.7 0.7 

13 อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบสุญญากาศ 1.17 0.38 3.27 0.52 

14 วงจรนิวแมติกส์ไฟฟา้ 1 0 3.33 0.61 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.17 0.24 3.56 0.69 
  

จากตารางท่ี 2 แสดงผลความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาจ านวน 30 คน  

มผีลเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยพบวา่นักศกึษามคีวามตอ้งการในหัวข้อความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบนวิเมตกิส์มากท่ีสุด 
 

3. ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลักสูตรฝกึอบรม 

 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร เมื่อน าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีสอนเกี่ยวกับรายวิชาทางด้าน

การควบคุมระบบอัตโนมัต ิจ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใชแ้บบสอบถาม ซึ่งมีผล

ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม (ผู้เชี่ยวชาญ) 

ข้อ รายการประเมิน Mean S.D. 

1 หลักสูตรสามารถน าไปใชป้ฏบัิตจิรงิได ้ 4.6 0.55 

2 หลักสูตรเป็นประโยชนต์อ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.8 0.45 

3 หัวขอ้เร่ืองการฝึกอบรมมคีวามครบถ้วนและครอบคลุมหลักสูตร 4.8 0.45 

4 หัวขอ้เร่ืองเรียงล าดับได้อยา่งเหมาะสม 4.8 0.45 

5 วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรมครอบคลุมหัวขอ้เร่ือง 4.8 0.45 

6 วัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมมคีวามชัดเจน อ่านเข้าใจงา่ย 4.6 0.55 

7 เนื้อหาของหลักสูตรครบถ้วนและครอบคลุม วัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 4.4 0.55 

8 เนื้อหาในใบเนื้อหา อา่นเข้าใจง่าย และมีความสอดคลอ้งกับสื่อการสอน 4.8 0.45 

9 เนื้อหาเหมาะสมกับนักศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 4.8 0.45 

10 สื่อการสอน (Power Point) ครอบคลุมเนื้อหา 5 0.00 

11 สื่อท่ีใชม้คีวามสวยงามนา่สนใจ 4.4 0.55 

12 แบบทดสอบตรงตามวัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 5 0.00 

13 ค าถามมีความชัดเจน เขา้ใจง่าย และมีค าตอบท่ีแน่นอนเพยีงค าตอบเดียว 4 0.71 

14 ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร 4.6 0.55 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.44 
  

4. ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

ตารางที่ 4 คะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คะแนน n Mean Percent S.D. t df sig 

ก่อนเรียน 30 22.40 44.8 6.26 
18.65 29 0.00 

หลังเรียน 30 43.00 86 0.98 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน พบว่าก่อนอบรมผลเฉลี่ยเท่ากับ 22.4 (S.D. เท่ากับ 

6.26) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.8 และหลังอบรมผลเฉลี่ยเท่ากับ 43 (S.D. เท่ากับ 0.98) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 86 เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมีค่าสูงกว่าก่อน

ฝึกอบรมท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
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5. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตารางที่ 5 คะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

รายการ n Score Mean S.D. Percent 

คะแนนแบบทดสอบ 

ทักษะการซ่อมบ ารุง 
30 88 72.12 1.31 81.95 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจงมีคะแนนเต็ม 88 คะแนน มีผลเฉลี่ยเท่ากับ 72.12 (S.D. เท่ากับ 

1.31) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.95 
 

6. ผลการประเมนิความคดิเห็นของการจัดการฝึกอบรม 

ตารางที่ 6 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการ Mean S.D. แปลผล 

ด้านวิทยากร 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมคีวามชัดเจน 4.27 0.52 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.17 0.38 มาก 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกึอบรม 3.97 0.67 มาก 

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.50 0.57 มากที่สุด 

5. การใชเ้วลาตามท่ีก าหนดไว ้ 4.27 0.74 มาก 

6. การตอบข้อซักถามในการฝกึอบรม 4.50 0.57 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเขา้ใจ 

1. ความรู ้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน การอบรม 1.27 0.45 น้อย 

2. ความรู ้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม 4.00 0.74 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.60 มาก 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 

30 คน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 แปลผลอยู่ในระดับมาก โดยมีหัวข้อทาง ด้านวิทยากร เร่ืองมีความครบถ้วน

ของเนื้อหาในการอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.50 (S.D. = 0.57) ด้านความรู้ความเข้าใจ เร่ืองความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้หลัง

อบรม มีคา่เฉลี่ย 4.00 (S.D. = 0.74) 
 

7. ผลประเมนิความพึงใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในการน าเอาความรู้และทักษะไปใช้ 

 ตารางท่ี 7 แสดงผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการน าเอาความรู้และ

ทักษะไปใช้ ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 (S.D. เท่ากับ 0.55) แปลผลอยู่ใน 

ระดับมาก 
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ตารางที่ 7 ผลการตอบแบบสอบการน าเอาความรู้และทักษะไปใช้ 

รายการ Mean S.D. ความพึงพอใจ 

ด้านการน าความรูไ้ปใช ้

1. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ช้ในการปฏบัิตงิานได ้ 4.20 0.66 มาก 

2.  มีความมั่นใจและสามารถน าความรูท่ี้ได้รับไปใชไ้ด ้ 3.87 0.51 มาก 

3.  คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.37 0.49 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.81 0.55 มาก 

 

 

     

 
 

ภาพที่ 4 การทดสอบการใช้งานเครื่องมือ 
 

สรุปผล 
 จากความเป็นมาของจ านวนนักเรียนท่ีเรียนสายอาชีวะที่ลดนอ้ยลง เป็นสาเหตุท าให้ภาคเอกชนขาดแรงงาน

ด้านการซ่อมบ ารุง อกีท้ังการเชื่อมโยงความรู้จากเนื้อหาท่ีใช้เรียนไปยังการน าความรู้ไปใชจ้ริง ผู้วจิัยได้ท าการศึกษา

สมรรถนะท่ีจ าเป็นของการท างานภายในสถานประกอบการพร้อมท้ังได้น าเสนอการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง 

ระบบเซ็นเซอร์ และการควบคุมอัตโนมัติ ส าหรับนักศึกษาโครงการ Work-integrated Learning ร่วมกับสถาน

ประกอบการภาคเอกชน โดยท าการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่าหลักสูตรท่ีสร้าง

ขึ้นมีความเหมาะสมท่ีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.67 แปลผลอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากนั้นได้น าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไป
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ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดสอบจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (ภาคทฤษฎี) ก่อนฝึกอบรมมคี่า 22.4 

(S.D. เท่ากับ 6.26) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.8 และหลังฝึกอบรมมีค่า 43 (S.D. เท่ากับ 0.98) คิดเป็นคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 86 เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมีค่าสูงกว่า

ก่อนฝึกอบรมท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 นอกจากนั้นยังได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

จัดการฝึกอบรมและการน าเอาความรู้ ทักษะไปใช้ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 4.24 แปลผลอยู่ในระดับมาก จากการด าเนินการวิจัยหลักสูตรฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้

ฝึกอบรมนักศกึษาโครงการ Work-integrated Learning ได้เป็นอยา่งดี จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ง

วา่งานวจิัยชิ้นนี้จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจที่จะศกึษา และท าการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมเีนื้อหาสอนเชื่อมโยง

กับงานท่ีสถานประกอบการตอ้งการอกีด้วย 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคดิของสะเต็มศกึษา

ต่อความคิดสร้างสรรค์ 

An Activity of Stem Education using Project Based Learning Creativity  

 

ประสงค์ บรรจงเพียร1* และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล1 

Prasong Bungjoungpien1* and Chaiyapon Thongchaisuratkrul1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการจัดกิจกรรม และ  2) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้รูปแบบแบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท าการทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ลงแข่งขันกิจกรรม Thailand Green Mech Contest จ านวน 18 กลุ่มท้ังหมด 108 คน ผลการทดสอบ

พบว่าผลสัมฤทธ์ิของคะแนนท่ีได้หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท่ี

ระดับ 14.78 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พร้อมท้ังยังได้การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยรวมของแตล่ะหัวข้ออยูใ่นระดับมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานท่ี

ได้พัฒนาสามารถน าไปใชส้ าหรับการจัดกิจกรรมได้อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ:   การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน, สะเต็มศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์ 
 

Abstract  
 The paper is percents an Activity of Stem Education using Project Based Learning Creativity, With the 

objectives 1) to compare activity achievement and  2) to study the satisfaction of students who participated in 

the project by using project model as the base This research was tested with a sample of 18 people who 

participated in the Thailand Green Mech Contest. A total of 108 people, the results showed that the achievement 

of the scores after the students received project-based learning. Studied higher than before learning at the level 

of 14.78 with statistical significance at the level of .05, it also evaluates student satisfaction. The overall mean of 

each topic was very high. Show that the developed learning management model can be used for teaching and 

learning effectively. 
 

Keywords:   Project based-learning, STEM education, Creativity 
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  North Bangkok, Bangkok Province 10800 
* Corresponding author e-mail: prasongdip@gmail.com 



 2375  

 

-Proceeding- 

บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมของการสร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติและ

คุณธรรม ชว่ยให้คนสามารถด ารงชวีติอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตฉิบับท่ี 11 (2555-2559) มีจุดเน้นในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งเร่ิมจากการพัฒนาคนให้

เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีความพร้อมท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการคิดเป็นท าเป็น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์มี

คุณธรรม จริยธรรม รู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเองและให้ความเคารพในสิทธิ และหน้าท่ีของผู้อื่น ขณะเดียวกันต้อง

เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นภูมิคุ้มกันการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต [1] ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน

การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยสีามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อยา่งสันติ [2] 
 ส าหรับยุคแห่งความเจริญหน้าทางการเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์สมัยใหม่ และสังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงจาก

ยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูล และความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี (Information and technology society) 

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือกระแสการท าประเทศให้เป็นสากลท าให้คนต้องรู้จักคิด เพื่อให้สามารถเลือก

รับข่าวสารข้อมูล และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ต้องแข่งขันกับคนในสังคมโลก และพึ่งตนเองมากขึ้น  

ซึ่งต้องเป็นคนท่ีคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น แต่การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ และความ

เจรญิก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี การพัฒนานั้นมไิด้เป็นไปอยา่งยั่งยืน ขาดการสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นท่ีมา

ของปัญหาสังคม มีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของผู้คน อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทย

ผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เด็กและเยาวชนขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรอง 

และเลอืกรับวัฒนธรรม [3] 

 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องพัฒนาเด็กให้มีกระบวนการคิดในการเรียนรู้ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความมุง่หมายของหลักสูตร และพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนอกีท้ัง

เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ดา้นตา่งๆ อยา่งได้สัดสว่นสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านยิมท่ีดงีาม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการสืบค้นงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาได้มีการน าแนว

ทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) [4-6] มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ PBL นั้น เป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านความรู้ 

ทักษะ และประยุกต์ใชก้ับความรู้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งมตีัวชี้วัดจากผลงานอีกทัง้ยังสามารถแสดงออกถึงศักยภาพจาก

การเรียนรู้ของตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สร้างความสนใจเกิดการใฝ่เรียนรู้ระหว่างเรียน และเกิด

ทักษะจากการลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

[7-10] 

 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมา

เชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษาโดยการน าขั้นตอนของการจัดการเรียนตามวิธีการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานมาบูรณา

การกับแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา ซึ่งได้น ามาประยุกต์กับการจัดกิจกรรม “Thailand 

GreenMech Contest” ของนักเรียนระบบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงรูปแบบ

กระบวนการจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนของรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

          2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแบบโครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดสะเต็ม

ศกึษาตอ่ความคดิสร้างสรรค์ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

การด าเนินการวิจัย 

 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

**หมายเหตุ: รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะอา้งองิขั้นตอนการเรียนรู้ตาม [11] 
 

 กรอบแนวคิดของการวิจัย [12-14] ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยง

แนวคิดของสะเต็มตอ่ความคิดสร้างสรรค์มาใชเ้ป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งขั้นตอนของการสอนจะมี

ท้ังหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การก าหนดปัญหา ขั้นท่ี 2 การคิดและเลือกหัวข้อ ขั้นท่ี 3 การวางแผนและวิเคราะห์ 

ขั้นท่ี 4 ลงมอืปฏบัิต ิและขั้นท่ี 5 สรุปและน าเสนองาน โดยสามารถแสดงรูปแบบการเชื่อมโยงแนวความคิดได้ดังภาพท่ี 1  

 การด าเนินการวิจัยได้ท าการเก็บบันทึกและรวบรวมผลคะแนนของการจัดกิจกรรม (ปี 2017) เพื่อวัด

แนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลย ีด้านความคิดริเริ่มของนักศึกษา จากนั้นจึงได้ท าการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา และจากนั้นจึงได้ท าการเก็บบันทึกและรวบรวมผลคะแนนของ

การจัดกิจกรรม (ปี 2018) เพื่อวัดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลย ีและทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

พร้อมท้ังยังได้การประเมินผลความพงึพอใจที่มตีอ่การจัดรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมอีกดว้ย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา 

 การวจิัยในคร้ังนี้ได้ด าเนินการวิจัยเลือกกลุ่มประชากรท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายท่ีได้ร่วมลงทะเบียน

แข่งขันกิจกรรม Thailand Green Mech Contest โดยมีการคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 

6 คน รวมท้ังหมด 108 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู ้

  การจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองจะใช้แผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซึ่งได้ท าการจัดแผนการ

เรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังตัวอย่างเช่น พลังงานสีเขียว เร่ือง พลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งมีรูปแบบการจัดขั้นตอนในการเรียนรู้ท้ังหมด 4 ขั้น คือ (1) ขั้นน า (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป และ (4) ขั้น

ประเมินผล [10] ดังภาพท่ี 2 และตัวอย่างรายละเอียดของรูปแบบในการเชื่อมโยงความรู้ของสะเต็มศึกษาอีกท้ังยังได้

เพิ่มแนวทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเรียนการรู้ของนักเรียน 

 

 ขั้นตอนการเรียนการรู้ มรีายละเอยีดท่ีส าคัญดังนี ้

 1. ขั้นน า มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนทราบถึง

ปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยการน าความรู้เดิมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ พร้อมท้ังจ าลองเหตุการณ์การ

เรียนรู้ในขัน้นี ้ซึ่งการสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนจะสามารถกระตุน้ให้ผู้เรียนระลึกถึงการเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน  

 2. ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่ง ใหม่น าออกมาใช้สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจกับสิ่งใหมท่ี่ได้รับ เป็นการน าเสนอความรู้และเหตุการณจ์ าลองของสื่อการเรียนรู้ โดยการน าเสนอ

และชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและฝึกฝนชุดทดลองต่าง ๆ พร้อมท้ังการป้อน

ข้อมูลกลับแก่ผู้เรียนท าให้กับผู้เรียนมจีุดมุ่งหมาย 
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 3. ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายขั้นนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ท่ีได้จากเหตุการณ์จ าลองเพื่อน าความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดขึ้น เหตุการณ์ของการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ประกอบด้วยการรวบรวม

และสังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่พร้อมท้ังเทคนิคและวธีิการท่ีจะชว่ยในการสรุปพร้อมเหตุผล  

 4. ขั้นประเมินผล จุดมุ่งหมายขั้นนี้เพื่อให้ผู้สอน (กรรมการ) รู้ว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้

หรือไม ่และเป็นขอ้มูลส าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อซ่อมเสริมหรือด าเนนิการปรังปรุงแก้ไขต่อไป 
 

ตารางที ่1 ตัวอยา่งการเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

กจิกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน การเชื่อมกับ STEM 
การเชื่อมโยงกับ 

ความคดิสรา้งสรรค ์

ขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา 30 นาที  

น านักเรียนไปดปัูญหาเกี่ยวกับพลังงาน การขาด

แคลนพลังงานงาน 

Science : ปัญหาทางวทิยาศาสตร์

หรือสถานการณ์จริง  

Mathematics: ประยุกตใ์ชส้มการ

ทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชวีติประจ าวัน 

Technology: ศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูล 

การรับรู้ปัญหา 

ขั้นท่ี 2 การคิดและเลือกหัวข้อ 30 นาที 

นักเรียนท าความเขา้ใจพร้อมเสนอแนวคิดและ

เลอืกปัญหาที่ก าหนด พรอ้มให้เปิดโอกาสให้

นักเรียนมคีวามคิดอิสระในการร่วมอภปิรายใน

กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการ

แก้ปัญหา 

Science : ใชค้วามรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดแนวคิดใน

การแก้ไขปัญหา 

Technology: ศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูล  

Mathematics: ใชค้วามรู้ทาง

คณิตศาสตร์ ในการคดิ 

การค้นคว้าหา 

ข้อมูล 

ขั้นท่ี 3 การวางแผน และวิเคราะห์ 1 ชั่วโมง 

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  

พร้อมท้ังให้โจทย/์ปัญหาเพ่ือใชใ้นการวางแผน 

ออกแบบแนวคิด การแก้ไขปัญหา พร้อมน า

ข้อมูลท่ีได้มาวางแผนและวเิคราะห์มาเป็นสว่น ๆ  

Science : ใชค้วามรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ ในการคดิ หาค าตอบ 

Technology: ศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูล 

Mathematics: ใชค้วามรู้ทาง

คณิตศาสตร์ ในการคดิ หาค าตอบ  

มกีารริเร่ิมแนวคิด

สร้างสรรค์ช้ินงาน

น าไปใชจ้รงิ 

ขั้นท่ี 4  ลงมอืปฏบัิตแิก้ปัญหา  4 ชั่วโมง 

นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทดลองตามแนวคิดท่ี

วางแผนเป็นขัน้ตอน ผลท่ีได้ตรงกับแนวท่ีคดิ

ภายในกลุ่มหรือไม ่ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดสามารถ

น าไปใชเ้ป็นแนวทาง ตอ่ไป 

Science: การทดลองประยุกตใ์ช้

งาน การหาค าตอบ  

Mathematics: ใชค้วามรู้

คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ 

Engineering: สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้น

การแก้ปัญหา หรือจ าลองทดลอง  

ขั้นพสิูจน์ ทบทวน 

ตรวจสอบ และการ

ค้นหาความคิด 

ขั้นท่ี 5 สรุปและเสนอผลงาน 10 นาที 

นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันอภปิราย 

เพื่อหาแนวทางการหาค าตอบท่ีดทีีสุด พรอ้มท้ัง

ให้จ าลองเหตุการณ์พร้อมท้ังเหตุผลในการเลอืก

Science: วธีิการแก้ไขปัญหาสรุป

ค าตอบ 

Technology: ศกึษาค้นคว้าหาขอ้มูล 

ในการแกไ้ขปัญหา สรุปพร้อมหา

การค้นพบค าตอบพร้อม

เหตุผล 
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กจิกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน การเชื่อมกับ STEM 
การเชื่อมโยงกับ 

ความคดิสรา้งสรรค ์

เสนอประเด็นต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา 

  

ค าตอบ 

Engineering: สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การแก้ปัญหา หรือจ าลองทดลอง

สรุปค าตอบ 

Mathematics: สรุปค าตอบตาม

หลัก คณิตศาสตร์ 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 45 นาที Technology: น าเสนอสือ่ต่างๆ 

โปรแกรม น าเสนอ power point 

พร้อมท้ังแนวคิดท่ีน าชุด

ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใชง้าน 

แสดงแนวคิดของแต่ละ

กลุ่ม 

เครื่องมอืส าหรบัเก็บข้อมูล 

 1. การทดสอบวัดประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน ความราบร่ืนของการท างาน จุดเชื่อมต่อการ

ท างานต่าง ๆ พร้อมท้ังการประเมินผลดา้นความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินผลคะแนนท้ังหมด  

(หมายเหต:ุ ขณะท าการตรวจผู้เชี่ยวชาญมคี าถามท่ีใชม้ลีักษณะเป็นการส่งเสริมจินตนาการของผู้เรียน) 

 2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านความคิดสร้างสรรค์ และจุดตรวจ

เฉพาะ (ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้) 

 3. เคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (1) ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) การ

ทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ (3) Likert scale เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ 0.00-1.00, 1.01-2.00, 2.01-3.00, 3.01-4.00 และ 4.01-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “น้อย

ท่ีสุด, “น้อย”, “ปานกลาง”, “มาก” และ “มากที่สุด” ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน ความราบร่ืนของการท างาน จุดเชื่อมต่ อการ

ท างานตา่งๆ พร้อมท้ังการประเมินผลด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลคะแนนของนักเรียนท่ีได้ร่วมกิจกรรมแสดงได้ดัง

ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ 



 2380  

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยการแขง่ขันปี 2017  
จ ำนวน หลกักำรทำง พลงังำน

จุดเชือ่มต่อ วิทยำศำสตร์ สะอำด 1st 2nd เฉลีย่ ภำพรวม จุดเดน่ท่ี1 จุดเดน่ท่ี2 จุดเดน่ท่ี3 Device Target Position Auto Ball Misson Point

5% 10% 20% 10% 6% 3% 3% 3% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 100%

aaa x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 2 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

bbb x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 2 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ccc x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ddd x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 5 3 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

eee x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 2 2 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

fff x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ggg x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 2 2 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

hhh x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

iii x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

jjj x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

kkk x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

lll x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

mmm x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 3 1 1 1 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

nnn x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 3 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ooo x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ppp x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

qqq x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 5 2 2 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

rrr x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 4 1 1 1 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

รวม

15%

หมำยเหตุ
ชือ่ทมี

วิดโีอ
ควำมรำบรืน่ ควำมคดิสร้ำงสรรค์ จุดตรวจสอบเฉพำะ

 
 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยการแขง่ขันปี 2018  
จ ำนวน หลกักำรทำง พลงังำน

จุดเชือ่มต่อ วิทยำศำสตร์ สะอำด 1st 2nd เฉลีย่ ภำพรวม จุดเดน่ท่ี1 จุดเดน่ท่ี2 จุดเดน่ท่ี3 Device Target Position Auto Ball Misson Point

5% 10% 20% 10% 6% 3% 3% 3% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 100%

กกก x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ขขข x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

คคค x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

งงง x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

จจจ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ฉฉฉ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ชชช x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ซซซ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ฑฑฑ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ฐฐฐ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ฎฎฎ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ฏฏฏ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ถถถ x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ลลล x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ววว x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 2 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

นนน x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

รรร x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 2 3 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

มมม x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx 6 3 3 2 x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx x.xx

ชือ่ทมี
วิดโีอ

ควำมรำบรืน่ ควำมคดิสร้ำงสรรค์ จุดตรวจสอบเฉพำะ
หมำยเหตุ รวม

15%

 
 

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์  

คะแนน n Mean S.D. t df sig 

ก่อนเรียน 18 10.83 3.68 
8.84 17.00 0.00** 

หลังเรียน 18 14.78 0.18 
*อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ภาพที่ 3 การแขง่ขัน Thailand Green Mech Contest 2017 

  

  

ภาพที่ 4 การแขง่ขัน Thailand Green Mech Contest 2018 
 

 จากการทดสอบและเก็บรวบรวมขอ้มูลด้านผลคะแนนของนักเรียน พบวา่เม่ือน ารูปแบบการจัดการเรียนตาม

วธีิการเรียนรู้โดยใช้โครงงานมาบูรณาการกับแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มาใช้สอน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10.83 

ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.78 เมื่อท าการเปรียบเทียบพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ .05 

 นอกจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยยังได้ให้นักเรียนได้ท าการประเมินผล

ความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษาตอ่ความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อประเมินความพงึพอใจของการใช้งานโปรแกรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที ่5 ความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคดิสะเต็มศึกษา  

หัวข้อประเมิน X  S.D แปลผล 

ด้านเนื้อหา    

นักเรียนมคีวามสนใจเรียนวทิยาศาสตร์        4.78             0.43 มากท่ีสุด 

นักเรียนคิดวา่เนือ้หาท่ีเรียนน่าสนใจเพยีงใด 4.89 0.32 มากที่สุด 

ความรู้ท่ีได้สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิติได้ 4.94 0.24 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.87 - มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้    

นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกและนา่สนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมสง่เสริมให้ทุกคนในกลุม่มคีวามรักสามัคค ี 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.56 0.51 มากท่ีสุด 

การตัดสินใจมีเหตุผล 4.89 0.47 มากที่สุด 

ท าให้นักเรียนมคีวามเข้าใจเนือ้หามากขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด 

งานกิจกรรมมคีวามเหมาะสม และนา่สนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.90 - มากที่สุด 
 

 จากการประเมนิความพงึพอใจจากการจัดกิจกรรมโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็มศึกษา

ต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่าผลความพึงพอใจด้าน เนื้อหา หัวข้อความรู้ท่ีได้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติประจ าวันได้ มคี่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยูท่ี่ 4.94 แปลผลอยูใ่นระดับมากที่สุด และมีคา่เฉลี่ยรวมอยูท่ี่ 4.87 และด้าน

กิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อนักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนสนุกและนา่สนใจ หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความรักสามัคคี และหัวข้อท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด อยู่ท่ี 5.00 แปลผลอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และมีคา่เฉลี่ยรวมอยูท่ี่ 4.90 
 

สรุปผลการวิจัย 

       จากการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงแนวคิดของสะเต็ม

ศกึษาตอ่ความคิดสร้างสรรค์ โดยท าการทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลาย จ านวน 18 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน รวม

ท้ังหมด 108 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยสามารถสรุปดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการแก้ปัญหาของนักเรียน

ได้อย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาจากผลการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้

( X =14.78, SD= 0.18) ซึ่งมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ ( X =10.83, SD= 3.68) อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 

.05 นอกจากนัน้ผู้วิจัยยังได้ท าการประเมนิผลความพึงพอใจกับกลุ่มนักเรียน พบว่าผลการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการด าเนินการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็น

แนวทางส าหรับผู้สอนหรือผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและท าการเชื่อมโยง

แนวคิดของสะเต็มศึกษาต่อความคิดสร้างสรรค์ได้อกีทางหน่ึง 
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ประวัติศาสตร์กฎหมาย: กรณีศึกษากฎหมายเปรียบเทยีบการก ากับดูแลน้ า ระหว่าง

กฎหมายล้านนาโบราณกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  

Legal History:  A case Study of Comparative Law of Water Governance 

between the Ancient Lanna Laws and the Water Resources Act B.E. 2561  
 

หัสยา มาระวัง1*    

Hatsaya Marawang1*            
 

บทคัดย่อ  
 วิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารผ่านมุมมองประวัติศาสตร์กฎหมาย  โดยเปรียบเทียบเอกสารโบราณท่ี

เกี่ยวกับการจัดการน้ า และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561  โดยวิเคราะห์ผ่านหลักธรรมาภิบาล ความ

ยุติธรรม และสิทธิในการเข้าถึงน้ า โดยศึกษาเอกสารส าคัญ 3 ฉบับ คือ กฎหมายอาณาจักรหลักค า (กฎหมายโบราณ

เมืองน่าน) กฎหมายมังรายศาสตร์ และกฎหมายปัจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบ  ซึ่งผลการวิเคราะห์เอกสารปรากฏความ

สอดคล้องกันของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารทรัพยากรน้ า และด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภบิาลการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อความยุตธิรรม เท่าเทียมและค านึงถึงสิทธิในการเข้าถึงน้ า  
 

ค าส าคัญ:   หลักธรรมาภบิาล, พระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ า พ.ศ.2561, ระบบเหมอืงฝาย, การมสี่วนร่วม, ความยุติธรรม          

 

Abstract 

 This research is a documentary study through the perspective of legal history by comparing ancient 

documents related to irrigation system and the Water Resources Act B.E. 2561 (2018) through analysis of good 

governance, fairness and Water’s rights.  This research makes comparative method to study the three mains 

important documents which are The Lak-kum Law (Law of ancient Nan, The Mungrai-Sart Law, and the Water 

Resources Act B.E.  2561.  The results of the document analysis show that the water resources management 

under the current law is consistency to principle of good governance, fair and just for all people considering the 

right to access water. 
 

Keywords:   Good governance, The Water Resources Act B.E. 2561, Ancient irrigation system, Participation, Justice 

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law : University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน า 
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น้ าตามสภาพ

ธรรมชาติท่ีประชาชนทุกท้องท่ีอาศัยใช้ ได้แก่ น้ าในบรรยากาศ (ฝน) น้ าผิวดิน และน้ าบาดาล นับเป็นผลิตผลจาก

ธรรมชาติท่ีเราไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นมา หรือลดปริมาณท่ีมีอยู่ในธรรมชาติได้เองตามต้องการบางปีอาจเกิดฝนแล้ง

เป็นเหตุให้น้ าในแม่น้ าล าธารมีน้อย จนไม่สามารถแบ่งปันได้ท่ัวถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหาย

เนื่องจากน้ าท่วมทรัพย์สนิและพื้นท่ีชุมชน ตลอดจนการมนี้ าเสียหรือมลพิษทางน้ าเกดิขึน้ในหลายท้องท่ีตามมาอกีด้วย 

นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ า ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนข้าง

ใกล้เคียงกันแทบทุกป ี(ปราโมทย ์ไมก้ลัด, 2550) 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2529  

ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงห่วงใยและทรงให้ความส าคัญอยา่งยิ่งยวดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ าซึ่งเป็น

ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแผ่นดิน

มาตัง้แตต่น้รัชกาลจนถึงปัจจุบัน 
 

“… หลักส าคัญวา่ ตอ้งมีน้ า น้ าบริโภคและน้ าใช ้น้ าเพ่ือการเพาะปลูก 

เพราะชวีติอยูท่ี่น่ัน ถ้ามีน้ าคนอยูไ่ด้ ถ้าไมม่นี้ า คนอยู่ไม่ได ้

ไมม่ไีฟฟา้คนอยู่ได้ แตถ่า้มีไฟฟา้ ไมม่นี้ า คนอยูไ่มไ่ด้…” 
 

เป็นความตอนหนึ่งในพระราชด ารัสอย่างตรงไปตรงมาท่ีทรงวางน้ าหนักให้กับเร่ือง น้ า โดยท่ีน้ านัน้เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของการด ารงชีวิต ถ้าไมม่นี้ าชวีติก็ไมส่ามารถอยูร่อดได ้และอกีพระราชด ารัสหนึ่ง พระราชทานแก่คณะบุคคล

ตา่ง ๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันท่ี 

4 ธันวาคม พ.ศ.2536 เกี่ยวกับความส าคัญของน้ าท่ีต้องมกีารจัดการ ดังนี ้
 

“…เคยพูดมาหลายปีแลว้ ในวธีิท่ีปฏบัิตเิพื่อท่ีจะให้มีทรัพยากรน้ าที่พอเพยีงและเหมาะสม  

ค าว่าพอเพยีงก็หมายความวา่ให้มีพอในการบริโภค ในการใช ้ท้ังในดา้นการใช้อุปโภคในบ้าน  

ท้ังในการใช้ในการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมตอ้งมีพอ ถ้าไมม่พีอ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชะงักลง  

แลว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภูมใิจว่าประเทศไทยเราก้าวหนา้ เจรญิ ก็จะชะงัก ไมม่ทีางที่จะมีความเจรญิถ้าไมม่นี้ า…” 
 

กระแสพระราชด ารัสดังกล่าว ท าให้ทุกคนตระหนักถึงความห่วงใยปัญหาเกี่ยวกับ น้ า ท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวอยู่ รัชกาลท่ี 9 ทรงมตีอ่พสกนิกรของพระองค์อยา่งแทจ้รงิ 

ในสมัยล้านนาโบราณกฎหมายอาณาจักรหลักค าหรือกฎหมายเมืองน่าน ตราขึ้นโดยรวบรวมจากกฎหมาย

ดั้งเดิม อาท ิอาชญาอันเป็นค าศักดิ์ของเจ้าเมือง คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ พระธรรมศาสตร์ และจารีตท่ีปฏบัิตสิบืกันมา 

เนื้อหากล่าวถึงการแบ่งเขตการบริหารราชการ การก าหนดฐานะทางสังคม การควบคุมก าลังคน และยังแสดงถึง

นโยบายสนับสนุนการเกษตรกรรม รวมถึงการบริหารจัดการและโทษเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ า ปรากฏนโยบายใน

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ าของเมืองนา่นและอาณาจักรล้านนา นอกจากนี้กฎหมายมังรายศาสตร์   

ก็ปรากฏระบบบริหารจัดการน้ าเชน่เดียวกัน โดยกฎหมายล้านนาโบราณทัง้สองฉบับสะท้อนแนวคิดการจัดการเหมอืง

ฝาย ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึน้มาพร้อมกับสังคมเกษตรกรรมของชาวล้านนา เพื่อทดน้ าเข้ามาใชใ้นการเกษตร ซึ่งท าให้

การชลประทานของล้านนาได้มีการพัฒนาการตอ่มาด้วยการวางระเบียบแบบแผนการจ่ายน้ าทั้งระบบขนาดใหญ่และ
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ขนาดเล็กโดยข้อก าหนดเหล่านี้ได้มตีราไว้ในกฎหมายเก่าแก่ของล้านนา ที่มีวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญา

อันเกี่ยวกับระบบจัดการเหมืองฝาย เป็นการร่วมแรงกันในการสร้างและการบ ารุงรักษาเหมืองฝาย รวมท้ังการปรับ

โทษในการขโมยน้ าและการท าเหมืองฝายช ารุดเสียหาย  ซึ่งในปัจจุ บันยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบมาอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ าในหลายด้าน “ภัยแล้ง” 

กับ “ภัยน้ าหลาก” เป็นภัยประจ าปี สลับกันมาเยือน เมื่อยังไม่ถึงหน้าฝน ก็จะขาดแคลนน้ า คร้ันถึงหน้าฝนน้ าก็จะ

หลากท่วมเมือง กฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าก็มีหลายฉบับและมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจตาม

กฎหมายหลายหน่วยงาน ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพ จนมีการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 ขึ้น  

ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกในประเทศไทย ที่ได้ถูกตราขึน้มาเพื่อใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ท้ังระบบของประเทศ ท าให้เกิดองค์กรและกลไกท่ีชัดเจนมาดูแลการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ดังนั้น น้ าจึงเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยท่ีต้องมีการบริหารจัดการท้ังปริมาณและคุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ า ควรต้องร่วมกันทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ าบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายท่ีตั้งอยู่บนฐาน

แห่งความเป็นจรงิ และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสตปัิญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีเข้าใจใน

รากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ าในปัจจุบันควรมีกลไกส าคัญได้แก่ การมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายในการท างานแบบ

ร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีด าเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิด

ผลสัมฤทธ์ิอยา่งยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแยง้ในสังคม 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมายโบราณล้านนา กับระบบกฎหมายในปัจจุบัน กรณี

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

2. เพื่อศกึษาสิทธิในการใชน้้ าในการบริหารจัดการน้ าตามกฎหมายอาณาจักรหลักค า และกฎหมายมังราย-

ศาสตร์ 
 

กรอบแนวคดิและสมมติฐาน 
เมื่อ “น้ า” ซึ่งเป็นทรัพยากรร่วม (Common goods) ท่ีประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้อย่างเสรี แต่กลับถูกรัฐ

ควบคุมดว้ยอ านาจของกฎหมาย ดังนัน้ หลักธรรมาภิบาล จึงเป็นหลักการส าคัญท่ีสุดในการถ่วงดุลความไมเ่ป็นธรรม

ในการจัดสรรน้ าระหวา่งรัฐ เอกชน และประชาชน งานวจิัยช้ินนี้ศึกษา หลักธรรมาภิบาล หรือ การปกครองโดยธรรม 

อันเป็นวัฒนธรรมทางปกครองของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยท่ีประเทศไทยมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบ

เกษตรกรรม น้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งนับตั้งแต่อดีตกาลเป็นต้นมา สังคมไทยกับน้ า ไม่เคยแยกออกจากกัน การ

เคารพในความศักสิทธ์ิของแมน่้ าถูกบูชาในลักษณะคตคิวามเชื่อพิธีกรรมตา่ง ๆ โดยผู้ปกครองบ้านเมอืงบริหารจัดการ

น้ าอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้การศึกษานี้จึงพยายามสืบค้นหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ

ทรัพยากรน้ าผ่านการเปรียบเทียบกฎหมายโบราณล้านนาและกฎหมายน้ าในปัจจุบัน อันเป็นตัวอยา่งที่ดีในการจัดสรร

น้ าตามกฎหมายปัจจุบันต่อไป 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ประวัติศาสตร์กฎหมาย: กรณีศึกษากฎหมายเปรียบเทียบการก ากับดูแลน้ า ระหว่าง

กฎหมายล้านนาโบราณกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบ ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (document research) กฎหมาย ต ารา

วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสาร และสิ่งท่ีตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลักกฎหมายล้านนาและกฎหมายปัจจุบัน รวมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อน าข้อมูลมาศกึษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล 
  

ผลการศึกษา 

 ความหมายของน้ า  

 น้ า (Water) เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง ท่ีมีอยู่มากท่ีสุดบนผิวโลก และเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ีมนุษย์รู้จัก เราสามารถพบน้ าได้ในหลายๆสถานท่ี อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง 

บึง และในหลาย ๆ รูปแบบ เช่น น้ าแข็ง หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ า (น้ า, 2562)  

น้ าเป็นสารประกอบระหว่าง H (ไฮโดรเจน) และ O (ออกซิ เจน) ในอัตรา 2 ต่อ 1 (H2O) น้ า เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

สิ่งมีชีวิตในโลก และเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถแทนได้โดยธรรมชาติ (นลณิี สายใจอูป, 2562)  
 โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ า โดยส่วนท่ีเป็นผืนน้ าน้ านั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และ

เป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม, 2562)

น้ าเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถจัดหาเพิ่มได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาท่ีมีความต้องการหรื อ

จ าเป็นต้องใชป้ระโยชน์ เพราะปริมาณน้ าขึน้อยูก่ับสภาพแวดล้อมและสภาวะทางธรรมชาต ิแม้วา่โลกนี้จะมีน้ าจ านวน

มาก แต่ปริมาณน้ าส่วนมากจะเป็นน้ าเค็มอยู่ในทะเล มหาสมุทร และทะเลสาบ คิดเป็น 97.3% ท่ีเหลือเป็นน้ าจืด 

2.67% ยังเป็นน้ าที่ใชป้ระโยชน์ได้น้อย เพราะส่วนใหญ่เป็นน้ าแข็งในแถบขัว้โลก และเป็นน้ าใต้ดินท่ีไมส่ามารถน ามาใช้

ประโยชนไ์ด้ 

น้ าเป็นปัจจัยส าคัญของสิ่งมชีวีติ การเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมอืง และการพัฒนาทางดา้น

อุตสาหกรรม มีผลท าให้มีการใช้น้ าปริมาณมาก ได้ก่อปัญหาคุณภาพน้ า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแม่ น้ า 

ล าคลองและชายฝั่งทะเล รวมถึงความเป็นอยูข่องมนุษย ์(นลณิี สายใจอูป, 2562)  
ความหมายการจัดการทรัพยากรน้ า 

 ผู้วิจัยได้น าความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ า มาเพื่อสร้างเป็นกรอบ แนวคิด และการออกแบบการ

วิจัย ทรัพยากรน้ า เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการด ารงอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ า

จะต้องค านึงถึงปริมาณน้ าท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ไม่เกิดการขาดแคลน และคุณภาพน้ าต้องได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ในการน าน้ ามาอุปโภคบริโภค อนึ่ง ได้มีผู้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรน้ า อันจะเป็นแนวทางในการ

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

การจัดการทรัพยากรน้ า หมายถึง วิธีการด าเนินการในพื้นท่ีรับประโยชน์จากน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน

ด้านการจัดหา การพัฒนา การเก็บรักษาซ่อมแซมสิ่งสกึหรอให้คนืสูส่ภาพ การพื้นฟูแหลง่เสื่อมโทรมให้ใชป้ระโยชนไ์ด้

ตอ่ไป เพื่อให้สิ่งท่ีด าเนนิการนั้นบังเกิดผลอย่างยั่งยืนตอ่มวลมนุษยแ์ละธรรมชาติ (เกษม จันทร์แก้ว, 2532, อา้งถึงใน 

จิราภรณ์  หะยปิี, 2553, น.25) 
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-Proceeding- 

การจัดการทรัพยากรน้ า เป็นวิธีการจัดหา การใช้ประโยชน์ และการควบคุม สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ าให้ เกิดความสมดุลและยั่ งยืน  (สถาบันแหล่ งน้ าและสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2537) 

ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรน้ า วา่เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

แหลง่น้ า การจัดสรรน้ า การป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติด้านน้ า และการป้องกันแก้ไขมลพษิทางน้ า เพื่อให้สามารถ

ใชน้้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ปธาน สุวรรณมงคล, 2540, อา้งถึงใน จิราภรณ์  หะยปิี, 2553, น.25) 

จากความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ าข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรน้ า เป็นการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหา การพัฒนา การจัดสรรและใช้ประโยชน์ การป้องกัน และพื้นฟูมลภาวะทางน้ า 

เพื่อให้ประโยชนอ์ย่างเสมอภาคและยั่งยืน  

  สิทธิในการใช้ทรัพยากรน้ า เป็นสทิธิขัน้พื้นฐานท่ีเป็นของทุกคน ไมว่า่จะเป็นใคร อยู่ท่ีไหน มคีวามเชื่ออะไร 

หรือใช้ชีวิตแบบไหน ย่อมได้รับความคุ้มครองให้สามารถเข้าถึงได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดนโยบายแห่งรัฐในมาตรา 72 ให้รัฐด าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มี

ทรัพยากรน้ าท่ีมคีุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมท้ังการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และกิจการอื่นๆ  อีกท้ังยังก าหนดสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของประชาชน ไว้ในมาตรา 57 ให้การ

อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มกีารใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม

และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นท่ี

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนนิการและใชป้ระโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวดว้ย นอกจากนี้ในมาตรา 58 ยังก าหนดให้

การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชวีติ หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

อย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนนิการให้มกีารศกึษาและประเมินผลกระทบตอ่คุณภาพสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน

หรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวข้องก่อนเพื่อน ามา

ประกอบการพจิารณาด าเนนิการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  ระบบเหมอืงฝาย 

สบืเนื่องมากจากภูมปัิญญาตามระบบเหมอืงฝาย ในวัฒนธรรมล้านนา คนบริเวณลุ่มน้ ามีวถิีชวีติท่ีผูกพันกับ

ล าน้ า เพราะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน ท้ังจากการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการท าเกษตรกรรมเพาะปลูกในไร่นา  

การจัดการทรัพยากรน้ าแต่ละภูมภิาคจึงมีความส าคัญและแตกตา่งกันไปตามเงื่อนไขของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ในภาคเหนอืตอนบนพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงท่ี ปกคลุมด้วยพื้นท่ีป่าอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งก าเนดิของต้นธาร

เล็กๆ หลายสายท่ีไหลรวมบรรจบกันเป็นแม่น้ าสายใหญ่ ไหลลงสู่ท่ีราบแคบๆ ระหว่างภูเขาซึ่งมีระดับต่ ากว่า ดังนั้น

ธรรมชาติการไหลของแม่น้ าในภาคเหนือจึงไหลเร็วและแรง การกักเก็บน้ าเพื่อน ามาใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องใช้วิธีการ

สร้างฝายกั้นน้ าและขุดคูคลอง หรือท่ีชาวล้านนาเรียก “ล าเหมือง” ให้กระจายไหลเข้าสูไ่ร่นา การสร้างเหมอืงฝายจึง

ต้องอาศัยความรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ การไหลของน้ า และการจัดการพลังงานน้ า  ตลอดจนรู้จักพื้นท่ีว่าควรสร้างเหมือง

ฝาย ณ บริเวณใดจึงจะจ่ายน้ าไปในทุกพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้าน ดังนั้น การสร้างเหมืองฝายจึงเป็นการรวมกลุ่ม

กันในรูปขององค์กรท่ีเกิดจากความผูกพันต่อเนื่องกันในระยะเวลาท่ียาวนาน การมีหน้าท่ีร่วมกันในการดูแลรักษา  

มีข้อตกลงร่วมกันและกระท าปฏิบัติจนเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงสร้างทางสังคมของคนล้านนา โดยมีลักษณะที่ส าคัญดังนี ้(สันตธิรรมในสังคม, 2548) 
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-Proceeding- 

1. เหมืองฝาย ถือว่าเป็นองค์กรทางสังคมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการควบคุมทรัพยากรของท้องถิ่น  

ในกลุ่มผู้ท่ีใชน้้ าจากเหมืองฝายเดียวกัน จะมคีวามเข้าใจตรงกันในเร่ืองของการใช ้ข้อตกลงท่ีใชร่้วมกันท าให้เกิดความ

เสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งธ ารงรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนท่ีอยูร่่วมกันได้เป็นอยา่งดี 

  2. ระบบเหมืองฝาย ถือว่าเป็นระบบท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพราะเป็นงานวิศวกรรมขนาดเล็ก

อเนกประสงค์ ท่ีชาวบ้านสามารถจัดการกันเองได้ การกั้นฝาย การซ่อมแซมหรือการเตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับเหมือง

ฝาย ด าเนินไปภายใต้การค านึงถึงสภาพแวดล้อมท้ังเร่ืองดิน น้ า ป่าไม้ ซึ่งระบบชลประทานหลวง (ของรัฐ) ท่ีใช้

คอนกรีต ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง ดังนั้นในกลุ่มผู้คนท่ีใช้น้ าจากเหมืองฝาย จึงเข้าใจธรรมชาติและมีชีวิตสัมพันธ์กับ

ฤดูกาล ไม่กอบโกยหรือท าลายธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รอบตัวท่ีมีผลต่อวถิีชีวติ 

  3. เป็นประดิษฐ์กรรมท่ีสั่งสมถ่ายทอดมาจากภูมปัิญญาของคนรุ่นก่อน ซึ่งบูรณาการระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม วิถีชีวติของผู้คน ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และลักษณะของประชากรท่ีอยูร่่วมกัน รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ 

และสังคม เหมืองฝายจึงเป็นส่วนท่ีสะท้อนภูมิปัญญาของคนในอดีตท้ังจากการสร้างตัวเหมืองฝาย และการบริหาร

จัดการเหมอืงฝาย 

  4. เป็นการแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยดูได้จากการเลอืกตั้งแก่เหมือง-แก่ฝาย 

มาเป็นผู้ดูแล การมสี่วนร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์และปฏบัิตติามขอ้ตกลงร่วมกัน รวมถึงเป็นการกระจายผลประโยชน์

และหน้าท่ีร่วมกันของชุมชนด้วย ในขณะท่ีชลประทานหลวงอย่างเขื่อน ไม่มีระบบการกระจายอ านาจ การบริหาร

จัดการ และการใช้ทรัพยากรอยา่งเท่าเทียม แตเ่ป็นระบบการจ้างและอ านาจหนา้ที่ท่ีแตง่ตั้งโดยรัฐ ซึ่งความสัมพันธ์ท่ี

เกิดขึ้นจึงไม่ได้มีฐานมาจากความร่วมมือหรือข้อตกลงท่ีมีการถกเถียงอย่างเห็นพ้องต้องกันก่อน ไม่มีฐานมาจาก

ประชาธิปไตย แต่เป็นเร่ืองของการแตง่ตัง้มาจากส่วนกลาง 

  5. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเร่ิมตั้งแต่การคิดค้นสร้างตัวฝาย ขุดล าเหมือง 

การจัดระบบส่งน้ า ดูแลรักษาระบบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเหมืองฝาย และสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ควบคุมซึ่งกัน

และกันอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม อันแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองของชุมชนซึ่งชลประทานรัฐท าไม่ได้ เนื่องจากแยก

ส่วนตั้งแต่การก่อสร้าง การประมูล และแสวงหาผลประโยชน์จากการก่อสร้างต่าง ๆ รวมท้ังความล้มเหลวในการ

ด าเนนิการ 

  6.ระบบเหมืองฝายเป็นระบบการจัดการท่ีมีความยืดหยุ่นในการจัดการ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้

สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นท่ีได้อย่างดี ซึ่งคนในชุมชนย่อมจะเข้าใจ เนื่องจากมีวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ์กับระบบนิเวศ

ดังกล่าว เหมืองฝายจึงเป็นภาพสะท้อนของนิเวศวัฒนธรรม ท่ีเชื่อมโยงเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ อ านาจเหนือ

ธรรมชาติ และผู้คน เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ขณะท่ีระบบนิเวศของเขื่อนกลับเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ และการใช้

อ านาจจากรัฐ ซึ่งด าเนนิไปภายใต้แนวคิดทุนนิยมเป็นหลัก 

  7. พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากระบบเหมืองฝาย เป็นเร่ืองของการผลิตซ้ าและสืบทอดทางอุดมการณ์ ไม่ใช่

เร่ืองงมงาย สาระส าคัญของการท าพิธีกรรมในระบบเหมืองฝายก็คือ เป็นเร่ืองของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้ให้และมนุษย์เป็นผู้รับ เพราะฉะนั้นคนท่ีไปรวมกันเพื่อบูชาผีฝายหรือผีต้นน้ านัน้ จึงเป็นการ

ร่วมกันสร้างระบบ “พันธสัญญาเชิงนิเวศ” (ธิติ ไวกวี, 2560, น.1674-1689) ในการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพา

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระหว่างผู้ใช้น้ ากับแหล่งน้ า เป็นการตอกย้ าในเร่ืองอุดมการณ์และความร่วมมือจาก

คนรุ่นหนึ่งสู่คนอกีรุน่หน่ึง 
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-Proceeding- 

 ระบบการจัดสรรน้ า เหมืองฝาย จึงไม่ได้เป็นเพียงการจัดการน้ าเพื่อใช้ในการท าการเกษตรเท่านั้น แต่สิ่งท่ี
เป็นนามธรรมเบื้องหลังก็คือ ระบบการจัดการความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ท่ีต้องใช้น้ าร่วมกัน ความเคารพนับถือศรัทธา

ของผู้คนในระบบเหมืองฝาย ไปจนถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้ใ ช้น้ าจากฝายลูกเดียวกัน 

นอกจากนี้ระบบเหมอืงฝายยังมีสว่นสร้างโลกทัศน์ให้มนุษย์เคารพธรรมชาติผ่านการไหว้ผีและพธีิกรรมเกี่ยวกับเหมอืง

ฝายด้วย ซึ่งท าให้ผู้คนใช้น้ าในฐานะทรัพยากรท่ีหล่อเลี้ยงชวีิต เป็นการใช้อย่างเห็นคุณค่าและรักษาดูแล ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า การจัดการน้ าด้วยระบบเหมืองฝาย เป็นการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการชลประทานในการชักน าน้ าจาก

ล าน้ าธรรมชาติมาใช้เพื่อการท าการเกษตร และสร้างระบบการเกษตร การปลูกข้าวนาปีเพื่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือนและชุมชน อีกท้ัง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามระบบเหมืองฝายนี้ ถือเป็นการจัดการ

ทรัพยากรส่วนรวมเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน (Common Property Resource Management) ซึ่งระบบ

เหมอืงฝายเป็นระบบชลประทานท่ีมีการพัฒนาการท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนอื 

 ตัวอย่างที่ 1 การจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายมังรายศาสตร์  

 มังรายศาสตร์หรือกฎหมายพระเจ้ามังราย เป็นกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นโดยพระเจ้ามังรายเป็นกษัตริยผ์ู้สร้าง

เมืองเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.1835 การจัดการเหมืองฝายในกฎหมายมังรายศาสตร์ เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับ

สังคมเกษตรกรรมของชาวล้านนาผู้อาศัยอยู่ตามท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขา เพื่อทดน้ าเขา้มาใชใ้นการเกษตร เมื่อถึงสมัย

ของพญามังรายท่ีทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ จึงได้มีการยกความรู้เร่ืองระบบจัดการเหมืองฝายขึ้นเป็นความรู้ของ

อาณาจักร และตราไว้ใน “กฎหมายมังรายศาสตร์” ท่ีมีวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาอันเกี่ยวกับระบบ

จัดการเหมืองฝาย (คนอง วังฝายแก้ว, 2555) โดยการบริหารจัดการน้ า มีการก าหนดกฎเกณฑ์การท างานในการร่วมมือ

กันของชุมชนในการบริหารจัดการน้ าเพื่อใชใ้นการเกษตร (พรพไิล เลิศวชิา, สุพชัย เมถิน และนนธชัย นามเทพ, 2552) 

         ลักษณะภูมปิระเทศของล้านนาเป็นท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาที่มแีมน่้ าไหลผ่าน มีการท าไร่นาและการตั้งชุมชน 

จึงจ าเป็นต้องมีระบบชลประทานท่ีเหมาะสมเพื่อการท าเกษตรกรรม การท านาโดยอาศัยน้ าฝนอย่างเดียวอาจจะไม่

เพียงพอ ดังนั้นจึงมีได้การท านาจากการใช้น้ าจากน้ าเหมือง ซึ่งจะให้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอเพราะมีน้ ามาหล่อเลี้ยง

ตลอดปี ปรากฏในพงศาวดารและต านานของอาณาจักรโบราณท้ังหลาย ได้แก่ ต านานสุวรรณโคมค า โยนกนาคนคร 

หิรัญนครเงิน ยางเชียงแสน ต านานเมืองพะเยา เป็นต้น อาณาจักรเหล่านี้ใช้ระบบเหมืองฝายเพื่อทดน้ าขึ้นมาใช้ในไร่

นาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงภูมิปัญญาท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศได้อย่างเหมาะสม 

ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารโยนก ตอนหนึ่งท่ีว่า “…ข้าจักลอมน้ าอันหนึ่งฟากน้ าปิง กล้ าวันออกให้เป็นแม่น้ า... 

ให้ชาวบ้านชาวเมอืงได้แป๋งฝายเอาน้ าเขา้นา” (พรพไิล เลศิวิชา, สุพชัย เมถิน และนนธชัย นามเทพ, 2552) 

 นอกจากนี้ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ยังมีตัวบทท่ีบัญญัติท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของน้ าและ 

การบริหารจัดการน้ าด้วยระบบดังกล่าว (ประเสริฐ ณ นคร, 2514) เช่น กฎหมายก าหนดไว้มาตราหนึ่งว่า “ควรจัดให้

ไพร่ผลัดเปลี่ยนกัน มาท างานหลวง 10 วัน กลับไปสร้างเหมืองฝาย ไร่นาสวนเรือกที่ดิน 10 วัน จัดเช่นนีถู้กตามท านอง

คลองธรรมแตโ่บราณแล” หรืออีกมาตราหนึ่ง คือ “ผู้ใดอุกอาจยาดฝาย (ชงิฝาย) ท่านเสียหาย ฟันหลักฝายมองฝาย 

(มอง-โดยปกติ หมายถึงกระเดื่องต าข้าวชนิดท่ีอาศัยก าลังน้ าต าข้าว เรียกว่า มองน้ า) ของท่านเสีย ให้ไหม 33,000 เบ้ีย” 

และอกีตัวอยา่งหนึ่ง คือ “...ผู้ใดไสแพล่องน้ ามาชนฝายท่านทะลุพังเสีย ให้มันสร้างชดใช้ ถ้าสร้างชดใช้ไมไ่ด้ให้ตรีาคา

ฝายใหญ่ 110 เงิน ฝายเล็ก 52 เงิน ผู้ใดล่องเรือแพใหญ่ถ่อพายไม่ไหวจนชนฝายท่านทะลุเสียงาน ให้มันสร้างชดใช้

ไม่ได้ ให้คิดราคาฝายใหญ่ 52 เงิน ฝายเล็ก 23 เงิน เพราะเกินก าลังมันถ่อพายไม่ไหว” หรือ “...ผู้ใดอุกอาจท าให้หอ

บูชาฝายเสียหาย ผิดผีฝาย ฝายทะลุพังเสีย ให้สร้างหอบูชาฝายขึน้ดังเดิม แล้วให้มันจัดเครื่องพลีกรรมบูชาให้ถูกตอ้ง 

แล้วให้มันสร้างฝายขึ้นให้เหมือนเดิม ผิมันสร้างฝายไม่ได้ ให้มันจัดการเลี้ยงดูผู้คนท่ีมาสร้างฝายนั้นจนกระท่ัง  
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-Proceeding- 

แล้วเสร็จ ผิมันไม่ยอมเลี้ยงดู ให้เอาเงินจากมัน 50 เงิน มาจ่ายเลี้ยงคนท้ังปวง ผิมันไม่สร้างหอบูชา ไม่ยอมจัดหา

เครื่องบูชา แตจ่ะขอสร้างฝายให้เหมือนเดิม อย่ายอมให้มันสร้าง ถือว่ามันเป็นผู้สร้างก็จะไมม่ั่นคง เพราะเหตุผิดผีหอ 

ให้มันหาเคร่ืองพลีกรรมบูชาให้จงได้ก่อน แล้วจึงให้มันสร้างฝาย ผิไม่ยอมจัดหาเคร่ืองบูชาฝาย ก็ไม่ยอมให้สร้าง  

ให้คิดราคาฝายใหญ่ 330 เงิน ฝายเล็ก 110 เงิน” จากตัวอย่างดังกล่าวมานี้สามารถเห็นได้ว่าการจัดสรรน้ ามีการ

จัดการอย่างเป็นระบบกฎเกณฑ์ (เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2540) มไิด้จัดการตามอ าเภอใจชอบแตอ่ย่างใด 

 เอกวทิยอ์ธิบายไว้วา่ การบ ารุงรักษาดูแลเหมืองฝาย การควบคุมการแจกจ่ายน้ า การยุติข้อพพิาทแย่งชิงน้ า

กัน และการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นัน้จะตอ้งมีผู้ควบคุมดูแลซึ่งหัวหน้าใหญ่ท่ีคอยดูแลเหมืองฝายให้เกิดประโยชน์

เหมาะสมเรียกว่า “แก่ฝาย” ส่วนการระบายน้ าเข้าไร่นาจะมีผู้จัดการเรียกว่า “แก่เหมือง” ส าหรับแก่เหมืองจะต้อง

เป็นผู้ดูแลล าเหมืองและจัดสรรปันน้ าให้แก่ลูกเหมืองอย่างท่ัวถึงและยุติธรรม ส่วนแก่ฝายก็ได้ผู้ท่ีเลือกมาจากแก่

เหมืองท่ีมีลักษณะเป็นผู้น าสูงและเป็นท่ียอมรับนับถือ เพราะจะต้องเป็นหัวหน้าแก่เหมืองท้ังหมด (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 

2540) โดยปกติแก่ฝายคนหนึ่งจะมีแก่เหมืองเป็นลูกน้อง 10–20 คน และแก่ฝายแก่เหมืองนั้นต้องท างานหลายอย่าง 

และต้องใช้เวลามากในการดูแลรับผิดชอบคลองเล็กคลองย่อยของระบบ แก่เหมืองของแต่ละหมู่บ้านจะคอยบอก

กล่าวความต้องการใช้น้ าของชาวนาให้กับแก่เหมืองท่ีดูแลคลองส่งน้ าท่ีใหญ่กว่าขึ้นไปเป็นล าดับไปจนถึงแก่ฝายและ

รับถ่ายทอดค าสั่งและข้อมูลการตัดสินใจจากแก่ฝายและแก่เหมืองอื่น ๆ และมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกันท้ังหมด

เพื่อซ่อมแซมฝาย ปันน้ าในฤดูแลง้ หรือบอกกล่าวเกณฑ์แรงงานลูกบ้าน แก่เหมอืงแตล่ะคนจะมีหน้าท่ีตัดสินใจภายใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองดังนี้ (เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2540) 

 แก่เหมอืง 

1. จัดสรรปันน้ าในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงยุตธิรรม 

2. ตรวจตราดูแลล าเหมอืงและประตูน้ าในหมู่บ้านไม่ให้ช ารุดเสียหาย 

3. นัดหมายชาวบ้านให้มาช่วยกันท าและซ่อมแซมเหมอืงฝาย 

4. รับความคิดและค าสั่งจากแก่ฝายมาสูก่ารปฏบัิตใินหมู่บ้าน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของตน 

5. แก้ปัญหาและตัดสนิเมื่อเกิดกรณีพิพาทเร่ืองน้ าในหมู่บ้าน 

6. ท าบัญชีรายช่ือชาวนาผู้ร่วมใช้น้ าและเป็นสมาชกิของระบบเหมอืงฝาย 
 

แก่ฝาย 

1. ตัดสนิใจเกี่ยวกับการสร้างและบ ารุงรักษาเหมอืงฝาย รวมท้ังการขุดลอกและซ่อมแซมล าเหมอืง 

2. เก็บบัญชรีายช่ือชาวนาผู้ร่วมใช้น้ า 

3. ตรวจตราและควบคุมการจัดสรรปันน้ าแก่สมาชกิให้ท่ัวถึง 

4. ตรวจตราและดูแลประตูน้ า (แต ต่าง ตอน) ของทุกหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ หากพบ

ผู้ใดฝ่าฝืนตอ้งตามตัวมารับโทษ ปรับหรือส่งเร่ืองราวให้กับฝายปกครอง 

5. ตัดสนิใจและก าหนดวันเวลาในการสร้างหรือซ่อมแซมฝาย 

6. ประสานงานกับฝ่ายปกครอง เพื่อเสนอปัญหา งบประมาณ เป็นตน้ เป็นผู้ตัดสินถ้าเกิดกรณีพิพาทเร่ืองน้ า 

ความเด่นชัดท่ีท าให้ระบบจัดการเหมืองฝายในสมัยล้านนาโบราณ สามารถสืบทอดและแสดงความต่อเนื่อง

ออกมาได้ชัดเจนและยาวนานคือ องค์กรเหมืองฝาย และกระบวนการการจัดตั้งองค์กรท่ีให้อ านาจและหนา้ท่ีในระบบ

จัดการเหมืองฝาย อันเป็นการสร้างกลุ่มผู้ปกครองผู้ใช้อ านาจของชุมชนในนามของชุมชนเอง เพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย โดยมีผู้ท่ีต าแหน่งสูงลดหลั่นกันลงไป ซึ่งอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบก็มากน้อยตามความส าคัญของ
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-Proceeding- 

ต าแหน่งต่างๆ เหล่านั้น ท าให้ระบบเหมืองฝายมีสภาพเป็นหน่วยงานหรือองค์กรบริหารลักษณะหนึ่ง ท่ีเกิดขึ้นจาก

ระบบภูมปัิญญาท่ีสั่งสมและคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน ท่ีเข้ากับระบบ

ยุติธรรมตามชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งก็มีความยืดหยุ่นไป

ตามสภาพสังคม โดยในสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีองค์กรกลุ่มเหล่านี้ด าเนินงานอยู่ในชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ าจากระบบ

จัดการเหมอืงฝาย จะเห็นได้ว่าระบบจัดการเหมอืงฝายนัน้มีความส าคัญต่อการปกครองระดับชุมชนและบา้นเมอืงเป็น

อย่างมาก ซึ่งในอดีตสมัยพญามังรายได้ทรงบันทึกหรือตราไวเ้ป็นบทบัญญัติในกฎหมายมังรายศาสตร์ ท่ีปัจจุบันนับได้

วา่เป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งของสังคมไทย กฎหมายฉบับนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญ

และความสัมพันธ์ระหวา่งการชลประทานโดยระบบเหมอืงฝายกับการด าเนนิชีวติของประชนชาวล้านนาได้อยา่งดี ซึ่ง

กฎหมายมังรายศาสตร์ยังมุง่ให้ความยุติธรรมอยา่งเต็มท่ีแก่ชุมชนชาวล้านนา ซึ่งในปัจจุบันน้ันหลักการคุ้มครองความ

ยุติธรรมในกฎหมายมังรายศาสตร์ยังคงสืบทอดต่อมา จนในปัจจุบันกลายเป็นลักษณะของสัญญาประชาคมท่ีเรียกกัน

ท่ัวไปในล้านนาว่า “สัญญาเหมืองฝาย” อันเป็นกฎเกณฑ์แห่งการแบ่งปัน ก าหนดโทษและบทลงโทษ ท่ีมาจาก

ข้อตกลงกันเองของประชาชนในหมู่บ้านท้ังหลายท่ีเป็นสมาชกิ ซึ่งอาศัยจารีตประเพณีและกฎหมายมังรายศาสตร์เป็น

พื้นฐาน อันเป็นขอ้ตกลงท่ีถูกปรับให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน 

ตัวอย่างที่ 2 การจัดสรรน้ าอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายอาณาจักรหลักค า 

“กฎหมายอาณาจักรหลักค า” เป็นหนังสือพับสาหรือหนังสือกระดาษสาโบราณท่ีเก็บรักษาและคงสภาพได้

เป็นอย่างดี เหลือเพียงฉบับเดียว และถือเป็นต้นฉบับไม่สามารถทดแทนได้ จัดเป็นเอกสารโบราณท่ีส าคัญอย่าง

ยิ่งยวดของเมืองนา่นในด้านกฎหมาย เป็นหลักฐานส าคัญท่ีใชศ้ึกษาถึงพัฒนาการทางกฎหมายท่ีใชป้กครองบ้านเมือง

ของท้องถิ่นและของชาติ นอกเหนือจากกฎหมาย “มังรายศาสตร์” และกฎหมาย “ตราสามดวง” สะท้อนถึงการตั้ง

นครรัฐและพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์และสังคมเมอืงน่าน (สมเจตน ์วิมลเกษม, 2561) 

 มูลเหตุการณ์เกิดกฎหมายอาณาจักรหลักค า 

 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ทรงขึน้ครองเมอืงน่านเมื่อ พ.ศ.2395 สภาพบ้านเมืองในขณะนัน้คงมีความไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยหลายไประการ เนื่องจากการขยายตัวของประชากร ประกอบกับความเจริญทางเศรษฐกิจ  

การติดต่อค้าขายกับเมืองต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น หัวเมืองต่างๆท่ีอยู่ในเขตพระราชอ านาจของเจ้าเมืองน่านก็

เจริญเติบโตขึ้นด้วย จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของพระ

ราชอาณาจักรไว้ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย อีกท้ังบรรดาเจ้านายและไพร่ท้ังหลายประพฤติตนไม่เหมาะสม ลักขโมย  

เล่นการพนัน และอื่น ๆ เป็นการท าลายความสงบสุขของบ้านเมือง จึงโปรดให้ตรากฎหมายขึ้นโดยรวบรวมจาก

กฎหมายดั้งเดิม คือ อาชญาอันเป็นค าสั่งศักดิ์สิทธ์ิของเจ้าเมือง คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ พระราชศาสตร์ และจารีตท่ี

ปฏิบัติกันมา เพื่อใช้ปกครองเมืองน่านและเมืองบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข เรียกว่า “อาณาจักรหลักค า” ดังข้อความท่ี

ปรากฏว่า “...ทุกวันนี้หนนอกด้วยเจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยท้ังหลายอยูบ่่ดี สมคบกับดว้ยกันเป็นโจรกัมมอ์ันบ่ดไีปลักเอา

งัวควาย มาฆ่ากิน...สมคลกับด้วยกันเหลน้เบ้ีย เหล้นแธ่น เหล้นหมากแก่ว เหล้นไพ่พันธนันขันตอ่เอาสัพพะสิ่งของเงิน

ทองกัน...เป็นหนี้เป็นสิน สมคบกันเป็นโจร...เราเป็นเจ้าจิ่งตัง้พระราชอาชญาเป็นราชอาณาจักรขึ้นสั่งสอน ห้ามเสียยัง

บาปบุคคลผู้บ่ดีอย่าหื้อเป็นเสี้ยนหนามแก่แผ่นดิน ร้อนรนแก่บ้านเมืองและรัฐปัชชาต่อไป เพื่อหื้อวรพุทธศาสนาและ

บ้านเมืองแห่งเราหื้อได้อยู่เย็นเป็นสุขเพิงด้วย เตชบุญคุณแห่งเราทังหลายสืบต่อไปว่าฉันนี้...” กฎหมายอาณาจักร

หลักค า ประกาศเลิกใชเ้มื่อ พ.ศ.2451 เนื่องจากประกาศใชก้ฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 แทน ร.5 ทรงปฏิรูปการ

ปกครองมณฑลพายัพและส่งข้าหลวงจากส่วนกลางมาประจ าเมอืงน่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเค้าสนามหลวง พระเจ้า

อนันตวรฤทธิเดชฯ โปรดให้ เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เมื่อคร้ังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าพระยาอุปราชหอหน้าเป็นประธานใน
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-Proceeding- 

การ “ตั้งพระราชอาชญา” ไว้หื้อเป็น “อาณาจักรหลักค า” คือเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองในการร่างกฎหมาย

ครัง้นัน้ นอกจากเจ้านายฝ่ายในแลว้ ยังโปรดให้เจ้าเมอืงต่าง ๆ ท่ีขึ้นอยูก่ับการปกครองของเมอืงนา่นมีส่วนร่วมในการ

ออกกฎหมายดว้ย รวมคณะกรรมการยกรา่งกฎหมายอาณาจักรหลักค า มี 20 คน สะทอ้นให้เห็นถึงการปกครองแบบ

พอ่ปกครองลูก และการกระจายอ านาจไปยังเมอืงต่าง ๆ ให้ได้มีสว่นร่วมในการตรากฎหมาย เพราะต้องน าไปบังคับใช้

ในเขตปกครองของตนเองด้วย (สมเจตน ์วิมลเกษม, 2561) 

กฎหมายที่มีมูลเหตุมาจากจารีตประเพณีท้องถิ่น 

การออกกฎหมายส าหรับการปกครองเมืองน่านของพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชย่อมเป็นสิทธิขาดและทรงไวซ้ึ่ง

อ านาจของเจ้าเมืองท่ีจะด าเนินการอยา่งไรก็ได้ แต่ส าหรับอาณาจักรหลักค าพระองค์ทรงโปรดให้ตั้งเป็นคณะในการ

ประชุมหารือกันของเจ้าขุนมูลนายและเจ้าเมืองต่าง ๆ ท่ีขึ้นกับเมืองน่าน โดยมีเจ้าราชวงศ์เจ้าอุปราชหอหน้า  

เป็นประธานในการตราพระราชก าหนดกฎหมายขึ้นมา สะท้อนให้เห็นถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลของเจ้าเมือง ซึ่งเปิด

โอกาสให้ขุนนางเจ้าเมืองน้อยใหญ่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการปกครองเมืองน่านผ่านขบวนการทาง

ตัวบทกฎหมาย ซึ่งตามเนื้อหาในกฎหมายช้ันปกครองได้ค านึงถึงความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด เช่น ความเชื่อ

เร่ืองผี เทวดา อารักษ์ ประจ าบ้านเมือง เจ้าเมือง ท้าวขุนมูลนาย จะเป็นผู้น าในการท าพิธีบวงสรวงด้วยตนเอง และ 

ไม่มีการขัดขวางในการเลี้ยงผีของชนเผ่าต่างๆ ท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองน่าน ดังความในกฎหมายกล่าวว่า “...อัน 1 

ด้วยการจักพลีกรรมผีเทวดาอารักษ์นั้น คันว่าในราชส านักในเวียงหื้อไหว้สาก่อน คันเป็นหน้าบ้านหื้อมาปฏิบัติเถิง

สนามก่อน คันหัวเมอืงนอกหื้อบอกเถิงพอ่เมืองหื้อรู้ก่อน...” เป็นกฎหมายท่ีมีการรับรองสิทธิบุคคลกับความเชื่อเร่ืองผี 

เช่น ไปท าผิดผีฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะต้องเสียผีตามขะกู๋น คือการปรับสินไหมตามตระกูลของผีท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 

สตรีชาวนา่นจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมและกฎหมาย การเชื่อเร่ืองผิดผีดังกล่าว ดังความวา่ “อัน 1 ด้วย ร้างบ่าว 

ทังหลาย อันเป็น ลูกเจ้า ลูกนาย ลูกทา้ว หลานขุน ไพร่ไทยทังหลายแอ่วตา้นร้างจาสาวได้สู้เป็นกับด้วยกันแล้วพายลูน

ผู้ชายพ้อยบ่เอา คันว่าผู้หญิงเป็นลูกท้าวหลานขุนไพร่ไทย บ้านเมอืงแลข้า เจ้าคนนาย ข้าท้าวขุนน้ าเงินในเรือนก็ดี หื้อ

แปงพ่อแม่ผู้หญิง 52 น้ าผ่า (50 เฟื้อง) ยากต่อเกิ่ง คันว่าผู้หญิงเป็นลูกหลาน เจ้านายในราชกระกูลก็ดี นอกราช

กระกูลก็ดี เป็นลูกหลานท้าวพระยาเสนาอามาทแลขุนแสนขุนหมื่นท้าวหาญทังหลายก็ดี บุคคลผู้ใดไปเหล้นเป็นแล้ว

พอ้ยบ่เอา หื้อคารวะพ่อแม่ผู้หญิงตามภดายศขุนกินยากต่อเกิ่ง แลว้หื้อแปงผีฝ่ายผู้หญิง ตามกระกูลผี คันวา่ผีกระกูล

กินควายหื้อแง 2,500 ธ็อก คันว่าผีกระกูลกินหมูหื้อแปง 700 ธ็อก คันว่าผีกระกูลกินไก่หื้อแปง 300 ธ็อก  

ขุนกินยากต่อเกิ่ง คันว่าในราชกระกูลเข้าในผีหอหลวงซ้ า หื้อได้แปงผีหอหลวงแถม...” นอกจากนี้ยังแสดงถึงการ

ปกครองดูแลสังคมอีกหลายด้าน เช่น การห้ามขโมยสัตว์เลี้ยงท่ีน ามาใช้แรงงาน ก าหนดให้ราษฎรช่วยกันรักษา

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาธารณสมบัติ การคุ้มครองสิทธิความเชื่อเร่ืองผีของบุคคล การควบคุมไมใ่ห้ผู้ยากไร้ถูก

กดขี่ขม่เหง การให้เจ้านาย ทา้วขุน ไพร่ไทยท้ังหลายช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา เป็นต้น (สมเจตน ์วิมลเกษม, 2561) 

ข้อความท่ีปรากฏในกฎหมายสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและสภาพสังคมของเมืองน่านท่ีเกิดขึ้นใน

ขณะนั้น มีข้อก าหนดเพื่อป้องกันข้อขัดแย้งในสังคม เช่น การยืมข้าวของเงินทอง ช้างม้า วัวควาย การใช้สัตว์บรรทุก

สิ่งของไปค้าขายหรือร่วมลงทุนด้วยกัน ต้องมีข้อตกลงสัญญาไว้อย่างชัดเจน มีการย้ าในข้อกฎหมายหลายแห่งให้

ราษฎรช่วยกันรับผิดชอบเหมืองฝายและป้องกันไม่ให้วัว ควาย ช้าง ม้า เข้าไปท าลายพืชผลในท้องนา หากเกิด

เหตุการณ์ขึ้นเจ้าของวัวควายตอ้งท าพิธีสูข่วัญข้าวและเสียค่าปรับไหมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ด้วย 

เนื่องด้วยเมืองน่านเป็นสังคมท่ีไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก ลักษณะของกฎหมายจึงไม่ได้แบ่งหมวดหมู่

มากมาย จึงเป็นแบบเรียบง่าย ข้อความสั่นกะทัดรัด ได้ใจความชัดเจน ใชภ้าษาชาวบ้านเข้าใจง่าย ลักษณะจะเป็นการ

สั่งสอนมากกวา่จะเป็นกฎหมาย 
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-Proceeding- 

“อาณาจักรหลักค า” ตัวบทกฎหมายจะกล่าวถึงการแบ่งเขตการบริหารราชการ การก าหนดฐานะทางสังคม 

การควบคุมก าลังคน เชน่ ควบคุมการเดินทางของไพร่ การควบคุมพฤตกิรรมของประชาชนและพระสงฆ ์การก าหนด

บทคุ้มครองผู้หญิงไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้ยังมีข้อก าหนดถึงนโยบายสนับสนุนการเกษตรกรรม เช่น 

การท าเหมืองฝาย การก าหนดโทษผู้ท าความเสียหายให้แก่ทุ่งนา การส่งเสริมการค้าโดยการควบคุมราคาสินค้า  

การป้องกันการท าเงนิปลอม การใชก้ฎหมายระหว่างเมอืงประเทศราช เป็นต้น 

ตัวบทกฎหมายอาณาจักรหลักค าที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การดูแลและให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 “...ห้ามอย่าหื้อคนทังหลาย ฆ่ารุ้งคาวในถ้ า อย่าป้้าต้นค้อต้นแหลง อย่าตัดต้นหมากแลพลู กินส้มอย่าราน 

กินหวานอย่าป้้า ปลาอยูน่้ าอย่าได้เบ่ือ การทังหลายมวลฝูงนี้ เป็นการอันบ่ดี อย่าได้กะท าเป็นอันขาด คันบุคคลใดยัง

กระท าหื้อพอ่เมือง นายบ้านทังหลายได้สบืเอาตัวผู้กระท านั้นหื้อได้ แล้วหื้อไหม 330 น้ าผ่า นอกจากนัน้ยังห้ามฟันไร่

บริเวณต้นน้ า และริมแม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของน้ าและน าน้ าเข้าสู่ไร่นา ถือว่าห้ามเป็นอันขาดใครท าผิดจะถูก  

คุมขังเฆี่ยนหลัง 30 แส้ ปรับเงิน 330 น้ าผ่า...” 

การจัดการคมนาคมทางน้ า  

 “อัน 1 ด้วยคนทังหลายแปงคั้งแปงร่ีในแม่น้ าทางหลวง หื้อแปงช่องแพ อันจักขึ้นและล่องไว้ ช่องขึ้นกว้าง  

วาอก ช่องล่องกว้าง 2 วา หื้อปักไม้หมายเตือนไว้เป็นส าคัญ คันว่าบุคคลใดบ่กับตามอาชญานี้ คนทังหลายเอาราช

สมบัติมีเข้าเป็นต้นแลสัพพะสิ่งของเจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยทังหลาย ขึ้นล่อง แลมาล่มเสียกับคั้งผู้ใดเสียเข้าแลสัพพะ

สิ่งของเงินทองมากน้อยเท่าใดจักหือ้เจ้าคั้งใชด้้วยเสีย้ง...” 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดสรรน้ าตาม “ระบบจัดการเหมืองฝาย” ยึดโยงกับ “หลักธรรมตามปรัชญา

ศาสนา” อันเป็นประกันได้ว่าการแบ่งปันน้ าอย่างยุติธรรมเท่าเทียม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อด ารงชีวิตและ  

มมีาตรการวางระเบียบแบบแผนการจ่ายน้ าทัง้ระบบขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยมีขอ้ก าหนดในกฎหมายเป็นการร่วม

แรงกันในการสร้างและการบ ารุงรักษาเหมืองฝาย รวมท้ังการปรับโทษในการขโมยน้ าและการท าเหมืองฝายช ารุด

เสียหายการบ ารุงรักษาดูแลเหมืองฝาย การควบคุมการแจกจ่ายน้ า การยุติข้อพิพาทแย่งชงิน้ ากัน และการแก้ปัญหา

อุปสรรคตา่งๆ นั้นจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลให้เกิดประโยชน์เหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการระบายน้ าเข้าไร่นาก็จะมีผู้จัดการ 

ซึ่งจะต้องเป็นผู้ดูแลล าเหมืองและจัดสรรปันน้ าให้แก่ลูกเหมืองอย่างถูกถ้วนและยุติธรรม ส่วนการจัดสรรน้ าตาม  

กฎหมายอาณาจักรหลักค า ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีมูลเหตุมาจากจารีตประเพณีท้องถิ่น มีข้อก าหนดให้ราษฎรช่วยกัน

รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสาธารณสมบัติ และมีนโยบายสนับสนุนการเกษตรกรรมและระบบเหมืองฝาย และ

ใช้หลักธรรมตามปรัชญาศาสนา เป็นกลไกในการแบ่งปันน้ า ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างยุติธรรมเท่าเทียม และให้

ความส าคัญกับทรัพยากรน้ า สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการปกครองแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบันหลักความเป็นธรรม

แบบศาสนาได้ถูกปรับเปรียบไปเป็น “หลักธรรมภิบาล” 

หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

หลักประกันการจัดสรรน้ าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งถูก

น าเสนอเป็นคร้ังแรกโดยองค์กรระหว่างประเทศ คือ ธนาคารโลก และองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมี

ความหมายสากล คือ ระบบ โครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 

การเมอืง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

(อริย์ธัช แก้วสะบา้, 2548, น.105) โดยได้บัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 

แนวนโยบายแหง่รัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า 



 2395  

 

-Proceeding- 

“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น

กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พงึมใีนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ทัง้นี้ กฎหมายดังกล่าวตอ้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมและการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้ ให้ใชบั้งคับได้” 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งได้บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังได้น ามาบรรจุไวในส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และหลักธรรมาภิบาลยังได้บรรจุไว้ ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐบาลเป็นผู้น าในการวางนโยบายขับเคลื่อนประเทศ การ

ด าเนินนโยบายด้านต่างๆ ภายใต้กฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วย (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร, 2560) 
  เปรียบเทียบหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 มีผล

บังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม 2562 ตามท่ีมกีารประกาศใชพ้ระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ในราชกิจจา

นุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอน 112 ก เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 โดยจะใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันท่ี 27 มกราคม 2562 เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 4 การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า 

และมาตรา 104 ให้บังคับใช ้เมื่อพ้นก าหนด 2 ปี นับแตว่ันท่ีพระราชบัญญัติน้ีบังคับใชเ้ป็นต้นไป 

         พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เป็น 1 ใน 3 เสาหลักท่ีเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการน้ าของประเทศ (เสาหลักที่ 1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เสาหลักที่ 2 มีองคก์รกลางที่เป็นหลัก

เชื่อมระหว่างระดับนโยบายระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิ่น และเสาหลักท่ี 3 พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561) 

โครงสร้างของ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 หมวด และบทเฉพาะกาล จ านวน 106 มาตรา ได้แก่ 

หมวด 1 ทรัพยากรน้ า หมวด 2 สิทธิในน้ า หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หมวด 4 การจัดสรรน้ าและ

การใชน้้ า หมวด 5 ภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม หมวด 6 การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ าสาธารณะ หมวด 

7 พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมวด 8 ความรับผิดทางแพ่งในกรณีท่ีท าท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ าสาธารณะ 

และหมวด 9 บทก าหนดโทษ ท้ังนี้ การจัดสรรน้ าของประเทศ ได้ค านึงถึงน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบ

นิเวศน์ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์กรรม และการ

ท่องเท่ียว ซึ่งการจัดล าดับความส าคัญให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ก าหนด 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีเหตุผลและ

ความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ า ท้ังในมิติด้านการจัดสรร การใช ้

การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในน้ ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อันเป็นประโยชน์แก่การสาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณอย่างอื่น (ฐานเศรษฐกิจ, ออนไลน์, 2562) ซึ่งเหตุผลใน

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาการบริหาร

ทรัพยากรน้ าในหลายดา้น โดยมีหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีหนา้ที่และอ านาจตามกฎหมายหลายฉบับ ถึงแมรั้ฐบาลจะได้

แตง่ตัง้ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ ท าหน้าท่ีในการบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบทุก

มิติแล้วก็ตาม ก็ยังคงมีความจ าเป็นท่ีสมควรจะมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา 
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-Proceeding- 

การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ ์และสิทธิในน้ า เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถบริหาร

ทรัพยากรน้ าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยนื รวมท้ังวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้ง

ในระดับชาต ิระดับลุ่มน้ า และระดับองค์กรผู้ใช้น้ า สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากร

น้ าอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561, 2561, น.83) 

 สิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้น้ า ตามกฎหมายปัจจุบัน 

 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 มาตรา 7 ได้ก าหนดสิทธิในน้ า ไว้ว่า “ทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็น

ของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือท่ีดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้

เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้ านั้น” และในมาตรา 8 ก าหนดให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ท่ีดินซึ่งมีน้ าพุเกิดขึ้นหรือมีน้ าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน ย่อมมีสิทธิ ใช้หรือเก็บกักน้ านั้นได้เท่าท่ี

จ าเป็นแก่ประโยชน์ในท่ีดินของตน และไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่น พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ก าหนดให้รัฐมอี านาจใช ้พัฒนา บริหารจัดการ บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 

 ธรรมาภิบาลขององค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

การบริหารจัดการน้ าในอดีตซึ่งทรัพยากรน้ ามีอย่างไม่จ ากัดนั้น เป็นการก าหนดนโยบายจากบนลงล่าง 

กล่าวคอื หนว่ยงานหรือผู้บริหาร ผู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าเป็นผู้ก าหนดนโยบายแล้วสั่งการไปยัง

หนว่ยงานปฏิบัติท้ังในระดับชาติและระดับลุ่มน้ า โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จวบจนปัจจุบันศักยภาพ

ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณทรัพยากรธรรมชาตติ่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรน้ าท่ีพึงใชไ้ด้มีอยู่อย่างจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับความต้องการ จึงท าให้เกิดค าถามและปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ าในด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า ด้านความคุ้มค่า  

การแก่งแย่งน้ า ความสมดุลในการใช้น้ าต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมให้คงความยั่งยืน ดังนั้น การมี

ส่วนร่วมของประชาชนจึงเข้ามาบทบาทต่อการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ าในยุคปัจจุบัน และการผลักดันให้

เป็นไปในรูปแบบจากล่างขึ้นบน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นท่ี

ยอมรับ เกิดขึ้นได้จริงและตอบสนองตอ่ความต้องการและปัญหาของภาคประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

พระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 เป็นการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวม 

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ทับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน วางหลักเกณฑ์และมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้ า ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าของประเทศได้อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ น ามาสู่

ความยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศไทย 
 โดย มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า“คณะกรรมการทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ” หรือ กนช. และก าหนดองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ไว้อีกส่วนหนึ่งในมาตรา 24 คือศูนย์

บัญชาการเฉพาะกิจ กรณีเกิดปัญหาวิกฤตจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด ารงชวีติของคน สัตว ์หรอืพืช หรอือาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของประชาชนหรือของรัฐอยา่งรุนแรง อีกดว้ย 
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-Proceeding- 

การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 มารตรา 40 ได้ก าหนด ให้การจัดสรรน้ าของประเทศพงึค านงึถึงน้ า

เพื่อการอุโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี  การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตร 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว โดยจัดล าดับความส าคัญตามท่ี กนช.ก าหนด ซึ่งจ าแนกการใช้

ทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็น 3 ประเภท คือ (1) การใชก้ารทรัพยากรน้ าสาธารณะเพ่ือการด ารงชพี การอุปโภคบริโภค

ในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีต

ประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ าในปริมาณเล็กน้อย (2) การใชท้รัพยากรน้ าสาธารณะ

เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น และ (3) การใช้

ทรัพยากรน้ าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ท่ีใช้น้ าปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ า หรือ

ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างกว้างขวาง โดยการใช้น้ าประเภทท่ี (1) ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้น้ าและไม่ต้องช าระค่าน้ า 

ส่วนการใช้ประเภทท่ี (2) และ (3) ต้องขอรับใบอนุญาตการใช้และต้องช าระค่าใชน้้ าตามอัตราท่ีก าหนด นอกจากนี้ใน

มาตรา 60 ยังบัญญัติ ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลซึ่ง

กักเก็บน้ าไว ้ตอ้งเฉลี่ยน้ าเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี ตามหลักเกณฑ์และ

วธีิการท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้กักเก็บน้ าดังกล่าว มสีิทธิได้รับค่าทดแทนจากการท่ีต้อง

สูญเสียน้ าที่กักเก็บไว ้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากฎหมายล้านนาโบราณ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมังรายศาสตร์และกฎหมายอาณาจักรหลักค า 

(เมืองน่าน) เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 ซึ่งถือกฎหมายปฏิรูปฉบับแรก ตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2560 และเป็นความพยายามคร้ังท่ี 9 ในรอบเกือบ 20 ปี เพื่อให้มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า ท่ีมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 42 หน่วยงาน 10 กระทรวง กับอีก 37 พระราชบัญญัติ และ 1 รัฐธรรมนูญ  พบว่าใน

กฎหมายล้านนาโบราณมีประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบด้วยระบบเหมืองฝาย และใช้หลัก  

ธรรมาภิบาลเป็นกลไกในการแบ่งปันน้ าอย่างยุติธรรมเท่าเทียม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ภาคเหนือของประเทศไทย จนในสมัยนั้นได้ชื่อว่าอาณาจักรล้านนา (หมายถึง ดินแดนท่ีมีนานับล้าน หรือมีท่ีนาเป็น

จ านวนมาก) ตลอดจนมีการก าหนดให้เห็นความส าคัญและเคารพบูชาน้ า และมีบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ท่ีฝ่าฝืน

ดังกล่าว  

ในปัจจุบันน้ าก็คงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าในหลายด้าน และมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดย

หลายหนว่ยงาน ตามอ านาจหนา้ท่ีซึ่งก าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ท าให้การด าเนนิงานแก้ไขปัญหาขาดความเป็น

เอกภาพต่างคนต่างท า และมีชอ่งโหวม่ากมาย ท าให้การจัดสรรน้ าขาดประสิทธิภาพ และเกิดความเหลื่อมล้ า ไมเ่ป็น

ธรรม ประชาชนจ านวนมากเข้าไปไม่ถึงแหล่งน้ าสาธารณะ เมื่อมีตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 ขึ้น  

เป็นกฎหมายฉบับแรกในประเทศไทย ท่ีได้ถูกตราขึ้นมาเพื่อใชเ้ป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ัง

ระบบของประเทศ ท าให้เกิดองค์กรและกลไกที่ชัดเจนมาดูแลการบริหารจัดการน้ าของประเทศ และมีสาระส าคัญของ

กฎหมายกล่าวถึงสิทธิในน้ า โดยวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธขิั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ า

สาธารณะ ซึ่งระวา่ทรัพยากรน้ าสาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมสีิทธิใช้หรือเก็บกักน้ าได้เท่าที่จ าเป็นแก่ประโยชน์

ในกิจกรรมหรือท่ีดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นซึ่งอาจใช้น้ านั้น และมีการตั้ง 

“คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ” ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกรรมการจากหน่วยงานและองค์กรท่ี
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-Proceeding- 

เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย ตัวแทนกรรมลุ่มน้ า และผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน จาก 6 สาขา ท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

ร่วมเป็นกรรมการ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระดับประเทศ จากเดิมท่ีกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง  ๆ 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ ท าหน้าท่ีบูรณาการแก้ไขปัญหา

วิกฤติน้ าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ต่างคนต่างท าอย่างปัจจุบัน ขณะเดียวกันกฎหมายก็ก าหนดไว้ด้วยว่า 

เมื่อแก้ปัญหาวิกฤติน้ าแล้วเสร็จ ให้สักนักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รายงาน และจัดท าสรุปผลการด าเนินการเสนอ

ต่อรัฐสภา เพื่อให้ทราบโดยไม่ชักช้าด้วย เป็นการสร้างองค์กรกลางท างานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อน าไปสู่การ

จัดสรรทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างยุตธิรรมและเท่าเทียม 
ดังนี้แล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความพยายาม ในรอบเกือบ 20 ปี เพื่อให้มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของประเทศไทยนั้น ได้น าความเด่นชัดของระบบจัดการเหมืองฝายในสมัยล้านนาโบราณ สามารถสืบ

ทอดและแสดงความตอ่เนื่องออกมาได้ชัดเจนและยาวนานคือ องค์กรเหมอืงฝาย และกระบวนการการจัดตัง้องค์กรท่ี

ให้อ านาจและหนา้ที่ในระบบจัดการเหมืองฝาย อันเป็นการสร้างกลุ่มผู้ปกครองผู้ใช้อ านาจของชุมชนในนามของชุมชน

เอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมท้ังวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการเข้าถึง

ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ท้ังในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ า และระดับ

องค์กรผู้ใช้น้ า ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และเกิดความยุติธรรมเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ า ดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการให้ความส าคัญและ

ระบบบริหารจัดการน้ าท่ีปรากฏในกฎหมายท้ังสามฉบับมีความสอดคล้องกัน เป็นการด าเนินการภายใต้น าหลัก     

ธรรมาภบิาลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อสร้างความเท่าเทียมยุตธิรรม ในกฎหมายโบราณล้านนามาปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าแม้พระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ า พ.ศ.2561 เป็นกฎหมายใหมท่ี่เพิ่ง

มีการประกาศบังคับใช้ก็ตาม แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวเกิดจากความพยายามเกือบ 20 ปี และเมื่อมีการประกาศใช้

แล้วอย่างน้อยท่ีสุดกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับน้ า

ทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่น ๆ ของประเทศไทยในอนาคต และผู้วิจัยเต็มไปด้วยความหวังว่าพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

พ.ศ.2561 จะเป็นทางออกหรือประตูไปสู่ทางออกของปัญหาเร่ืองน้ าของประเทศไทย  
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ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลน้ า ระหว่างกฎหมายล้านนาโบราณกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าพ.ศ.2561  
กฎหมายมังรายศาสตร์ กฎหมายอาณาจักรหลักค า พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า   พ.ศ.2561 

     มีวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบรหิาร

จัดการน้ าท่ีเรียกว่า “ระบบจัดการ

เหมืองฝาย” และใช้ “หลักธรรม

ตามปรัชญาศาสนา” เป็นกลไกใน

การแบ่งปันน้ าอย่างยุติธรรมเท่า

เทียม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพื่อ

ด ารงชวีิตและ  

     มีมาตรการวางระเบียบแบบ

แผนการจ่ายน้ าท้ังระบบขนาด

ใหญ่และขนาดเล็ก โดยมขี้อก าหนด

ในกฎหมายเป็นการร่วมแรงกันใน

การสร้างและการบ ารุงรักษา

เหมอืงฝาย  

     รวมท้ังการปรับโทษในการ

ขโมยน้ าและการท าเหมืองฝาย

ช ารุดเสียหายการบ ารุงรักษาดูแล

เหมื อ งฝ าย  ก ารควบคุ มก าร

แจกจ่ายน้ า การยุติข้อพิพาทแย่ง

ชิ ง น้ า กั น  แ ล ะก ารแก้ ปัญ ห า

อุปสรรคต่าง ๆ น้ันจะต้องมีผู้

ค วบคุ มดู แล ให้ เกิ ดประ โยช น์

เหมาะสม ท้ังนี้รวมถึงการระบาย

น้ าเข้าไร่นาก็จะมีผู้ จัดการ ซึ่ ง

จะต้องเป็นผู้ดูแลล าเหมืองและ

จัดสรรปันน้ าให้แก่ลูกเหมืองอย่าง

ถูกถ้วนและยุติธรรม  

     เป็นกฎหมายท่ีมีมูลเหตุมา

จากจารีตป ระ เพ ณี ท้ อ งถิ่ น 

แสดงให้เห็นถึงการปกครองดูแล

สั ง ค ม ห ล า ย ด้ า น  ร ว ม ท้ั ง

ก าหนดให้ราษฎรช่วยกันรักษา

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสา

ธารณสมบัติ  

     และมีนโยบายสนับสนุนการ

เกษตรกรรมและระบบเหมืองฝาย 

และใช้หลักธรรมตามปรัชญา

ศาสนา เป็นกลไกในการแบ่งปัน

น้ า ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

ยุติธรรมเท่าเทียม ซึ่ งมีความ

สอดคล้องกับกฎหมายมังราย

ศาสตร์  และให้ ความส าคัญ 

กั บ ท รั พ ย าก ร น้ า  เห็ น จ า ก

บทบัญญัติท่ี “ห้ามฟันไร่บริเวณ

ต้น น้ าและริม แม่ น้ า  ซึ่ ง เป็ น

แหลง่ก าเนิดของน้ าและน าน้ าเข้า

สูไ่ร่นา ถือว่าห้ามเป็นอันขาดใคร

ท าผิดจะมีบทลงโทษท้ังทางแพ่ง

และอาญา” 

       สาระส าคัญของกฎหมายกล่าวถึงสิทธิในน้ าโดยวาง

หลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนใน

การเข้าถึงทรัพยากรน้ าสาธารณะ ซึ่งระว่าทรัพยากรน้ า

สาธารณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้ า

ได้เท่าท่ีจ าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือท่ีดินของตน 

โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดรอ้นหรือเสียหายแก่บุคคล

อ่ืนซึ่งอาจใชน้้ านัน้  

       รัฐมีอ านาจใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บ ารุงรักษา 

ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ให้ เกิดประโยชน์ต่อ

สว่นรวมอย่างสมดุลและยุ่งยืน 

       ซึ่งการจัดสรรน้ าของประเทศพึงค านึงถึงน้ าเพื่อการอุ

โภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การ

บรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตร อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว โดยจัดล าดับความส าคัญ

ตามที่ กนช.ก าหนด 

       ถอืว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกในประเทศไทยท่ีได้ถูกตรา

ขึ้นมาเพื่ อ ใช้ เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าท้ังระบบของประเทศ ท าให้เกิดองค์กรและ

กลไกท่ีชัดเจนมาดูแลการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 

และมสีาระส าคัญของกฎหมายคือมกีารต้ัง “คณะกรรมการ 

ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ” ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ

กรรมการจากหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดนโยบาย ตัวแทนกรรมลุ่มน้ า และผู้ทรงคุณวุฒิ  

4 คน จาก 6 สาขา ท่ีนายกรั ฐมนตรีแต่งต้ัง ร่วมเป็น

กรรมการ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระดับประเทศ จาก

เดิมท่ีกระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี

การต้ังศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น 

ผู้บัญชาการ ท าหน้าท่ีบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ าของ

ประเทศให้มีประสทิธิภาพ ไม่ใช่ต่างคนต่างท าอย่างปัจจุบัน  

     เป็นการสร้างองค์กรกลางท างานภายใต้หลักธรรมา 

ภิบาล เพื่อน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ 

ทุกคนสามารถเข้าถึงไดอ้ย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
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ความหมายใจของคนเคยเสพเคยค้ากลับสู่คุณค่าการเป็นพลเมืองท่ีดี: กรณีศึกษา

ภาคเหนือ 

Occupational Intent of Community Based Treatment and Care for the Drug 

Rehabilitation Therapist: A Case Study of Northern 

 

วลีรัตน ์แสงไชย1* 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันจากการรายงานสภาวะของยาเสพติด ระบุว่า คดีอันดับท่ี 1 คือ การจับกุมยาบ้า ได้มากถึง 

300,946,097 เม็ด โดยภาคท่ีสามารถจับกุมได้มากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ จ านวนถึง 127,083,728 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 42.23 

ของการจับกุมได้ท่ัวประเทศ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัด

ภาคเหนอื เพื่อน าผู้ตอ้งสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ โดยไม่ถือวา่เป็นความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพ

ติดเหล่านั้นได้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯโดยเร็วก่อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีเคยเสพยาเสพติด หรือเป็นผู้จ าหน่ายให้เลิกพฤตกิรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการการด าเนินงานของการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือและศึกษาหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเจตจ านงการรับการ

ช่วยเหลือด้านส่งเสริมอาชีพของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ในเชิง

ตรรกะ (Logical Analysis) และใชส้ถิตเิพื่อการทดสอบหาความสัมพันธ์ ได้แก่ Chi-Square ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสินใจ

เข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ มีสาเหตุมาจากอยากเป็นคนดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 37 และตัวแปร  ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

เจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชีพโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  ได้แก่ ตัวแปรอาชีพเดิม (p-value = 0.000) รายได้ (p-value = 0.012) และเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึง

ตัดสนิใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ (p-value = 0.0005) 
 

ค าส าคัญ:   ยาเสพติด, ผู้บ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด   

                                           
1 การปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
1 Local Government, Faculty of Political Science, Chalermkarnchana University, Sisaket Province 33000 
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Abstract  
 In the present report the conditions of the drug Specifies whether the lawsuit # 1 was to arrest as many 

as 300 ,946 ,097 amphetamine tablets by sectors can be arrested Northern. The number of 127 ,083 ,728 

granule to 42.23 percent of arrests across the country. From such a problem, the Board of the National Council 

for peace has announced to resolve the issue. In the Declaration No. 2557 108/2557 story brought down July 21 

suspect treatment fuenfu have set up to give people drugs/drug has the opportunity to attend rehabilitation 

without having considered the legal consequences, so that drug/drug treatment to those fuenfu ASAP before 

they cause problems. The family and society. A study of the factors that have a relation, select help from the 

public sector.  The results showed that the variables in relation to the intent to obtain professional help and 

funding for a statistically significant overall career at level 0.05 are the original profession variant (P-value = 

0.000) income (P-value = 0.012) and the reason for the termination of the drug is decided to join the therapy in 

Khai (P-value = 0.0005). 
 

Keywords:   Drug, Drug rehabilitation therapist 
 

บทน า 
ชุมชนปลอดยาเสพติด เป็นสภาพการณ์ส าคัญท่ีทุกชุมชนต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและชุมชน

ใกล้เคียง หากในสภาพความเป็นจริง แม้จะไม่อยากให้มีคนในชุมชนเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าขายยาเสพติด แต่ทว่าใน

บางคร้ังก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเป็นจริงได้ เนื่องจากในปัจจุบันจากการรายงานสภาวะของยาเสพติด ระบุว่า  ในช่วง

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 28 สิงหาคม 2561 สามารถจับกุมด าเนินคดีได้รวม 510 คดี อันดับท่ี 1 คือ การจับกุม

ยาบ้า ได้มากถึง 300,946,097 เม็ด โดยภาคท่ีสามารถจับกุมได้มากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ จ านวนถึง 127,083,728 

เม็ด คิดเป็นร้อยละ 42.23 ของการจับกุมได้ท่ัวประเทศ (อัญญารัตน์  มาจันทร์, 2561) โดยหากมองพื้นท่ีเสี่ยงเฝ้า

ระวังการลักลอบน าเข้าโดยรวมท้ังประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ระบุไว้ในพื้นท่ี จังหวัด

เชียงราย (อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น) จังหวัดเชียงใหม่ (อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่

อาย) จังหวัดบึงกาฬ (อ.ปากคาด อ.บุ่งคล้า) จังหวัดหนองคาย (อ.สังคม อ.เมือง อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี) จังหวัด

นครพนม (อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง) จังหวัดเลย (อ.ท่าลี่) และจังหวัดกาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) หากพิจารณาในระดับ

ของการจับกุมยาบ้าได้ 5 อันดับแรก พบวา่ เชียงราย กรุงเทพ นครพนม ล าปาง และเชียงใหม ่มสีถิตกิารจับกุมสูงสุด 

คือ 87,548,000 เม็ด 45,364,643 เม็ด 21,160,370 เม็ด 18,614,200  เม็ด และ17,157,122 เม็ด ตามล าดับ รวมไป

ถึงการแพร่กระจายของยาไอซ์ในปีงบประมาณ 2561 ท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 145 เมื่อเปรียบเทียบกับการแพร่

ระบาดในปีงบประมาณ 2560 (การจับกุมในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 13,724 กิโลกรัม ในปีงบประมาณ 2560 

จ านวน 5,200 กิโลกรัม) โดยประเด็นท่ีน่าเป็นกังวลอย่างมาก คือ ประมาณร้อยละ 70 เป็นผู้เสพรายใหม ่ซึ่งม ียาบ้า 

เป็นตัวยาเสพติดหลัก มากถึงกว่าร้อยละ 67จึงอาจอนุมานได้ว่า พืน้ท่ีในภาคเหนอืถอืเป็นพื้นท่ีเสี่ยงตอ่การระบาดของ

ยาเสพติดเกิดขึ้นได้ในชุมชนโดยเฉพาะยาบ้า จึงต้องเพิ่มความระมัดระวัง ใส่ใจดูแล ป้องกันและปราบปรามอย่าง

จรงิจัง  
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จากปัญหาดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในประกาศฉบับท่ี 

108/2557 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เร่ือง การน าผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯ ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสพ/   

ผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เหลา่นั้นได้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูฯโดยเร็วก่อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาตอ่ตนเอง ครอบครัว และสังคมอยา่งไรก็ตาม หาก

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดท่ียินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู ไม่ว่าจะบ าบัดฟื้นฟู จนครบก าหนดหรือไม่ครบก าหนด หาก

ยนิยอมเข้ารับการบ าบัดฯ ตามประกาศฉบับนี้เป็นจ านวน 5 คร้ังแล้ว แต่ยังไม่สามารถเลิกได้และกลับไปใช้ยาเสพติด

อีก ให้น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดแบบควบคุมตัวเป็นล าดับ

ตอ่ไป โดยกระบวนการได้มาซึ่งผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูนัน้ ตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ และใชข้้อมูลเบือ้งต้นจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องในระดับหมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อยนืยันตัวตน และต้องผ่านกระบวนการพสิูจนเ์พื่อการยืนยัน

การไม่ต้องคดีอื่นใดในระหว่างการเข้ารับการบ าบัด และอยู่ในสภาวะท่ีพร้อมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูได้ โดยผ่านการ

ตรวจร่างกาย ตรวจหาสารเสพติด และน าผู้เสพหลายคนนั้น เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในสถานะของ “ผู้ป่วย” 

ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนท่ัวประเทศ เพื่อให้เกิดการป้องปราบ

อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการเข้ารับผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูนัน้ จะได้มีการติดตามพฤตกิรรมของผู้เข้ารับ

การบ าบัด ท้ังในลักษณะการติดตามพฤติกรรมการเสพซ้ า และพฤติกรรมการด ารงชีพอย่างเหมาะสม โดยได้มี

โครงการต่อเนื่องในลักษณะการสร้างอาชีพและการมอบเงินต้นทุนเพื่อให้สามารถน าไปเป็นต้นทุนในการประกอบ

อาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดและสามารถยังชีพได้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

กระบวนการค้ายาเสพติด อันเนื่องมาจากภาวะการไม่สามารถด ารงชีพได้จากหน้าที่การงาน ซึ่งหลายคนท่ีเข้ารับการ

บ าบัดได้แสดงเจตจ านงในการขอรับทุนและการช่วยเหลือในด้านอาชีพ ในขณะท่ีอีกหลายคนไม่ต้องการความ

ช่วยเหลือใด ทั้งท่ีก่อนหน้านี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอันจะสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้เกิดภาวะความ

เสี่ยงตอ่การกลับไปมพีฤตกิรรมการเสพซ้ า จนอาจน าไปสู่การเป็นผู้ค้ารายใหม่ หรือเครอืขา่ยการเป็นผู้ค้าขายเดิมได้  

การศึกษาคร้ังนี้ จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเข้ารับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อให้

สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในการด าเนินโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีเคยเสพยาเสพติด หรือ

เป็นผู้จ าหน่ายให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญของค่ายบ าบัดฯ ท่ีต้องการเปลี่ยนผู้เสพผู้ค้า             

ท่ีในขณะเข้ารับการบ าบัดท่ีค่ายฯในฐานะผู้ป่วย ให้กลายเป็นคนท่ีมีคุณค่า เคารพในตนเอง และได้รับการยอมรับจาก

ชุมชนและสังคม ซึ่งอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการป้องปรามไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดท้ังในเชิงพฤติกรรมการเสพ

และการจ าหนา่ย โดยเป็นการลดภาวะความเสี่ยงด้วยการสร้างรายได้ และอาชพีท่ีเหมาะสมให้เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจ  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษากระบวนการการด าเนินงานของการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแหง่หนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเจตจ านงการรับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมอาชีพของผู้เข้ารับการ

บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแหง่หนึ่ง ในจังหวัดภาคเหนือ 
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-Proceeding- 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวคิด 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory) เกิดขึ้นมาในยุคท่ีมีการตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์1 มี

การศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียกว่า ปฏิฐานนิยม (Positivist) ใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ 

(Empirical method) ท่ีได้จากการสังเกต การทดลอง นักอาชญาวิทยากลุ่มนี้ เช่น  ลอมโบรโซ (Lombrozo) และ กา

โรฟาโล (Garofalo) และเฟอร์ริ (Ferri) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน และในฐานะผู้น าของส านักอิตาเลียน ( Italian 

School) ท่ีเห็นว่าการศึกษาเร่ืองอาชญากรรมและการกระท าผิด ควรใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นการศึกษา โดย

มุ่งเน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหาสาเหตุแห่งอาชญากรรม และนาผลท่ีได้มาใช้ในการแก้ไขการกระทาผิด 

รวมท้ังควรปรับปรุงวธีิการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิด 

ตามทฤษฎีนี้เชื่อว่า การลงโทษควรมเีพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ให้กลับตัวเป็นคนดี เพื่อไมใ่ห้ผู้กระท าผิด

กลับมากระท าผิดซ้ า รวมท้ังพยายามท่ีจะช่วยให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ 

การอบรมให้เพยีงพอท่ีเขาจะใชใ้นการด าเนินชวีติได้ เชน่ การฝึกอาชีพ รวมท้ังการพยายามช่วยให้ผู้กระทาผิดไม่รู้สกึมี

ปมด้อยจากการท่ีได้รับการลงโทษไปแล้ว ดังนั้น การลงโทษจึงควรมีไว้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้กลับคืนสู่

สังคม และใชช้วีติดว้ยความเป็นปกติสุข มากกว่าการลงโทษเพื่อขม่ขูใ่ห้หวาดกลัว 

หลักการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู 

การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟื้นฟูมหีลักการส าคัญที่ควรปฏบัิต ิ5 ประการ2 ดังนี้ 

1. พยายามหลกีเล่ียงไมใ่ห้ผู้กระท าผิดประสบกับสิ่งท่ีท าลายคุณลักษณะประจ าตัวของเขา 

2. ให้ใช้วิธีการอื่นแทนการลงโทษจ าคุกระยะสั้น โดยหันมาใช้วิธีการอย่างอื่นแทนโทษจ าคุก เพราะการ

ลงโทษจ าคุกระยะสั้นไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูผู้กระท าผิด การลงโทษจาคุกระยะสั้นยิ่งจะท าให้

ผู้กระท าผิดท่ีถูกลงโทษกลายเป็นผู้ร้ายถาวร เพราะผ่านการจ าคุกมาแล้ว กลายเป็นคนขี้คุก และยังอาจได้เรียนรู้  

ได้แก่ (1) การกักขังแทนค่าปรับ (2) การรอการลงโทษ หรอืรอการก าหนดโทษ และ (3) การคุมประพฤติ 

3. การลงโทษตอ้งเหมาะสมกับการกระท าผิดเป็นรายบุคคล ตามแนวคิดของ แพ็กเกอร์ ท่ีว่า ในการก าหนด

โทษและการพิจารณาความหนักเบาของการลงโทษ ขึน้อยูก่ับระยะเวลาที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขดัดแปลงผู้กระผิด 

ไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผิด ดังนั้น จึงต้องลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคลผู้กระท าผิดว่าเขาควรได้รับการ

แก้ไขอยา่งไร 

4. เมื่อผู้กระท าได้แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ หากเห็นว่าผู้กระท าผิดสามารถแก้ไขตนเองได้ดีแล้ว 

ก็ไมค่วรไปลงโทษเขาต่อไปอกี ควรจะระงับการลงโทษ เพราะถึงลงโทษตอ่ไปก็ไม่ได้ประโยชน ์วิธีการท่ีอาจน ามาใชค้ือ 

การพักการลงโทษ (Parole) พฤติกรรมโจรจากในคุกมาด้วย วิธีการอย่างอื่นท่ีสามารถนามาใช้แทนการลงโทษจาคุก

ระยะสั้น 

5. ให้มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างท่ีมีการคุมขัง เนื่องจากทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูมีแนวคิดว่า

จะคืนผู้กระท าผิดกลับไปสู่สังคม จึงต้องหาวิธีการช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิดสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ มี

อาชพี มีงานท า มีรายได้ เลี้ยงตนเองได้ ไมต่กเป็นภาระของผู้อื่นอันจะทาให้เกิดการรังเกียจ ดังนั้น ในระหว่างท่ีมกีาร

ลงโทษ ควรมกีารฝึกอาชีพ ให้ความรู้ในเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องน าไปใช้ในสังคม เม่ือพน้โทษไปแลว้จะสามารถเลีย้งตัวเองได้ 

ท าให้ไม่กลับมากระท าผิดซ้ าอีก 

 อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้เข้ารับการบ าบัดในค่ายฯนั้น จะมีการแสดงเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐนั้นตามแนวทางการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูได้นั้น ย่อมเป็นสิทธิท่ีแตล่ะบุคคลจะแสดงเจตจ านงด้วยตนเอง ผ่าน



 2406  

 

-Proceeding- 

กระบวนการบ าบัดของค่ายฯ ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน3 อธิบายค าว่า เจตจ านง หมายถึง ความตั้งใจ

มุง่หมาย ความจงใจ ในสว่นของพจนานุกรมฉบับเปลื้อง ณ นคร4 อธิบายวา่ เจตจ านง หมายถึง ความหมายใจ ความ

ตั้งใจ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ความหมายใจ เป็นค าท่ีกินความถึงเจตจ านงของผู้เข้ารับ

การบ าบัดในค่ายฯ เนื่องจากท้ังในสว่นของผู้ขอเข้ารับความชว่ยเหลอืต่างก็หมายใจวา่ สัมมาชีพและเงินทุนท่ีรัฐจัดสรร

เพื่อการช่วยเหลือนี้ จะส่งผลให้ตนเองได้กลับคืนคุณค่าสู่การเป็นคนดีของชุมชนอีกคร้ัง ได้รับโอกาสในการเป็น

พลเมืองท่ีดีของสังคม ในขณะเดียวกัน ผู้ท่ีไม่แสดงเจตจ านงขอรับการช่วยเหลือนั้น ต่างก็หมายใจว่า ตนเองมี

สัมมาชีพเดิมท่ีดีอยู่แล้ว เพียงแต่ตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกใช้ยาเสพติด ดังนั้น เมื่อผ่านกระบวนการบ าบัดของ

ค่ายฯ ท่ีสร้างเชื่อมั่นให้กับท้ังผู้เสพและผู้จ าหน่ายยาเสพติดว่า ตนเองเป็นเพียงผู้ป่วย ดังนั้น จึงหมายใจว่า คุณค่าใน

ตัวตนของตนเองน้ัน ยังคงอยู่ ไมจ่ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลอืใดจากรัฐ  

 นอกจากนี้ การบ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ของ United Nations Office on Drugs and Crime : 

UNODC (2014) จากการศึกษา อธิบายว่า การบ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง รูปแบบการรักษาในเชิง

บูรณาการโดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาในระยะ

เร่ิมต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและสรา้งความเสถียรภาพ จนถึงการตดิตามผลการรักษาและการคืนผู้ป่วยสู่

สังคม รวมถึงการบ าบัดด้วยยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในระยะยาวการบ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของ

ชุมชนได้รับการออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อการเสริมสร้างอ านาจของชุมชน ให้สามารถระดมทรัพยากรของชุมชนและพัฒนาการมีส่วนร่วม

วธีิการด้วย ชีววทิยา จิตวทิยาและสังคมศาสตร์  

2. สามารถเป็นศูนย์รักษาผู้ปว่ยนอก ท่ีรองรับการดูแลรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

3. เป็นการบริการแบบบูรณาการการรักษาฟื้นฟูเข้าสู่การบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชนด้วยความ

สมัครใจและรองรับค่าใชจ้่ายได้ 

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ในการบ าบัดรักษาตนจากการติดยาเสพติด หยุดหรือลด

การใช้ยาเสพติด  

5. เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของแตล่ะบุคคลผู้ใช้ยาเสพติดให้มากท่ีสุด และให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด

เท่าท่ีเป็นไปได้ 

6. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น สมาชิกในชุมชนและประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างแข็งขันเพื่อสร้าง

เครอืขา่ยแบบบูรณาการในการบ าบัดรักษาโดยมสี่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบของการเสริมสร้างพลังในตนเอง 

7. ลดความตอ้งการส่งผู้ป่วยเข้าสูส่ถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  และลดความต้องการกักขังผู้ป่วยในศูนย์กักขัง

หรือเรือนจ า 

 สมมุตฐิาน 

 1. คุณลักษณะประชากร (อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และอายุแรกเสพยาเสพติด) มี

ความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี 

2. วิธีการหาซื้อยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อ

การอาชีพ 

3. ความยากในการเข้าถึงยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและ

เงินทุนเพื่อการอาชพี 
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4. เหตุผลในการเสพ มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อการ

อาชีพ 

5. การเคย/ไม่เคยอยากเลิกการใช้ยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้าน

อาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี 

6. เหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสนิใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับ

การช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ขอบเขตประชากร ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม  จ านวน 60 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดนั้น  โดยเลือกจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

จังหวัดท่ีเร่ิมด าเนนิการเป็นจังหวัดแรกของภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นจังหวัดน ารอ่งโครงการ  

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 54 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับผู้ให้ข้อมูล

ครบถ้วนทุกข้อค าถามจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Logical Analysis)  เนื่องจากบางข้อ

ค าถามมคีวามออ่นไหวในเชงิช้ันความลับ 

เครื่องมอืการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงตรรกะ (Logical Analysis) ของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลักในการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รว่มกับการสังเกตอย่างไม่มสี่วนร่วมของผู้วิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะทุตยิภูม ิคือ ข้อมูลท่ีได้จากแบบแบบสัมภาษณ์ของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลักในการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผลจากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม ในช่วงระหว่างการ

ด าเนินกิจกรรมของค่ายฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อนในเชิงชั้นความลับ และในช่วงท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น 

ไมใ่ชว่ันเปิดค่ายฯ เพื่อให้ผู้ท่ีเข้ารับการบ าบัดในค่ายฯ นั้น เกิดการละลายพฤติกรรม และอยู่ในช่วงภาวะของการแสดง

เจตจ านงของตนเองอย่างแท้จริง คือ ความหมายใจของผู้เข้ารับการบ าบัดในค่ายฯ มีความตัง้ใจมุ่งหมายอย่างชัดเจน

ในการต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปเป็นพลเมืองท่ีดี ประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

อย่างเหมาะสม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเพื่อการพรรณนา 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าพสิัย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิตเิพื่อการทดสอบหาความสัมพันธ์ ได้แก่ 

Chi-Square ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพื่อใช้หาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะประชากร (อายุ 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา และอายุแรกเสพยาเสพติด)  วิธีการหาซื้อยาเสพติด ความยากในการ

เข้าถึงยาเสพติด เหตุผลในการเสพ การเคย/ไม่เคยอยากเลิกการใช้ยาเสพติด และเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึง

ตัดสนิใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ ที่มตีอ่เจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี  
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ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล

ข้อมูลทางสถิต ิ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้  

ข้อมูลคุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อายุเฉลี่ย 35 ปี โดยอายุน้อยท่ีสุดท่ีเข้ารับการบ าบัด 

คือ 18 ปี และสูงสุด อายุ 60 ปี สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ สถานภาพ

สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย คิดเป็น ร้อยละ 33.3 อาชีพ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ลูกจ้างคิดเป็นร้อยละ 50 

รองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 35.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

51.9 รองลงมา  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 

27.8 ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างส าเร็จการศึกษาสูงสุด ในระดับอนุปริญญา ถึงร้อยละ 9.3 ในส่วนของอายุแรกเสพยาเสพติด 

พบวา่ อายุนอ้ยท่ีสุดท่ีเร่ิมการใชย้าเสพตดิคร้ังแรกเม่ือตอนท่ีตนเองอายุ 12 ปี และอายุแรกเสพท่ีมากท่ีสุด คือ เร่ิมใช้

ยาเสพติดเมื่ออายุ 54 ปี โดยอายุเฉลี่ยของการใชย้าเสพติดคร้ังแรก คือ 24 ปี  

ในดา้นวธีิการหาซื้อยาเสพติด พบวา่ กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่ ใช้วธีิการฝากเพื่อนซื้อ หรือซื้อกับเพื่อน มากถึง

ร้อยละ 83.3 โดยการหาซือ้ดว้ยตนเอง มเีพยีงร้อยละ 16.7 

ข้อมูลในด้านความยากในการเข้าถึงยาเสพติด พบวา่ การเข้าถึงได้น้ันมคีวามง่าย เพราะสามารถเข้าถึงได้ใน

ชุมชนเลยมากถึงร้อยละ 42.6 ในส่วนของการเข้าถึงได้นัน้ไม่แนน่อนแลว้แต่ช่วงเวลา แล้วแตจ่ านวนยาเสพติดท่ีระบาด

ในชุมชนนั้น คิดเป็น ร้อยละ 33.3 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบว่า การเข้าถึงยาเสพติดนั้น มีการเข้าถึงได้ยาก มีเพียง 

ร้อยละ 24.1  

กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า เหตุผลท่ีเสพยาเสพติดนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากอยากทดลองด้วยตนเอง และเพื่อน

ชักชวนในจ านวนท่ีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา คือ ใช้ยาเสพติดเพื่อหวังผลในการท างานให้มีแรง ไม่ง่วง ไม่

หลับ มากถึงร้อยละ 14.8 และเหตุผลของการใช้ยาเพื่อบรรเทาความเสียใจกับเหตุการณ์ในชีวิต เช่น การจากไปของ

คนรัก ความทุกข์ใจท่ีเกิดจากการถูกปฏเิสธจากคนรัก การปันใจของคนรัก คิดเป็นร้อยละ 3.7  

ในส่วนของการเคยคิดจะเลิกการเสพยาเสพติดมาก่อนหรือไม่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่ เคยคิดเลิกมามากถึง

ร้อยละ 77.8 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกการใช้ยาเสพติดได้ เพราะคิดว่าเลิกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ ไม่ได้ติดเรือ้รัง นั่นจึง

เป็นเหตุให้การเลิกการใชย้าเสพติดไม่เคยเกิดขึ้นอย่างจรงิจัง และเป็นการผัดวันประกันพรุ่ง 

สาเหตุหลักท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสินใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ มีสาเหตุ

มาจากอยากเป็นคนดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา ไม่อยากให้ลูก/หลานต้องเสียใจ คิดเป็นร้อยละ 24.1 

ตอ้งการกลับไปท างานเดิมของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 16.7 และรู้สกึส านกึในความผิดท่ีตัดสินใจผิดพลาด คิดเป็นร้อยละ 7.4  

เจตจ านงความต้องการในการรับความช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการรับความช่วยเหลือในส่วน

ของเงินทุนเพื่อการประกอบอาชพี คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา ไม่ตอ้งการรับความช่วยเหลอืเนื่องจากมีสัมมาชพีเดิม

อยู่แล้วคิดเป็นร้อยละ 31.5 ต้องการรับความชว่ยเหลอืในด้านความรู้เพื่อการประกอบอาชพี (กิจกรรมในค่ายฯ มีการ

อบรมสัมมาชีพเพื่อเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพเสริม) คิดเป็น ร้อยละ 14.8 ต้องการขอความความช่วยเหลือท้ังการ

ส่งเสริมอาชีพและทุนเพื่อการประกอบอาชพี คิดเป็น ร้อยละ 11.1 และอื่นๆ เชน่ ยังไมต่ัดสนิใจ อยากกลับไปศึกษาต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 5.6 และเมื่อท าการศกึษาถึงค่าเฉลี่ยของเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อ

การอาชีพ พบวา่ อยู่ในระดับปานกลาง  
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ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่เจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้าน

อาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชีพโดยใช้ค่า Chi-Square พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการ

ชว่ยเหลอืด้านอาชพีและเงินทุนเพื่อการอาชพีโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  ได้แก่ ตัวแปรอาชีพเดิม 

(p-value = 0.000) รายได้ (p-value = 0.012) และเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสินใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ 

(p-value = 0.0005) ผลการศึกษาแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีมีต่อเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุน

เพื่อการอาชพี 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ ค่าความสัมพันธ์ แปลผล 

  Chi  - Square p - value  

เจตจ านงฯ อายุ 96.90 0.182 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 สถานภาพ 11.846 0.229 ไม่มคีวามสัมพันธ์ 

 อาชีพ 51.148 0.000 มคีวามสัมพันธ์ 

 รายได้ 28.941 0.012 มคีวามสัมพันธ์ 

 ระดับการศกึษา 12.143 0.217 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 อายุแรกเสพฯ 92.911 0.227 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 วธีิการหาซือ้ยาฯ 1.916 0.375 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 ค วาม ย าก ใน ก า ร

เข้าถึงยาเสพติด 

9.598 0.147 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 เหตุผลในการเสพ 4.974 0.479 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 การเคย/ไม่เคยอยาก

เลิกการใชย้าเสพติด 

5.936 0.102 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

 เหตุผลท่ีตอ้งการเลิก

เสพและตัดสินใจเข้า

ร่วมบ าบัดในค่ายฯ 

50.579 0.0005 มคีวามสัมพันธ์ 

 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

1. ยอมรับสมมตฐิานข้อท่ี 1 เนื่องจากมีคุณลักษณะประชากร ในส่วนของ อาชีพ และรายได้ มคีวามสัมพันธ์

กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.000 และ 0.012 ตามล าดับ) 

2. ปฏิเสธสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 เนื่องจากวิธีการหาซือ้ยาเสพติด ไม่มคีวามสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการ

ชว่ยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.375) 

3. ปฏิเสธสมมตฐิานขอ้ท่ี 3 เนื่องจากความยากในการเข้าถึงยาเสพติด ไม่มคีวามสัมพันธ์กับเจตจ านงในการ

ขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.147) 

4. ปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 4 เนื่องจากเหตุผลในการเสพ ไม่มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการ

ชว่ยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.479) 
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5. ปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 5 เนื่องจากการเคย/ไม่เคยอยากเลิกการใช้ยาเสพติด ไม่มีความสัมพันธ์กับ

เจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.102) 

6. ยอมรับสมมติฐานข้อท่ี 6 เนื่องจากเหตุผลท่ีต้องการเลิกยาเสพติดจึงตัดสินใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ มี

ความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืดา้นอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชพี (p-value = 0.0005) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพ

และเงินทุนเพื่อการอาชีพ อาจเนื่องมาจากการท่ีผู้เสพและผู้จ าหน่ายท่ีเข้ารับการบ าบัดในค่ายฯ เล็งเห็นแล้วว่า  

ด้วยสภาวะทางเศรษฐสังคมของตนเองท่ีผ่านมา น่าจะเป็นเหตุผลของการตัดสินใช้ยาเสพติด ดังนั้น หากได้รับ 

การช่วยเหลือด้านอาชีพ และได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชพี ย่อมจะท าให้ตนเองได้รับการยอมรับ

จากชุมชน และสามารถเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมได้ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณีพร บุญเรือง และ

คณะ (2552) เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิท่ีมภีาวะเสพติดรุนแรง พบว่า อาชพีเสี่ยง

มคีวามสัมพันธ์กับการขาดแหลง่สนับสนุนทางสังคม  

นอกจากนั้นในส่วนของเหตุผลท่ีต้องการเลิกเสพและตัดสินใจเข้าร่วมบ าบัดในค่ายฯ มีความสัมพันธ์กับ

เจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลอืด้านอาชพีและเงนิทุนเพื่อการอาชีพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อ

แก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative Theory) ซึ่งเชื่อวา่ การลงโทษควรมเีพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด ให้กลับตัวเป็นคนดี เพื่อ

ไมใ่ห้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิดซ้ า รวมท้ังพยายามท่ีจะชว่ยให้ผู้กระท าผิดกลับคนืสูส่ังคมได้ตามปกติ จึงตอ้งมีการ

ให้การเรียนรู้ การอบรมให้เพียงพอท่ีเขาจะใช้ในการด าเนินชีวิตได้ เช่น การฝึกอาชีพ รวมท้ังการพยายามช่วยให้         

ผู้กระท าผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการท่ีได้รับการลงโทษไปแล้ว ดังนั้น การลงโทษจึงควรมีไว้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระท าผิดให้กลับคืนสู่สังคม และใช้ชวีิตด้วยความเป็นปกตสิุข และสอดคล้องกับหลักการของการบ าบัดรักษาโดยมี

ส่วนร่วมของชุมชน ของ United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC (2014) จากการศึกษา อธิบายวา่ การ

บ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง รูปแบบการรักษาในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดและติด

ยาในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การรักษาในระยะเร่ิมต้น ถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและ

สร้างความเสถียรภาพ จนถึงการติดตามผลการรักษาและการคนืผู้ป่วยสูส่ังคม 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบวา่ การบ าบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นทางเลือกนับเป็นทางเลือกท่ีดี

ให้กับผู้เคยตัดสินใจผิดพลาด แตเ่พื่อให้เกิดความครอบคลุมกลุ่มผู้เสพและผู้จ าหน่ายควรขอความร่วมมอืกับชุมชนให้

เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้มีพฤติการณ์การเสพ เข้ารับการอบรมฟื้นฟูเพิ่มขึน้ และการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องในด้านอาชีพ เพื่อการฝึกทักษะอาชีพให้มีความหลากหลาย สร้างทางเลือกสัมมาชีพท่ีน่าสนใจและ

สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของผู้เข้ารับการบ าบัด ทั้งนี้ การวิจัยคร้ังต่อไป ควรด าเนนิการประเมินผลการ

แสดงเจตจ านงในการขอรับการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุนเพื่อการอาชีพของกลุ่มจังหวัดในภาคอื่นเพื่อเป็นการ

เปรียบเทียบความแตกต่าง อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายได้อย่างครอบคลุมและสอดรับกับเอกลักษณ์ของแต่ละ

พื้นถิ่น 
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Reform Office - ALRO Land: The Case Study in Chiang Rai Province 
 

กุลรัศมิ์ เวียงแก้ว1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1 

Kunlarat Wiangkaew1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เป็นบทบัญญัติท่ีควบคุมและ

จ ากัดสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สิทธิในท่ีดินซึ่งได้รับเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทโดยธรรม  

ซึ่งส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีเกิดปัญหาเมื่อทายาทโดยธรรมไม่อาจขอรับมรดกสิทธิได้ตามกฎหมายปฏิ รูปท่ีดิน จากการจ ากัดสิทธิ

ทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวท่ีจะขอรับมรดกสิทธิได้ ท าให้การตกทอดทางมรดกขัดหรือแย้งกับหลักการตกทอด 

ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ปัญหาเกี่ยวกับการโอนสิทธิและการสืบมรดก

ของทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีควบคุมและจ ากัดสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร เมื่อทายาทต่างขอใช้สิทธิใน

ฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นกฎหมายท่ัวไป และมีล าดับชั้นกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติปฏิ รูปท่ีดิน  

เพื่อเกษตรกรรม ผู้วิจัยเห็นว่า ควรแก้ไขบทบัญญัติ มาตรา 39 เกี่ยวกับการโอนสิทธิเพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ

สามารถโอนท่ีดินไปให้บุคคลอื่นท่ีเป็นเกษตรกรได้และกรณีการตกทอดทางมรดกสิทธิในท่ีดนิให้สิทธขิอรับมรดกสิทธิ

ในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปัญหาการโอนสิทธิและการสบืมรดกของทายาท

โดยธรรม เกษตรกรจะโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อให้แก่ทายาทโดยธรรม แต่จะต้องโอนให้แก่บุคคลเพียงรายเดียว

เท่านัน้ ส่วนการตกทอดทางมรดกของสทิธิการเชา่หรอืเชา่ซือ้เมื่อเกษตรกรถึงแก่กรรมให้ตกทอดแก่คู่สมรสเป็นอันดับ

แรก เมื่อพจิารณาระเบียบข้อก าหนดดังกล่าวเป็นขอ้จ ากัดสทิธิการโอนสิทธิและควบคุมมใิห้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธโิอน

ท่ีดินท่ีได้รับสิทธิไปให้แก่บุคคลภายนอก และหากทายาทโดยธรรมบุคคลใดไม่ประสงค์รับมรดกสิทธิหรือท่ีดิน ท่ีไม่

สามารถแบ่งแยกให้เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมตามล าดับนั้นได้ ให้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากทายาทโดยธรรมผู้มี

สิทธจิะได้รับสิทธิน้ัน และก าหนดให้ทายาทโดยธรรมท่ีจะมสีิทธิรับมรดกนัน้ ต้องเป็นทายาทโดยธรรมท่ีเป็นเกษตรกร

หรือทายาทผู้ประสงค์จะประกอบอาชพีเกษตรกรรมเท่านัน้ 
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Abstract 

Agricultural Land Reform Act 2518 , Section 39 is a provision that governs and limits land rights of 

farmers with the intention of granting the right of land which is inherited to statutory heirs. The Agricultural Land 

Reform Office (Sor Bor Kor) has stipulated to comply with the rules, procedures and conditions prescribed in the 

Ministerial Regulations of Agriculture and Cooperatives. Since the Promulgation of the Agricultural Land Reform 

Act to the present, there are still no ministerial regulations determining the rules, procedures and conditions in 

the said matter causing staff operations problems when the statutory heirs cannot obtain inheritance rights under 

land reform law due to the restriction on the rights of statutory heirs, only one person can obtain the inheritance 

rights.  Then this causing the inheritance to be contrary to or inconsistent with the inheritance principles for 

statutory heirs under the Civil and Commercial Code.  And other problems with the assignment of rights and 

inheritance of statutory heirs which is a provision governs and limits the rights of farmers' land. When different 

heirs request to use their rights as statutory heir according to the Civil and Commercial Code that is a general 

law and have the same hierarchy as the Agricultural Land Reform Act.  The researcher agreed that the 

provisions of Section 39 concerning the transferring of rights should be modified so that the entitled farmers can 

transfer the land to other people who are farmers.  In case that farmers will transfer lease or hire rights to 

statutory heirs but it must be transferred to only one person as for the inheritance of the lease or hire-purchase 

inheritance when a farmer passes away, first pass by to the spouse, when considering the rules and regulations 

as a restriction of rights transferring and controlling farmers who have rights to transfer land that has been 

granted rights to third parties. And if any statutory heir does not wish to inherit the rights or land cannot divide 

sufficiently to the statutory heir, in that order, they have the right to receive compensation from the statutory 

heir who is entitled to receive that right and should regulate statutory heir who is entitled to inherit that he must 

be a statutory heir and be a farmer or heir who wishes to engage in agriculture only. 
 

Keywords:   Agricultural Land Reform Office, Land Reform, Land Holding, Statutory Heir, Agricultural Land 
 

บทน า 

 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้ด าเนินงานปรับปรุงสิทธิและการถือครองในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและ  

จัดที่อยู่อาศัยในท่ีดนิน้ัน ด้วยการน าที่ดินของรัฐหรือท่ีดนิท่ีส านักงานการปฏรูิปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อหรือเวนคืน

จากเจ้าของท่ีดินท่ีมิได้ท าประโยชน์ในท่ีดินด้วยตนเองหรือมีท่ีดินเกินกว่าสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดมาด าเนนิการจัดท่ีดิน

ให้แกส่ถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรผู้ท่ีไมม่ท่ีีดนิเป็นของตนเองหรือมท่ีีดนิเล็กน้อยไมเ่พยีงพอแก่การครองชีพ ซึ่งเป็น

ผู้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยวิธีการเช่า เช่าซื้อหรือให้เข้าท าประโยชน์ รวมถึงการช่วยเหลือในการ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและการจ าหน่ายให้เกิดผลดี

ยิ่งขึน้ ตามพระราชบัญญัติการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และ 
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(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 ซึ่งขั้นตอนกระบวนการด าเนินการปฏิรูปท่ีดินประกอบด้วยการก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน 

โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การจัดหาท่ีดินของรัฐและการจัดหาท่ีดินของเอกชนมาปฏิรูป การน าดินมาใช ้ 

การจัดท่ีดิน และการให้สิทธิท่ีดนิ การคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรมและการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร ในสว่น

กระบวนการจัดท่ีดินประกอบด้วยประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิท่ีดิน การก าหนดคุณสมบัติ

เกษตรกร  การคัดเลอืกเกษตรกร การอนุมัตหิรือการอนุญาตให้ใช้ประโยชนท่ี์ดนิและการควบคุมสิทธภิายหลังท่ีได้รับ

สิทธิการเข้าท าประโยชน์หรือการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน การติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การโอนและ  

ตกทอดทางมรดกสิทธิและการสั่งให้สิน้สทิธิการเข้าท าประโยชน์ 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 ได้ก าหนดห้าม 

มใิห้เกษตรกรโอนสิทธิหรือแบ่งแยกที่ดินไปให้ผู้อื่น แต่สามารถโอนสทิธิหรือแบ่งแยกให้แกท่ายาทโดยธรรมหรือโอนไป

ยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเท่านั้น เห็นได้ว่า

บทบัญญัติมาตรา 39 เป็นบทบัญญัติท่ีควบคุมและจ ากัดสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สิทธิใน

ท่ีดินซึ่งได้รับเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิตลง และตาม

บทบัญญัติมาตรา 39 ส่วนท้ายได้ก าหนดว่าการตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบัน

เกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกฎกระทรวง

ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกิดปัญหาเมื่อทายาท 

โดยธรรมไม่อาจขอรับมรดกสิทธิได้ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เนื่องจากการจ ากัดสิทธิทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว

เท่านั้นท่ีจะขอรับมรดกสิทธิได้ ซึ่งจากการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกตามท่ีบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1629 เมื่อทายาทต่างขอใช้สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ซึ่งเป็นกฎหมายท่ัวไป และมีล าดับชั้นกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เจ้าหน้าท่ีก็ไม่

สามารถด าเนนิการให้ได้ เพราะไมม่กีฎกระทรวงในเร่ืองดังกล่าว ท าให้ไม่อาจปฏบัิตใิห้เป็นไปตามสิทธิของทายาทตาม

กฎหมายท่ีบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิในการสืบมรดกไว้ ส่วนทายาทท่ีรับราชการซึ่งถูกตัดสิทธิในการรับมรดก

สิทธิตามกฎหมายปฏรูิปท่ีดนิหากว่าภายหลังได้ลาออกจากการรับราชการเพื่อมาเป็นเกษตรกรจะสามารถได้รับมรดก

สิทธิตามกฎหมายปฏรูิปท่ีดนิได้หรือไม่ 

 ดังนั้นด้วยเหตุผลข้างต้นจึงควรแก้ไขบทบัญญัติ มาตรา 39 เกี่ยวกับการโอนสิทธิเพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับ

สิทธิสามารถโอนท่ีดินไปให้บุคคลอื่นท่ีเป็นเกษตรกรได้และกรณีการตกทอดทางมรดกสิทธใินท่ีดินให้สิทธิขอรับมรดก

สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ  

การสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของ

เกษตรกรให้ได้รับสิทธิในท่ีดิน นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของการปฏิรูปท่ีดินในการมุ่งคุ้มครองสิทธิในท่ีดินเพื่อให้ 

คงอยู่กับเกษตรกรสบืตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการรับมรดกสิทธิตามกฎหมายการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

3. เพื่อหามาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับมรดกของทายาทเพื่อเป็น 

การคุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
  การก าหนดสิทธิของทายาทในการรับมรดกสิทธิในท่ีดิน ส.ป.ก. หากว่ามีการก าหนดสิทธิ หลักเกณฑ์  

เงื่อนไขและวิธีการอย่างชัดเจนการตกทอดทางมรดกของสิทธิ เมื่อเกษตรกรถึงแก่กรรมได้ก าหนดให้ตกทอดแก่ 

คู่สมรสเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาถึงระเบียบข้อก าหนดดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดสิทธิการโอนสิทธิและควบคุมมิให้

เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิโอนท่ีดินท่ีได้รับสิทธิไปให้แก่บุคคลภายนอกแตกต่างจากสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งสิทธิของผู้เช่าซื้อเมื่อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ย่อม  

ตกเป็นสิทธิของผู้เช่าซื้อ เมื่อเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิจะด าเนินการโอนสิทธิในทรัพย์สินให้แก่บุคคลใด  

ก็ได้ แตก่ารโอนสิทธติามสัญญาเชา่ซื้อให้แก่เกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เมื่อเกษตรกรช าระค่าเช่าซือ้ครบถ้วน

เรียบร้อยแล้ว  แม้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจะด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อแต่ก็ต้องตก

อยู่ภายใต้บังคับท่ีว่าหา้มมิให้ท าการแบ่งแยกหรอืโอนสิทธิในท่ีดนิน้ันไปยังผู้อื่นมไิด้เวน้แต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่

ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติ

ปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

  การวิจัยเรื่อง “ปัญหาและทางออกการโอนสิทธิหรือการตกทอดทางมรดกของที่ดิน ส.ป.ก. : 

ศึกษากรณีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ใช้

รูปแบบการวิจัย ทั้ งการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 

โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้ด าเนนิการวิจัยโดยผู้วจิัยได้ใชรู้ปแบบการวิจัย ดังนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น จากหนังสือ บทความ วารสาร 

เอกสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

ค าพิพากษาฎีกา และผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานความรู้ใน

การศกึษาโดยละเอียด 

 2. ศึกษาโดยวิธีวิจัยภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในการศึกษา

จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูร้ับประโยชน์จากที่ดนิ ส.ป.ก. ในพื้นที่ และเจ้าหนา้ที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีรับรองให้

เกษตรกรท่ีไมม่ท่ีีดินท ากินได้เข้าใช้ประโยชนจ์ากที่ดินของรัฐ และแก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินเพื่อกระจายการถอืครอง

ท่ีดินให้มีความเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิการครอบครองโดยการเช่าท่ีดินหรือการขายสิทธิให้แก่ชุมชนร่วมกัน                  

ในการมีสว่นร่วมตัดสินใจต่อทิศทางในการพัฒนาพืน้ท่ีหรือการดูแลพืน้ท่ีร่วมกัน 

 ความหมายการปฏิรูปที่ดิน 

 โดยสรุปแล้ว “การปฏิรูปท่ีดิน” นั้น อาจให้ความหมายได้เป็นสองนัย คือ ความหมายอย่างแคบ และ

ความหมายอย่างกว้าง ส่วนความหมายการปฏิรูปท่ีดินของไทยนั้น หมายถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและ 

การถือครองท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2530, น.567) 
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-Proceeding- 

 ความหมายอย่างแคบ การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง การกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน  

(Land Redistribution) ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการเช่าเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินท ากิน

เป็นของตนเอง หรือมีท่ีดินแตข่นาดท่ีดินไมเ่พียงพอแก่การครองชีพ และเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานในการเกษตร 

(Agricultural Laborer) ซึ่งวิธีด าเนนิงานนี้อาจด าเนินการโดยการบังคับเวนคืนท่ีดินมาจากเจ้าของท่ีดินท่ีมท่ีีดินจ านวน

มากหรือการจัดหาท่ีดินของรัฐ (Public Land) มาขายให้แก่เกษตรกรหรือจัดให้เกษตรกรได้เข้าท ากิน เช่น การจัดตั้ง

ท่ีดนิเพื่อต้ังนิคม (Land Settlement) เป็นต้น 

 ความหมายอย่างกวา้ง การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีความหมายโดยรวมเอาระบบการจัดสรรท่ีดินไวใ้น

กระบวนการพัฒนาการเกษตรท้ังหมดด้วย กล่าวคือ การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง การปรับปรุงสภาพ

การถือครองท่ีดินท้ังในลักษณะของกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่า และรวมถึงการปรับปรุงสถาบันการผลิตทาง

การเกษตร สถาบันบริการสนับสนุนการเกษตรและสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้วยเหตุนี้ การปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม ตามความหมายอย่างกว้างจึงหมายถึงการเอากิจกรรมในด้านเกษตรกรรมหลายๆ อย่างเข้าไว้

ด้วยกัน เช่น การจัดท่ีดินให้มีการถือครองให้เพยีงพอแก่การครองชพี ปรับปรุงระบบการใช้แรงงานในการเกษตร และ

ส่งเสริมวิชาการเกษตรแผนใหม่ การจัดระบบภาษีท่ีดินระบบสินเชื่อเพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตรและการครองชีพ 

การจัดกิจการอุตสาหกรรมในชนบท การจัดจ าหน่ายผลิตผลทางเกษตรกรรม ตลอดถึงการพัฒนาการชนบทและ

สาธารณะกิจต่างๆ ในชนบทด้วย 

 ความหมายการปฏิรูปท่ีดินของไทย การปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและ

การถือครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดท่ีอยู่อาศัยในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน าท่ีดินของรัฐ

หรือท่ีดินท่ีรัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของท่ีดินซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามท่ี

กฎหมายก าหนด เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีท่ีดินของตนเองหรือมีท่ีดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและ

สถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าท าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  

การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจ าหนา่ยให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น 

 จากความหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของไทยตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

อาจแยกกิจกรรมส าคัญออกเป็น 2 ประการ คือ การปรับปรุงสิทธิหรือการกระจายสิทธกิารถือครองท่ีดินจากรัฐไปสู่

เกษตรกรผู้ยากไร้หรือสถาบันเกษตรกร โดยการกระจายจากท่ีดินของรัฐเองหรือท่ีดินท่ีรัฐด าเนินการจัดซื้อหรือ

เวนคนืจากเจ้าของท่ีดนิรายใหญ่หรือท่ีมิได้ท าประโยชนป์ระการหนึ่ง และการด าเนนิกิจการบริการสนับสนุน โดยรัฐให้

ความชว่ยเหลอืในดา้นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

 ดังนัน้ จะเห็นได้วา่การให้ความหมายของไทยเป็นการให้ความหมายถึงการกระจายสทิธิการถอืครองท่ีดนิท่ีมี

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรและปรับปรุงวิถีชีวิตเกษตรกรรมรวมอยู่ด้วย อันเข้าลักษณะการให้

ความหมายอย่างกว้างซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักการปฏิรูปท่ีดินของไทยท่ีว่า ความหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายท่ีเป็นสากลกล่าวได้ว่า การปฏิรูปของไทยมี

ความหมายค่อนข้างกวา้ง โดยเป็นการปรับปรุงสิทธกิารถือครองท่ีดิน พร้อมกับการให้ความชว่ยเหลือปรับปรุงปัจจัย

การผลิตและสถาบันเกษตรกรให้แก่เกษตรกร 
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-Proceeding- 

 แนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิในการครอบครองที่ดิน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด6 มาตรา  72 และ 73 ได้วางหลักเกี่ยวกับ

นโยบายแห่งรัฐไว้ว่า รัฐต้องจัดการระบบการถือครองท่ีดิน และการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ

เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรกรให้ได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ

เกษตรกร จากหลักการในรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการยนืยันและรับรองว่าพลเมืองทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครอง

ท้ังในการถือครองและการใช้ทรัพย์สินนั้น การจ ากัดสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องมีกฎหมายเร่ืองนั้น  ๆ ก าหนดไว ้

นอกจากนี้กฎหมายก าหนดให้สามารถเพิกถอนสิทธิในทรัพย์สินโดยการบังคับซื้อ หรือท่ีเรียกกันว่า “การเวนคืน”  

ได้แต่เฉพาะเร่ืองท่ีก าหนดเท่านั้น รัฐไม่สามารถจะออกกฎหมายมาเวนคืนได้โดยไม่มีข้อก าหนด และจะต้องชดใช้  

ค่าเวนคนือยา่งเป็นธรรมดว้ย  

 การถือครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์  

 หลักการการถือครองในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีอยู่ว่า บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนา 

จะยดึถือเพื่อตน ทา่นวา่บุคคลนัน้ได้ซึ่งสทิธิครอบครอง 

นักกฎหมายชาวอังกฤษท่ีช่ือ Salmond ได้กล่าวไวว้า่ สิทธกิารครอบครองเป็นผลตามกฎหมายอันเกิดแตก่าร

ได้รับ หรือความสูญเสียซึ่งความครอบครองนี้ย่อมมีประการและส าคัญมิใช่น้อย เช่น การครอบครองย่อมเป็น

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินนั้น และอาจท าให้ผู้อ้างกรรมสิทธ์ิท้ังหลายจะต้องน าพิสูจน์ว่าเขามีสิทธิดีกว่า 

การโอนมอบความครอบครองย่อมเป็นพธีิส าคัญอย่างหนึ่งในการโอนกรรมสทิธ์ิ การเข้าครอบครองทรัพย์สนิสิ่งใดอัน

มไิด้เป็นของใครมาก่อน ย่อมก่อให้เกิดกรรมสทิธ์ิ และถึงแม้ทรัพย์น้ันจะเป็นของผู้อ่ืนอยู่แล้วก็ตาม การเข้าครอบครอง

โดยละเมิด ยังให้สทิธิดตีอ่ผู้ละเมดินัน้ นอกจากเจ้าของอันแท้จริง 

 ดังนั้น การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น  

2 ลักษณะ คือการได้มาเองกับการได้มาจากการโอน การได้มาเองเป็นการได้มาโดยผลของกฎหมาย เช่น 

การครอบครองปรปักษ์และการได้กรรมสิทธ์ิโดยอายุความ เป็นต้น ส่วนการได้มาจากการโอน เช่น ได้จากการท า  

นติกิรรม การให้โดยเสนห่า เป็นต้น  

 การถือครองตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

 ตามมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ได้วางหลักไว้วา่ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลใด ให้ถือ

วา่เป็นของรัฐ ประกอบกับมาตรา 4 ที่วา่ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธคิรอบครองในท่ีดิน ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้

บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไป ประกอบกับมาตรา 4 ทวิ นับแต่วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัตินี้ใช้บังคับ การโอน

สิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินซึ่งมีโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ต้องท าเป็นหนังสือและ  

จดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าท่ี (ปรีชา พรหมเพชร, 2541, น.99-100) 

 ผู้มีสิทธิครอบครองในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงหมายถึง ผู้ท่ีได้ครอบครองมาก่อนวันท่ีประมวล

กฎหมายท่ีดินใช้บังคับ ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิในประเภทต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมา และผู้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหลังประมวลกฎหมาย

ท่ีดินใช้บังคับ ส่วนสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสิทธิท่ีเกี่ยวเนื่องกับการมีกรรมสิทธ์ิ 

หรือแฝงอยู่ในกรรมสิทธ์ิ มิได้อยู่ในความหมายเดียวกันกับสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินดังกล่าว  

แต่อย่างใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มิได้เป็นสิทธิครอบครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์สียทีเดียว และเป็นสทิธิท่ีแฝงอยู่ในท่ีดนิท่ีกฎหมายถือวา่เป็นของรัฐ 
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-Proceeding- 

 การถือครองพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 

 การได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีดินและกฎหมายเฉพาะมีหลายลักษณะ แต่ท่ีส าคัญและท าให้เกิด

กรรมสทิธ์ิ คือ การได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เป็นการได้มาเน่ืองจากการจัดรูป

ท่ีดินแปลงใหม่ของเจ้าของท่ีดินเดิม หรือท่ีดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ท่ีดินแปลงใหม่อยู่ใกล้เคียงกับท่ีดินแปลง

เดิมเท่าท่ีจะท าได้ กฎหมายจัดรูปท่ีดินเป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อมุ่งในการส่งเสริมผลผลิตทางเกษตรกรรม จึงได้  

มีข้อก าหนดในการจัดเปลี่ยนแปลงรูปท่ีดินของเจ้าของท่ีดินเดิมเสียใหม่ ดังนั้น เมื่อมีการจัดรูปท่ีดินแล้ว ก็จะต้องมี

การออกหนังสอืแสดงสทิธิในท่ีดินประเภทโฉนดท่ีดิน หรือหนังสอืรับรองการท าประโยชน์ ให้แก่เจ้าของท่ีดินในบริเวณ

ท่ีมีเขตจัดรูปท่ีดนิเสียใหม่ 

 การถือครองตามพระราชบัญญัติการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

 ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีท่ีดินเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อ

การประกอบอาชีพ เนื่องจากท่ีดินนอกจากเป็นปัจจัยในการผลิตแล้ว ยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นบ่อเกิดของ

ทรัพยากรอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในปัจจุบันการขยายพื้นท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท าได้ไม่มากนัก เนื่องจาก

ท่ีดินมอียู่อยา่งจ ากดั ประกอบกับมปีระชากรเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชนบท จึงท าให้มีผลกระทบตอ่ขนาด

การถือครองท่ีดิน นอกจากนี้ การปฏรูิปท่ีดินยงัเป็นการบริการของรัฐเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

การเกษตร ซึ่งประกอบด้วยการถือครองท่ีดิน การผลิต และการบริการสนับสนุนแก่เกษตรกร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ท่ี

ดีขึ้น โดยการกระจายท่ีดินให้แก่เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน้อยหรือไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง การควบคุม ปรับปรุงระบบ

การถือครองและการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากร ปัจจัยการผลิต จ าหนา่ยผลผลิต ตลอดจนให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับ

การบริการต่าง ๆ เช่น การให้สินเชื่อ การอบรมวิชาความรู้ ฯลฯ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ ว่าการปฏิรูปท่ีดิน  

เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนของประเทศท่ีมีอาชีพหลักทางการเกษตรกรรมเท่านั้น ส่วนผู้ท่ีมีอาชีพหลัก

ด้านอื่นเป็นผู้ ท่ีขาดคุณสมบัติในการท่ีจะถือครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินท่ีได้บัญญัติไว้  

ดังค ากล่าวท่ีวา่ “เกษตรกรเท่านั้น ควรเป็นผู้ถอืครองท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม”(ฉัตรชัย เตา้ทอง, 2546, น.2)  
 ซึ่งการได้มาตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ท่ีว่าท่ีดินได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืน คณะกรรมการจะให้เกษตรกรเช่าในระยะยาว 

หรือเช่าซื้อ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด จะเห็นได้ว่าเมื่อส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ซื้อท่ีดินจาก เอกชนหรือ 

ได้เวนคืนท่ีดินจากเอกชน ถ้าท่ีดินท่ีจัดซื้อหรือเวนคืนเป็นท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์แล้ว เมื่อ ส.ป.ก. ได้น ามาจัดให้แก่เอกชน

เช่าระยะยาวหรือเช่าซื้อ ในกรณี เช่าระยะยาวก็ไม่มีทางจะได้กรรมสิทธ์ิ จะมีกรรมสิทธ์ิในกรณี เช่าซื้อ คือ  

เมื่อเกษตรกรผู้นั้นได้ช าระค่าเช่าซื้อครบก าหนดทุกงวดตามสัญญาแล้วจะมีกรรมสิทธ์ิได้ ในกรณีเช่าซื้อ ส.ป.ก. 

ก็จะโอนท่ีดนิน้ันให้เกษตรกรผู้นัน้ไป เกษตรกรผู้นัน้ก็จะได้กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิน้ันเพื่อท าประโยชน์ 
 ความหมายของการเป็นทายาท 

 ทายาท หมายถึง ผู้สบืสันดาน ผู้สบืสกุล ผู้รับหรือผู้ท่ีอยูใ่นฐานะจะรับต าแหนง่หนา้ท่ีต่อจากบุคคลอื่น ดังนั้น

หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายว่าเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทแล้ว  

ซึ่งทายาท หมายถึง ผู้รับหรือผู้อยูใ่นฐานะที่จะได้รับสิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบตอ่จากเจ้ามรดกผู้ตาย ซึ่งบุคคล

ท่ีเป็นผู้รับหรือผู้ท่ีอยูใ่นฐานะที่จะได้รับสิทธิ หนา้ที่และความรับผิดต่อจากเจ้ามรดกนั้น จะตอ้งมีความสามารถที่จะรับ

และต้องมีความสามารถในการเป็นทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 ประกอบมาตรา 15 

โดยสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
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 ความสามารถท่ีจะรับมรดก หมายถึง กรณีท่ีบุคคลจะเป็นทายาทได้ต่อเมื่อ มีสภาพบุคคลหรือสามารถ  

มีสิทธิได้ตามกฎหมาย ดังนั้นหากผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะท่ีจะได้รับสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดต่อจากเจ้ามรดก  

เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลดังกล่าวต้องมชีวีติอยูใ่นขณะท่ีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายตามมาตรา 1604 ประกอบมาตรา 15 

 ความสามารถในการเป็นทายาท หมายถึง กรณีท่ีบุคคลจะเป็นทายาทได้ต่อเมื่อมีฐานะความเป็นทายาทได้

ตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลจะเป็นทายาทได้ นอกจากจะต้องมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามกฎหมายแล้ว  

ยังต้องมีฐานะความเป็นทายาทได้ตามกฎหมายด้วย ซึ่งมาตรา 1603 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับฐานะความเป็น

ทายาท กล่าวคือ เป็นทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วลักษณะของทายาทโดยสิทธิ

ตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนติบุิคคลเท่านัน้  

 ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย หมายถึง บุคคลท่ีจะเป็นผู้มีสิทธิรับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกเมื่อเจ้ามรดกถึง

แก่ความตาย โดยเป็นการรับมรดกตามสทิธิท่ีกฎหมายก าหนด ดังนัน้ ทายาทท่ีมสีิทธติามกฎหมายจึงเรยีกวา่ ทายาท

โดยธรรม เน่ืองจากเป็นผู้มีสทิธิรับมรดกของเจ้ามรดกตามสิทธิโดยธรรม ซึ่งมาตรา 1629 บัญญัตวิา่ทายาทโดยธรรม

มี 6 ล าดับ คือ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ลุงป้าน้าอา และปู่ย่า 

ตายาย (กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2562, น.46) 
 วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิหรือการตกทอดทางมรดกของที่ดิน ส.ป.ก. 

 ปัญหาการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตกทอดทางมรดก ตามมาตรา 39 

การแก้ไขปัญหาให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรท่ีไม่สามารถด าเนินการขอรับมรดกตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินได้

นั้น เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ส.ป.ก. จึงได้ด าเนินการขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

การออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 

39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหลาย

ประการ ได้แก่  

 1. ในกรณี ท่ีบุคคลได้รับสิทธิในท่ีดินเพิ่มขึ้นตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิอยู่ระหว่างเช่าซื้อตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ตายลง ถ้าจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิในท่ีดินตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้  จะกระท าได้หรือไม ่

เพยีงใด  

 ก. ถ้าผู้ตายมีสามหีรือภริยา ให้สามีหรือภริยาที่ยังมีชวีติอยู่ซึ่งเป็นเกษตรกรได้รับสิทธใินท่ีดินน้ันก่อนทายาท

โดยธรรมอืน่  

 ข. ถ้าผู้ตายไม่มีสามีภริยาหรือมีแต่สามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิหรือสละสิทธิใน

การขอรับสิทธิน้ันหรือมไิด้เป็นเกษตรกร ให้สิทธิในท่ีดนิน้ันตกแก่ทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นผู้ท าประโยชนใ์นท่ีดนิน้ัน  

 ค. ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นผู้ท าประโยชน์ในท่ีดินนั้นแต่ไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิหรือ  

สละสิทธิในท่ีดิน ให้สิทธิในท่ีดินนั้นตกแก่ทายาทโดยธรรมอื่นซึ่งเป็นเกษตรกรตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด

แห่งท้องท่ีพิจารณาเห็นสมควร  

 ง. ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมตามท่ีกล่าวในข้อ 1 ถึง 3 แต่ไมอ่าจสืบสิทธิในการรับมรดกได้ เพราะ

มไิด้เป็นเกษตรกรหรือมีเหตุสมควรโดยประการอื่นตามหลักการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สิทธิในท่ีดินนั้นตกแก่

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อการนี้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน อาจจ่ายค่าทดแทนให้แก่  

ทายาทโดยธรรมตามสมควร  
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 2. ในกรณีท่ีผู้ตายมีทายาทโดยธรรมหลายคน ถ้าจะก าหนดให้สทิธิในท่ีดินตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะ

บางคน โดยตัดสิทธิทายาทโดยธรรมคนอื่น จะกระท าได้หรือไม่ และจะห้ามทายาทท่ีถูกตัดสิทธิเรียกเอาค่าทดแทน

เพราะเหตุถูกตัดสิทธิจะกระท าได้หรือไม่ กรรมการร่างกฎหมาย (คณะท่ี 6) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีท่ี 

ผู้มีกรรมสิทธ์ิตาย ท่ีดินนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา

คณะกรรมการกฤษฎกีา (ท่ีประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีจะออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เพื่อวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 

การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือการโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน  

เพื่อเกษตรกรรมย่อมกระท าได้ แต่จะต้องออกโดยมิให้ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจะต้องไม่ขัดกับ

มาตรา 39 ด้วย กล่าวคือ จะก าหนดมิให้แบ่งแยกหรือตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรหรือ

ส านักงานการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมเพื่อประโยชนใ์นการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมมไิด้ 

 ปัญหาการออกกฎกระทรวงขัดหรือแย้งกับหลักการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2552 ส.ป.ก. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 โดยก าหนดหลักเกณฑ์  

ให้การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดก มิได้ควบคุมคุณสมบัตกิารเป็นเกษตรกร

ของทายาทผู้จะรับมรดกสิทธิในท่ีดิน และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าเนื้อหาของ

กฎกระทรวงมีลักษณะเป็นการแสดงขั้นตอนและวิธีการในการขอรับมรดกสิทธิของทายาทโดยธรรม ตามหลักเกณฑ์

การตกทอดทางมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีขั้นตอนและสาระส าคัญในการรับมรดกสิทธิใน

ท่ีดนิตามร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39  

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และท้ังนี้หาก ส.ป.ก. ประสงค์ท่ีจะด าเนินการออกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป เพื่อท่ีจะใช้

บังคับได้อย่างสมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์ สมควรท่ีจะพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเสียก่อน จึงอาจสรุปได้ว่าปัญหาจากการท่ีไม่สามารถออกกฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์ การตกทอดทางมรดกตามมาตรา 39 ได้เป็นผลส าเร็จ อาจเนื่องมาจาก ส.ป.ก. ได้เสนอขอออก

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเพยีงคนเดียวอันเป็นการออกกฎหมายท่ีมี

ล าดับศักดิ์ต่ ากว่าและมีเนื้อหาของกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งกับกฎหมายท่ีมีล าดับศักดิ์ท่ีสูงกว่า คือ ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้ก าหนดล าดับทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิรับมรดกไว้ในมาตรา 1629 อีกท้ังทายาทอาจเสียไปซึ่ง

สิทธิในการรับมรดกเฉพาะที่ได้บัญญัติไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนเท่านัน้ ซึง่กฎหมายอ่ืน

ในความหมายนี้ ย่อมหมายถึงกฎหมายในล าดับชั้นเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การท่ี ส.ป.ก. 

จะรับรองสิทธิในการสืบมรดกในท่ีดินท่ีได้รับไปจากการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แก่ทายาทโดยธรรม  

ของเกษตรกรท้ังหมด ตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยให้ทายาททุกคนมีสิทธิในท่ีดนิโดยไม่มี

การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินด้วยแล้ว ย่อมเป็นการขัดกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ท่ีมุ่งคุ้มครองพื้นท่ีเกษตรกรรมไว้ให้แก่ผู้ เป็นเกษตรกรสืบไปตลอดชั่วลูกหลาน

ตราบเท่าท่ีผู้นัน้ยังประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินตอ่ไป 

 ข้อสังเกต การได้เอกสาร ส.ป.ก. ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ยังไม่ถือ

ว่าเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตามกฎหมายอื่น ตามความหมายของมาตรา 3(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

คงมีแต่เพียงสิทธิเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินเท่านั้น และไม่อาจโอนสิทธิให้แก่บุคคลใดได้ เว้นแต่เป็นการโอนโดยทาง
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-Proceeding- 

มรดกเฉพาะกรณี ท่ีตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือส านักงานปฏิรูปท่ีดิน  

เพื่อเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่ง เอกสาร ส.ป.ก. เป็นเพียงหนังสืออนุญาตให้

บุคคลเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น ไมม่ีผลเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย  

ของท่ีดนิ  
 วิเคราะห์กฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาการโอนสิทธิหรือการตกทอดทางมรดกของที่ดิน ส.ป.ก. 

 ปัญหาเกี่ ยวกับการโอนสิทธิและการสืบมรดกของทายาทโดยธรรม จากบทบัญญัติมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ก าหนดห้ามมิให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิในท่ีดินท าการ

แบ่งแยกหรือโอนสิทธิในท่ีดินไปยังผู้อื่น แต่สามารถแบ่งแยกหรือโอนสิทธิได้แก่กันได้เฉพาะกรณีตกทอดทางมรดก

ให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้ประโยชน์

ในการปฏิรูปท่ีดินเท่านัน้ เห็นได้ว่าบทบัญญัตมิาตรา 39 เป็นบทบัญญัตท่ีิควบคุมและจ ากัดสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร 

โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สิทธิในท่ีดินซึ่งได้รับเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรต่อไป เมื่อเกษตรกร 

ผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิตลง และตามบทบัญญัติมาตรา 39 ส่วนท้ายได้ก าหนดว่า การตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาท 

โดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

จนกระท่ังถึงปัจจุบัน ยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว ท าให้ในทางปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าท่ีเกิดปัญหาเมื่อทายาทโดยธรรมไม่อาจขอรับมรดกสิทธิได้ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เนื่องจากการจ ากัด

สิทธิทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีจะขอรับมรดกสิทธิได้ ซึ่งแตกต่างไปจากการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 เมื่อทายาทต่างขอใช้สิทธิในฐานะทายาทโดย

ธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายท่ัวไป และมีล าดับชั้นกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติ

ปฏรูิปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เจา้หนา้ที่ก็ไมส่ามารถด าเนนิการให้ได้เพราะเหตุไมม่กีฎกระทรวงในเร่ืองดังกล่าว เป็นผล

ให้เจ้าหน้าท่ี ไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของทายาทตามกฎหมายท่ีบัญญัติ รับรองและคุ้มครองสิทธิในการสืบ

มรดกไว ้ผู้วจิัยเห็นวา่ ควรแก้ไขบทบัญญัต ิมาตรา 39 เกี่ยวกับการโอนสิทธเิพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิสามารถโอน

ท่ีดินไปให้บุคคลอื่นท่ีเป็นเกษตรกรได้ และกรณีการตกทอดทางมรดกสิทธิในท่ีดินให้สิทธิขอรับมรดกสิทธิในฐานะ

ทายาท โดยธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เพื่อให้ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบมรดกของ

ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรได้รับการแก้ไข อันเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรให้ได้รับ

สิทธิในท่ีดิน นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของการปฏิรูปท่ีดินในการมุ่งคุ้มครองสิทธิในท่ีดินเพื่อให้คงอยู่กับเกษตรกร

เท่านัน้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการโอนสิทธิหรือ

การตกทอดทางมรดกของที่ดิน ส.ป.ก. 

 ข้อก าหนดของบทบัญญัติกฎหมายอันว่าด้วยการห้ามซื้อ ขาย จ าหน่าย จ่าย โอนท่ีดิน ส.ป.ก. ตามมาตรา 

39 นั้นเป็นข้อก าหนดท่ีรัฐสร้างขึ้นเพื่อจ ากัดและควบคุมสิทธิของเกษตรกรและทายาทของเกษตรกร เนื่องจาก

ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท ากินของเกษตรกรและป้องกันท่ีดินหลุดมือจากเกษตรกรไปสู่กลุ่มนายทุน 

แตข่้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนสิทธิหรือการตกทอดทางมรดกของท่ีดิน 

ส.ป.ก. พบวา่ ข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพในความเป็นจริง ด้วยเหตุท่ี

การจ ากัดและควบคุมสิทธิในกรณีดังกล่าวตามมาตรา 39 นั้น ไม่สอดคล้องกับวิธีการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของ

เกษตรกรและทายาทของเกษตรกร กล่าวคือ เมื่อปัจจัยในการผลิตของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรจ าเป็น 
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-Proceeding- 

ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ตนเองและครอบครัวสามารถท่ีจะอยู่รอดได้ในสังคม ถึงแม้ว่า

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดดังกล่าวจะต้องแลกกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายก็ตาม เช่น กรณีของทายาท

เกษตรกรรุ่นใหมท่ี่ได้รับการศึกษา มักจะท างานเป็นลูกจ้างมรีายได้ประจ าเป็นรายเดอืน โดยไม่สนใจสืบทอดความเป็น

เกษตรกรต่อจากบิดาหรือมารดา และบิดาหรือมารดาท่ียึดอาชีพเกษตรกรก็ เป็นผู้สนับสนุนความคิดนั้นเสียเอง

เนื่องจากมองว่าอาชีพเกษตรกรไม่มีรายได้ท่ีแน่นอน ไม่มีความมั่นคง ผลผลิตท่ีได้ขึ้นอยู่กับลักษณะดิน ฟ้าอากาศ 

และจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงในการขาดทุนเพิ่มมากขึน้อีกเช่นกัน ดังนั้น เมื่อขาดแรงงานใน

การผลิต ท่ีดินท่ีถือครองอยู่อาจไม่จ าเป็นต่อการผลิตอีกต่อไป จึงได้มีการจ าหน่ายและมอบท่ีดินนั้นให้ผู้อื่นการเข้า

ครอบครองท ากินแทน 
  

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยมีประเด็นพิจารณาดังน้ี คือ 

 ประเด็นที่ 1 ปัญหาข้อกฎหมายในการออกกฎกระทรวงตามความใน มาตรา 39 เพื่อวางหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขในการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมและการโอนท่ีดนิท่ีเกษตรกรได้รับกรรมสทิธ์ิตามมาตรานี้  ส.ป.ก. 

ตอ้งการวางแนวทางในเร่ืองดังกล่าวให้แตกตา่งไปจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ โดยตอ้งการระบุตัวทายาท

ผู้ รับ ท่ีดินเพียงคนเดียว ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติ เป็นเกษตรกรด้วย ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายปฏิ รูป ท่ีดิน  

แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเป็นการออกกฎกระทรวงเกินกว่าท่ี

กฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้ ถ้า ส.ป.ก. ต้องการใช้หลักการดังกล่าวเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน โดยระบุให้

ผู้รับโอนต้องเป็นทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว และมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมก าหนดจะต้องแก้ไขบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ปฏรูิปท่ีดนิเพื่อให้อ านาจส่วนน้ีของ ส.ป.ก. มีอยูอ่ย่างชัดเจน 

 การควบคุมโดยแก้ไขกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน มาตรา 39 น่าจะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดและตรงประเด็นมากท่ีสุด  

โดยการแก้ไขมาตรา 39 ตามแนวทางของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้องใช้ท่ีดิน

เฉพาะเพื่อประกอบเกษตรกรรมท่ีดนิน้ันสามารถโอนต่อไปได้ แตจ่ะแบ่งแยกไม่ได้ ให้เชา่ไมไ่ด้ ขายฝากไมไ่ด้ จ านองได้

กับบางสถาบันการเงินของรัฐ หรือกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินและ 

ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทเพยีงคนเดียว 

 แม้จะไม่มีข้อก าหนดห้ามโอน แต่การก าหนดให้ผู้รับโอนต้องประกอบการเกษตรในท่ีดินนั้นเท่านั้นเป็น  

การควบคุมท่ีดินให้อยู่ในมือของเกษตรกรโดยปริยาย การปล่อยให้ท่ีดินโอนหมุนเวียนในระบบธรรมดา โดยไม่มี

ข้อก าหนดห้ามโอนนี้จะมีผลท าให้ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ในการรองรับผลทางกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับการบังคับคดี 

การใช้ท่ีดินเป็นหลักประกันเพื่อหาสินเชื่อและค้ าประกันตัวผู้ต้องหา เนื่องจากใช้ผลตามประมวลกฎหมายและ  

วธีิพิจารณาความแพง่เหมอืนกับท่ีดนิท่ัวไปนอกเขตปฏรูิปท่ีดนิ 

 การแก้ไขมาตรา 39 ของกฎหมายปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนในการคุ้มครอง

พื้นท่ี เกษตรกรรม ซึ่ งมีอยู่จ ากัดให้กับสังคม และอยู่ ในหลักการใช้อ านาจรัฐอย่างได้สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

(Proportionality) ระหว่างผลประโยชน์ของสังคม กับการจ ากัดเสรีภาพในการมแีละใช้ประโยชนใ์นทรัพย์ของเกษตรกร

เจ้าของท่ีดนิในเขตปฏรูิปท่ีดนิ จึงไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

 ประเด็นที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการโอนสิทธิและการสืบมรดกของทายาทโดยธรรม ตามพระราชบัญญัติการ

ปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ตามมาตรา 30 วรรค 6 ก าหนดวา่ การจัดท่ีดินให้เชา่หรือเชา่ซือ้ตามมาตรานี้

ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือเช่าซื้อ และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอน 
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-Proceeding- 

แก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้ เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งตามระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนและการตกทอดทาง

มรดกสิทธิการเชา่หรอืเช่าซือ้ท่ีดนิในการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ข้อ 7 ก าหนดวา่ เมื่อมีเหตุอันสมควร 

เกษตรกรจะโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อให้แก่คู่สมรสหรือบุตรหรือเครือญาติได้ แต่จะต้องโอนให้แก่บุคคลเพียง 

รายเดียวเท่านั้น ซึ่งการก าหนดให้เกษตรกรโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อให้แก่คู่สมรสหรือบุตรหรือเครือญาติได้   

แต่จะต้องโอนให้แก่บุคคลเพียงรายเดียว ส่วนการตกทอดทางมรดกของสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อเมื่อเกษตรกรถึงแก่

กรรม ให้ตก ทอดแก่คู่สมรสเป็นอันดับแรก เมื่อพิจารณาระเบียบข้อก าหนดดังกล่าว เป็นข้อจ ากัดสิทธิการโอนสิทธิ

และควบคุม มใิห้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิโอนท่ีดนิท่ีได้รับสิทธิไปโอนให้แก่บุคคลภายนอก แตกต่างจาก สิทธิตามสัญญา

เช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งสิทธิของผู้เช่าซื้อเมื่อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์ย่อมตกเป็นสิทธิของผู้เช่าซื้อ เมื่อเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เช่าซื้อย่อมมีสิทธิจะด าเนินการโอนสิทธิใน

ทรัพยส์ินให้แก่บุคคลใดก็ได้ แตก่ารโอนสิทธติามสัญญาเชา่ซื้อให้แก่เกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน เมื่อเกษตรกร

ช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แม้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจะด าเนนิการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่

ผู้ให้เช่าซื้อ ก็ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับ ห้ามมิให้ท าการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในท่ีดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่ เป็นการ

ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 ในส่วนการโอนสิทธิและการตกทอดมรดก

สิทธิการเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินของเกษตรกรผู้ได้สิทธิการเข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามมติ

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม คร้ังท่ี 7/2544 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ก าหนดว่าการโอนสิทธิ

การเข้าท าประโยชนข์องเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ ให้โอนสิทธิเฉพาะแก่ผู้ท่ีเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นสามีหรือภริยา หรือบุตรท่ี

บรรลุนิติภาวะเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ส่วนการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าท าประโยชน์ให้สิทธิตกแก่

เกษตรกรซึ่งเป็นสามีหรือ ภรรยาของเกษตรกรเป็นอันดับแรก การจ ากัดสิทธิให้ทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวเท่านั้น

ท่ีจะขอรับมรดกสิทธิได้ แตกต่างจากการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกตามล าดับทายาทตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 39 ก าหนดห้ามมิให้ท าการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในท่ีดินไปยังผู้อื่น 

และบทบัญญัติมาตรา 39 ส่วนท้ายได้ก าหนดว่าเว้นแต่การตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยัง

สถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจนกระท่ังถึงปัจจุบัน ยังไม่มี

กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นที่ 1 ในช่วงระยะเวลาที่ ส.ป.ก. จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิให้แกเ่กษตรกรท่ีได้ช าระค่าเชา่ซือ้ หรือ

ค่าชดเชยท่ีดิน ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาค่าชดเชยท่ีดินจนครบถ้วนแล้ว ส.ป.ก. ควรจัดท าสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิ 

ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับหลังอีกฉบับหนึ่งกับเกษตรกรผู้รับโอน โดยก าหนดให้เกษตรกรผู้รับโอนต้องใช้ท่ีดินเฉพาะ  

เพื่อประกอบเกษตรกรรมเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่านิติกรรมสิ้นผล จะมีผลให้ท่ีดินนั้นโอน

กลับมายังผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขสัญญาคือ ส.ป.ก. ทันที โดย ส.ป.ก. ต้องประสานงานกับกรมท่ีดินเพื่อก าหนด

รูปแบบของสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีเงื่อนไขบังคับหลังดังกล่าว โดยให้น าเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวไปจดทะเบียน

ไว้ในสารบัญจดทะเบียนท้ายโฉนดของท่ีดินแปลงนัน้ด้วย ซึ่งจะก าหนดให้ ส.ป.ก. ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขสัญญานี้ 



 2424  

 

-Proceeding- 

อน่ึง เงื่อนไขบังคับหลังท่ีก าหนดให้เกษตรกรต้องใช้ท่ีดินเฉพาะเพื่อท าการเกษตรเท่านั้น ดังกล่าวจะตกติดไปกับท่ีดิน 

และมีผลบังคับกับทายาทผู้รับโอนของเกษตรกรเจ้าของท่ีดนิรายอื่นๆ ตอ่ไปดว้ย 

 แก้ไขกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม โดยเพิ่มบทบัญญัติให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าท่ีดินท่ีเกษตรกร  

ซึ่งได้รับกรรมสิทธ์ิจากการปฏิรูปท่ีดินไปแล้ว ได้ละท้ิงไม่ท าประโยชน์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อน าท่ีดินกลับมา

ปฏิรูปใหม่ โดยจัดให้แก่เกษตรกรรายใหม่ตอ่ไป เพื่อมิให้มีการละท้ิงท่ีดิน จนเกิดเป็นช่องวา่งให้บุคคลภายนอกเข้ามา

แยง่การครอบครอง โดยให้ ส.ป.ก. ชดใชร้าคาท่ีดนิคนืให้เกษตรกรเจ้าของเดิมในราคาท่ีเป็นธรรม 

 ถ้าทายาทโดยธรรมล าดับใดมีมากกว่าหนึ่งคน และแต่ละคนต่างเป็นเกษตรกร แต่ไม่สามารถแบ่งแยกท่ีดิน

ให้เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมล าดับนั้นในการประกอบเกษตรกรรมได้ ก็ให้สิทธิในท่ีดินน้ัน ตกได้แก่ทายาทโดยธรรม

ล าดับนั้นเพียงคนเดียว โดยให้ทายาทโดยธรรมท่ีได้รับมรดกในท่ีดินมีหน้าท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนท่ีดินให้แก่ทายาทโดย

ธรรมอื่นในล าดับท่ีไมม่สีิทธิได้รับมรดกตามส่วนแห่งสิทธิในท่ีดินมรดกที่ผู้น้ันมสีิทธจิะได้รับ ซึ่งหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ค่าทดแทนท่ีดินนัน้ ส.ป.ก. อาจให้ความชว่ยเหลือในการจัดหาสินเชื่อให้แก่ทายาทโดยธรรมผู้ได้รับมรดกในท่ีดิน เพื่อ

น าไปช าระเป็นค่าทดแทนท่ีดินแก่ทายาทโดยธรรมอื่นโดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดังกล่าวเป็นระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้สินเชื่อเกษตรกรในการจ่ายเงินค่าทดแทนท่ีดินจากการรับ

มรดกสิทธิตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม 

 ประเด็นที่ 2 พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 39 ก าหนดห้ามมิให้ท าการแบ่งแยก

หรือโอนสิทธิในท่ีดินไปยังผู้อื่น และบทบัญญัติมาตรา 39 ส่วนท้ายได้ก าหนดว่าเว้นแต่การตกทอดทางมรดกให้แก่ 

ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรมจนกระท่ังถึงปัจจุบัน ยังไม่มกีฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเร่ืองดังกล่าว เห็น

ว่าบทบัญญัติมาตรา 39 เป็นบทบัญญัติท่ีควบคุมและจ ากัดสิทธิของเกษตรกรและทายาทโดยธรรม ควรมีการแก้ไข

เกี่ยวกับการโอนสิทธิเพื่อให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ สามารถโอนท่ีดินไปให้บุคคลอื่นท่ีเป็นเกษตรกรได้ และน าหลัก 

การรับมรดกตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก

ในท่ีดินตามล าดับ คู่สมรสและบุตรของเกษตรกรเป็นทายาทโดยธรรมล าดับแรกท่ีมีสิทธิรับมรดกร่วมกันและหาก

ทายาทโดยธรรมในล าดับหนึ่ง ๆ ยังมีชวีิตอยู ่ทายาทโดยธรรมท่ีอยู่ล าดับถัดไปยอ่มไมม่ีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตาย 

และหากทายาทโดยธรรมบุคคลใดไม่ประสงค์รับมรดกสิทธิหรือท่ีดินไม่สามารถแบ่งแยกให้เพียงพอแก่ทายาทโดย

ธรรมตามล าดับนั้นได้ให้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธินั้น และก าหนดทายาทโดย

ธรรมโดยธรรมท่ีจะมีสิทธิรับมรดกไว้ในมาตรานี้ว่า ต้องเป็นทายาทโดยธรรมท่ีเป็นเกษตรกรหรือทายาทผู้ประสงค์จะ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเท่านัน้ 
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Parental Authority in Fact 
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บทคัดย่อ 
 อ านาจปกครอง เป็นอ านาจส าคัญท่ีสุดในการดูแลผู้เยาว์ กฎหมายมองผู้เยาว์เป็นผู้ด้อยความสามารถด้วย

อายุและวุฒิภาวะ จึงต้องมีผู้ใช้อ านาจดูแลและปกครองผู้เยาว์ท้ังทางด้านส่วนตัวและทางทรัพย์สิน กฎหมาย

ครอบครัวของไทยนั้น ก าหนดให้ท้ังบิดาและมารดามีอ านาจปกครองดูแลเหนอืตัวบุตร โดยอาจจะแตกตา่งกันไปในแต่

ละยุคสมัย เปลี่ยนแปลงจากอดีตจากครอบครัวแบบขยายมาเป็นครอบครัวแบบเดี่ยวในปัจจุบัน การท่ีก าหนดให้

เฉพาะบิดามารดาเป็นผู้มีอ านาจปกครองเพียงสองคน โดยหากบิดามารดายังมีชีวิตอยู่และยังไม่ถูกถอนอ านาจ

ปกครอง อ านาจปกครองนี้จะมีอยูต่ลอดไปจนกว่าผู้เยาวจ์ะพ้นสภาวะผู้เยาว์ บุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากบิดามารดา 

ไม่สามารถใช้อ านาจปกครองตามกฎหมายกับผู้เยาว์ได้ ท้ังท่ีในความเป็นจริงนั้น ผู้เยาว์อาจจะอยู่ภายใต้อ านาจ

ปกครองของบุคคลอื่นท่ีมิใช่บิดามารดาก็ได้ ซึ่งเรียกว่า อ านาจปกครองทางพฤตินัย เมื่อกฎหมายของไทยยอมรับ

เฉพาะอ านาจปกครองนิตินัย และไม่ยอมรับอ านาจปกครองทางพฤตินัยหรืออ านาจปกครองตามความเป็นจริงนั้น 

ย่อมกระทบต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและการด ารงชีพของผู้เยาว์เป็นอย่างมาก และท าให้ก่อให้เกิดปัญหาและข้อ

ยุ่งยากหลายประการ จึงควรบัญญัติรับรองหลักเร่ืองอ านาจปกครองทางพฤตินัย เพื่อเป็นหลักให้ศาลสามารถใช้

พจิารณาในต้ังผู้อื่นท่ีเป็นผู้ใชอ้ านาจปกครองได้ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผู้เยาว์ 
 

ค าส าคัญ:   อ านาจปกครองทางพฤตินัย, อ านาจปกครอง, ผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัย, ผู้ใชอ้ านาจปกครอง 
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1 Law Faculty, Thammasat University, Bangkok Province 10200 

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



 2427  

 

-Proceeding- 

Abstract  
 Parental Authority is the most important power to protect the child.  The law considers the child as 

inferior person with age and maturity, so they ought to have a person who has the parental authority take care 

and protect their personal and property. The Thai Family law give the parental authority to father and mother 

which may be different in each period that is changing from extended family in the past to single family now. 

The regulation of parental authority gives only father and mother have the parental authority and if they still 

alive and the power has not been withdrawn, it will remain until the child has become a majority. The other 

person cannot exercise the power to the child despite they exercise in fact.  The exercise is called “ parental 

authority in fact” .  When Thai law accepts only the parental authority in legal but not accepts the parental 

authority in fact. It’s greatly affects the care and life livelihoods of the child and causing many and complicate 

problem, therefore the law should accepts the parental authority in fact to establish the principle for the court’s 

uses to consider in ordering the others to have the parental authority for the best interest of the child. 
 

Keywords:   Parental authority, Parental authority in fact, Custody  
 

บทน า 
อ านาจปกครอง เป็นอ านาจส าคัญท่ีสุดในการดูแลผู้เยาว์ เป็นอ านาจที่มท้ัีงเหนือตัวผู้เยาว์และทรัพยส์ินของ

ผู้เยาว ์กฎหมายมองผู้เยาวเ์ป็นผู้ด้อยความสามารถด้วยอายุและวุฒภิาวะ ซึ่งตอ้งมีผู้ใช้อ านาจดูแลและปกครองผู้เยาว์

ท้ังทางด้านส่วนตัวและทางทรัพยส์ิน ด้วยประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อไทยนัน้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบัญญัตกิฎหมาย

ครอบครัวของไทย ก าหนดให้ท้ังบิดาและมารดามีอ านาจปกครองดูแลเหนอืตัวบุตร โดยอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

ยุคสมัย และยกให้บิดามารดาเป็นผู้มีอ านาจปกครองสูงสุดเพียงสองคน โดยหากบิดามารดายังมีชีวติอยู่และยังไม่ถูก

ถอนอ านาจปกครอง อ านาจปกครองนี้จะมีอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ เยาว์จะพ้นสภาวะผู้ เยาว์ และบุคคลอื่น ๆ 

นอกเหนือจากบิดามารดาแล้ว ไม่สามารถใช้อ านาจปกครองตามกฎหมายกับผู้เยาว์ได้ ท้ังท่ีในความเป็นจริงหรือ

ในทางพฤตินัยน้ัน ผู้เยาวอ์าจจะภายใต้ความปกครองของบุคคลอื่นท่ีมิใชบิ่ดามารดาก็ได้ ดังนัน้ อ านาจปกครองน้ีมอียู่

ท้ังอ านาจปกครองทางกฎหมาย หรืออ านาจปกครองทางนติินัยท่ีกฎหมายรับรอง และอ านาจปกครองทางความเป็น

จรงิ หรอือ านาจปกครองทางพฤตินัย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน บัญญัติให้อ านาจปกครองนี้แก่เฉพาะตัวบิดาและมารดา

เท่านั้น เรียกว่าเป็นอ านาจปกครองทางนิตินัย แต่ด้วยสภาพสังคมท่ีเป็นไป ผู้เยาว์อาจไม่ได้อยู่กับบุคคลท่ีมีอ านาจ

ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น อาจอยู่กับบุคคลอื่นท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติรับรองอ านาจปกครองไว ้ไม่วา่จะเป็นการท่ี

ผู้เยาว์อยูก่ับบิดาที่แท้จริงท่ีไม่มอี านาจปกครอง หรือบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่กับบุคคลอื่น เช่น ญาติ หรือ

ผู้ใดก็ตามท่ีให้ความดูแลปกครองตามความเป็นจริง เรียกว่าเป็นอ านาจปกครองทางพฤตินัย ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการ

คุ้มครองตัวผู้เยาว์ ด้วยทางพฤตินัยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นได้รับความดูแลจากผู้ท่ีไม่มีอ านาจ ไม่มีกฎหมายและองค์กร

ควบคุม และปัญหากับตัวบุคคลท่ีใช้อ านาจปกครองตามความเป็นจริงด้วยในการดูแล ท้ังกรณีท่ีผู้ให้ความดูแล

ปกครองนัน้ ไมไ่ด้มีหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่ได้รับการควบคุมการตามกฎหมาย รวมถึงไมไ่ด้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายด้วย อันจะท าให้เกิดปัญหาท่ีตัวผู้เยาว์เองจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ถ้ากฎหมายจ ากัดอ านาจปกครองไว้แคบ

และเครง่ครัดเกินไป 
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ความหมายของอ านาจปกครอง จึงมีความหมายถึง สิทธิและหน้าท่ี ของผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีไว้เพื่อ

ควบคุมและคุ้มครองผู้อยู่ใต้ปกครองผู้เยาว์ โดยอ านาจนี้มีอยู่เหนือตัวผู้เยาว์และทรัพย์สินของผู้เยาว์ ท้ังนี้ การใช้

อ านาจปกครองน้ีตอ้งเป็นไปโดยค านึงถงึประโยชนส์ูงสุดของผู้เยาวเ์ป็นส าคัญ 

 กรณีหากผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ใช้อ านาจปกครองตามกฎหมายแล้ว ศาลมีอ านาจแต่งตั้งผู้ปกครอง

เป็นผู้ใช้อ านาจปกครองแทนบิดามารดา เรียกว่าผู้ปกครอง เพื่อดูแลผู้เยาว์ได้ แต่ท้ังนี้ หากยังมีบิดามารดาอยู่ ยังไม่

ถูกถอนอ านาจปกครอง จะตั้งผู้ปกครองไม่ได้ ซึ่งท าให้อ านาจปกครองถูกจ ากัดและมีปัญหา โดยปรากฎตามค า

พพิากษาฎกีาดังนี ้

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2563/2544 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 วรรคหนึ่ง ให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ได้เฉพาะกรณีผู้เยาวไ์ม่มี

บิดามารดาหรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง การท่ีมารดาตาย ส่วนบิดายังมีชีวิตอยู่และมิได้ถูกถอนอ านาจ

ปกครอง แม้บิดามารดาจะจดทะเบียนหย่าโดยตกลงให้มารดาเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียวก็เป็นเร่ืองการตกลง

ตามมาตรา 1520 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 1566 วรรคสอง (6) เท่านัน้ มใิช่เป็นกรณีท่ีบิดาถูกถอนอ านาจปกครอง

เพราะการจะถอนอ านาจปกครองจะต้องมีเหตุตามมาตรา 1582 และเป็นอ านาจของศาล ดังนั้น อ านาจปกครองจึง

กลับมาอยู่แก่บิดาฝ่ายเดียวตามมาตรา 1566 วรรคสอง (1) เมื่อผู้เยาว์ยังมบิีดาซึ่งยังไม่ถูกถอนอ านาจปกครองจึงไม่

อาจตั้งผู้ปกครองได้ ผู้ร้องซึ่งเป็นน้าผู้เยาวจ์ึงไม่มสีิทธิย่ืนค าร้องขอให้ต้ังผู้ปกครอง 

ปัญหาจากค าพพิากษาฎกีาคดีน้ีคอื ญาติของผู้เยาวท่ี์ได้รับการมอบหมายให้เลีย้งดูปกครองผู้เยาวต์ามความ

เป็นจริงหรือตามพฤตินัย และเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากมารดาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจปกครองอยู่เพียงคนเดียว เพราะเกิด

จากการตกลงกันได้ตามกฎหมาย ได้มอบหมายผู้ท่ีตนไว้วางใจ เป็นพี่เป็นน้องของมารดา และสนทิกับผู้เยาว์มาตลอด 

ให้ดูแลผู้เยาว์ภายหลังจากท่ีตนได้เสียชีวิต แต่ในทางกฎหมายนั้น อ านาจปกครองต้องกลับไปอยู่กับบิดา ซึ่งในบาง

กรณไีมเ่คยใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยมาก่อนเลย กล่าวคอื ไมเ่คยเลีย้งดูผู้เยาวต์ามความเป็นจริงมาก่อนเลย สว่น

ผู้ท่ีดูแลและปกครองผู้เยาว์ร่วมกับมารดามาตลอดกลับไมม่ีอ านาจปกครองตามกฎหมาย และท่ีน่าพิจารณาที่สุดคือ 

ในตัวของผู้เยาว์เอง ต้องถูกส่งกลับไปให้บิดาท่ีไมเ่คยใชอ้ านาจปกครองหรือเคยถูกตกลงจะไมใ่ชอ้ านาจปกครอง เป็น

ผู้ดูแลและใชอ้ านาจปกครอง แทนท่ีจะอยู่กับญาติของทางมารดาท่ีใชอ้ านาจปกครองมาตลอด 

ค าพิพากษาฎีกา 556/2532 

บุตรซึ่งยังไมบ่รรลุนติภิาวะตอ้งอยูใ่ต้อ านาจปกครองของบิดามารดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 1566 แม้บิดามารดาของผู้เยาว์จะมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างประเทศก็ตาม เมื่อมิได้ถูกถอนอ านาจปกครองก็จะ

ขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้เยาวต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1585 หาได้ไม่ 

ข้อเท็จจริงคอื บิดาและมารดาของบุตรผู้เยาวอ์ยูป่ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บิดามารดาให้ผู้เยาว์อยูใ่น

ความดูแลของผู้ร้อง ศาลตัดสินว่า กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1585 เมื่อผู้เยาว์ไม่มีบิดา

มารดาไม่ได้หมายความรวมถึงกรณีท่ีบิดามารดาไม่สามารถท่ีจะใช้อ านาจปกครองโดยตลอดด้วยนั้น ดังนั้น แม้บิดา

มารดาจะมภีูมิล าเนาอยู่ในตา่งประเทศก็ตาม เมื่อไม่ได้ถูกถอนอ านาจปกครอง จะขอศาลให้ต้ังผู้ปกครองไมไ่ด้ 

ปัญหาในกรณีนี้คือ บิดามารดาอยู่ต่างประเทศ จะร้องขอให้ศาลตั้งญาติท่ีอยู่เมืองไทยเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองแทนตนไม่ได้ แม้บิดามารดาจะยินยอมและเป็นคนร้องขอเองก็ตาม อันจะเกิดปัญหากับตัวผู้เยาว์ ในการท า

นติกิรรมตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถท าได้อยา่งทันท่วงที หรือต้องรอความยินยอมจากบดิามารดาท่ีไม่ได้อยู่ด้วยกันกับผู้เยาว ์

รวมถึงทางการตดิตอ่ทางราชการตา่ง ๆ ท่ีมหีลักเกณฑ์ตอ้งได้รับความยนิยอมของบิดามารดาด้วย  
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-Proceeding- 

แม้ในบทบัญญัติของกฎหมาย จะมีทางออกของปัญหานี้ โดยการเปิดช่องให้ถอนอ านาจปกครองบิดาหรือ

มารดา แล้วจึงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ปกครอง แต่มีปัญหาว่า การถอนอ านาจปกครองของบิดาหรือมารดาท่ี

แท้จริงนัน้ ในบางกรณีการพจิารณานั้นท่ียากที่จะพสิูจน์  และมหีลักการถอนท่ีต้องเป็นไปตามบทบัญญัติเหตุแห่งการ

ถอนอ านาจปกครอง มาตรา 1582 จะตกลงกันด้วยความยินยอมของบิดามารดาไม่ได้ เพราะศาลจะเห็นว่า โดยปกติ

ธรรมชาติของมารดาย่อมมคีวามรักบุตรและปรารถนาดีตอ่บุตร หากประสงค์ท่ีจะแสดงให้ศาลเห็นว่ามารดาประพฤติ

ผิดธรรมชาต ิปราศจากความรักความเมตตาตอ่บุตรและประพฤติตนช่ัวร้ายดังท่ีอ้าง พยานหลักฐานต้องมีน้ าหนักให้

เชื่อได้วา่เป็นเชน่น้ันจรงิ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2076/2497 

บุคคลไม่ใช่ทรัพย์สิน บุตรจึงไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของบิดามารดาท่ีจะมอบให้บุคคลอื่นได้เด็กจะเป็นบุตรท่ีชอบ

หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็ตามเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและไม่ปรากฏว่ามารดาถูกถอนอ านาจปกครองดังนี้  

มารดาก็ยังคงเป็นผู้มแีละใช้อ านาจปกครองเหนือเด็กนั้นอยู่ บุคคลอื่นแมจ้ะได้อุปการะมานานและสิน้เงินไปเพยีงใดก็

ตาม หาก่อให้เกิดสทิธิท่ีจะได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ปกครองเด็กนั้นขึน้มาไม่ 

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้เลี้ยงผู้เยาว์ร่วมกับมารดาเลี้ยงมาตั้งแต่ผู้เยาว์อายุ 3 

เดอืน จนถึง 13 ปี โดยมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้เลิกร้างและไมเ่คยอยู่กับผู้เยาวต์ัง้แตผู่้เยาวอ์ายุ 3 เดอืน และได้

ท าหนังสือมอบอ านาจปกครองไว้ให้บิดา ต่อมาเมื่อผู้เยาว์อายุ 13 ปี บิดาเสียชีวิต มารดาเลี้ยงจึงมาร้องขอตั้งตนเอง

เป็นผู้ปกครองผู้เยาว ์ศาลตัดสนิวา่ เมื่อมารดาท่ีแท้จริงยังไมถู่กถอนอ านาจปกครอง แมม้ารดาเลีย้งจะอุปการะเลีย้งดู

ผู้เยาวม์านานเท่าไรหรือสิน้เงินเท่าใด มารดาเลีย้งก็ไม่มสีิทธิได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ปกครองผู้เยาวไ์ด้ 

ผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตนิัย ต้องเป็นผู้ท่ีอยูใ่กล้ชิดผู้เยาว์ ตอ้งสามารถมีอ านาจควบคุมดูแล มีอ านาจสั่ง

สอนผู้เยาว์ได้ และผู้เยาว์ต้องมีความเกรงกลัวหรืออยู่ใต้อ านาจด้วยตามความเป็นจริง ซึ่งจะสามารถจ าแนกได้

ออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคอื 

(1) บุคคลที่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิต 

1. บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

บิดาท่ีแม้เป็นบิดาตามความเป็นจริง หรือเรียกว่าเป็นบิดาตามสายโลหิต หากบิดามิได้สมรสกับมารดา หรือ

มิได้จดทะเบียนรับรองบุตร แม้บิดามารดาแต่งงานอยู่กินกันตามประเพณี บิดานั้นก็ไม่ใช่ผู้ใช้อ านาจปกครองตาม

กฎหมาย อันท าให้เกิดปัญหาทัง้สิทธิเรียกร้องและหน้าที่ความรับผิด โดยบิดาที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไมม่สีิทธเิรียกรอ้ง

ในมูลละเมิด แม้เป็นบิดาแท้ ๆ แต่หากไม่ใช่บิดาท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะจาก

บุคคลภายนอกกระท าละเมิดต่อบุตรผู้เยาว์ของตน และในทางตรงกันข้าม บิดาท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ได้รับ

เลีย้ง รับดูแลบุตรผู้เยาว์ตามความเป็นจริง เมื่อบุตรผู้เยาว์ไปกระท าละเมิดตอ่บุคคลภายนอก ก่อให้เกิดความเสียหาย 

บิดานัน้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเลย เพราะไม่เข้าด้วยท้ังกรณี มาตรา 429 และมาตรา 430 เพราะกรณีตามมาตรา 

429 บิดามารดานั้นต้องเป็นบิดาท่ีชอบด้วยกฎหมาย และหากแม้เป็นบิดาท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีความรับผิดใน

การกระท าละเมดิของบุตรผู้เยาว์ได้ ต้องเป็นผู้รับดูแลบุตรผู้เยาว์อยู่ตามความเป็นจรงิ หรอืตามพฤตนิัย จึงเป็นบุคคล

ท่ีร่วมรับผิดร่วมกับผู้เยาว์ ตาม มาตรา 430 ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีอยู่บนฐานของการพิสูจนค์วามผิด (liability based on 

proven fault) กฎหมายก าหนดให้ภาระการพสิูจนค์วามผิดอยู่ท่ีผู้เสียหาย ผู้เสียหายตอ้งพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้ดูแลนัน้ไม่ได้

ใชค้วามระมัดระวังอันสมควรในการดูแลผู้เยาวเ์ชน่ไร ซึ่งเป็นการยากในการพิสูจนก์ว่า  

บิดาโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ก็ยังถือเป็นบุคคลอื่น ดังนัน้ หากจะตั้งให้มีอ านาจปกครองแทนมารดา จ าต้อง

ถอนอ านาจปกครองของมารดาเสียก่อน ดังในค าพิพากษาท่ี ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4323/2540 ว่า ในการถอนอ านาจ
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-Proceeding- 

ปกครองนั้น กฎหมายให้อ านาจศาลถอนเสียได้โดยล าพังโดยไม่ต้องให้ผู้ใดร้องขอก็ได้ หากมีเหตุตามบทบัญญัติแห่ง 

ป.พ.พ. มาตรา 1582 วรรคหนึ่ง ดังนั้น แม้ในขณะผู้ร้องยื่นค าร้องผู้ร้องยังมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ

ผู้เยาว์ก็ตาม แต่เมื่อความปรากฏตอ่ศาลว่ามารดาของผู้เยาว์ย้ายไปอยู่ท่ีอื่นและสมรสใหม่ตั้งแต่ผู้เยาว์อายุได้เพียงปี

เศษและไมเ่คยกลับมาดูแลผู้เยาวอ์กีเลย กรณจีึงเป็นการท่ีมารดาผู้เยาวใ์ชอ้ านาจปกครองแก่ตัวผู้เยาวโ์ดยมิชอบ ศาล

จึงมอี านาจพิพากษาถอนอ านาจปกครองจากมารดาผู้เยาว์ และเม่ือปรากฏว่าผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะเลีย้งดูของผู้

ร้องมาโดยตลอด การให้ผู้ร้องเป็นผู้ใชอ้ านาจปกครองผู้เยาวย์อ่มเหมาะสมกว่า 

 2. ปู่ย่าตายาย 

ปู่ย่าตายาย แม้เป็นบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกัน เป็นบิดามารดาของบิดาหรือมารดาของบุตรผู้เยาว์ ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชดิกับผู้เยาว์มาก แม้จะเลี้ยงดูผู้เยาวต์ามความเป็นจริงมาเป็นระยะเวลายาวนาน หรือให้การดูแล

ท้ังทางรา่งกายและทางทรัพย์สนิแก่ผู้เยาว ์แต่ก็ไม่มอี านาจปกครองต่อผู้เยาว ์ 

3. ญาติล าดับรอง 

ญาติล าดับรองนี้ มีความหมายถึง ผู้ท่ีมีความเกี่ยวพันทางสายเลือด แต่ไม่ใช่ทางสายตรง แต่อาจเป็นผู้มี

ความสัมพันธ์ในวงล้อมของผู้เยาว์ อันได้แก่ ลุง ป้า น้า อา หรือพี่ร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาท่ีต้อง

เป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งในสังคมไทย มีความผูกพันกันในครอบครัวมาก ลุงป้าน้าอา อาจเป็นผู้ดูแลแทน

บิดามารดาในกรณีท่ีบิดามารดาเสียชีวิต หรืออยู่ห่างกันคนละสถานท่ีอยู่ก็ได้ แต่ท้ังนี้ บุคคลอื่นแม้จะได้อุปการะมา

นานและสิ้นเงินไปเพยีงใดก็ตาม หาก่อให้เกิดสทิธิท่ีจะได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ปกครองเด็กนั้นขึน้มาไม่ 

(2) บุคคลอื่น  

ในกฎหมายของไทย ได้มีการบัญญัติถึงผู้อื่นท่ีอาจใช้อ านาจปกครองเหนือตัวผู้เยาว์ไว้ ในหลายประการ

ด้วยกัน ได้แก่ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดไว้ในเร่ืองผู้ร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ในมูลละเมิด โดย

ก าหนดให้ครูอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลผู้เยาว์ไม่วา่จะเป็นการดูแลเป็นประจ า หรือเป็นครัง้คราว ตอ้ง

รับผิดร่วมกับผู้เยาว์ หากผู้เยาว์ได้ท าลงในระหว่างท่ีอยู่ในความดูแลของผู้นั้น และต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้นั้น ๆ มิได้ใช้

ความระมัดระวังตามสมควร หรือในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้ความหมาย

ของ “ผู้ปกครอง” ตามมาตรา 4 ก าหนดให้ “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม 

และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิ

ภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวใ้นความอุปการะเลีย้งดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ดว้ย  

ในพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน พ.ศ.2553  มีการบัญญัติรวมผู้ท่ีดูแลใกล้ชิดเด็ก

นอกจากบิดามารดา ยังหมายความรวมถึง ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย และองค์กรท่ีเด็ก

อาศัยอยู่ด้วย เป็นการพิจารณาตามความเป็นจริงว่า บุคคลท่ีมีหน้าท่ีดูแลผู้เยาว์ไม่ได้มีแค่บิดามารดาท่ีชอบด้วย

กฎหมายเท่านั้น การให้ความรู้ค าแนะน าแก่บุคคลเหล่านี้ให้การเลีย้งดูอบรมสั่งสอน เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เพราะเป็นบุคคล

ท่ีใกล้ชิดท่ีสุด รวมถึงสิทธิของบุคคลเหล่านี้ในการเข้าฟังการพิจารณาคดีของผู้เยาว์ได้ รวมถึงการมาเป็นพยานเพื่อ

สอบถามข้อเท็จจริงดว้ย 

การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจ

ปกครอง ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ กรณีนี้ศาลสามารถตั้งผู้อื่นท่ีไม่ใช่ญาติ คือ 

ผู้อ านวยการสถานพินิจท่ีผู้เยาว์นั้นอยู่ในเขตอ านาจปกครองหรือครอบครัวอุปถัมภ์ หรือบุคคลอื่นใด เป็นผู้ปกครอง

หรือผู้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ก็ได้ อันเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากในประมวลกฎหมายแพ่งและ
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พาณิชย์ โดยก าหนดผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการดูแลผู้เยาว์โดยรัฐ หรือโดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าท่ีโดยเฉพาะเจาะจง 

และรวมถึงเปิดกว้างให้พจิารณาไปถึงบุคคลอื่น ๆ ท่ีศาลเห็นว่าเหมาะสมดว้ย 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ความหมายของค า

ว่าบุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายไว้ใน มาตรา 3 โดยบัญญัติว่า บุคคลครอบครัว 

หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญ

ธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใด ๆ ที่ตอ้งพ่ึงพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

ดังนั้น ในกฎหมายล าดับรอง ระดับพระราชบัญญัตหิรือกฎกระทรวง จะให้ความหมายของครอบครัว บุคคล

ในครอบครัว และรวมถึงการยอมรับหลักในเร่ืองผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีกว้างกว่าและครอบคลุมกว่าในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นมากกว่ายึดตามหลักกฎหมาย หรือหลัก

สายโลหิตใกล้ชิด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1) เพื่อศกึษาหลักประโยชนส์ูงสุดของผู้เยาว ์โดยเนน้หลักในเร่ืองการคุ้มครองผู้เยาว ์โดยผู้ใชอ้ านาจปกครอง 

2) เพื่อให้ทราบแนวทางของหลักกฎหมายเร่ืองอ านาจปกครองและผู้ใช้อ านาจในกฎหมาย พิจารณาข้อดีและ

ข้อเสียของหลักกฎหมาย และการน ามาใชใ้นทางปฏิบัต ิทัง้ของกฎหมายไทย และกฎหมายตา่งประเทศ  

3) เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ของผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัย ให้ได้รับการบัญญัติรับรองในกฎหมาย 
  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
1) สามารถสังเคราะห์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหลักของเร่ืองประโยชนส์ูงสุดของผู้เยาว ์อ านาจปกครอง

และผู้ใชอ้ านาจปกครอง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะน าไปสู่การบัญญัตกิฎเกณฑ์เร่ืองอ านาจปกครองทางพฤตินัย 

เพื่อให้คุ้มครองผู้เยาว ์รวมถึงคุ้มครองรับรองอ านาจผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยดว้ย 

2) สร้างหลักกฎหมายเร่ืองอ านาจปกครองทางพฤตินัย และผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัย เพื่อรับรอง

หลักท่ีขาดหายไปกฎหมาย และให้เพิ่มเตมิหลักให้ครอบคลุมและเกิดประโยชนส์ูงสุดกับผู้เยาว์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
วทิยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาค้นคว้าจากประมวลกฎหมายของประเทศไทย เน้นหนักทางประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ พระราชบัญญัติ กฎหมายระดับรอง รวมท้ังหนังสือ บทความทางวิชาการและวารสารสิ่งพิมพ์ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ กฎหมายระหวา่งประเทศ อนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ท้ังกฎหมาย

ของต่างประเทศ และค าพพิากษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังในกฎหมายไทยและในต่างประเทศ เพื่อน ามาสังเคราะห์ และปรับ

ใช ้และสรา้งบทบัญญัติเพื่อรับรองหลักที่ขาดหายและเพื่อเตมิเต็มเร่ืองการใช้อ านาจปกครองในกฎหมายไทย 
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ผลการศึกษา 
 หลักเร่ืองอ านาจปกครองทางพฤตินัยนี้ เราศึกษาพิจารณาจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ของต่างประเทศ โดยในหลักเร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ศึกษาในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ในเร่ืองหลัก

ประโยชน์สูงสุดของเด็กท่ี การพิจารณาถึงหลักนี้ ต้องค านึงถึงประโยชน์ของเด็กในทุก ๆ ด้าน ซึ่งอาจใช้พิจารณาได้

สองรูปแบบ คือ ในฐานะเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด (paramount consideration) หรือเป็นล าดับแรก (primary consideration) 

1. หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญสูงสุด (paramount consideration)  

หลักการนี้ปรากฏอยู่ใน มาตรา 2 แห่งปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1959 ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีว่าผลประโยชน์

สูงสุดของเด็กมีความส าคัญสูงสุด (The best interests of the child shall be the paramount consideration) เหนือกว่า

การพิจารณาประโยชน์อื่น ๆ ท่ีแวดล้อมอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กเพียงประการเดียว

เท่านัน้ ไมม่ปีระโยชนใ์ดอยู่เหนอืกวา่ได้ โดยหลักนีมุ้ง่คุ้มครองสวัสดภิาพผู้เยาวเ์ป็นส าคัญ โดยศาลไม่ต้องเปรียบเทียบ

ชั่งน้ าหนักกับประโยชนอ์ื่น ๆ เลย 

2. หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล าดับแรก (primary consideration) 

หลักการนี้ ปรากฏอยู่ในข้อ 3(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ความว่า ในการกระท าท้ังปวงท่ี

เกี่ยวกับเด็ก ไม่วา่จะกระท าโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือ

องค์กรนิติบัญญัติ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก คือสิ่งท่ีต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก (the best interests of the child shall 

be a primary consideration) โดยประกอบการพิจารณาร่วมกับประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยจะต้องไม่ขัดแย้ง

กับประโยชนใ์นสทิธิมนุษยชนอ่ืน ไม่วา่จะเป็นระหวา่งเด็กต่างกลุ่มหรือเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ จึงตอ้งมีการช่ังน้ าหนัก

เปรียบเทียบกับประโยชนอ์ื่น ๆ นัน้ ซึ่งในบางกรณ ีหลักประโยชนส์ูงสุดน้ีอาจมีน้ าหนักน้อยกวา่ประโยชนอ์ื่น ๆ ก็ได้ 

 หลักการท้ังสองนี้ยังคงน ามาพิจารณาอยู่โดยไม่ได้เกลื่อนกลืนกันไปแต่อย่างใด โดยแนวคิดเร่ืองการ

พจิารณาปรับใชห้ลักสองหลักนี้ อ. มาตาลักษณ์ ได้ให้หลักการท่ีตอ้งพจิารณาส าคัญ 4 ประการ กล่าวคือ การขัดกัน

ของผลประโยชน์ (Conflict of Interest), สถานการณ์ท่ีเด็กอาจตกอยู่ในภยันตราย (Dangerous Situation), บุคคลท่ีจะ

ได้รับผลกระทบอันเป็นความเสียหายนั้น (Effect of Danger) และระยะเวลาท่ีภยันตรายหรือความเสียหายนั้นอาจ

เกิดขึ้นได้  (Period of Danger or Damage) 

เราจะน าหลักประโยชนส์ูงสุดของเด็กในฐานะเป็นสิ่งส าคัญล าดับแรก (Primary Consideration) ก็ต่อเมื่อ 

1) เมื่อข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นไม่มีการขัดกันของผลประโยชน์ ไม่มีภยันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเพศของเด็ก 

ไม่มีผลกระทบต่อเด็กท้ังทางตรงทางอ้อม และไม่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายในปัจจุบันหรือ

อนาคตอันใกล้  

2) ข้อเท็จจริงท่ีมีลักษณะขัดกันของผลประโยชน์ แต่ไม่มีภยันตรายของชีวิตร่างกายหรือเพศของเด็ก และ

ไมม่ผีลกระทบกับเด็กทัง้ทางตรงทางอ้อม ไมเ่กิดอันตรายไม่วา่ในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้ 

และจะน าหลักประโยชนส์ูงสุดของเด็กในฐานะเป็นสิ่งส าคัญที่สุด (Paramount Consideration) เมื่อ 

1) ข้อเท็จจริงไม่มีลักษณะของขัดกันของผลประโยชน ์แต่มภียันตรายตอ่ชีวิตร่างกายหรือเพศของเด็ก ไมว่่า

จะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม และอาจเกิดอันตรายไมว่า่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ 

2) ข้อเท็จจริงท่ีมลีักษณะขัดกันของผลประโยชน์ แตม่ีภยันตรายของชวีิตร่างกายหรือเพศของเด็ก ไม่วา่จะ

เป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม และอาจเกดิอันตรายไม่วา่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้ 

หากพิจารณาเร่ืองการคุ้มครองเด็กโดยผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยน้ัน จะพบวา่เป็นกรณีท่ีมขี้อเท็จจริง

ท่ีมีลักษณะขัดกันของผลประโยชน ์อันได้แก่ เมื่อกฎหมายไมไ่ด้ให้อ านาจปกครองทางพฤตินัยไว ้ท าให้ผู้ท่ีไมม่ีอ านาจ
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ปกครองทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามความเป็นจริงอยู่ จึงเกิดการขัดกันของผู้ ไม่มี

อ านาจแต่ต้องใช้อ านาจนั้น ขาดการควบคุมดูแลโดยรัฐ และไม่มีขอบเขตและหลักเกณฑ์หน้าท่ีความรับผิดชอบตาม

กฎหมาย ซึ่งเมื่ออ านาจปกครองน้ีเป็นอ านาจท่ีดูแลใกล้ชดิกับตัวผู้เยาวม์าก จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายตอ่ผู้เยาว์

ไมว่า่จะเป็นทางชวีติ ร่างกาย หรอืเพศ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงกับผู้เยาว ์ในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้อยา่งแน่นอน  

ดังนัน้ หลักในเร่ืองอ านาจปกครองทางพฤตนิัยนี้ จึงตอ้งใชห้ลักประโยชนส์ูงสุดของเด็กในฐานะเป็นสิ่งส าคัญ

ท่ีสุด (Paramount Consideration) มาเพื่อพิจารณาจะเหมาะสมกว่า เหนือกว่าการพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์

ด้านอื่น ๆ ให้ยดึหลักประโยชนส์ูงสุดของเด็กเพยีงประการเดียวเท่านัน้  

กฎหมายของต่างประเทศนั้น ได้มีการบัญญัติรับรองหลักเร่ือง การใช้อ านาจปกครองโดยบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่

บิดามารดาไว ้หรอืการใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัย ดังนี้ 

1) ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

1. อ านาจปกครองอยู่กับมารดาเลี้ยง 

Bailes v. Sours, 231 Va. 96,340 S.E.2d 824 (1986) 

ในคดี Bailes v. Sours, 231 Va. 96,340 S.E.2d 824 (1986) ศาลสูงสุดของรัฐเวอร์จิเนียตัดสินให้แม่เลี้ยง

เป็นผู้มีอ านาจปกครองเหนือลูกเลี้ยงเด็กชายวัย 12 ปี พ่อและแม่ของเด็กชายแยกทางกันเมื่อเด็กชายอายุเพียงปีกว่า 

และเด็กชายนัน้อยูก่ับบิดามาตลอด ศาลให้อ านาจปกครองแก่บิดาแต่มารดามีสิทธิเยี่ยมเยี่ยน ต่อมา บดิาแตง่งานใหม่

กับแม่เลี้ยงเมื่อเด็กชายอายุ 3 ปี บิดาเสียชีวิตเมื่อเด็กชายอายุได้ 12 ปี และเด็กชายอาศัยอยู่กับมารดาเลี้ยงมาโดย

ตลอด มารดาร้องขออ านาจปกครองบุตร ศาลตัดสินให้แมเ่ลี้ยงมอี านาจปกครองเหนอืตัวผู้เยาว ์โดยให้เหตุผลในการ

พจิารณาวา่ ตลอด 9 ปี มารดามาเยี่ยมเพยีง 8-10 คร้ัง เด็กชายเจอปัญหาฉี่รดท่ีนอนและปัญหาทางจิตทุกคร้ังก่อน

การเจอมารดา มารดาเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าส าหรับเด็กชาย เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้แล้ว (1) 

มารดาไม่มคีวามเหมาะสม (2) ค าสั่งของศาลก่อนหนา้นี้ท่ีให้อ านาจปกครองอยูก่ับบิดา (3) ความสมัครใจในการสละ 

(4) การทอดทิ้งหรือละท้ิง (5) พฤติการณ์พิเศษประกอบกับเหตุผลพิเศษส าหรับแยกเด็กออกจากมารดา นอกจากนี้

แล้ว ศาลพิจารณาว่า เด็กชายมีอายุสิบสองปีแล้ว สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้แล้ว และเลือกท่ีจะอยู่กับมารดา

เลีย้ง ศาลตัดสนิวา่ ประโยชนส์ูงสุดของเด็กชายนัน้เมื่อเด็กยังอยูก่ับอ านาจปกครองของมารดาเลีย้ง 

2. อ านาจปกครองของเป็นลุงและป้า 

Florio v. Clark,2007 VA. App. LEXIS 400; Va. Ct. of Appeals Rec. No. 2633-04-1 (October 

30,2007). 

ข้อต่อสู้ระหว่างบิดาท่ีแท้จริงกับลุงและป้า(ฝ่ายมารดา) ถูกตัดสินจากหลักฐานท่ีว่า บิดาล้มเหลมในการหา

งานและไมม่ีความมั่นคงและน่าเช่ือถือทางการเงิน บิดาไม่มบ้ีานของตนเอง และก่อนหนา้นี้ก็ไมส่ามารถรับผิดชอบส่ง

เสียให้เงินกับบุตรได้ และมีข้อจ ากัดในการตดิต่อกับบุตร บดิาไมเ่คยไปงานโรงเรียนของบุตร ทั้งด้านทางการเรียนและ

กิจกรรมต่าง ๆ และท่ีส าคัญคือ บิดาไม่สามารถรับมือกับภาวะทางอารมณ์ของบุตร การศึกษาของบุตร และความ

ตอ้งการด้านสุขภาพ (aff’d en banc, 52 Va. App.18 (2008); aff’d,277 Va.566 (2009)) 



 2434  

 

-Proceeding- 

3. อ านาจปกครองเป็นของยาย 

Micus v. Mitchell, 2006 Va. App. LEXIS 81; Va. Ct. of Appeals, Rec. No. 0964-05-2 (March 

7,2006). 

ศาลตัดสินให้อ านาจปกครองเป็นของยาย แม้บิดาจะคัดค้าน เป็นการตัดสินท่ีพิจารณาถึงมาตรฐานความ

อันตรายจากการเยี่ยมชมของบุคคลท่ีสาม ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน พิจารณาจากเหตุผลพิเศษ จากข้อเท็จจริงและ

พฤตกิารณ์เพื่อแยกเด็กออกจากบิดาตามคดี Bailes หลักฐานปรากฎชัดว่า บิดามพีฤติกรรมความรุนแรงต่อยาย และ

ไมส่ามารถเข้าใจความเป็นจริงอยา่งชัดเจน และไมส่ามารถจัดหาความต้องการของเด็กได้ด้วยตนเอง  

อ านาจปกครองบุตรในกฎหมายแพ่งฝร่ังเศสนั้น ก าหนดไว้ให้มาตรา 371 ถึงมาตรา 381 โดยได้ให้

ความหมายของอ านาจปกครองไว้ในมาตรา 371-1 วา่ อ านาจปกครองนัน้หมายความรวมถึงสิทธิและหนา้ที่ตา่ง ๆ ท้ัง

ตอ่เนื้อตัวร่างกายและทรัพย์สินของผู้เยาว์เพื่อผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และอ านาจปกครองนี้เป็นของบิดาและมารดา 

มไีว้เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์ท้ังด้านความปลอดภัย สุขภาพ ศลีธรรมจรรยา รวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนา

ตนเอง และชว่ยเหลอืผู้เยาวใ์นการตัดสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ เป็นไปตามวัยและระดับความรู้สกึผิดชอบของผู้เยาว์ 

 2) ประเทศฝรั่งเศส 

อ านาจปกครองน้ี โดยท่ัวไปแล้วก าหนดให้บิดาและมารดาใชอ้ านาจปกครองร่วมกัน แม้แยกกันอยู่ บิดาและ

มารดายังมีอ านาจปกครองร่วมกันเหมือนเดิม เว้นแต่ในบางกรณี ศาลอาจก าหนดให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และนอกจากนี้ ศาลยังมีอ านาจเพิกถอนอ านาจ

ปกครองของบิดาหรือมารดาทัง้หมดหรือบางส่วนได้ 

อ านาจปกครองจะถูกลิดรอน หรอือยู่กับบิดาหรอืมารดาแตเ่พยีงฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพียงคนเดียว ก็ต่อเมื่อบิดา

หรือมารดานั้นไม่สามารถใชอ้ านาจปกครองตามเจตนาของตนได้ด้วยเหตุท่ีวา่ พกิาร ไมอ่ยู่ หรือสาเหตุอ่ืน ๆ และหาก

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย อ านาจปกครองจะตกอยูก่ับฝ่ายท่ียังอยู่เพยีงคนเดียว 

ผู้ใช้อ านาจปกครองตามพฤตินัยในกฎหมายฝร่ังเศส ได้มีการกล่าวถึงบุคคลอื่น ท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา  

ในการมีสว่นในการใชอ้ านาจปกครองบุตรผู้เยาวไ์วด้ังนี้ 

เมื่อมีการร้องขอเพื่อประโยชนข์องเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อบิดาหรอืมารดาถูกรอนสิทธ์ิในอ านาจปกครอง 

ศาลอาจตัดสินเป็นข้อยกเว้นให้มอบอ านาจปกครองให้กับบุคคลท่ีสามท่ีอาจเลือกจากญาติได้ ตามมาตรา 373-3 

วรรค 2 และแม้อ านาจปกครองอยู่กับบุคคลท่ีสาม อ านาจปกครองของบิดามารดานั้นก็ยังมีอยู่ในฐานะบิดาและ

มารดา ตามมาตรา 373-4 

มาตรา 377 บัญญัติให้บิดาและมารดา ไม่ว่าอยู่ด้วยกันหรืออยู่แยกกัน เมื่อมีการร้องขอตามพฤติการณ์ 

สามารถขอให้ผู้พิพากษาตั้งตัวแทนท้ังหมดหรือบางส่วนของอ านาจปกครองให้กับบุคคลท่ีสาม ซึ่งอาจเป็นสมาชิกใน

ครอบครัว ญาติใกล้ชิดท่ีได้รับความไว้วางใจ หรือจากสถาบันท่ีได้รับการรับรองหรือจากหน่วยงานบริการช่วยเหลือ

เด็ก (Children’s aid service of the department) ก็ได้ 

ในกรณีท่ีเป็นเห็นประจักษ์ว่ามีการขาดหายไปของผลประโยชน์ หรือการใช้อ านาจปกครองของบิดามารดา

เป็นไปไมไ่ด้ ไม่ว่าจะเป็นท้ังหมดหรือบางส่วน ต้องพิจารณาเป็นการเฉพาะรายไป สถาบันหรือ Children’s aid service 

of the department ท่ีได้รับเด็กมา หรือบุคคลในครอบครัวสามารถขอต่อศาลให้ตนมีอ านาจปกครองท้ังหมดหรือ

บางส่วนได้ ตัวแทนไม่ว่าจะเป็นท้ังหมดหรือบางส่วนนี้ ต้องเป็นไปตามค าพิพากษาของผู้พิพากษาคดีครอบครัว ตาม

มาตรา 377-1  
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อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในการตั้งตัวแทนในการให้เร่ืองการศึกษาแก่เด็ก บิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง 

อาจใชอ้ านาจปกครองร่วมกับบุคคลที่สามได้ แต่การใช้อ านาจร่วมกันนีต้อ้งได้รับความยินยอมจากบดิามารดาหรือท้ัง

คู่ดว้ยในการใชอ้ านาจปกครองร่วมกันกับบุคคลที่สาม 

3) ประเทศญ่ีปุ่น 

อ านาจปกครองของบิดามารดาในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น ก าหนดให้บิดาและมารดาเป็นผู้ใช้อ านาจ

ปกครองร่วมกัน ยกเว้นจะมีเหตุให้อกีฝ่ายไมส่ามารถใช้อ านาจปกครองได้ ในกรณีการหยา่โดยความยนิยอม คู่สมรส

ตอ้งตกลงกันวา่ให้ใครเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือหากเป็นการหย่าโดยค าพพิากษาให้ศาลเป็นผู้ช้ีขาดในเร่ืองอ านาจ

ปกครอง ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นจะเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง จะใช้อ านาจปกครองร่วมกันไม่ได้ ซึ่งอ านาจปกครองนี้

หมายความถึงอ านาจเหนือตัวผู้เยาว์และเหนือทรัพย์สินของผู้เยาว์ นอกจากนี้ ศาลยังสามารถถอนอ านาจปกครอง

ของบิดามารดาได้หากประพฤติตัวไม่สมควร และอาจสั่งญาติพ่ีน้องอื่นของผู้เยาวใ์ห้เป็นผู้ปกครองร่วมกันได้ 

กรณีหากมีประโยชนข์ัดกันระหวา่งบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้มีสิทธใิช้อ านาจปกครองบุตร ผู้ใชอ้ านาจปกครอง

สามารถขอต่อศาลให้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนพิเศษได้ ตามมาตรา 826 ซึ่งตัวแทนพิเศษนี้อาจขอได้รวมถึงกรณีท่ีผู้ใช้

อ านาจปกครองมีบุตรมากกว่าหนึ่งคน และมีความขัดแย้งกันในผลประโยชน์ระหว่างบุตรคนนึงกับอีกคนหนึ่งหรือ  

คนอื่น ๆ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

จากศึกษาหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของต่างประเทศแล้ว พบว่า การยอมรับหลักเร่ืองผู้ใช้

อ านาจปกครองทางพฤตินัยมีประโยชน์กับผู้เยาว์มากกว่าการจ ากัดอ านาจปกครองไว้ท่ีบิดามารดาแต่เพียงเท่านั้น 

กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สามารถตั้งผู้ใช้อ านาจปกครองคนอื่นท่ีไม่ใช่บิดามารดาได้ โดยท่ีไมจ่ าเป็นต้องถอนอ านาจ

ปกครองของบิดามารดา หรือยังให้บิดามารดานั้นยังมีอ านาจปกครองอยู่ หรืออาจเป็นการตั้งผู้ใช้อ านาจปกครอง

ร่วมกับบิดามารดาก็ได้  

การตัง้ผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยน้ี ต้องพจิารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังน้ี  

(1) ข้อพิจารณาการขอต้ังผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัย 

1. ความไม่เหมาะสมของบิดามารดา (unfitness) 

1.1 ความประพฤติของบิดามารดา อันหมายถึงความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม เช่น มีอาชีพท่ีไมเ่หมาะสม

กับการเลี้ยงดูเด็ก เชน่ มีพฤตกิรรมคุกคามผู้ดูแลผู้เยาว์ เป็นโสเภณีอาศัยอยูใ่นสถานค้าประเวณี ไมม่ีอาชีพหรือท่ีอยู่

อาศัยเป็นหลักแหลง่ แต่ความประพฤตินัน้ไม่ถึงขนาดเป็นเหตุต้องถอนอ านาจปกครอง เพราะหากเป็นเหตุตามมาตรา 

1582 ศาลสามารถมีค าสั่งถอนอ านาจปกครอง และตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายได้ 

1.2 ความห่างของระยะทางการใช้อ านาจปกครอง เช่น กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือมี

ภูมิล าเนาอยู่คนละจังหวัดกับผู้เยาวจ์นใชอ้ านาจปกครองได้อยา่งยากล าบาก  

2. การตัดสินใจหรือความต้องการของผู้เยาว์ (Children Decision) 

ผู้เยาว์แม้เป็นบุคคลท่ีด้อยความสามารถตามกฎหมาย แตห่ากผู้เยาว์สามารถให้การตามความประสงค์ของ

ตนเองได้ ศาลก็ควรรับฟังความเห็นนัน้ประกอบการพจิารณา โดยผู้เยาวน์ั้นตอ้งมอีายุท่ีเหมาะสมท่ีจะมวีุฒิภาวะการ

ตัดสินใจได้ อายุการเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาคือ 7 ปี เป็นอายุท่ีศาลต้องรับฟังความคิดเห็น หรือหากน้อยกว่านี้ 

ควรรับฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในบางคร้ังผู้เยาว์อาจแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของความผิดปกติทาง

จิตใจ หวาดกลัว ร้องไห้เมื่อพบ เป็นต้น  
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3. ค าสั่งก่อนหน้า (Previous order) 

หากมีกรณีพิพาทก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้เยาว์ เช่น เคยมีข้อตกลงหรือค า

พิพากษาของศาลก าหนดอ านาจปกครองไว้เป็นอย่างใดแล้ว หรืออาจเป็นกรณีพิพาทระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครอง

ด้วยกัน หรืออาจเป็นกรณีการก าหนดตัวไว้ในพินัยกรรมของผู้มีอ านาจปกครอง แม้อาจไม่ได้เป็นผู้มีตายทีหลัง แต่

ได้รับอ านาจปกครองไว้ก่อนแลว้ 

4. ระยะเวลาที่บุคคลนั้นใช้กับผู้เยาว์ (Period of Stay) 

ผู้ท่ีดูแลผู้เยาว์ท่ีควรน ามาพิจารณาเป็นผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยน้ัน ต้องมีระยะเวลาการอยู่และดูแล

ผู้เยาว์มาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 ปี เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเป็นการดูแลได้อย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ มีความจรงิใจ และมีความผูกพันกับผู้เยาวอ์ย่างแนน่แฟ้น 

5. การตรวจสอบจากบุคคลที่สาม (Third party visitation) 

ศาลควรก าหนดให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีสาม ท่ีอาจเป็นนักจิตวิทยา เพื่ อเข้าตรวจสอบการดูแล

ปกครองผู้เยาว์นั้น รวมถึงวเิคราะห์ความต้องการทางจิตใจของผู้เยาว์ท่ีแท้จริง เพื่อให้ความเห็นต่อศาลประกอบการ

พจิารณา 

6. หลักประโยชน์สูงสุดกับเด็ก (The best interests of the child) 

การตั้งผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยนี้ ต้องใช้หลัก Paramount Consideration ในการพิจารณาหลัก

ประโยชน์สูงสุดของเด็กในฐานะสิ่งท่ีความส าคัญสูงสุดนัน้ ศาลจึงไมต่อ้งเปรียบเทียบชั่งน้ าหนักกับประโยชน์อ่ืน ๆ เลย 

ดังนัน้ การพิจารณาตั้งผู้ปกครองทางพฤตินัยน้ีสามารถกระท าได้ แมข้ัดกับหลักกฎหมายในเร่ืองอ านาจปกครองของ

บิดามารดา ที่ก าหนดให้เป็นของบิดามารดาเท่านั้น เพราะถือเป็นวา่เป็นอ านาจท่ีดูแลใกล้ชิดกับตัวผู้เยาว์มาก จึงอาจ

เป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นทางชีวิต ร่างกาย หรือเพศ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงกับผู้เยาว์ ใน

ปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้อยา่งแน่นอน  

การพิจารณาตามหลักเกณฑ์เร่ืองการตั้งผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยนี้ ต้องกระท าโดยค าสั่งศาลเท่านั้น 

จ าตอ้งมีการพจิารณา โดยต้องมีหลักฐานท่ีท าให้เชื่อถือได้ และตอ้งมกีารพิสูจนโ์ดยสิ้นข้อสงสัย เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการคุ้มครองผู้เยาว ์

การตั้งผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตนิัย เพื่อให้มีอ านาจปกครองต่อผู้เยาวน์ั้น มีไว้เพื่อคุ้มครองผู้เยาว ์ดังนั้น

จึงตอ้งก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ใชอ้ านาจปกครองไว้ดังน้ี 

1. ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองผู้เยาว์  

การคุ้มครองน้ี มีจุดประสงค์หลักในการคุม้ครองผู้เยาว ์โดยหมายถึงบุคคลผู้ท่ียังไมไ่ด้บรรลุนติภิาวะ ทัง้จาก

เกณฑ์อายุ และรวมถึงการบรรลุนิตภิาวะด้วยการสมรสด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการคุ้มครองตัวผู้ใชอ้ านาจปกครองให้

มกีารรับรองฐานะเป็นผู้ดูแลผู้เยาวด์้วย เช่น ให้มีสิทธิในฐานะผู้ท่ีต้องได้รับผู้มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการท าละเมิด

ของบุคคลอื่นต่อตัวผู้เยาว ์เป็นต้น 

2. ลักษณะของการคุ้มครอง 

การคุ้มครองนี้ ต้องเป็นการคุ้มครองจากท้ังทางครอบครัวเอง และคุ้มครองทางสังคมด้วย กล่าวคือ การ

คุ้มครองทางภายในครอบครัวจากผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยท่ีมีต่อผู้เยาว์ในครอบครัว และการคุ้มครองจาก

บุคคลภายนอกในสังคมท่ีอาจเกิดอันตรายกับผู้เยาว์ได้ 
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3. ผู้มีสิทธิร้องขอต้ังผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัย 

ผู้มีสิทธิขอตั้งผู้ใช้อ านาจปกครอง อาจเป็นตัวผู้เยาวเ์อง ตัวผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยเอง หรือเป็นตัว

บิดามารดาผู้มอี านาจปกครองอยูแ่ลว้ขอต้ังผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยเพื่อให้อ านาจแทนตนท้ังหมดหรือบางส่วน

ก็ได้ 

4. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้อ านาจปกครอง 

ผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตนิัยตอ้งต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนติภิาวะแล้ว ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยกับตัว

ผู้เยาว์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มีความเกี่ยวพันกับผู้เยาว์ ผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตควรจะได้รับก าร

พจิารณาเป็นล าดับแรก หรือต้องมีความผูกพันหรือเลี้ยงดูผู้เยาว์ตามความเป็นจริงมาเป็นระยะเวลานาน อาจเป็นผู้มี

บิดาหรือมารดาผู้มีอ านาจปกครองระบุตัวไวใ้นพินัยกรรม โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ระบุท่ีตายทีหลัง นอกจากนี้ ยังควร

ตอ้งมีฐานะทางการเงินท่ีจะเลีย้งดูผู้เยาวแ์ละพร้อมให้การศึกษาได้ 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตนิัยน้ัน ตอ้งไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 1582 คือ ตอ้งไม่เป็น

คนเสมือนไร้สามารถ คนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย ต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเคยมีคดีความกับผู้เยาว์มาก่อน 

และตอ้งเป็นบุคคลที่ไมม่คีวามประพฤติช่ัวร้าย เชน่ บุคคลท่ีเคยได้รับโทษในคดอีาญารา้ยแรงโดยเจตนา หรอืประกอบ

อาชีพไมสุ่จรติ เป็นต้น 

5. อ านาจหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจปกครอง  

ผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยนี้ ต้องมีท้ังอ านาจและหน้าท่ีต่อตัวผู้เยาว์ อาจเป็นการใช้อ านาจท้ังการใช้

อ านาจเหนือตัวผู้เยาว์ และเหนือทรัพยส์ินของผู้เยาว์ หรืออาจเป็นการใช้อ านาจเพียงเหนอืตัวหรือเหนือทรัพย์สินของ

ผู้เยาว์อยา่งใดอยา่งหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบตอ่ผู้เยาวเ์สมอืนหน้าที่ของบิดามารดา อันได้แก่ หน้าท่ี

อุปการะและการให้การศกึษาแก่ผู้เยาว์อกีด้วย 

6. ความรับผิดของผู้ใช้อ านาจปกครอง 

ผู้ใช้อ านาจปกครองหากเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองเหนือตัวผู้เยาว์ เป็นผู้รับเลี้ยงรับดูแลผู้เยาว์ตามความเป็น

จรงิ จึงต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดกับผู้เยาวใ์นการกระท าละเมดิของผู้เยาวต์อ่บุคคลภายนอกเหมอืนกับบิดามารดาด้วย 

เมื่อผู้ใช้อ านาจปกครองทางพฤตินัยมีอ านาจปกครองเสมือนบิดามารดาแล้ว จึงต้องมีความรับผิดเหมือน

บิดามารดาเช่นกัน เช่น หากเป็นกรณีเหตุเพิ่มโทษในความรับผิดทางอาญา ท่ีก าหนดให้ผู้มีอ านาจปกครองต้องรับโทษ

เพิ่มขึ้น ผู้ใช้อ านาจปกครองก็ต้องรับโทษท่ีเพิ่มขึ้นเพราะเป็นผู้มีความสัมพันธ์พิเศษ เช่น การกระท าความผิดทางเพศ

ตอ่ผู้อยูภ่ายใตป้กครอง ตามมาตรา 285 เป็นต้น  นอกจากนี้ ผู้ใชอ้ านาจปกครองทางพฤตินัยน้ี ยังอาจถูกถอนอ านาจ

ปกครองได้ หากเขา้กรณีตามมาตรา 1582  

อ านาจปกครองเป็นอ านาจท่ีมคีวามส าคัญต่อการด ารงชพีของผู้เยาวเ์ป็นอย่างมากท้ังทางเหนอืร่างกายและ

ทางทรัพย์สิน การใช้อ านาจปกครองนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักประโยชน์และความผาสุกของเด็ก จึงต้องพิจารณาถึง

หลักเกณฑ์ของการยอมรับหลักอ านาจปกครองทางพฤตินัย โดยพิจารณาโดยค านึงถึงหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก

เป็นส าคัญ ซึ่งการคุ้มครองเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนัน้ จ าเป็นต้องมท้ัีงการคุ้มครองและควบคุมเด็กไปพร้อมกัน 

โดยกระท าไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้เกิดความสมดุล และไมเ่ป็นการแทรกแซง อันเป็นการละเมิดสิทธิในตัวเด็ก อีกท้ังยัง

ต้องขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พิจารณาจากความต่างทางช่วงอายุ เพศ สถานะทางกายภาพ 

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมของถิ่น ท่ีแตกตา่งกัน ดังนั้นการน าเอาหลักอ านาจปกครองทางพฤตนิัยมาใชน้ั้น ควรมกีาร

สร้างหลักบัญญัติท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างท่ีอ านาจปกครองทางนิตินัยไม่สามารถท าได้ 
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หรือท าได้แล้วไมส่ามารถคุ้มครองปกปอ้งเด็กได้ทันท่วงที และเพื่อยอมรับอ านาจปกครองท่ีมีตามความเป็นจริงมาโดย

ตลอดในสังคมไทยให้ได้รับการยอมรับในกฎหมาย 
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ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็นประธาน

กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ/หรือในฐานะเป็นประธานกรรมการ

ในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

The Problem of Neutrality of the University Council Expert Committees on Behalf of 

a Chairperson in the University Committee of Appealing and Complaint and/or on 

Behalf of a Chairperson in the Academic Position Proceedings Committee for 

Government Universities 
 

ทัศนะ ศรีปัตตา1* 

Tussana Siputta1* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และในฐานะประธานกรรมการใน

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดจนผลของมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได้วินิจฉัยค าขออุทธรณ์ หรือเร่ืองร้องทุกข์ และค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภายใต้แนวความคิดหลักความเป็นกลาง หลักธรรมาภิบาล และหลัก

ความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานะของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ย่อมเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองเดียวกันน้ันอีก ท าให้มแีนวโน้มเอียงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีได้เคยพิจารณาและ/หรือวินจิฉัยใน

ชั้นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมาแล้วก็ตาม แต่การด าเนินงานของคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นการด าเนินการขององค์กรเดียวกันท่ีแบ่งหน้าท่ีกันท างาน

ภายใต้กระบวนพิจารณาเดียวกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการขัดกันของการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท าให้การพิจารณาไม่เป็น

กลางได้  แต่ส าหรับในกรณีท่ีสถานะของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นั้น ย่อมเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประชุมสภา

มหาวทิยาลัย หากได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใินเร่ืองเดียวกัน

นัน้อีก ย่อมท าให้มแีนวโนม้เอยีงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีได้เคยพจิารณามาในชัน้ของคณะกรรมการพจิารณาผลงาน

ทางวิชาการมาแล้ว ย่อมขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีได้มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจะต้อง

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of law, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง ขัดตอ่หลักธรรมาภิบาล และยังขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย

ในการกระท าทางปกครอง อันถือวา่มีสภาพร้ายแรงท่ีจะท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ และส่งผลท าให้มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการในมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายและ

อาจถูกเพิกถอนในภายหลังได้  โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับฐานะของกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒแิละในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย 
 

ค าส าคัญ:   สถานะของกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ความเป็นกลาง, ผู้มีสว่นได้เสียในการพจิารณาทางปกครอง 
 

Abstract 
The objective of this study is to examine the problem of neutrality of the University Council Committees 

including the Expert on behalf of the chairperson in the University Committee of Appealing and Complaint and the 

Expert on behalf of the chair person in the government Universities committees of academic position proceedings, and 

the result of the University Council meeting concerning the decision of the appealing or complaint and the request of 

academic position of the academic staff in the government Universities, under the Principle of Impartiality, Good 

Governance, and the Principle of Legality. The result of the study was found that the person with the status of being a 

chairperson in the University Committee of Appealing or Complaint, in which is the expert committee of the University 

Council, obviously has the significant role in the University Council meetings.  Even though that person attends the 

University Council meeting containing the same content, on behalf of the Expert Committee, and the opinion tends to 

stay with the same decision/ judge in the stage of the university’ s appealing and complaint; the process of the 

University Committee of Appealing and Complaint is the operation of the same organization with separated tasks 

within the same proceedings process. Therefore, it cannot be considered as the performance confliction that will lead 

to the un-neutrality. On the other hand, the case if the Expert Committee as the chairperson of the Committee of the 

Academic Position Proceedings is a committee in the University Council meeting, is the significant position in the 

meeting. When the person attends the University Council meeting containing the same content, on behalf of the Expert 

Committee; the opinion tends to stay with the same decision with result of the Committee of the Academic Position 

Proceedings. This behavior has a confliction against the Principle of Impartiality, in which there is a request for the 

administrative staff not to be the interested person in the administrative proceedings; and against the Good 

Governance and the Principle of Legality in the administrative behavior. This is considered as the serious state of being 

un-neutrality according to Article 16 of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539. As a result, the minutes of the 

University Council meeting, concerning with the request of academic position of the academic staff in the government 

universities, can be illegal and can be perhaps withdrawn. The results of this study suggest the roles of the University 

Council Expert Committees and the roles of being a chairperson on any committees in the government universities. 
 

Keywords:   The status of being an Expert Committee in the University Council Committees, Neutrality,  

The interested person in the administrative proceedings 
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บทน า 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 77 วรรคสาม บัญญัติว่า ”ให้รัฐพึงใช้

ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น” แต่ในความเป็นจริงปัจจุบันกลับมีพระราชบัญญัติเฉพาะเร่ือง

หลายฉบับท่ีได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมา เนื่องจากยังมี

ข้อดีอยูห่ลายประการ ได้แก่  เป็นการป้องกันการใชอ้ านาจตามอ าเภอใจของคนๆเดียว หรอืสามารถใช้ในการประสาน

ประโยชน์ท่ีขัดแย้งได้ [1] แต่ถ้าหากว่ามีการใช้โดยไม่จ าเป็นท าให้มีคณะกรรมการมากเกินไปย่อมส่งผลท าให้เกิด

ปัญหาหลายประการได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการแต่ละคนไม่เป็นกลางท าให้การออกกฎ ค าสั่งทางปกครองไม่

ชอบด้วยกฎหมายได้ [2] ซึ่งโดยวัตถุประสงค์และภารกิจของกฎหมายจดัตัง้มหาวทิยาลัยของรัฐในแตล่ะแห่งได้บัญญัติ

ให้มหาวิทยาลัยของรัฐ มีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักสี่ด้านคือ การจัดการศึกษาอบรมทางวิชาการชั้นสูงเพื่อผลิต

บัณฑิต การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในสาขาวิชาการชั้นสูง การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม [3] และการด าเนนิงานตามวัตถุประสงค์และภารกจิดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูการด าเนนิงาน

ของคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยเรียกว่า”สภามหาวิทยาลัย”  ซึ่งเป็นคณะบุคคลประกอบด้วย [4] นายกสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมี

ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นบุคคลท่ีสังคมให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ  เพราะจะต้องเข้าไปท าหน้าท่ีในการ

ควบคุมดแูลการด าเนนิกิจการของมหาวทิยาลัยของรัฐ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายจัดตัง้มหาวทิยาลัยของ

รัฐดังกล่าว ท้ังนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยของรัฐ [5] ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัย เรียกชื่อย่อว่า ก.อ.ม. โดยประธานกรรมการ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง และให้ ก.อ.ม. มีอ านาจหนา้ที่พจิารณาเร่ืองอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยหรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีถูกมหาวิทยาลัยลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง หรือพิจารณาค าร้องทุกข์ของข้าราชการพล

เรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเห็นว่าตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา หรือมีความคับ

ข้องใจผู้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากนี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

[6]  ยังได้ก าหนดมคีณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวิชาการ มีหน้าที่พจิารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาย

วชิาการในมหาวทิยาลัยของรัฐ แตถ่้ามหาวิทยาลัยท่ีไม่เป็นสว่นราชการ ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มกีาร

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ [7] ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรรมการ

สถาบัน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ [8] และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

โดยประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าวแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาคนหนึ่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ มีอ านาจหน้าท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขานั้น ๆ [9]  

พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ [10] 

พิจารณาค าขอพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและมีความเห็นเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา

วินิจฉัย [11] ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภามหาวิทยาลัยของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการก็ตามพบวา่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ยังเป็น”เจ้าหน้าท่ี”ตาม

บทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการ
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-Proceeding- 

เตรียมการและการด าเนินการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการใน

คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การออกค าสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 5 แห่ง

กฎหมายเดียวกัน จึงส่งผลท าให้มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ ห รือ

หน้าท่ีบุคคล อันมีลักษณะเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ตามบทบัญญัติมาตรา 5 ของกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น การ

ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยของรัฐ จึงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายปฏิบัติราชการทางปกครองดังกล่าว 

นอกจากจะต้องมคีวามเป็นธรรม และความเป็นการกลางแล้ว จะต้องสร้างธรรมาภบิาลให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาล (Good governance) นัน้ จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐได้ยึดกฎหมายเป็นหลัก

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

          แต่จากการปรากฏการณ์พบว่า เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาค า

ขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือเร่ืองราวร้องทุกข์แล้ว และ/หรือเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการได้พิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการแล้ว จะต้องรายงานเสนอความเห็นในเร่ือง

ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อพิจารณาวินิจฉัย โดยประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และ/หรือเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการ ในฐานะหนึ่ง

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ในเร่ืองเดี ยวกันอีกจึง

เท่ากับคนๆเดียวกัน แต่ได้พิจารณาทางปกครองเร่ืองเดียวกันนั้น ดังนั้น จึงท าให้เกิดมีแนวความคิดโน้มเอียงไปตาม

มติของ ก.อ.ม.และ/หรือ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการแล้วแต่

กรณี อันจะท าให้การพิจารณาทางปกครองมีสภาพร้ายแรงเกิดความไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง “ปัญหาความเป็น

กลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ และ/หรือในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพจิารณาผลงานทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ

ของมหาวิทยาลัยของรัฐ”  ท้ังน้ี เพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาดังกล่าวอันเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้องกับหลักความเป็นกลางของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อศึกษาปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานกรรมการ

ในคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  

3. เพื่อศึกษาปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒใินฐานะประธานกรรมการใน

คณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่ทางวิชาการของบุคลากรสายวชิาการในมหาวทิยาลัยของรัฐ 

4. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได้วินิจฉัยค าขอ

อุทธรณ์ หรือเร่ืองร้องทุกข์ และค าขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการของบุลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ                                                                                                   

5. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวปัญหาความเป็นกลางของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะกรรมการในคณะกรรมการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการเรียนการสอนรายวชิากฎหมายปกครองตอ่ไป             
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-Proceeding- 

สมมตฐิานการวิจัย 

          การท่ีกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ และ/หรือในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้พิจารณาค าขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง หรือพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ของ

ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยหรือพนักงานมหาวทิยาลัยของรัฐ และ/หรือได้พจิารณาค าขอก าหนดต าแหนง่ทาง

วิชาการของบุคลากรสายวิชาการไปแล้ว ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะเป็นกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาในเร่ืองท่ีตนเคยพิจารณาไปแล้วอีก ย่อมท าให้มีแนวความคิดโนม้เอยีงไปตาม

ความคิดเดิมท่ีเคยได้มคีวามตดิเห็นมาแล้ว ซึ่งเป็นการพิจารณาปกครองท่ีขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีได้

เรียกรอ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องไมม่ีส่วนได้เสีย หลักความชอบด้วยกฎหมายในการกระท าทางปกครอง และ

หลักธรรมาภบิาล ซึ่งถือว่ามีสภาพร้ายแรงท่ีจะท าให้การพิจารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาจถูกเพกิถอนค าสั่งทางปกครองภายหลังได้                                                                            
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
          การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยวิเคราะห์กฎหมาย ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องโดยจะท าการศึกษาจากแห่งข้อมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมิได้แก่ ตัวบทกฎหมาย หนังสือ วารสาร บทความ ต าราทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต ์

(Website) ตลอดจนความคิดเห็นของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล จากนั้นก็จะน ามา

เรียบเรียงบรรยายตามหลักตรรกะ                                                                 
 

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธานกรรมการ

ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

                 ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบกฎหมายของประเทศไทย ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการวธีิปฏบัิตริาชการทางปกครอง พบวา่ หลักความเป็นกลางของเจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองได้น ามา

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ในกรณีค าสั่งทาง

ปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจ้าหนา้ท่ีผู้มีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น หากผู้ใดไมม่ีอ านาจหน้าที่มากระท าก็จะเกิดความไม่

ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีกระทบต่อความเป็นกลางของเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีเหตุหรือพฤตกิารณ์ท่ี

อาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ความไม่เป็นกลางทาง

สภาวะวิสัย หมายถึง ความไม่เป็นกลาง ที่อยู่ภายนอกความคิดจิตใจของเจ้าหน้าท่ี อันมีเหตุมาจากสถานภาพหรือ

ฐานะของตัวเจ้าหนา้ที่ โดยกฎหมายจะค านงึวา่เจ้าหน้าท่ีมีสถานภาพหรือฐานะบางประการ อันได้แก่ กรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ี

มีความสัมพันธ์ทางด้านหนึ่งด้านใดใกล้ชิดกับคู่กรณีหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่กรณี โดยเป็นคู่กรณีเอง   เป็น

คู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทน หรือตัวแทนของคู่กรณี 

เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี  ลักษณะที่สอง ความไม่เป็นกลางทางอัตตะวสิัย  หมายถึง ความ

ไมเ่ป็นกลาง อันมเีหตุมาจากสภาพภายในจิตใจของเจ้าหนา้ที่ ซึ่งกฎหมายได้ใชค้ าว่า”เหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่ งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การ

พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง “ท้ังนี้ กฎหมายมุ่งเน้นจ ากัดกรณีท่ีมีลักษณะร้ายแรงเท่านั้น  ซึ่งเหตุอันมีสภาพ
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-Proceeding- 

ร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไมเ่ป็นกลางนี้ ได้แก่ [12]  การเป็นผู้ท่ีมีทัศนะอันเป็นปรปักษ์กับเร่ืองท่ี

จะท าการพิจารณา หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้เป็นผู้ท่ีได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยรู้เห็นเหตุการณ์ หรือโดยเป็น

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้พิเศษเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีจะท าการพิจารณามาแล้วโดยเคยแสดงความเห็นต่อสาธารณชนใน

เร่ืองท่ีจะพิจารณานอกหน้าท่ีการงานมาก่อนแล้ว หรือเคยได้พิจารณาเร่ืองท่ีจะท าการพิจารณามาก่อนแล้วนั้นใน

ชั้นต้น และกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการเอง คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการก าลังมี

คดีพิพาทกันอยู่กับคู่กรณี คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่กรณี [13] แต่อยา่งไรก็ตาม หลักการพิจาณาหลัก

ความเป็นกลางดังกล่าว ได้มีข้อยกเวน้ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีท่ีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้า

ไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าท่ีอื่นปฏิบัติ

หนา้ที่แทนผู้นัน้ได้” 

             อนึ่ง คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [14] และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [15] 

เคยวางหลักว่า ถ้าในกรณีท่ีคณะกรรมการท้ังสองคณะเป็นองค์กรเดียวกันโดยท่ีแบ่งหน้า ท่ีกันท างานภายใต้

กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกัน ก่อนท่ีจะมีการออกค าสั่งทางปกครอง โดยมีลักษณะท่ีองค์กรหนึ่งท า

หน้าท่ีตรวจสอบและทบทวนการออกค าสั่งทางปกครองของอีกองค์กรหนึ่ง เช่น กรณีของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์และร้องทุกข์ท่ีท าหน้าท่ีทบทวนค าสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บังคับบัญชาซึ่งออกโดยมีความเห็นสอดคล้องกับ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งกรณีน้ีเจ้าหนา้ที่คนเดียวกันจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองท้ัง

ในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ไมไ่ด้ เพราะการใช้ดุลยพนิิจของ

บุคคลดังกล่าวย่อมมคีวามโน้มเอยีงไปตามความเห็นเดิมท่ีตนเคยพิจารณาวินจิฉัยไปแล้ว อันถือได้ว่ามสีภาพร้ายแรง

ท่ีอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 

                จากการวิจัยพบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ และเป็นองค์ประกอบส าคัญของสภามหาวทิยาลัยของรัฐไมว่า่จะ

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐก็ตาม  ดังนั้น ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวย่อมมีบทบาทส าคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัยของรัฐ หากได้ท าหน้าท่ีใน

ฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการใด กรรมการหนึ่ง ย่อมท าให้มีแนวความคิดโน้มเอียงไปตามทาง

ความเห็นเดิมท่ีตนได้เคยพิจารณามาแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ [16] ได้ก าหนดให้ประธาน

กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวทิยาลัย โดยสภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ดังนั้น ประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯดังกล่าว จึงเป็น ”

เจ้าหน้าท่ี” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมีอ านาจหน้าท่ีในการ

พจิารณาวนิจิฉัยเร่ืองอุทธรณ์หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

จึงเป็นการ”พิจารณาทางปกครอง” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

และเมื่อ ก.อ.ม.ได้พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าวไปแล้ว มีหน้าท่ีรายงานผลไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

วนิจิฉัยให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ อันเป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมายของ

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันมีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง

กฎหมายเดียวกัน 
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-Proceeding- 

                  อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มคือ 1.1 กลุ่มท่ีไม่มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์[17] และ1.2 

กลุ่มท่ีมีอ านาจวินจิฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ [18]  ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการพจิารณาในการวิเคราะห์ตามกลุ่ม ดังนี้ 

                 1.1. ปัญหาความเป็นกลางของประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัยที่ไม่มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

                      จากการวิจัยพบว่า การท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แตง่ตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย อันเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญของสภามหาวิทยาลัยไมว่า่จะเป็นมหาวิทยาลัยท่ี

เป็นสว่นราชการหรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐก็ตาม เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิฉพาะ มคีวามรู้และประสบกรณี

ท างานและประสบความส าเร็จในภาคราชการหรือภาคธุรกิจมาแล้ว ดังนั้น ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งดังกล่าว ย่อมมีบทบาท

ส าคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท าให้มีแนวความคิดโน้มเอียงไปตามความคิดเดิมท่ีตนได้ เคยพจิารณามาแล้ว 

ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่ ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง ดังนั้น ในกรณีท่ี

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือพนักงานมหาวทิยาลัยของรัฐผู้ใด ถูกมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษทาง

วนิัยไมร้่ายแรง ไมว่า่จะเป็นการลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงินเดอืน หรอืลดขั้นเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย

ของรัฐหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้นั้นสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ ร้ายแ รงต่อ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)ได้ ซึ่งเมื่อ ก.อ.ม. รับเร่ืองอุทธรณ์ของขา้ราชการพล

เรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไวพ้ิจารณาแล้ว มีหน้าที่วนิิจฉัยท าความเห็นยกอุทธรณ์ หรือเพิ่มโทษ

เป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักขึ้น หรือลดโทษ เป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษโดยให้ท าทัณฑ์

บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ หรือให้ยกโทษและสั่งให้ด าเนินการให้เหมาะสม หรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม หรือให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา 57 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 ให้เสนอความเห็นตามข้อ 20 (7) โดยอนุโลม หรอืด าเนนิการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ให้เสนอความเห็นให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี ซึ่งเมื่อ ก.อ.ม. ได้มีค า

วินิจฉัยโดยให้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวข้างต้นไปแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้คณะกรรมการฯมี

หนา้ท่ีเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาสั่งการตอ่ไป ซึ่งเมื่อสภามหาวทิยาลัยมมีตปิระการใดให้แจ้งอธิการบดีเพื่อ

สั่งการและปฏบัิตใิห้เป็นไปตามมตนิัน้พร้อมแจ้งสทิธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 

                ส าหรับการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ นั้น ในกรณีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐผู้ใด เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของ

ผู้บังคับบัญชาหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อ ก.อ.ม. รับเร่ืองอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือ

พนักงานมหาวทิยาลัยไว้พจิารณาแล้ว มีหน้าท่ีวินิจฉัยท าความเห็น[19] ยกค าร้องทุกข์ หรือให้แก้ไขโดยการเพิกถอน

หรือยกเลิกการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือให้เสนอ

ความเห็นให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือด าเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้ องตาม

กฎหมายและมีความเป็นธรรม ให้เสนอความเห็นให้ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี ซึ่งเมื่อ ก.อ.ม.ได้มีค าวินิจฉัยโดย

ท าเป็นความเห็นเสนอดังกล่าวแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่ง

การตอ่ไป และเมื่อสภามหาวทิยาลัยมมีตปิระการใดให้แจ้งอธิการบดีเพื่อสั่งการและปฏบัิตใิห้เป็นไปตามมตินัน้พร้อม
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-Proceeding- 

แจ้งสิทธิฟอ้งคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งเมื่อพจิารณาตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย จะเห็นได้ว่า อ านาจการวินิจฉัยเกี่ยวกับ

ค าขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย แต่ สภา

มหาวทิยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ไปพจิารณาในเบือ้งต้น 

แลว้ท าความเห็นเสนอกลับมายังสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวนิจิฉัยสั่งการ  ดังนั้น เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวทิยาลัยไปแล้ว ได้เข้าร่วม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีก ถึงแม้ว่าการใช้ดุลยพินิจของประธาน

กรรมการในคณะกรรมการฯดังกล่าว จะท าให้มคีวามโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมอันอาจท าให้การพิจารณาไมเ่ป็น

กลางได้ก็ตาม แต่เป็นการด าเนินการขององค์กรเดียวกันท่ีแบ่งหนา้ท่ีกันท างานภายใต้กระบวนพจิารณาเดียวกัน มิใช่

คนละองค์กรในลักษณะท่ีองค์กรหนึ่งตรวจสอบและทบทวนการกระท าของอีกองค์กรหนึ่ง  อันจะถือได้ว่าเป็นการ

ขัดกันของการปฏิบัติหน้าท่ี จึงมิได้เป็นการมีส่วนได้เสียโดยการขัดกันของหน้าท่ีแต่อย่างใด (เทียบเคียงกับบันทึก

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหาร

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติพิจารณา (เร่ืองเสร็จท่ี 17/2559) ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมติฐานท่ีผู้วิจัย

ตัง้ไวว้า่ การพิจารณาทางปกครองของกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับเร่ืองการพจิารณาผลงานทาง

วิชาการ ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันนั้น จะพิจารณาทางปกครองในเร่ืองเดียวกันนั้นในฐานะท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒขิองสภามหาวิทยาลัยของรัฐอีก ย่อมท าให้เกิดสภาพร้ายแรงไมเ่ป็นกลางได้  

        อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีข้อบังคับมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ยังคงก าหนดให้

ประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งนั้น มีแนวความคิดสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และกฎทบวง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519  ซึ่งแก้ไขโดยกฎทบวง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2539 ซึ่งออก

ตามความตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าว โดยข้อ 6 ทวิ ได้ก าหนด”ให้มีอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัย เรียกชื่อย่อว่า อ.ก.ม. ประกอบด้วย (1) ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง

ลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเงิน ลดขั้นเงินเดือน และการร้องทุกข์ และมีหน้าท่ีช่วยเหลือ ก.ม. ปฏิบัติตามท่ี ก.ม. 

มอบหมาย และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัยปรึกษา” ท้ังนี้ ในการ

ก าหนดให้มี อ.ก.ม. อุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ มีขึน้ก่อนท่ีมีการจัดตัง้ศาลปกครอง ประกอบกับ

หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป ยังไม่ได้มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายปกครองในระบบกฎหมายไทยเท่าใดนัก 

โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับหลักความไมเ่ป็นกลาง จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 4 มนีาคม 2544 ได้มีการจัดต้ังศาลปกครองตาม

พระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหนา้ท่ี

ฝ่ายปกครอง จึงต้องน าหลักกฎหมายปกครองท่ัวไป คือ หลักความเป็นกลาง มาใช้ประกอบการพิจารณาออกค าสั่ง

ทางปกครอง  แต่มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งก็ยังคงด าเนินการตามแนวทางเดิมคือ ยังคงออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้ประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒคินหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลตอ่หลักความชอบด้วยกฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้เอง จึงท า

ให้มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ประจ ามหาวิทยาลัย มีอ านาจวินิจฉัยโดยท าเป็นมติในเร่ืองอุทธรณ์หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ แล้วรายงานสภา

มหาวทิยาลัยทราบ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการวเิคราะห์ในประเด็นย่อยท่ีสองถัดไป 
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-Proceeding- 

              1.2 ปัญหาความเป็นกลางของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มี

อ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  

                 จากการศึกษาวิจัยพบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะและเป็นผู้มีความรู้และประสบความส าเร็จใน

ภาคราชการหรือภาคธุรกิจมาแล้ว ดังนั้น ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งดังกล่าว ย่อมมีบทบาทส าคัญในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยของรัฐ ท าให้มีความโน้มเอียงตามความเห็นเดิมท่ีตนได้เคยพิจารณาไปแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ได้ก าหนดให้มีประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวทิยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง โดยมีอ านาจหน้าที่ใน

การพิจารณาค าขออุทธรณ์หรือเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

กรณีท่ีข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยของรัฐ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษทาง

วนิัยไมร้่ายแรง ไมว่า่จะเป็นการลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงินเดอืน หรอืลดขั้นเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย

ของรัฐหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น สามารถใชส้ิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนัน้ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)ได้ และถ้าหากว่า ก.อ.ม. ได้รับเร่ืองอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว  ให้อ านาจวินิจฉัย

โดยท าเป็นมติ [21] ยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักขึ้น หรือลดโทษ เป็นสถานโทษหรือ

อัตราโทษท่ีเบาลงหรือให้งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  หรือให้ยกโทษและสั่งให้

ด าเนนิการให้เหมาะสม หรือให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกตอ้งเหมาะสม หรือให้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน

หรือให้ด าเนนิการได้ตามควรแก่กรณี ซึ่งเมื่อ ก.อ.ม. ได้มีมติแล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. สั่งการให้เป็นไปตามมตินัน้ และ

แจ้งมติพร้อมแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และต้องรายงานสภา

มหาวทิยาลัยทราบ 

                ส าหรับการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์นั้น ในกรณีข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐผู้ใด เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าของ

ผู้บังคับบัญชาหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ก็สามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวทิยาลัย (ก.อ.ม.)ได้ และถ้าหากว่า ก.อ.ม. ได้รับเร่ืองราวร้องทุกข์ไวพ้จิารณาแลว้ มีอ านาจวนิจิฉัยโดยท าเป็นมติ

ยกค าร้องทุกข์ หรือให้แก้ไขหรือถ้าไม่แก้ไขให้สั่งด าเนินการประการอื่นหรือให้ข้อแนะน าตามท่ีเห็นสมควรเพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการและ

จรรยาบรรณของข้าราชการซึ่งเมื่อ ก.อ.ม. มีมติแล้ว ให้แจ้งอธิการบดีทราบเพื่อสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 

และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  พร้อมท้ังแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครอง 

                เมื่อพิจารณาถึงอ านาจหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นประธานกรรมการใน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ได้เคยมีการวนิิจฉัยค าขออุทธรณ์หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ โดย

ท าเป็นมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวทิยาลัยมาแล้ว ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัย

ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพียงแต่เพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติของ

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเท่านั้น  และสภามหาวิทยาลัยเองก็มิได้การใชม้ีอ านาจใด ๆ

ในการเปลี่ยนแปลงมติของ ก.อ.ม.แต่อย่างใด เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อ านาจวินิจฉัยค าขอ

อุทธรณ์ และ/หรือเร่ืองราวร้องทุกข์ เป็นอ านาจของคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

และก.อ.ม.มีหน้าท่ีรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  ดังนั้น การท่ีสภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานผลมติของ ก.
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-Proceeding- 

อ.ม.ดังกล่าว จึงเป็นการด าเนินงานขององค์กรเดียวกันท่ีแบ่งหน้าท่ีกันท างานภายใต้กระบวนพิจารณาเดียวกัน มิใช่

เป็นคนละองค์กรในลักษณะที่องค์กรหนึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนการการกระท าของอกีองค์กรหนึ่ง อันจะถือ

ได้ว่าเป็นการขัดกันของการปฏิบัติหน้าท่ีได้ ดังนั้น การท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธาน

กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้เข้ารว่มประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อ

รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอกี  จึงมิได้เป็นกรณีการมีสว่น

ได้เสียโดยขัดกันของหน้าท่ีแต่อย่างใด ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีผู้วิจัยตั้งไว้ว่า  การพิจารณาทางปกครองของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเร่ืองการอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์  ในฐานะประธานกรรมการใน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันนั้น จะพิจารณาทาง

ปกครองในเร่ืองเดียวกันนัน้ในฐานะที่เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวทิยาลัยของรัฐอีก ยอ่ม

ท าให้เกิดสภาพร้ายแรงไมเ่ป็นกลางได้  

           2. ปัญหาความเป็นกลางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

               จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย

ของรัฐหลาย นั้น ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิการแตง่ตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยของรัฐว่าด้วยเร่ืองเดียวกัน ได้

ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการ โดยประธานกรรมการในคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจะ

แตง่ตัง้จากกรรมการสภาบันผู้ทรงคุณวุฒคินหนึ่ง โดยคณะกรรมการฯ มอี านาจหนา้ที่ในการพิจารณาเสนอความเห็น

ต่อสภามหาวิทยาลัยของรัฐวา่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการท่ีได้ย่ืนค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน้ัน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มคีวามเห็นเป็น

ประการใด ก็ให้ท ารายงานเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ นั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้

ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้  ประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการ ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเร่ืองเดียวกันนั้นในฐานะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีก ดังนั้น เมื่อผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ ในฐานะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ย่อมท าให้มีแนวโน้มเอียงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีตนได้เคยพิจารณามาในชั้นของคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีได้เรียกร้องให้

เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายในการ

กระท าทางปกครอง และยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวทิยาลัยของรัฐ อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรงท่ีจะท า

ให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีผู้วจิัยต้ังไวว้่า การพจิารณาทางปกครองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับเร่ืองการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒคินเดียวกันน้ัน จะพจิารณา

ทางปกครองในเร่ืองเดียวกันนัน้ในฐานะท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรสภามหาวิทยาลัยของ

รัฐอีก ย่อมท าให้เกิดสภาพร้ายแรงไมเ่ป็นกลางได้  
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-Proceeding- 

                  2.1 ปัญหาความยุตธิรรมของกระบวนการพิจารณาทบทวนผลงานทางวิชาการ 

                       จากการศึกษาพบว่า ในกรณีมีการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี  

ก.อ.พ. ก าหนด นั้น ผู้ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ อาจเสนอขอทบทวนการพจิารณาต่อสภามหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน

สองคร้ัง (ข้อ 11 วรรคแรก)  และเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

แล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วชิาการมคีวามเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศกึษา

เป็นท่ีสุด (ข้อ 11 วรรคสอง) ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี 

ก.พ.อ. ก าหนด หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนดแล้วแต่กรณีจะพบว่า อ านาจในการพิจารณาทบทวนผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560  หรือตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าดว้ย

การดังกล่าว ยังคงเป็นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการชุดเดิมอีก ซึ่งหากคณะ

กรรมการฯมคีวามเห็นเป็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวทิยาลัยวนิิจฉัยอกีครั้ง ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการขอ

ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าว ขัดต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบ ซึ่งสมควรจะเป็นการ

ทบทวนโดยองค์กรท่ีมีลักษณะกึ่งข้อพิพาท  นอกจากนี้การขอทบทวนผลการพิจารณาทางวชิาการตอ่องค์กรเดิม ยัง

เป็นการขัดกันของหน้าท่ี (incompatibility of public function) ด้วย ฉะนั้น เมื่อประธานกรรมการในคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้พิจารณาค าขอทบทวนผลงานทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. เร่ือง 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.

2560 หรือตามข้อบังคับว่าด้วยเร่ืองเดียวกันมาแล้ว ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเร่ือง

เดียวกันนั้น ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีก จึงเป็นการด าเนินงานคนละองค์กรกัน โดยองค์กร

หนึ่งคือ คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ซึ่งเมื่อประธานกรรมการได้พิจารณาค าขอทบทวนผลงานทาง

วชิาการไปแล้ว ยังได้เข้ารว่มประชุมสภามหาวทิยาลัยอกีองค์กรหนึ่ง ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

จึงเป็นกรณีการมีสว่นได้เสียโดยการขัดกันของหนา้ที่ ซึ่งถอืได้วา่มสีภาพร้ายแรงอันท าให้การพจิารณาทางปกครองไม่

เป็นกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นไปตามสมติ

ฐานท่ีผู้วจิัยตัง้ไวว้า่ การพจิารณาทางปกครองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒเิกี่ยวกับเร่ืองการพจิารณา

ผลงานทางวิชาการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการใน

มหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันนั้น จะพิจารณาทางปกครองในเร่ือง

เดียวกันนัน้ในฐานะท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใินองค์กรสภามหาวทิยาลัยของรัฐอีก ย่อมท าให้เกิด

สภาพร้ายแรงไมเ่ป็นกลางได้  

3. ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่พิจารณาค าขอ

อุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ และค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย

ของรัฐ 

                  3.1 ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติสภามหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

                       จากการศึกษาวิจัยพบว่า ถึงแม้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ได้มีค า

วินิจฉัยและมีมติใด ๆ แล้ว จะต้องรายงานเร่ืองดังกล่าวไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัย และในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยของรัฐ ประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ม.) ซึ่งแต่งตั้งจาก
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-Proceeding- 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ ยังได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาเร่ืองเดียวกันนัน้ในฐานะ

ท่ีตนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอกี แต่เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวทิยาลัย 

(ก.อ.ม.) เป็นองค์กรเดียวกันกับสภามหาวทิยาลัยของรัฐที่แบ่งหน้าท่ีกันท างานภายใต้กระบวนพิจารณาเดียวกัน ดังนัน้ 

มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับค าขออุทธรณ์ค าสั่งมหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือ มติเกี่ยวกับ

เร่ืองราวร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จึงไม่ปัญหาเกี่ยวกับความชอบ

ด้วยกฎหมายแตอ่ย่างใด 

                  3.2 ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมติสภามหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการในมหาวทิยาลัยของรัฐ    

                       จากการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ได้มีความเห็นเป็น

ประการใดแลว้ จะตอ้งงานเสนอความเห็นนัน้ต่อสภามหาวทิยาลัย เพื่อให้สภามหาวทิยาลัยพจิารณาให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบหรือสั่งให้มีการแก้ไขผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบหรือสั่งให้มีการแก้ไขผลงานวิชาการของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว  ประธานกรรมการใน

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในฐานะเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาเร่ืองเดียวกันในสภามหาวิทยาลัยอีก ย่อมท าให้มแีนวความคิดความโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมท่ีตน

ได้พิจารณาวินิจฉัยมาแล้วในชั้นของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการได้ ดังนั้น มติท่ีประชุมสภ า

มหาวทิยาลัย เกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งถือวา่มี

สภาพความไมเ่ป็นกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ

มสีภาพร้ายแรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพกิถอนได้   

                  อน่ึง ถึงแมว้า่ ค าสั่งทางปกครองไมช่อบด้วยกฎหมาย แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเพกิถอนมติท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลัยโดยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง มติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยดังกล่าวก็ยังคงมีผลใชบั้งคับต่อไป  
 

สรุปผลการวิจัย 
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ย่อมเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประชุมสภา

มหาวทิยาลัย การได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒใินเร่ืองเดียวกัน

อีก ย่อมท าให้มีแนวคิดโน้มเอียงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีได้เคยพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมาแลว้ก็ตาม แตก่ารด าเนนิงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.อ.ม.) เป็นการด าเนินการขององค์กรเดียวกันท่ีแบ่งหน้าที่กันท างานภายใต้กระบวนพิจารณาเดียวกัน จึงไมอ่าจถือ

ได้ว่าเป็นการขัดกันของการปฏบัิตหินา้ที่ท่ีท าให้การพจิารณาไมเ่ป็นกลางได้   

แต่อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ในฐานะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยอ่มเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย หาก

ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองเดียวกันอีก ย่อมท าให้มี

แนวโน้มเอียงไปตามแนวความคิดเดิมท่ีได้เคยพิจารณามาในชั้นของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

มาแล้ว ย่อมขัดต่อหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติท่ีได้มีการเรียกร้องให้เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปกครองจะต้องไม่เป็นผู้มสี่วน

ได้เสียในการพิจารณาทางปกครอง ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และยังขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมายในการกระท า

ทางปกครอง อันถือว่ามีสภาพร้ายแรงท่ีจะท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 แห่ง
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-Proceeding- 

พระราชบัญญัติวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ และส่งผลท าให้มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในมหาวทิยาลัยของรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูก

เพิกถอนในภายหลังได้  โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับฐานะของกรรมการสภา

มหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒแิละในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วย 

ข้อเสนอแนะ  

       (1) เชิงบริหาร 

              เมื่อประธานกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ได้ช้ีแจงผลการพจิารณา

ผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการแล้ว ควรออกจากห้องประชุมไปกอ่นท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยจะได้ลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม จะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมในเร่ือง

ดังกล่าวไวช้ัดเจน ท้ังน้ี เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับมตท่ีิประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจ

ถูกเพกิถอนในภายหลังได้ 

          (2) เชิงนิติบัญญัติ 

               (1) สมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 3  จากเดิม ตอ้งเป็นกรรมการสภา

สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็น ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันท่ีด ารง

ต าแหนง่ศาสตราจารย์  โดยแก้ไขเพิ่มความในข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ 

                    “ข้อ 3 ให้สภาสถาบันแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยคัดสรร

จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. 

ก าหนดซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆจ านวนไม่

นอ้ยกว่าห้าคน” 

               (2) สมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เฉพาะกรณีการขอ

ทบทวนผลงานทางวิชาการ มาเป็นองค์กรท่ีมีลักษณะเป็นกึ่งขอ้พิพาท โดยให้มีหน้าท่ีในการควบคุมและตรวจสอบการ

ขอทบทวนผลงานทางวิชาการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยและได้ให้ทุนสนับสนุน

ส าหรับการวจิัยนี้ และขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
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ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560. 

10. ข้อ 6.1.4 ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560. 

11. ข้อ 12 และข้อ 13 ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2560. 

12. พัชณา จิตรมหึมา. “ความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง เปรียบเทียบแนวค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐและ

ความเป็นกลางกฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศส”.(www.krisadika.go.th.pdfPage.) เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 

2562 

13. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครอง”. รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, การประชุมวิชาการ เร่ือง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539. 
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14. บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เร่ือง ความเป็นกลางของกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ

พิจารณาทางปกครอง : กรณีประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทท่ียื่นข้อเสนอ (เร่ืองเสร็จท่ี 631/2550) และบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏบัิตริาชการ

ทางปกครอง เร่ือง การเป็นคู่กรณีและการคัดค้านคณะกรรมการประเมนิผลงานท้ังคณะ(เร่ืองเสร็จท่ี 727/2554). 

15. บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นเลขาธิการส านักงานประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (เร่ืองเสร็จที่ 781/2559) และบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือ

โดยอ้อมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติพิจารณา (เร่ืองเสร็จท่ี 

1795/2559). 

16. มหาวทิยาลัยนเรศวร, มหาวทิยาลัยราชภัฎอุดรธาน,ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม.่ 

17. ข้อ 6 ของขอ้บังคับมหาวทิยาลัยนเรศวรวา่ด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2557, ข้อ 11 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีวา่ด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2561, ข้อ 82 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการด าเนนิการวนิัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง

ปัจจุบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555, ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยอีีสานวา่ด้วย คณะกรรมการการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550. 

18. ข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 19 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559, ข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหมว่า่ด้วย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556, ข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยอีสีานวา่ด้วยการอุทธรณ์

และร้องทุกข์ พ.ศ. 2557. 

19. โปรดดูข้อ ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยนเรศวรวา่ด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2557, ข้อ 11 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ีวา่ด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2561, ข้อ 82 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการด าเนนิการวนิัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง

ปัจจุบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555, ข้อ 6. 

20. โปรดดูข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 19 ของข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559, ข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหมว่า่ด้วย

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2556, ขอ้ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยอีสีานวา่ด้วย การ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2557. 
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แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า 

Guidelines on Enhancing English Language Skills Development for the Information 

Studies Students, Srinakharinwirot University for Creating Job Opportunities 
 

อรทัย วารีสอาด1*, วภิากร วัฒนสินธุ์1,  ฐิติ ค าหอมกุล1, โชตมิา วัฒนะ1 และ ปภัสรา อาษา1  

Aurathai Wareesa-ard1*, Vipakorn Vadhanasin1, Thiti Khamhomkun1, Chotima Watana1 and Papatsara Arsa1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตในสาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า  ในสังคมไทยปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ตระหนักว่า 

ภาษาอังกฤษมบีทบาทส าคัญต่อวิถีชีวติของคนรุ่นใหม่ ไม่วา่จะเป็นการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียน และโอกาสท่ีดี

ในการท างาน  ดังนั้น ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดการสอนภาษาอังกฤษ ท้ังการสอน

ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ัวไปและการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  ท้ังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้นสิิตเรียน

รายวชิาภาษาอังกฤษ รวม 18 หนว่ยกิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นรายวชิา

ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานท า  และการน าไปใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในอนาคต  นอกจากนี้ หลักสูตรยังด าเนนิการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา และโครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รวมท้ังมีการแนะน าแหล่งสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ส าคัญท่ีนิสิตสามารถฝึกฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษได้ดว้ยตนเอง  
 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, สารสนเทศศึกษา, โอกาสการมีงานท า 

                                           
1 สาขาวิชาสารสนเทศศกึษา คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110 
1 Information Studies Program, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok Province 10110 

*Corresponding author e-mail: aurathaiw@gmail.com 
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Abstract 
 This review article aims to enhance English language skills development for the Information Studies 

Students of Srinakharinwirot University for Creating Job Opportunities. In Thai society, most people are aware 

that English plays an important role in the way of life of the new generation. Whether it is a daily life, study and 

job opportunities. So, it is necessary to arrange English courses in higher education, both general English courses 

and English for specific purposes courses  ) ESP). The Information Studies Program, Srinakharinwirot University is 

aware of the importance to require students to study English courses for 18 credits, especially English for 

Specific Purposes.  ESP focuses on building readiness in English language skills to create job opportunities. 

Including to be tools of librarians or information professionals in the future. In addition the activities of English 

language skills development have been organized continuously and consistently since the academic year 2016, 

consisting of         1 )  English Skills Enhancement Program for Information Studies Studen 2  )  English 

Communication Skills Enhancement Program for Information Studies Students.  Moreover, suggesting important 

information sources or learning resources that students can practice English skills by themselves.  
 

Keywords:   English language skills development, Information studies, Job opportunities 
 

บทน า 

 ปัจจุบัน สังคมไทยไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุก

ประเทศ  ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้จากแหล่ง

สารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ัวโลก  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในประกอบอาชีพต่าง ๆ ท าให้

ภาษาอังกฤษมบีทบาทส าคัญต่อวิถีชวีิตของคนไทยจ านวนไมน่้อย  หากผู้ใดมทัีกษะในการใชภ้าษาอังกฤษอยูใ่นระดับ

ดีมากหรือดี ก็จะเป็นผู้ได้เปรียบในเร่ืองของโอกาสการท างาน หรือเป็นท่ีต้องการในระดับต้น ๆ ขององค์กรและ  

ตลาดงาน  ท้ังนี้ พบว่า บนโลกนี้ มีผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นจ านวนมาก ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร 

ท่ัวโลก  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการท าธุรกิจและการทูต  รวมท้ังเป็นภาษาทางการหรือภาษาหลักท่ีใช้ในการ

ติดต่อ สื่อสารในองค์กรระหว่างประเทศ  ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคัญและมีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนรุ่น

ใหมอ่ย่างมาก สรุปได้ดังนี้ 

1. ภาษาอังกฤษสร้างโอกาสในการท างาน เช่น ผู้ท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษในระดับดีมากหรือ

ดี สว่นใหญ่จะมีโอกาสได้งานท า และได้รับเงินเดอืนท่ีสูงกวา่เงนิเดอืนปกติ   

 2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการศึกษาต่อระดับสูง หรือศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผู้เรียนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว 

สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศ สามารถอ่านผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่

ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถเขา้ถึงแหลง่ทุนการศึกษาตา่ง ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตอ่ได้ 

 3. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จได้ ขึ้นอยู่กับทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งมีส่วนช่วยให้นิสิต

สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชาและน าไปใชไ้ด้ (ณัฐชยา เฉลยทรัพย์. 2539: 218) 

 4. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใชบ้นโลกอินเทอร์เน็ต เนื้อหาบนเว็บไซต์สว่นใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนัน้ 

การใช้ประโยชนจ์ากอินเทอร์เน็ตให้ได้มากท่ีสุด จึงควรมทัีกษะภาษาอังกฤษท่ีอยูใ่นระดับดีหรือดีมาก 
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 5. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดท่ีใชส้ื่อสารกันท่ัวโลก  

 6. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวได้ท่ัวโลก ท้ังนี้ พบว่า การเดินทางท่องเท่ียวไป

ในสถานท่ีต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ ท าให้เป็นคนท่ีมีความคิดกว้างไกล  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมั่นใจ

มากขึ้น 

 7. คนท่ีพูดได้สองภาษาหรือหลายภาษา ส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดและมีความจ าดี นั่นคือ มีพลังสมองเพิ่มขึ้น  

 8. การเรียนรู้วัฒนธรรมจากหลายประเทศ สามารถเรียนรู้ผ่านทางภาษาอังกฤษได้  

 9. ภาษาอังกฤษช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของเพลง ภาพยนตร์หรือรายการทีวีท่ีสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษได้อยา่งซาบซึง้ในความหมายและอรรถรส   

 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จึงบรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษไว้ใน

หลักสูตร ทัง้ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  ภาษาอังกฤษท่ัวไป  และภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific 

Purposes)   

 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes) 

 English for Specific Purposes (ESP) มีค าท่ีใช้เรียกในภาษาไทยหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ  ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น  

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน เป็นการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ (TEFL) และในฐานะภาษาท่ีสอง (TESL)  โดยเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากประเทศในแถบตะวันตกของยุคนั้น ได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมาก ประกอบกับเป็นประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  ดังนั้น 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจึงเป็นการสอนท่ีเน้นการน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ มจีุดมุง่หมายใน

การน าภาษาไปใช้ในการฝึกอบรมด้านอาชีพ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพ ไม่ได้เน้นภาษาท่ีเรียน อีกท้ัง

กระบวนการสอนก็แตกต่างกับการสอนภาษาอังกฤษท่ัวไป (อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธ์ิ. 2544: ออนไลน์) หรือมุ่งเน้นการ

สอนทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน เช่น ทักษะการอ่านเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือ   ในการศึกษา

ค้นควา้จากต ารา หนังสอื วารสาร งานวจิัย และฐานข้อมูลออนไลนจ์ากต่างประเทศ เป็นต้น 

 (ณัฐชยา เฉลยทรัพย์. 2539: 220)  นอกจากนี ้ผลการส ารวจของ ทัตทริยา เรือนค า และยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน 

(2559 :91) ยังพบว่า นักศกึษาและอาจารย์ ร้อยละ 90 เห็นวา่ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนั้น ช่วย

เพิ่มความสามารถให้นักศึกษามีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในตลาดงานอาเซียนได้  ช่วยในการพัฒนาทักษะการท างาน  

ชว่ยให้เข้าใจขั้นตอน เทคนิคและวิธีการท างานในระบบสากล  รวมไปถึงกระบวนการท างานและวัฒนธรรมของเพื่อน

ร่วมงานแต่ละชนชาติในอาเซียน  ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาท่ีมีความเฉพาะไปพัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญใน

สายงานวชิาชีพได้  

อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมขี้อควรค านึงดังต่อไปนี้ 

  1. นิสิตควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษท่ัวไปท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสามารถพัฒนา

ตนเองต่อยอดไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นัสยา ปาติยเสวี ; 

และบริภัทร กิจจาบัญชา. 2553: ออนไลน์)  

  2. นิสิตควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมและฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ กล่าวได้ว่า ทักษะในการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน รวมท้ังความรู้ด้าน
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ค าศัพท์และไวยากรณ์ ถือเป็นพื้นฐานเบื้องตน้ท่ีส าคัญตอ่การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  หากผู้เรียน

ไม่ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีแข็งแรง ก็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จจากการเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้ หรือถ้านิสิตไม่สามารถอ่านบทความง่าย ๆ ก็ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาใน

บทความวิชาการท่ีอ่านได้ (ทัตทริยา เรือนค า; และ ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน. 2559: 91) 

  3. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้มากกว่าการเรียน

ภาษาอังกฤษแบบท่ัวไป เนื่องจากเนื้อหามีความน่าสนใจ มีเนื้อหาเฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประกอบ

อาชีพและสร้างโอกาสการเข้าท างานในหน่วยงานต่าง ๆ (ทัตทริยา เรือนค า; และ ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน. 2559: 90) 

  4. หัวข้อท่ีก าหนดให้เรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท าให้สามารถจูงใจผู้เรียนให้

สนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ จึงน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้(ณัฐชยา เฉลยทรัพย์. 2539: 218)     

 ท้ังนี้ ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ประสบผลส าเร็จนั้น 

ไม่ได้อยู่ในระดับท่ีเท่ากันทุกคน พบว่า ขึน้อยูก่ับความแตกต่างกัน 3 เร่ือง คือ พื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาของแต่ละ

บุคคล  ความเข้มข้นของหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาษา และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ

ครูผู้สอน (ทัตทริยา เรือนค า; และ ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน. 2559: 91) 

การสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา (Bachelor of Arts Program in Information Studies) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ปรับเปลี่ยนมาจากสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งด าเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยอยา่งต่อเนื่อง  การปรับเปลี่ยนดังกลา่วเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  ความเจรญิก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการด าเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศสมัยใหม่ เพราะหลักสูตรสาขาวิชา

สารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือนักสารสนเทศวิชาชีพ เพื่อไปท างานใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ท้ังห้องสมุดยุคใหม่ และครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ แหล่งสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ สถาบัน

การเงิน บริษัทท่ีปรึกษา บริษัททางด้านเทคโนโลยี และบริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ

บุคลากรวิชาชีพสารสนเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ บรรณารักษ์  เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ นักเอกสารสารสนเทศ ผู้จัดการ

เนื้อหาดิจิทัล นักจัดการความรู้ รวมถึง นักจดหมายเหตุ และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ  

 ท้ังนี้  จากงานวิจัยเร่ือง การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อรทัย วารีสอาด; และคนอื่น ๆ. 2560) พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 

กลุ่มรายวิชาท่ีบัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการท างานและชีวิตประจ าวันในระดับมาก ได้แก่ กลุ่ม

รายวิชาภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์  และเมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาท่ี

บัณฑิตน าความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ รายวิชา อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1  อก 203 ภาษาอังกฤษเชิง

วชิาการ 1  สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวชิาชพีสารสนเทศ  เนื่องจาก

ทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ าเป็นในการท างาน  และเป็นท่ีต้องการของตลาดงานใน

สังคมปัจจุบัน  ในกรณท่ีีปฏบัิตงิานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ จะพบวา่ การสื่อสารมีความส าคัญที่สุด

ในงานบริการอ้างอิงและสารสนเทศ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการสื่อสารท่ีเหมาะสม ไมว่่าจะเป็นการ

พูด การเขียน การฟัง การอ่าน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องมีหน้าท่ีในการตอบค าถาม 

ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและชว่ยการค้นคว้าแก่ผู้ใชบ้ริการ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ   
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ผู้ท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีจะมโีอกาสได้รับการจ้างงานและได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมในการ

ท างาน มากกว่าผู้ท่ีมีทักษะทางภาษาไม่เข้มแข็ง  หน่วยงานท่ีประกาศรับพนักงานส่วนใหญ่ จะแนบท้ายเร่ืองทักษะ

ทางภาษาว่า หากมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2552 (อรทัย วารีสอาด; และคนอื่น ๆ. 2552) ท่ีพบว่า ผู้ใช้

บัณฑิตหรือผู้จ้างงานในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ระบุว่า ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการ

รับเข้าท างานในหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลท่ีมีความส าคัญมาก บัณฑิตต้องมี

ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ บัณฑิตต้องมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน   

หากมีทักษะการสื่อสารภาษาท่ีสามหรือหลาย ๆ ภาษา ก็จะมีโอกาสการท างานเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของสมบูรณ์ เจตน์จิราวัฒน์ (2546: 3-4) นักธุรกิจสารสนเทศท่ีกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดงานต้องการบุคลากร

วิชาชีพสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรณารักษ์ท่ีมีลักษณะแปรเปลี่ยนไปจากในอดีต  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ต้องการบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ท่ีกว้าง คือ มีความรู้ท้ังท่ีเรียนจากมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ  ตลอดจนมีบุคลิกภาพและการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษท่ีดี รวมท้ังการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับบุคคลใน

องค์กร  หรือข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การศึกษาความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม

สื่อสาร  ซึ่งจัดโดยส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา ท่ีเสนอวา่ สถาบันการศึกษา

ควรพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตท่ีก าลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และมีทักษะท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา และทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาท่ีบัณฑิตจบมา  (บัณฑิตไทยไม่

อดทน มองเงินเป็นเร่ืองใหญ่. 2548: 12) 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ีกล่าวถึงความส าคัญของทักษะภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดและ

สารสนเทศ ดังเช่น งานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ และคณะ  (2553) ซึ่งประเมินความพึงพอใจและความ

คาดหวังของผู้ใชบั้ณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยา ขอนแก่น โดยพบว่า 

จุดอ่อนของบัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คือ การสื่อสารโดยใชภ้าษาอังกฤษ  ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวังว่าบัณฑิตควรมี

ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี  ส่วนงานวจิัยของ อัญมณี ศรีวัชรินทร์ (2554: 131-132) ศึกษาเร่ือง 

สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่า สมรรถนะส่วนบุคคลของบรรณารักษ์ท่ีตอ้งการพัฒนาในระดับมาก คือ ความสามารถทางด้านการ

สื่อสาร ได้แก่ พูด ฟัง อา่น และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอยา่งดี  เนื่องจากบทบาทของบรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

ตอ้งปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม เพื่อรองรับการสื่อสารและการให้บรกิารตามความตอ้งการของผู้ใชท้ั้งคนไทยและ

คนต่างชาติ  อีกท้ังภาษาอังกฤษถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายงานสารสนเทศท่ัวโลก  

รวมท้ังการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ตีพิมพ์เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ   อีกท้ังผู้ผลิตและผู้

จ าหน่ายสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นหากบรรณารักษ์มีทักษะ

ภาษาอังกฤษท่ีอยูใ่นระดับดี สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ก็จะชว่ยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 ในขณะท่ี งานวิจัยของบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ (2545: ออนไลน์) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความ

คาดหวังของผู้บริหารและบรรณารักษ์ต่อความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ  พบว่า ผู้บริหารและ

บรรณารักษ์มีความคาดหวังว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะควรจะมีทักษะการสื่อสารในด้านการฟังท่ีดี สามารถจับ

ใจความเร่ืองท่ีผู้ใชส้อบถาม และสามารถตอบค าถามได้ถูกตอ้งรวดเร็ว  เนื่องจากปัจจุบันนี ้โลกเปิดกว้างขึ้น ชอ่งทาง
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สืบค้นสารสนเทศมีหลายช่องทาง ผู้ใช้บริการก็มีหลากหลายท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเข้ามาศึกษาและ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารหลักก็คือ ภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิดา 

พรมวงค์ (2554: 210) ศึกษาเร่ือง แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ท่ีพึงประสงค์ในยุค

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ควรได้รับการส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะด้านการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดังนัน้ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (2555; 2560) จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการท างานวิชาชีพสารสนเทศดังกล่าวมาข้างต้น  และ

ด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง พร้อมท้ังเพิ่มรายวชิาใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย สามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ   

 1. การเพิ่มและปรับรายวชิาภาษาอังกฤษบังคับซึ่งเป็นรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  จ านวน 

4 รายวชิา รวม 12 หน่วยกิต ดังนี ้ 

  สศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพสารสนเทศ 1 ( IS 201 EngIish for Information Profession 1)  

  สศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพสารสนเทศ 2 (IS 202 EngIish for Information Profession 2) 

  อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสูอ่าชีพ 1 (ECP 301 English for Career Preparation 1)  

  อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสูอ่าชีพ 2 (ECP 301 English for Career Preparation 2) 

 2. การเพิ่มและปรับรายวชิาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัย ดังนี้ 

  สศ 301 การวจิัยพื้นฐานส าหรับวชิาชพีสารสนเทศ (IS 301 Basic Research for Information Profession)  

  สศ 361 การศึกษาประเด็นปัญหาปัจจุบัน (IS 361 Case Study on Current Issue)  

 3. การเพิ่มและปรับรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ช้ในการจัดเก็บและ

ให้บริการ เชน่  

  สศ 222 การจัดการความรู้ (IS 222 Knowledge Management)   

  สศ 246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (IS 246 System Analysis and Design) 

    สศ 344 การวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น (IS 344 Introduction to Data Analysis)   

  สศ 346 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่เบือ้งต้น (IS 346 Introduction to Big Data Analytics)   

 4. การเพิ่มรายวชิาในกลุ่มรายวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ ดังนี้ 

  สศ 472 โครงงานอาชีพ (IS 472 Professional Project)   

  สศ 473 สหกิจศกึษา (IS 473 Co-operative Education) 
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 สรุปรายวิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดให้นิสิตเรียน  

 นสิิตมโีอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษตลอด 4 ปี จ านวน 6 รายวชิา รวม 18 หนว่ยกิต ดังรายละเอยีด 

ตอ่ไปนี ้

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วชิาพื้นฐาน) รวม 6 หนว่ยกิต รายละเอยีดดังนี้ 

รหัสและรายวิชา 

      

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     

SWU 122 English for Effective Communication 1 

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 1  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัด การฟังและการพูด โดย

ใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอก

ห้องเรียน 

รหัสและรายวิชา 

      

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     

SWU 122 English for Effective Communication 2   

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัด การอ่านและการเขียน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายท้ังในและนอก

ห้องเรียน 

   

  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   2.1 รายวชิาภาษาอังกฤษบังคับ รวม 12 หนว่ยกิต 

รหัสและรายวิชา 

      

สศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1   

IS 201 EngIish for Information Profession 1 

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวิชาชีพสารสนเทศ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาส าหรับวชิาชีพตอ่ไป 
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รหัสและรายวิชา 

        

สศ 202 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 2   

IS 202 EngIish for Information Profession 2 

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศกึษาดว้ยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวิชาชีพสารสนเทศในระดับท่ีสามารถ

น าไปใชใ้นการศึกษาค้นควา้ได้ลึกซึ้งย่ิงขึ้น 

รหัสและรายวิชา 

     

อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 1    

ECP 301 English for Career Preparation 1 

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาท่ี 2  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ศกึษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใชโ้ครงสร้างภาษา และค าศัพท์ท่ี

ใช้ในการสื่อสารนานาชาติท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัด

ระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ

(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) 

รหัสและรายวิชา 

      

อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2    

ECP 302 English for Career Preparation 2 

ระดับชั้นปี  นสิิตชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศกึษาท่ี 1  

หน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

และเวลาศึกษา 4 คาบตอ่สัปดาห์ รวมท้ังกิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา  

ค าอธบิายรายวิชา ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอา่น การใชโ้ครงสร้างภาษาที่ซับซ้อน และ

ค าศัพท์ในบริบทของการสื่อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ท่ีสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Test of English for International 

Communication หรือ TOEIC)  
 

 ความส าคัญของกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมีการใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ซึ่งคล้ายกับสื่อการ

สอนในรายวชิาท่ัวไป  ท้ังนี้ พบว่า สื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการสอนภาษาอังกฤษ คือ ภาพยนตร์ เนื่องจากเป็น

เคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบ ซึ่งสามารถสร้างความเร้าและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากกว่าสื่อประเภทอื่น  

จากงานวิจัยของ อนามัย ด าเนตร (2561: 3189-3209) เร่ือง ผลการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ร่วมสมัย

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์  ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบวา่ ภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษเป็นสื่อประเภท

เสียงและภาพท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเป็นภาษาพูดของเจ้าของภาษาท่ีใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ท าให้นิสิตได้เรียนรู้ส าเนียง 
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(Accents) และการเน้นน้ าหนักเสียง (Stress) ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  รวมท้ังท าให้นิสิตสนุกสนานและเพลิดเพลินในการ

เรียนภาษาอังกฤษ  ตลอดจนสามารถเรียนรู้ถึงข้อคิดและปรัชญาท่ีสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวันได้  นอกจากนี้ จาก

การสัมภาษณ์นิสิต ยังพบว่า นิสิตทุกคนชอบรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพยนตร์ร่วมสมัยภาษาอังกฤษ เพราะรู้สึก

สนุกสนาน ไม่เบ่ือ ไม่เครียด เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้  ท าให้การเรียนไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค 

ตลอดจนค าศัพท์ใหมม่คีวามนา่สนใจ กระตุน้ให้เกิดความรู้สกึอยากเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเตมิ 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ นิสิต

นักศึกษาส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่หลากหลาย  ดังผลงานวิจัยของ จงกิจ วงษ์พินิจ และคณะ (2558: 56-58) เร่ือง 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้โครงการการอบรมวิทยากรแกนน าการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่า 

นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับมากที่สุดคือ ไม่กล้าพูดเพราะกลัวไม่

ถูกหลักไวยากรณ์ (ร้อยละ 90)  รองลงมา คือ รู้ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษไม่มากพอ  (ร้อยละ 80)  และ  

กลัวออกเสียงไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 70)  ท้ังนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นิสิต

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง  มีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น  สามารถใช้ค าศัพท์ส านวนได้คล่องแคล่ว ไม่มี

เขินอาย  มีภาวะผู้น าในการพูดน าในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างราบร่ืนและเป็นธรรมชาติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรม

ดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมท้ังพัฒนาภาวะผู้น า และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้

ภาษาอังกฤษได้  นอกจากนี้นิสิตยังให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการท่ี

มีประโยชน์ และสามารถช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี   ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการสอนภาษาตา่งประเทศ ท่ีระบุว่า “กิจกรรมเป็นหัวใจของการสอนภาษา” (จงกิจ วงษ์พินิจ; และคนอื่น ๆ. 2558:  

14-15)  ท้ังนี้ สุมติรา อังวัฒนกุล (2540: 121-196) ระบุวา่ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษามปีระโยชนม์ากดังนี้  
 

 1. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการใชภ้าษา  

 2. กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา 

 3. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ  

 4. กิจกรรมช่วยสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่าง

ผู้เรียนกับครูผู้สอน  
 

 ในขณะท่ีผลการวิจัยของ ปวีณาการณ์ พลหาญ (2562: 153-154) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า นักศึกษามีพื้น

ฐานความรู้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันมาก อีกท้ังนักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้หรือฝึกฝนด้วยตนเอง  

และขาดการฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนท่ีเหมาะสม  แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีทัศนคติท่ีดี

ต่อการเรียนภาษาอังกฤษหรือตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษต่อวิชาชีพบรรณารักษ์หรือครู

บรรณารักษ์  และยังพบวา่ “กลวิธีการเรยีนภาษาที่ใชเ้พิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษท่ัวไปนอกชัน้เรียน” เป็นการส่งเสริม

และเปิดโอกาสให้นิสิตมีเวลาฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระโดยไม่มีแรงกดดันจากครูผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้น

เรียน  ดังนัน้นิสิตนักศึกษาจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์จรงิหรือสภาพแวดลอ้มรอบตัวกับวทิยากรซึ่งมีประสบการณ์สูงในการจัดกิจกรรมและการสอน ส่วนใหญ่

จะจัดในรูปของโครงการหรือค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ซึ่งเน้นการฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในบรรยากาศ

ท่ีเอื้อตอ่การจัดกิจกรรมทางภาษา  ครูจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใชภ้าษามากท่ีสุด  ครูเป็นผู้ท่ีพูดนอ้ยท่ีสุด (เฉลียวศรี 

พบูิลชล, 2535 : 30)  การจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษถือวา่เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับและเป็น
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ท่ีนิยมมาก เนื่องจากประสบความส าเร็จท้ังในการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  การสร้าง

เสริมความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า   ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดเสวนาของ

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ระหวา่งคณาจารย์และนิสิต

ชั้นปีท่ี 4 ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เมื่อวันท่ี 3 

กุมภาพันธ์ 2559  โดยนิสิตเสนอแนะให้จัดค่ายภาษาอังกฤษหรือกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิอย่างสม่ าเสมอ

และจากผลการประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2560  บัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาไปแล้ว เสนอให้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพราะมีประโยชนต์่อการท างาน (อรทัย วารี

สอาด และคนอื่น ๆ 2560)   

 แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

 ครูผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษควรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม จึงจะประสบ

ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการจัด ท้ังนี้ สุจิตรา สวัสดิวงษ์ (2540: 47-54) ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม

เสริมทักษะภาษาอังกฤษไว้ดังน้ี 

 1. สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง สนุกสนาน และไมต่งึเครยีด 

 2. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ โดยเน้นการใช้ทักษะภาษาทุกด้าน คือ ฟัง พูด 

อา่น และเขียน  

 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 4. เปิดรับข้อมูลย้อนกลับเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขส าหรับการจัดกิจกรรมคร้ังหน้า 

  ส่วนการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษนั้น ควรมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากกิจกรรมในชัน้เรียนปกต ิ

อาจจัดเป็นค่ายกลางวัน (1 วัน) หรือค่ายค้างคืน (พักค้างแรม 1 คืน หรือหลายคืน)  ที่ส าคัญคือ ไม่ควรเน้นวิชาการ 

เพราะจะท าให้ผู้เรียนเบ่ือหน่ายและมีทัศนคติในแง่ลบต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้ เฉลียวศรี พบูิลชล (2535: 30) 

ระบุว่า การจัดค่ายภาษาอังกฤษมจีุดมุ่งหมายหลักเพื่อ 

  1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในสถานการณจ์รงิ  

  2. เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษในชัน้เรียนเป็นบรรยากาศนอกห้องเรียน 

  3. เพิ่มพูนความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ (Fluency) เนื่องจากผู้ เรียนได้เรียนรู้การใช้

ภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว 

  4. สร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานซึ่งแตกตา่งจากการเรียนในชัน้เรียนปกติ 

 เฉลียวศรี พิบูลชล (2535: 30) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษท่ีจัดในรูปแบบค่าย

ภาษาอังกฤษ ควรมลีักษณะดังต่อไปนี้ 

  1. เป็นกิจกรรมท่ีสะดวกต่อการจัดนอกเวลาเรียน เชน่ กิจกรรมท่ีต้องใชส้ถานท่ีหรือใชเ้สียงดัง 

  2. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การฝึกความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใชภ้าษา

อย่างอสิระมากท่ีสุด 

  3. เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจะพูดน้อยท่ีสุด 

  4. เป็นกิจกรรมท่ีใชอุ้ปกรณน์อ้ยท่ีสุดหรือไมใ่ชอุ้ปกรณใ์ด ๆ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมนอกสถานท่ี 

  5. เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน  

  6. เป็นกิจกรรมท่ีใชป้ระโยชนจ์ากสถานท่ีมากที่สุด 
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  ดังนัน้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญและแนวทางของ

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าว  และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่าง

ตอ่เนื่องสม่ าเสมอ ตัง้แตปี่การศึกษา 2559 จ านวน 2 โครงการ คือ  1) โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  2) โครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

 1. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีจัดเพื่อบูรณาการ

กับรายวิชา สศ 201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ 1 (IS 201 English for Information Profession  1) โดยจัด

ให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 2 เพื่อพัฒนานสิิตให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  มีความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มมากขึน้ มุง่เนน้การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารในด้าน

ตา่ง ๆ โดยแบ่งนสิิตเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 4 กลุ่ม หมุนเวยีนเข้าร่วมกิจกรรม 4 ประเภท คือ ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ

ในชีวติประจ าวัน  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการใช้ชวีิตในมหาวทิยาลัย  ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษใน

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  และทักษะการน าเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้นิสิตได้

เรียนรู้หรือฝึกทักษะภาษาผ่านกิจกรรมและมีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษมากขึน้ และท ากิจกรรมร่วมกันท้ัง 4 กลุ่ม ใช้

เวลาจัด 2 วัน  ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้วยแบบประเมินผลทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากการน าเสนองาน

และสังเกตพฤตกิรรมของนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ  ผลการประเมินโดยรวม พบวา่ นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีคะแนนการ

สอบวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ มากกวา่ร้อยละ 80  ท้ังนี้ นิสิตได้กล่าวถึงสิ่งประทับใจจาก

การเข้าร่วมกิจกรรม ดังสรุปตอ่ไปน้ี 
 

สิ่งประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ชว่ยสร้างความรู้สกึดี ๆ ตอ่การเรียนภาษาอังกฤษ   

 มคีวามกล้า ความมั่นใจที่จะใชภ้าษาอังกฤษมากขึน้ รู้สกึสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 ได้รับแรงบันดาลใจท าให้อยากเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

 ได้เรียนรู้จากสถานการณท่ี์อาจเกิดขึ้นจรงิ  

 สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวัน  

 ได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ  

 ได้รู้ว่าภาษาอังกฤษและคนต่างชาติไมน่า่กลัว รู้สกึผ่อนคลายเวลาสนทนากับเจ้าของภาษา  

 ได้ฝึกการท างานเป็นทีม  

 ตอ้งการให้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษทุกป ีและจัดส าหรับนสิิตรุ่นตอ่ไป เพราะเป็นกิจกรรม

มปีระโยชนม์าก 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมในโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

 2. โครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  หากนิสิตมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

หรือดีมาก ก็จะได้เปรียบในเร่ืองของโอกาสการได้งานท า เนื่องจากพบว่า หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนได้ก าหนด

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการรับสมัครงาน  โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต

ชั้นปีท่ี 4 หรือชั้นปีสุดท้าย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการท างานให้นิสิตท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาเพื่อการเตรียมตัว

ประกอบอาชพีในอนาคต  ด้วยการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน  สร้างความเชื่อมั่น

ในตนเอง สร้างทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีแนวปฏิบัตท่ีิดีส าหรับน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองให้

สามารถสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานอื่น ๆ ได้ตามเกณฑ์การรับสมัครงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ใช้เวลาจัด

กิจกรรม รวม 4 วัน  ลักษณะของกิจกรรมท่ีจัด คือ ด าเนินการจัดบรรยาย แนะน าเทคนิคการท าข้อสอบ  กลวิธีการฟัง

และการอ่าน  ฝึกท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน  เฉลยและอธิบายค าตอบนอกจากนี้ ยังมีการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษท้ังก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ และทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษ  ส่วนการประเมินผลกิจกรรม ก าหนดให้นิสิตท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รวมถึงสังเกตพฤติกรรม

ของนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ผลการประเมินโดยรวม พบวา่ นสิิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษหลัง

เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 80  โดยนิสิตพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เนื่องจากได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการท าแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษ และได้กลวิธีในการท าแบบทดสอบจากวทิยากรท่ีเชี่ยวชาญ  ท้ังนี้ นิสิตได้กล่าวถึงสิ่งประทับใจจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม ดังสรุปตอ่ไปนี้ 
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สิ่งประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน  

 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น  รวมถึงเทคนิคการท าข้อสอบ แนวข้อสอบ และวิธีท าความเข้าใจค าถาม 

ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้จริงในการสอบ  

 อาจารย์ผู้สอนใจดีและให้ความรู้แกน่สิิตด้วยใจจริง ๆ  สามารถถามค าถามได้อย่างสบายใจ ท า

ให้อยากเข้าร่วมกิจกรรม 

 ประทับใจการสอนของวทิยากร ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีตอ่การสอบภาษาอังกฤษ  

 ได้รู้ข้อด้อยของตนเองเมื่อท าแบบทดสอบ ได้กลยุทธ์ในการท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 

ส่งผลให้ท าคะแนนสูงขึ้นได้ เช่น ช่วยให้ทราบจุดอ่อนในการเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง นั่น

คือ ไมท่ราบความหมายของค าศัพท์  

 ได้รับความสนุกสนานจากการเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ  

 ได้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้  

 สามารถพัฒนาทักษะการฟังได้มากขึ้น โดยจับประเด็นเนื้อหาได้  

 ได้กลวธีิการดูประเภทของค าศัพท์ ซึ่งชว่ยให้ท าข้อสอบได้เร็วและง่ายขึน้ 

 ท าให้รู้สกึดีกับภาษาอังกฤษมากขึน้ และมีก าลังใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ดีย่ิงขึ้น  

 ท าให้อยากฝึกฝนภาษาอังกฤษดว้ยตนเองเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  

 มกี าลังใจและความมั่นใจในการสอบ  

 ชว่ยจุดประกายความคดิในการมุง่มั่นฝึกภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้  

 ได้ทราบความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบมาตรฐาน และมีโอกาสได้ฝึกท าขอ้สอบจ านวนมาก  

 ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ มากขึ้น  
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ภาพที่ 2 กิจกรรมในโครงการเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

 

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษอาจจัดในรูปของการแนะน าแหลง่สารสนเทศหรือ 

แหลง่เรียนรู้ท่ีนิสติสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองซึ่งมีหลากหลายในปัจจุบัน ดังเชน่ 

  1.  ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ห้องสมุดประชาชน  หอสมุดแห่งชาติ

ห้องสมุดเฉพาะ เป็นต้น 

  2.  Youtube  แหลง่รวมภาพยนตร์และวิดโีอ 

  3.  Podcast  รูปแบบไฟล์เสียงเผยแพร่ทางออนไลน์หรือรายการวิทยุออนไลน์ ฟังผ่านอินเทอร์เน็ต 

สามารถฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลา เช่น Plain English, Ted Talks Daily, Speak English Now เป็นต้น 

  4.  VOA Learning English  เว็บไซต์ของ Voice of America 

  5 .  Learn ingApps.org   เป็นระบบการเรียนการสอนบนเว็บ Web 2.0 ประกอบด้วยบทเรียน

กิจกรรม แบบฝึกหัด และเกม 

  6.  CHULA MOOC (https://mooc.chula.ac.th/) เป็นคอร์สเรียนออนไลนข์องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ซึ่งเปิดให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จ ากัดบุคคล สถานท่ี และเวลา อีกท้ังมีหลากหลายวิชา ในส่วน

รายวชิาภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา มหากาพย ์อังกฤษ อัพเกรด :ศัพท์ทะลุ อา่นทะลวง 

  7. WWOOf เป็นเว็บไซต์รับสมัครจิตอาสา หรือท่ีเรียกว่า หมาป่า (WWOOFer) เพื่อหาประสบการณ์

ใหม่ ด้วยการเดินทางไปใช้ชีวิตเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในไร่เกษตรอินทรีย์ตามประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 

โดยใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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บทสรุป 
 เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคม ตลาดงาน และวิธีการท างานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมท้ัง

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญมากในสังคมไทย โดยเฉพาะในการเรียนการสอนระดับ 

อุดมศึกษา มีหลายแห่งท่ีเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งรวมไปถึงภาษาท่ีสาม ท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย เป็นต้น  ดังนั้นนอกจากความรู้พื้นฐานในวิชาชีพสารสนเทศแล้ว นิสิตยัง

จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัล  ท้ังนี้นิสิตสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองไม่ว่าท่ีใดหรือเวลาใดในรูปแบบท่ีเรียกว่า “Anywhere, Anytime”  อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษยังคงเป็น

ภาษาสากลท่ีใช้สื่อสารระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กร หรือบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน  มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อรับเข้าท างานหรือยื่นคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล โดยก าหนดเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งในการรับสมัครงาน  ผู้สมัครต้องมีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษครบท้ัง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับท่ีสื่อสารได้อย่างดี  ผู้ท่ีสามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้ จะมี

โอกาสได้งานมากกว่าคนท่ีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย แต่ขาดทักษะการเขียนและอ่าน 

ก็จะท าให้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาหรือสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการท างานและศึกษาต่อ  

ท้ังนี ้มีงานวิจัย พบวา่ การเรียนในรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาได้มากกว่าการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป  เนื่องจากตัวเนื้อหาท่ีเรียนท่ีมีความน่าสนใจ  มีความ

เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวเนื่องและเอื้อต่อการน าไปใชใ้นการประกอบอาชพี และเพิ่มโอกาสในการเข้าท างานในหน่วยงานต่าง 

ๆ (ทัตทริยา เรือนค า; และ ยุทธศักดิ์ ชื่นใจชน. 2559: 90)  อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ในระดับดี และสามารถสื่อสารเบื้องต้นหรืออ่านบทความง่าย ๆ ได้ ก็จะช่วยเสริมหรือต่อยอดสู่การอ่านเนื้อหาท่ีเป็น

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถน าเสนอความคิดต่อบริบทการท างานในวิชาชีพ

ได้ (Tsao. 2011: 125) 

  ดังนั้นหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ จึงควรให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในชั้นเรียนปกติและกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้าง

บรรยากาศการเรยีนรู้  มีความสนุกสนาน  ไมน่่าเบ่ือ  ไม่เคร่งเครียด  น่าประทับใจ  เนน้การเรียนภาษาท่ีเป็นไปอยา่ง

ธรรมชาติ  รวมท้ังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  พัฒนาภาวะผู้น า  สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้  

ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกทักษะด้วยตนเองนอกชั้นเรียนอย่างจริงจัง  ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของปวีณาการณ์ พลหาญ (2562: 153-154) ท่ีพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษหรือฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนอกชัน้เรียนเป็นอยา่งมาก  เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสได้ฝึก

ปฏิบัติอย่างอิสระ ไม่มีแรงกดดันจากครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน  ถือเป็นวิธีการท่ีดีมากส าหรับการเรียนภาษา 

นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ อินเทอร์เน็ต  เกม และชุดฝึกภาษา เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการมีงานท าเมื่อจบการศึกษา  ตลอดจนการ

น าไปใชใ้นการท างานในองค์กรหรือหนว่ยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาการคดิวิเคราะห์ในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

Development of Analytical Thinking in Social Literature Course by Using 

Group Dynamics 
 

ทรงภพ ขุนมธุรส1*และ อนุชา กอนพ่วง2
 

Songphop Khunmathurot1* and Anucha Kornpuang2 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ได้แก่  1) เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุ่มของนิสิต  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน 

จ านวน 36 คน ท่ีได้รับการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและ

สถิตท่ีิใช ้ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19 

และผู้เรียนท่ีได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และผลการศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม  

มคีะแนนอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( x ̄ = 4.16) 
 

ค าส าคัญ:   การพัฒนาการคิดวิเคราะห์, วรรณกรรมกับสังคม, กระบวนการกลุ่ม 

                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบรหิารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Thai Language Program, Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
2 Educational Administration Program, Department of Educational Administration and Development, Naresuan University, Phitsanulok Province 65000 
*Corresponding author e-mail: songphop.kh@gmail.com 
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Abstract  
 The purposes of this research were to research 3 forms:  1) to develop the analytical thinking of the 

students in Social Literature Course by using group dynamics,  2) to study group behavior of students, and 3) to 

study the students’ satisfaction with learning by using group dynamics. The sample group was the sophomores 

majoring in Thai, Faculty of Education, Naresuan University, 1st semester, academic year 2019, 1 classroom 

consisted of 36 students chosen by purposive sampling. The research instruments were learning management 

plans using group dynamics, group behavior observation form, and satisfaction questionnaire. Data analysis and 

statistics used were percentage and mean (x ̄), and standard deviation (S.D).  

 Analytical thinking development results found that 7 students had the scores below the criteria of 80 

percent, representing 19 percent.  Additionally, 1 student had the scores below the criteria, representing 3 

percent. The result of the group behavior development study had a good score and the result of the study of the 

overall students' satisfaction was at the high level (x ̄ = 4.16). 
 

Keywords:   Analytical thinking development, Social literature course, Group dynamics 
 

บทน า 
 การเรียนการสอนรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา รูปแบบของ

วรรณกรรม แนวคิดหรือภาพสะท้อนของสังคมและการเมอืงไทยจากวรรณกรรมประเภทตา่ง ๆ ในแตล่ะยุคสมัย และ

วเิคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหวา่งวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง จากค าอธิบายรายวิชาดังกล่าวจะเห็น

ได้ว่า ผู้เรียนจะต้องได้ฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ อธิบายในประเด็นอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณกรรมกับสังคมและการเมืองจากการอ่านวรรณกรรม สรุป และอภิปรายผลได้ ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอนใน

รายวิชาดังกล่าว เมื่อภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบรรยายและการ

สั่งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยผู้สอนสังเกตเห็นว่า ผู้เรียนมคีะแนนจากการวเิคราะห์วรรณกรรมกับสังคมแบบงานกลุ่ม

ค่อนข้างดีกว่างานเดี่ยว และเมื่อมีการทดสอบจะมีผู้เรียนท่ีท าคะแนนได้สูงกับผู้เรียนท่ีท าคะแนนได้ค่อนข้างต่ า 

โดยเฉพาะคะแนนในสว่นของการคิดวเิคราะห์วรรณกรรม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์วรรณกรรมได้ 

ท าให้ผู้วจิัยจึงคดิหาวธีิการเรียนการสอนเพื่อท่ีจะพัฒนาการคิดวเิคราะห์ให้ผู้เรียนในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคมในปี

การศึกษาถัดไป 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดี อาทิ การตั้งค าถาม การจัด

กิจกรรม กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการใช้กระบวนการกลุ่ม จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีการช่วยกันคิด 

วเิคราะห์ อธิบาย สรุป และอภิปรายได้อย่างดีกว่ากระบวนการเดี่ยว เนื่องจากการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถใน

การแยกแยะส่วนยอ่ย ๆ ของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือเนื้อเร่ืองตา่ง ๆ วา่ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายคืออะไร 

และส่วนย่อย ๆ ท่ีส าคัญในแต่ละเหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง สามารถอธิบายในประเด็นหรือ

องค์ประกอบของข้อมูลท่ีศึกษาได้อยา่งครอบคลุมและสามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูล

ท่ีได้จากการศึกษาด้วย (สุวิทย์ มูลค า, 2547) จากนิยามความหมายนี้จะเห็นได้ว่า การคิดวิเคราะห์จะต้องมี

องคป์ระกอบโดยแบ่งออกเป็น 4 ประการ (เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546) ได้แก่   
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1) ความสามารถในการตีความ (Interpretation) อันหมายถึง การพยายามท าความเข้าใจ และให้เหตุผลกับ

เร่ืองท่ีต้องการจะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายท่ีไม่บอกอย่างตรงไปตรงมาของเร่ืองนั้น ๆ เป็นการสร้างความเข้าใจ

ตอ่เร่ืองท่ีต้องการจะวเิคราะห์ เรียกวา่เป็นการสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลหรือเร่ืองราวท่ีปรากฏและน ามา

คิดวิเคราะห์ เกณฑ์การคิดวิเคราะห์หรือการตัดสินของแตล่ะคนยอ่มสร้างขึน้อาจท าให้การตีความแตกตา่งกันได้ตาม

ความรู้ ประสบการณ์ และค่านิยมของแตล่ะบุคคล  

2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ การจะคิดวิเคราะห์ได้ดีจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ

พื้นฐานในเร่ืองนั้นๆ ด้วย เพราะความรู้จะชว่ยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเร่ือง

นัน้เกี่ยวข้องกับอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ รู้วา่ผลท่ีเกิดขึ้นจะเป็นเชน่ไร การวิเคราะห์ในเร่ือง

นัน้ ๆ จะไมส่มเหตุสมผลหากผู้วิเคราะห์ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ ๆ  

3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมีองค์ประกอบ ทั้งสามนี้ร่วมด้วยคือ 

ต้องเป็นคนท่ีช่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลางสิ่งท่ีดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้อง

เป็นคนชา่งสงสัยเมื่อเห็นความผิดปกติ หยุดพจิารณา คิดไตร่ตรอง และตอ้งเป็นคนชา่งถาม ชอบตั้งค าถามกับตัวเอง

และคนรอบข้างเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ เพื่อน าไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับเร่ืองนัน้ ๆ การตัง้ค าถามจะน าไปสู่การสบืค้น 

และท าให้เกิดความชัดเจนในประเด็นท่ีต้องการวิเคราะห์ โดยการตั้งค าถามจะยึด 5 W 1 H อันได้แก่ ใคร (Who) ท า

อะไร (What) ท่ีไหน (Where) เมื่อไร (When) ท าไม (Why) อย่างไร (How) ค าถามเหล่านี้อาจไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกข้อ 

เพราะการต้ังค าถามมีจุดมุง่หมายเพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นท่ีเราต้องการวเิคราะห์เท่านัน้  

4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องมีความสามารถในการหา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถหาค าตอบได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้เกิดเร่ืองราวนั้นๆ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

เกีย่วข้องกันอย่างไร ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง อะไรเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหามี

อะไรบ้าง ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการใช้สมองในการคิดอย่างมีเหตุผล เชื่อมโยงกับเร่ืองราวต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้น 

 จากค านยิามและองคป์ระกอบของการคิดวเิคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นวา่กระบวนการกลุม่ (Group Dynamics) 

เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และโต้ตอบกันอย่างเสรีกับสมาชิกแต่ละกลุ่ม 

ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้คิด ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในของสมาชิกแต่ละคนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโต้ตอบกัน

ภายในกลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้คอยสรุปและเป็นผู้น าการอภิปรายเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

คิดวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ ซึ่งค าตอบที่ได้มานั้นเกิดจากการชว่ยกันแก้ปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชกิในกลุ่ม

จะใชค้วามรู้ความสามรถของตนในการคดิวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย นั่นคือการวเิคราะห์วรรณกรรม

กับสังคมนั่นเอง นอกจากนี้กระบวนการกลุ่มยังชว่ยให้สมาชิกแต่ละคนปรับตัวเข้าหากัน สามารถท างานร่วมกัน และ

ด้วยเวลาอันจ ากัดและเพ่ือผลการเรียนในรายวชิาจะชว่ยให้สมาชกิในกลุ่มชว่ยกันแสดงความคดิเห็นออกมาและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอนแล้วนั้น ยังเป็นการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดความ

สนุกสนาน การช่วยกันระดมสมอง และความร่วมมอืกันในการท างานให้ส าเร็จในระยะเวลาท่ีจ ากัด 

 ทิศนา แขมมณี (2558) กระบวนการกลุ่มจะเร่ิมตั้งแต่การท่ีสมาชิกเร่ิมเข้าร่วมกลุ่ม ท าให้เกิดบทบาท

เนื่องมาจากอิทธิพลของสมาชิกในกลุ่ม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดขีึน้หรือเลวลง ซึ่งก็ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น การจัดการ ความร่วมมอืร่วม

ใจของสมาชิก ปัจจัยเหล่านี้ย่อมท าให้กระบวนการกลุ่มได้พัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั้นเรียกว่า “พลวัตรของ



 2474  

 

-Proceeding- 

กลุ่ม” (Group  Dynamics) หรือกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ 1) ขั้นสลายพฤติกรรม 2) สรา้ง

มนุษยส์ัมพันธ์ 3) สรา้งสรรค์ 4) การระดมความคิด 5) การประเมินผล   

 นอกจากนี้ คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2540) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ตอ้งปฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

1. ขั้นน า เป็นการสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนการสอน การจัดสถานท่ี 

การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย แนะน าวธีิด าเนนิการสอน กตกิาหรอืกฎเกณฑ์การท างาน ระยะเวลาการท างาน 

2. ขั้นสอน เป็นขั้นท่ีผู้สอนลงมือสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม  ๆ เพื่อให้ เกิด

ประสบการณ์ตรง โดยท่ีกิจกรรมตา่งๆ จะตอ้งคัดเลอืกให้เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองในบทเรียน  

3. ขั้นวิเคราะห์ เมื่อด าเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แล้ว จะให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการท างานร่วมกัน โดยวิเคราะห์

ประสบการณ์ท่ีได้รับจาการท างานกลุ่มให้คนอื่นได้รับรู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของกันแนะกัน ช่วย

ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และมองเห็นปัญหาและวิธีการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การท างาน เป็นการถา่ยโอนประสบการณ์การเรียนท่ีด ี 

4. ขั้นสรุปและน าหลักการไปประยุกตใ์ช ้ผู้เรียนสรุป รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่ โดยผู้สอนจะกระตุ้น

ให้แนวทางเพื่อหาข้อสรุป จากนั้นน าข้อสรุปท่ีค้นพบจากเนื้อหาวิชาท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและน า

หลักการท่ีได้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงตนเอง และเกิดประโยชนต์อ่สังคมตอ่ไป 

5. ขั้นประเมนิผล เป็นการประเมินผลวา่ ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุง่หมายมากนอ้ยเพยีงใด โดยจะประเมินท้ัง

ด้านเนื้อหาวิชาและด้านกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ประเมินด้านมนุษย์สัมพันธ์และผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม เช่น ผลการ

ท างาน ความสามัคคี คุณธรรม ความสัมพันธ์ในกลุ่ม การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี, 

2558) มดีังนี้ 

1. การให้ผู้ เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้สอนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส

ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง จะชว่ยให้การเรียนรู้มีความหมายและมปีระโยชนต์อ่ผู้เรียนย่ิงขึ้น 

2. การให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการท างานร่วมกัน ซึ่งสามารถประเมินผลได้ 2 ลักษณะ คือ

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกลุ่ม และการประเมินผลความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

บทบาทของผู้สอนในการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มดีังนี้ 

1. มคีวามเป็นกันเอง เห็นอกเห็นใจผู้เรียน สร้างบรรยากาศท่ีดตีอ่การเรียน ให้ก าลังใจ สนทนา และซักถาม 

2. พูดน้อย และจะเป็นเพยีงผู้ประสานงาน แนะน า ชว่ยเหลอืเมื่อผู้เรียนต้องการเท่านัน้ 

3. ไมช่ี้น าหรอืโน้มนา้วความคิดของผู้เรียน 

4. กระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดความกระตอืรือร้นในการท างานและแสดงออกอยา่งอิสระ  

5. สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สรุปผลและประเมินผลการกระท างานให้เป็นไปตามจุดมุ่ งหมายท่ี

วางไว ้

จากค านิยามกระบวนการกลุ่ม ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม และบทบาทของผู้สอนท่ีใช้กระบวนการกลุ่ม

ข้างตน้ ผู้วิจัยเห็นว่า จะชว่ยพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์ของนิสติในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคมได้ อกีทัง้ยังเป็นการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเชิง

ทดลองในชัน้เรียน เพื่อพัฒนาการคิดวเิคราะห์ของนิสิตในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม และ
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-Proceeding- 

ศกึษาพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาการคิดวเิคราะห์ของนสิิตในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่ม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุม่ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

1. นิสติท้่เรียนร้้โดยใช้กระบวนการกล่้ม มพีัฒนาการทางการคิดวเิคราะห์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นสิิตมคีะแนนพัฒนาการของพฤตกิรรมกลุ่มอยู่ในระดับดี 

3. นสิิตมคีวามพงึพอใจที่มตีอ่การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มอยูใ่นระดับมาก 
 

วธิีวทิยาการวิจัย 
 ผู้วิจัยขออธิบายวธีิวิทยาการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 

ห้องเรียน จ านวน 36 คน ที่ได้รับการเลอืกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 ตัวแปรตาม ได้แก่  

1. ความคิดวิเคราะห์ของนสิิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 ที่เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

2. พัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มของนิสติสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 

3. ความพึงพอใจของนสิิตท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทย ช้ันปีท่ี 2 คณะศกึษาศาสตร์ จ านวน 6 แผน ได้แก่ 

     แผนที่ 1 เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับวรรณกรรม 

     แผนที่ 2 เร่ืองความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับสภาพสังคมและการเมอืงไทย 

     แผนที่ 3 เร่ืองการศึกษาบริบทของวรรณกรรม 

     แผนที่ 4 เร่ืองทฤษฎีส าคัญท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมกับสังคม 

     แผนท่ี 5 เร่ืองแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวรรณกรรมกับสังคม 

     แผนที่ 6 เร่ืองการศึกษากระบวนทัศน์เชงิสังคมในวรรณกรรม 

  2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และแบบอัตนัย 

จ านวน 2 ข้อ 

  3. แบบสังเกตพฤตกิรรมกลุ่มของนิสติท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุม่ 
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-Proceeding- 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ค าชี้แจง : สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม แล้วขีด √  ลงในชอ่งท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าท่ีกันอยา่งเหมาะสม    

2 ความร่วมมอืกันท างาน    

3 การแสดงความคดิเห็น    

4 การรับฟังความคิดเห็น    

5 ความมีน้ าใจชว่ยเหลอืกัน    

รวม  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏบัิตหิรือแสดงพฤตกิรรมอยา่งสม่ าเสมอ ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏบัิตหิรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ ให ้   2    คะแนน 

 ปฏบัิตหิรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้   1    คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ด ี

8 - 11 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนสิิตท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุม่ 

มคีะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1.00-1.50 คะแนน  นอ้ยท่ีสุด 

1.51-2.50 คะแนน  น้อย 

2.51-3.50 คะแนน  ปานกลาง 

3.51-4.50 คะแนน  มาก 

4.51-5.00 คะแนน  มากที่สุด 
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-Proceeding- 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 1. ชี้แจงและอธิบายเนื้อหา วัตถุประสงค์ของรายวชิา และวธีิการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการ

กลุ่มให้แก่นิสติกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ท าแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวเิคราะห์กอ่นเรียนกับนสิิตกลุ่มเป้าหมาย 

 3. ด าเนินการสอนนิสิตกลุ่มเป้าหมาย โดยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ

พัฒนาการคิดวเิคราะห์ในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคม จ านวน 6 แผน แผนละ 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ 

 4. ให้คะแนนนสิิตด้วยการสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  

 5. ท าการทดสอบทักษะการคิดวเิคราะห์หลังเรียนกับนสิิตกลุ่มเป้าหมาย 

 6. นิสิตท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มตีอ่การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 7. เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อประมวลผล 

8. สรุปและอภิปรายผล 

9. น าเสนอผลการวจิัย  
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์รายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนิสิตสาขาวิชา

ภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการทดสอบก่อนเรียน พบว่า นิสิตได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์

ร้อยละ 70 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนการทดสอบหลังเรียน พบว่า นิสิตได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 

70 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 แสดงว่าการใช้กระบวนการกลุ่มช่วยให้นิสิตสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ใน

รายวชิาวรรณกรรมกับสังคมได้ 

 2. ผลการศึกษาพัฒนาการพฤติกรรมกลุ่มรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนิสิต

สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า มีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

(อยู่ในช่วงคะแนน 12-15) 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม ของนิสิตสาขาวชิาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมของความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (x ̄ = 4.11, S.D = 0.69) ด้านความพึงพอใจท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน (x ̄ = 

4.32, S.D = 0.64) ความพึงพอใจในการท างานกลุ่ม (x ̄ = 4.24, S.D = 0.66) ความพึงพอใจในการคิดวิเคราะห์ (x ̄ = 

4.18, S.D = 0.58) และความพึงพอใจในกิจกรรมกลุ่มกระตุ้นให้คิด (x ̄ = 4.15, S.D = 0.61) ล าดับสุดท้ายคือ

บรรยากาศในการเรียนการสอน (x ̄ = 3.91, S.D = 0.71) 
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-Proceeding- 

รูปภาพประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคม โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ของนสิิต

มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือ กิจกรรมในการเรียนการสอนจะเปิดโอกาสให้นสิิตได้คิด ตั้งค าถาม วิเคราะห์ ตีความ ซึ่งช่วยพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ อาร์ม โพธ์ิพัฒน์ (2550) ท่ีกล่าวว่า วิธีการคิดวิเคราะห์

สามารถสอนและพัฒนาได้ เพราะเป็นเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ และเป็นทักษะที่เกิดขึน้จากสมอง ผลการคิดวเิคราะห์

ยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุชาดา ปิตพิร (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดวเิคราะห์ในวชิาภาษาไทย (สาระที่ 5 

วรรณคดีวรรณกรรม) โดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน หลังจากการใช้กระบวนการกลุม่ในการเรียนการสอน 

2. ผลการศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมกลุ่มรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของ

นสิิตสาขาวชิาภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 2 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร พบวา่ มพีฤติกรรมกลุ่มอยูใ่นเกณฑ์ระดับ

ด ีสอดคล้องกับการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของ ทศินา แขมมณี (2545) ที่กล่าววา่ การใชก้ระบวนการกลุ่มเป็น

กระบวนการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนตื่นตัว เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนค้นพบด้วยตัวเอง 
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ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น มองเห็นความส าคัญของกระบวนการกลุ่ม และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี

ความหมายย่ิงขึ้น 

3. ผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมพบว่า ความพึง

พอใจท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอน รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการท างานกลุ่ม ความพึง

พอใจในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจในกิจกรรมกลุ่มกระตุ้นให้คิด และล าดับสุดท้าย คือ บรรยากาศในการ

เรียนการสอน อาจกล่าวได้ว่า นิสิตได้รับความรู้ ก าลังใจ และความเห็นอกเห็นใจของผู้สอนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ 

เนื่องจากผู้สอนเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกอ่านวรรณกรรมเป็นความสนใจของกลุ่มด้วย และมีช่วยแนะน าและ

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการวเิคราะห์และตคีวามอยู่เสมอ ส่วนบรรยากาศในการเรยีนการสอน ที่มคีะแนนความพึง

พอใจเป็นล าดับสุดท้าย อาจเป็นเพราะว่า การคิดวิเคราะห์วรรณกรรมแต่ละเร่ืองมีเวลาค่อนข้างจ ากัดจึงท าให้

บรรยากาศการเรียนการสอนไม่ค่อยสนุกสนาน และวรรณกรรมท่ีผู้สอนมอบหมายให้อ่านอาจมีจ านวนหลายเร่ือง 

และเป็นเร่ืองท่ียากต่อการตคีวามและเวลาอันจ ากัด จึงอาจท าให้นิสติเกิดความเคร่งเครยีดและเกิดความเบ่ือหนา่ยได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร และทุกทา่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในคร้ังน้ี โดยเฉพาะนางสาวสุนารี ฝีปากเพราะ นสิิตในหลักสูตร กศ.

ม. ภาษาไทย ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ผลและหาค่าเฉลี่ยต่างๆ และขอบคุณนิสิตในหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 

ท่ีให้ความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาวรรณกรรมกับสังคมเป็นอยา่งดี 
 

ข้อเสนอะแนะ 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวรรณกรรมกับสังคม โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม หรือในรายวชิาอื่นๆ ที่มีนสิิตจ านวนสองกลุ่มการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการคิด

วเิคราะห์ของนิสิตท้ังสองกลุ่มการเรยีน และจะได้ทราบถึงพฤตกิรรมกลุ่มและความพึงพอใจของนสิิตท้ังสองกลุ่มการ

เรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มอาจมีความแตกต่างกัน ผลท่ีได้ก็

อาจแตกตา่งกันด้วย 
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 สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

Aesthetics of Language in the Love Songs of Suntharaporn Band 
 

กาญจนาวดี ไชยสงค์1*, ปพิชญา พรหมกันธา1 และ พัทธนันท์ พาป้อ1 

Kanjanawadee Chaiyasong1*, Paphichaya Phromkantha1 and Phatthanant Phapor1  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์

ในช่วงยุคต้นและยุคกลางเป็นเพลงดังและเป็นบทเพลงท่ีแต่งระหว่างปี พ.ศ. 2480-2524 จ านวน 55 บทเพลง ท้ังนี้

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนาวเิคราะห์ จากการวจิัย พบวา่ มกีารใช้ภาษาได้แก่ การใชค้ า การใช้รส

วรรณคดีสันสกฤต และการใช้โวหารภาพพจนท่ี์ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์  

 ด้านการใช้ค า มีท้ังหมด 4 ประเภท ปรากฏในบทเพลง 4 ประเภท ได้แก่ ค าราชาศัพท์ การใช้ค าซ้อ น  

การใช้ค าซ้ า และค าภาษาถิ่น ดังนี้ ค าราชาศัพท์ พบ 13 ค า การใช้ค าซ้อน พบ 252 ค า การใช้ค าซ้ า พบ 26 ค า  

ค าภาษาถิ่น พบ 2 ค า ตามล าดับ 

ด้านโวหารภาพพจน์ ปรากฏในบทเพลง 5 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สัญลักษณ์ และ

อติพจน์ ดังนี้ อุปมา พบ 27 แห่ง อุปลักษณ์ พบ 10 แห่ง บุคลาธิษฐาน พบ 17 แห่ง สัญลักษณ์ พบ 1 แห่ง  อติพจน ์

พบ 13 แห่ง ตามล าดับ 

ด้านรสวรรณคดีสันสกฤต ปรากฏในบทเพลง 5 รส ได้แก่ ศฤงคารรส กรุณารส ภยานกรส  พีภัตสรส และ

อัพภูตรส ดังนี้ ศฤงคารรส  พบ 71 แห่ง กรุณารส พบ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.36 ภยานกรส พบ 2 แห่ง พภีัตสรส 

พบ 1 แห่ง อัพภูตรส พบ 4 แห่ง ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   สุนทรียภาพทางภาษา, บทเพลงรัก, วงดนตรีสุนทราภรณ์ 

                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชยัภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University Chaiyaphum Province 36000 
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Abstract  
 The purpose of this research was to analyze the aesthetics of language in the love songs of 

Suntharaporn band during the early and medieval times as famous songs and songs that were composed during 

the year 1937-1981 with number of fifty five songs. The researcher presented the results of the study as a 

descriptive data analysis, it was found that language usage, including the usage of words, the usage of Sanskrit 

rasa literatures, and the usage of figures of speech that appeared in the love songs of Suntharaporn band. 

 As the usage of words, there were four types of words that appear in four types of songs: 1 . royal 

words, 2 . compound words, 3 . repeating words, and 4 . dialects. According to the analysis on the usage of 

words, Sanskrit rasa literary, and figures of speech, which appeared in the love songs of Suntaraporn band with 

fifty five songs, as follows : 252 words of the usage of compound words, 26 words of the usage of repeating 

words, 13 words of royal words and 2 words of dialects, respectively. 

There were nine types of figures of speech, which appeared in five types of songs:  1 .  simile, 2 . 

metaphor, 3. personification, 4. symbols, and 5. hyperbole: 27 of simile, 17 of personification, 13 of hyperbole 10 

of metaphor, and 1 of symbols, respectively. 

As the Sanskrit rasa literatures, there were a total of nine rasa, which had five rasa that appeared in 

the song: 1. saringkaanra rasa (love rasa), 2. karuna rasa (mercy rasa), 3. bhayaga rasa (fear rasa), 4. phibhasa 

rasa (hatred rasa), and 5 . atbhuta rasa (astonishment). There are four rasa of Sanskrit literature that did not 

appear: 1. hasaya rasa (amusement rasa), 2. rautara rasa (anger rasa), 3. vira rasa (bravery-praise rasa), and 

4. sanata rasa (peace rasa). The research found that: 71 places of saringkaanra rasa (love rasa), 31 places of 

bhayanaga rasa (fear rasa), 1 places of phibhasa rasa (hatred rasa) , 4 places of atbhuta rasa (astonishment 

rasa) , 27 places of simile, 10 places of metaphor, 17 places of personification, 13 places of hyperbole and 1 

places of symbol, respectively. 
 

Keywords:   Aesthetics of Language, Love songs, Suntharaporn band 
 

บทน า 

สุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของปรัชญาท่ีวา่ด้วยเร่ืองของความงามในธรรมชาติและศิลปะท่ีมนุษย์

สร้างขึน้ สุนทรียศาสตร์เป็นค าใหม่ท่ีบัญญัตขิึ้นน ามาใช้ครัง้แรกในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 โดยนักปรัชญาชาวเยอรมัน 

อเล็กซานเดอร์ กอตตเลียบ โปมการ์เตน สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคัญแขนงหนึ่งในปรัชญา 3 สาขาใหญ่

คือ ญาณวิทยา (Epistemology) ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ภววิทยาศึกษา (ontology) เกี่ยวกับความจริง คุณวิทยา 

(Axiology) ศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ตรรกวิทยา (logic) จริยศาสตร์ (ethics) เทววิทยา 

(theologic) และสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีศึกษาค้นหา

คุณค่าเกี่ยวกับความงามแบบแห่งความงามหรือความงามท่ีเป็นมโนภาพแห่งความงาม สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีท า

ให้การศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับคุณค่าความงามจากการรับรู้ของมนุษย์ท้ังความงามในธรรมชาติและความงามในศิลปะ

น าไปสู่การมองเห็นคุณค่าอันแท้จริงของความงามเพื่อส่งเสริมให้เกิดความชื่นชมความงามและเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์

รักษาความงามมนุษยแ์ละสร้างสรรค์ความงามขึน้อีกดว้ย (สมาน สรรพศรี, 2528, หนา้ 34) 
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สุนทราภรณ์ คือ วงดนตรีท่ีก่อตั้งขึ้นโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ค าว่าสุนทราภรณ์ ท่ีน ามาตั้งเป็นชื่อวง 

สุนทราภรณ์นั้น เกิดจากการรวมกันจากนามสกุลของครูเอื้อ คือสุนทรสนานและชื่อจริงของภรรยา คือ คุณอาภรณ์ 

กรรณสูตร จึงรวมค าได้เป็นค าว่า “สุนทราภรณ์” ใช้ตั้งเป็นชื่อวงดนตรีว่า “วงสุนทราภรณ์” และได้รับการก่อตั้งเป็น

ทางการเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 เป็นวาระครบ 30 ปีวงดนตรี “สุนทราภรณ์” โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าภานุพันธ์ ยุคล บทเพลงสุนทราภรณ์มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมประสบการณ์มนุษย์ในหลายรูปแบบ 

แต่เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่างานชิ้นเอกของศิลปินกลุ่มนี้มักจะเป็นไปในเร่ืองความรัก ความฝัน และโลกอุดมคต ิ

บางคร้ังเราอาจจะต้องกล่าวสรุปไปถึงขั้นท่ีว่าสุนทรียภาพแห่งบทเพลงสุนทราภรณ์เป็นสุนทรียศาสตร์ท่ีผูกอยู่กับ

ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้การแต่งเนื้อร้องกับท านองให้เข้ากันนั้นเป็นเร่ืองของความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ในอันท่ีจะประพันธ์ค าร้องและท านองท่ีเสริมพลังซึ่งกันและกันในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง 

ดังนั้นเพลงของสุนทราภรณ์จึงเป็นแบบฉบับท่ีควรศึกษาเพราะเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีชี้ให้เห็นถึงความประณีตในการ

ประพันธ์ได้อยา่งดี (เจตนา นาควัชระ, 2542, หนา้ 46) 

ผู้วจิัยได้เล็งเห็นถึงความงดงามความไพเราะทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ จึงได้ท าวิจัย

คร้ังนี้โดยสนใจศึกษาในประเด็นการใช้ภาษาได้แก่ ประเภทของค า รสวรรณคดีสันสกฤต โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏ  

ในบทเพลง ซึ่งเป็นแนวเพลงรักที่ประพันธ์โดยวงสุนทราภรณ์ และได้รับการถ่ายทอดบทเพลงหรือผู้ขับร้องจากนักรอ้ง

ในสังกัดของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เนื้อหาในบทเพลงรักของสุนทราภรณ์เป็นการน าเอาสังคมความเป็นจรงิ ในยุคอดีต

ของความรักท่ีมนุษย์ทุกคนต้องพบเจอและได้สัมผัสอาจจะมีท้ังรัก แรกรักและสมรัก รักหวานชื่นและขื่นขม รักท่ี

ผิดหวังจนตรอมตรม และบางรักอาจเป็นได้ท้ังความทรงจ าท่ีงดงามและเป็นบทเรียนสอนใจ แต่ทวา่ท่ีใดมีรักท่ีนั้นก็มี

ความทุกข์ อารมณ์จึงเป็นสิ่งท่ีอยู่ในตัวของมนุษย์เป็นเร่ืองธรรมดาของมนุษย์ และทุกคนไม่อาจจะปฏิเสธความรักท่ี

เกิดขึ้นได้ เนื้อหาแนวเพลงรักจึงน าเสนอจากความเป็นจริงหรือสิ่งท่ีใกล้เคียงกับชีวิตของผู้ฟัง มากล่าวถึงในเพลงรักซึ่ง

วงดนตรีสุนทราภรณ์ประพันธ์โดยใชภ้าษาสื่ออารมณแ์ละการใชภ้าพพจน์ท่ีปรากฏในบทเพลงซึ่งจะออกมาในแนวการ

ใชภ้าษาสร้างอารมณ์ การกล่าวเปรียบเทียบความรัก ท้ังน้ีในบทเพลงยังสอดแทรกคติสอนใจเร่ืองการรักนวลสงวนตัว 

การให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม การครองตัวให้ รู้คุณค่าของตน ความอดทน บทเรียน  

เร่ืองของความรัก ความไม่มั่นคงของมนุษย์ จิตใจมนุษย์ซึ่งจะแปรเปลี่ยนได้ทุกเวลาตามสถานการณ์ และความจริง  

ท่ีมนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นนั้นก็คือความรัก บทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมช่วย

ผ่อนคลายอารมณ์ กล่อมเกลาจิตใจ และสร้างพลังใจให้ผู้ท่ีท้อแท้ สิ้นหวังความศรัทธาในการท าความดีได้มีพลังใน

การลุกขึน้สูแ้ละด าเนินชวีติต่อไปได้อยา่งมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิาน 

การใช้ภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์มีความงดงาม สื่ออารมณ์ได้ด ีถ้อยค าลกึซึง้ 

กินใจ เนื้อเพลงมีการใชค้ า รสวรรณคดีสันสกฤต และการใช้โวหารภาพพจนอ์ย่างหลากหลายอันก่อให้เกิด

สุนทรียภาพ 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจิัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เร่ือง สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ 

วิธีการศกึษา  

การศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศกึษาเร่ือง สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ซึ่งมี

จ านวน 55 บทเพลง ได้มาจากเพจชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ เป็นเพลงท่ีประพันธ์ในระหว่างป ีพ.ศ. 2480-2524 

โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร ดังนี้ 

 1. ก าสรวลรัก    2. ขอให้เหมอืนเดิม    3. ขอใหไ้ด้ดังใจนึก  

4. ขอทานรัก   5. ขอพบในฝัน   6. ความลับในใจ 

7. ค าร าพัน   8. คิดถงึ    9. คู่เสนห่า 

10. ใคร     11. ใจหนอใจ    12. จ าได้ไหม 

13. ฉันจะคอย    14. ชมนาง   15. แดนสวาทหาดสวรรค์  

บทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

การใชค้ า รสวรรณคดีสันสกฤต การใชโ้วหารภาพพจน์ 
 

  - ค าราชาศัพท์ 

  - การใชค้ าซอ้น 

  - การใชค้ าซ้ า 

  - ค าภาษาถ่ิน 

1. อุปมา  

2. อุปลักษณ์  

3. บุคลาธิษฐาน  

4. ปฏิทรรศน์  

5. สัทพจน์  

6. สัญลักษณ์  

7. นามนัย  

8. อตพิจน์  

9. อวพจน์  

      1. ศฤงคารรส 

2. หาสยรส 

3. กรุณารส 

4. เราทรรส 

5. วรีรส 

6. ภยานกรส 

7. พภัีตสรส 

8. อัพภูตรส 

9. ศานติรส 

 

สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 
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16. ถูกมนตรั์ก   17. ท่ีรักขา   18. ธนูรัก 

19. เธอกับฉัน    20. ในฝัน   21. น้ าตาลใกล้มด 

22. บ้านเรือนเคียงกัน   23. บุญไมถ่ึง   24. บุหงานารี 

25. ประมูลใจ   26. ปลูกรัก   27. ฝนต้ังเค้า 

28. ฝากหมอน   29. เพราะรักที่รัก   30. เพลงจากดวงใจ  

31. เพยีงปลายก้อย  32. พนาโศก    33. พรหมลขิิต 

34. มนต์ดลใจ    35. มองอะไร    36. มใิชด่อกฟา้  

37. ยอดดวงใจ   38. ยามรัก   39. รสตาล  

40. รอพ่ี    41. รักเอ๋ยรัก   42. รักที่ตอ้งมนตรา  

43. รักรา้ง   44. รักอะไร   45. ร าพันสวาท 

46. วังน้ าวน   47. วังบัวบาน   48. ศรรัก  

49. สั่งไทร   50. สิน้รักสิน้สุข   51. เสียดายเดอืน 

52. หนึ่งนอ้งนางเดียว  53. หวงรัก   54. หวานรัก 

55. อย่าลมืฉัน     

โดยใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพซึ่งศึกษาจากเอกสารและน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ขอบเขตด้านเกณฑ์ 

การศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของสุนทราภรณ์  

ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวเิคราะห์ด้านการใชค้ า โดยพิจารณาจากการน าแนวคิดของอุดมลักษณ์ ระพีแสง (2550,  

หนา้ 2-8) ดังนี ้ 

  1. ค าราชาศัพท์    2. การใชค้ าซ้อน  

  3. การใชค้ าซ้ า     4. ค าภาษาถิ่น 

โวหารภาพพจน์ตามแนวคดิของจรัญญา ดีบุญม ีณ ชุมแพ (2545, หนา้ 88) แบง่ประเภท 

ของโวหารภาพพจนไ์ว ้9 ประเภทได้แก ่

  1. อุปมา (simile)   2. อุปลักษณ ์(Metaphor)    

3. บุคลาธิษฐาน (personification)  4. ปฏิทรรศน์ (Paradox)  

  5. สัทพจน ์(onomatopoeia)  6. สัญลักษณ ์(symbol)  

  7. นามนัย (metonymy)  8. อติพจน์ (Hyperbole) 

  9. อวพจน์ (Meiosis) 

รสวรรณคดีสันสฤตตามแนวความคิดของกาญจนา วิชญาปกรณ์ (2542, หนา้15-30) จ านวน 9 รสดังน้ี  

1. ศฤงคารรส คือ รสรัก ความซาบซึ้งในความรักหรอืเกี่ยวกับความรัก ตลอดจนบทเกี้ยวพาราสี  

2. หาสยรส คือ ความขบขันความสนุกสนาน  

3. กรุณารส คือ รสแหง่ความโศกเศร้า  

4. เราทรรส คือ ความรู้สกึโกรธ แค้น ไมพ่อใจ 

5. วีรรส คือ ความรู้สกึยกยอ่งเทิดทูนและช่ืนชม  
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6. ภยานกรส คือ ความรู้สึกเกรงกลัวรสแห่งความทุกขเวทนาอันเกิดจากความหวาดกลัวความสูญเสียและ

กลัวสิ่งท่ียังไมเ่กิดขึ้น  

7. พีภัตสรส คือ ความรู้สกึขยะแขยงความเบ่ือความร าคาญ  

8. อัพภูตรส คือ ความอัศจรรยใ์จประหลาดใจ  

9. ศานติรส คือ ความสงบความราบร่ืนไมวุ่น่วายหรือความวิเวกท่ีท าให้อารมณ์ของมนุษยส์งบ  

ขั้นเตรยีมและรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย ได้ศึกษาเร่ือง สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในช่วงปี 

พ.ศ. 2480-2524 จ านวน 55 บทเพลงท่ีเป็นเพลงดังของนักร้องในยุคต้นและยุคกลางวงสุนทราภรณ์ ซึ่งมีวธีิการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดังนี ้ 

1.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ 

1.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับเพลง 

1.3 รวบรวมข้อมูลเนื้อเพลงท่ีเป็นเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2480-2524 จ านวน 55 

บทเพลงท่ีเป็นเพลงดังของนักรอ้งในยุคต้นและยุคกลางวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

ขั้นจัดกระท าข้อมลู 

เรียบเรียงข้อมูลเพลงตามชื่อเพลงโดยเรียงล าดับตามอักษร 

การวิเคราะห์ข้อมลู    

จากการศึกษาข้อมูลบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์จ านวน 55 บทเพลงดังของนักร้องยุคต้นและยุค

กลาง ท่ีแต่งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2480-2524 ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี ้ 

1. ผู้วิจัยวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ พิจารณาด้านการใช้ภาษา

ได้แก่ ประเภทของค า รสวรรณคดีสันสกฤต และโวหารภาพพจน์ 

2. สรุปและอภิปรายผลแบบพรรณนาความ 

3. เสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 
 การวจิัยเร่ืองสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ผู้วิจัยได้วเิคราะห์เกี่ยวกับการใช้

ภาษา คือ ประเภทของค า โวหารภาพพจน์ และรสวรรณคดีสันสกฤต ท่ีปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยน าข้อมูลมาวเิคราะห์ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

  1. วเิคราะห์การใชค้ าที่ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

  2. วเิคราะห์การใชร้สวรรณคดีสันสกฤตท่ีปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

  3. วเิคราะห์การใชโ้วหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 
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1. วิเคราะห์การใช้ค าที่ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรสีุนทราภรณ์ 

  1.1 ค าราชาศพัท์   

   “หอมหอมนวลปรางมิสร่างหายไป”  

      (เอื้อ สุนทรสนาน, 2508, ขอใหเ้หมอืนเดิม) 

ปราง แปลวา่ แก้ม 

 

“งามพศิแลพักตร์เพยีงเพ็ญจันทร์”   

“หลายเพศตา่งพันธ์ุจับนาสา” 

    (เอื้อ สุนทรสนาน, 2480, ในฝัน) 

พักตร์ แปลวา่ ใบหนา้,   นาสา แปลวา่ จมูก 

1.2 การใช้ค าซ้อน  

   เมื่อคร่ าครวญหวนคิดถึงคู ่   โนน่ดวงดาววับวาวพราวเกลื่อน 

   แตเ่ดอืนเลื่อนไกลหมน่หมอง เหมอืนเธอกู่ร้องเรียกหา 

   ดึกแลว้แวว่เสียงเรไรให้สอดคลอ้ง ไม่เลอืนลมืเลยสักวัน 

      (ชวลีย์ ชว่งวทิย์, 2493, ก าสรวลรัก) 

 

หลงเชื่อแต่ค าวงิวอน  ออดออ้นปลอบใจ ให้เหลงิ  

   ระเริงมัวเมารักเขาเท่าชีวัน  ค าหวานเยนิยอพะนอง้องอน 

   เพลนิเคลิบเคลิม้ค าร าพัน  มทัินได้ไตร่ตรอง  

อกฉันจึงต้องระทม  ลุ่มหลงเสียจนเพลนิ   

แรงร้อนเร่าเท่าเพลงิ  โอว้า่รักเราชา่งเปล่าเปลี่ยว   

รักเราอยู่โดดเดี่ยว   เปลี่ยวใจท าให้ อาดูร 

   เขาชูเขาชื่นชีวิตรักกันสนทิกลมเกลียว  

      (เพ็ญศรี พุม่ชูศรี, 2493, ค าร าพัน) 

 

ยามนภามดืมวัสลัวไป ในฤทัยมดืมน 

   จิตฉันพันพัวลมืตัวภวังค์ยังเฝ้าคอย   

   ยามเมฆฝนต่ าฟา้ เหมอืนตัวขา้ต่ าตอ้ย 

   ยามเมฆน้อยลอยฟ้าเหมอืนอุราล่องลอย 

   แตฉ่ันคอยเมื่อไร จิตใจหวงัปองก็ตอ้งตรม 

      (มาริษา อมาตยกุล, 2502, ฝนตัง้เค้า) 

1.3 การใช้ค าซ้ า 

ไมห้มองคลองคร้ึม โศกซึมทึมทึมงึมเงา 

   สงสารขวัญเพอ้ ละเมอเรียกเธอเบาเบา 

      (เลิศ ประสมทรัพย์ เพลงคู่, 2504, พนาโศก) 
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ศรเอย๋ใครใชม้าปัก อุย๊อุ๊ยศรรักชนักเสียบใจ คมศรมันแทรก ซุกซุก ไซไ้ซ้  

   จนฝันจนใฝ่ ใหลใหล หลงหลง รักเอ๋ยมันร้อนมันรุ่ม สุมสุม สุมสุมรุมฉันให้งง  

   เกรงรักจะยุย่ ผุยผุย ผงผง  มันผลาญดวงจิต คิดคิด เพอ้เพอ้  

      (ศรีสุดา รัชตะวรรณ, 2509, ศรรัก) 

  1.4 ค าภาษาถิน่  

    คิดถึงแตเ่สียงกระซิบออนซอน    

ออนซอน แปลวา่ ชื่นชม, ปลาบปลื้ม 

     (เอื้อ สุนทรสนาน, 2501, คิดถึง)  

 

ใครเป็นทาสแทบเท้า คล้ายเถ้าธุลี รักและมีแต่เทิดเทิน  

  เทิน แปลว่า เอาของวางบนศีรษะ, ทูน 

     (วรนุช อารยี์, 2524, ใคร) 

2. การใช้รสวรรณคดีสนัสกฤตที่ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรสีุนทราภรณ์ 

  1. ศฤงคารรส คือ รสรัก หรือความซาบซึ้งในความรักการบรรยายหรือพรรณนาถึง สิ่งอันเป็นท่ีรัก 

ความรัก หรือเกี่ยวกับความรักตลอดจนบทเกี้ยวพาราสี  

    “ก่อนจากกันทุกวันเคยปลื้ม ไมเ่ลอืนลมืเลยสักวัน  

   สั่งกระซิบเมื่อคนืน้ัน ว่าเธอฉันรักมั่นใจ” 

      (ชวลีย์ ชว่งวทิย์, 2493, ก าสรวลรัก) 

 จากเนือ้เพลงแสดงให้เห็นว่าฝา่ยหญงิระลึกถึงคนรักในทุกๆวันก่อนท่ีจะต้องลาจากกัน ฝ่ายหญิงรู้สึกมี

ความสุขทุกครัง้ก่อนจะจากกันเพราะว่าเม่ือคืนนัน้ ฝ่ายชายได้กระซิบบอกรักท าให้ฝ่ายหญิงรู้สกึมั่นใจวา่ฝ่ายชายมใีจ

รักที่มั่นคงต่อตนเอง 

“หากดวงใจฉันนึกใดได้สม สมดงัหทัย  

อยากจะนึกให้คูใ่จของเราได้มาเคล้าครอง 

ฝากใจนึกถงึคะนึงให้เขารักเราดั่งปอง” 

       (ชวลีย์ ชว่งวทิย์, 2471, ขอให้ไดด้ังนกึ) 

 จากเนือ้เพลงแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของฝ่ายหญิงวา่ หากใจสามารถนกึอะไรแลว้เร่ืองนัน้เกิดเป็น

ความจรงิได ้อยากจะนกึขอใหค้นรักมาอยูใ่กล้และรักเราเหมอืนท่ีเรารัก 

2. กรุณารส คือ รสแหง่ความโศกเศร้า เสียใจ 

“ยังจ าไดไ้หมถึงใครคนหนึ่ง ซึง่คุณเคยบอกวา่รักรักรักย่ิงนัก  

  ยังจ าไดไ้หมถึงใครคนหนึ่ง  ซึ่งคุณสมัครเป็นทาสดวงใจ  

  ยังชมวา่สวยเหมอืนดังเดอืนผ่อง เฝ้าปองรักใคร่จ าไดไ้หมคุณ  

  คุณชมดวงตาว่าสุกเหมอืนดาว คุณชมผิวสาววา่ขาว   

  เหมอืนนุน่ คุณชมกลิ่นแก้มวา่หอมละมุน ซ้ าชมว่าอุน่ยามหนนุอุรา  

  ยังจ าไดไ้หมถึงใครคนหนึ่ง ซึ่งคณุเคยบอกวา่รักรักรักเท่าฟา้  

  ยังจ าไดไ้หมถึงใครคนหนึ่ง ซึ่งคณุเพอ้ว่าเป็นยอดบูชาของคุณ”  

       (รวงทอง ทองล่ันธม, 2499, จ าได้ไหม) 
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-Proceeding- 

 จากเนือ้เพลงแสดงให้เห็นถึงอารมณรั์กของฝ่ายหญิงท่ีถามฝ่ายชายคนรักว่ายังจ าไดไ้หมท่ีฝ่ายชายเคยบอก

รักฝ่ายหญิงวา่รักมาก หัวใจจะสมัครรักใคร ่และชมฝ่ายหญิงวา่สวยเหมอืนพระจันทร์ ชมดวงตาว่างามเหมอืน

ดวงดาว ชมวา่ผิวพรรณขาวเหมอืนนุน่ ชมวา่แก้มมกีลิ่นหอม และเวลาหนุนตักบอกวา่อบอุน่ ถามย้ าอกีครัง้วา่ยังจ าได้

ไหมท่ีเคยบอกวา่รักเท่าฟา้และบอกวา่ฝ่ายหญิงเป็นยอดรักของตน 

 

“เมื่อคร่ าครวญหวนคิดถึงคู ่ไมช่ื่นชูยามรักไกล” 

       (ชวลีย์ ชว่งวทิย์, 2493, ก าสรวลรัก) 

 จากเนือ้เพลงแสดงให้เห็นถึงอารมณโ์ศกเศร้าเพราะคิดถงึคู่รักท่ีต้องอยู่หา่งไกลกัน 

 

“แมจ้ากไปใจคงเหงา ฉันคงจะเศร้าทุกข์จะเผาทรวงไหม้  

อกจะตรมทุกข์ถมทรวงใน ขวญัเอยเมื่อไหรจ่ะได้เจอกัน” 

       (เอื้อ สุนทรสนาน, 2493, ขอพบในฝัน) 

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงความรู้สกึกลัวว่าถา้ฝ่ายหญิงคนรักหายไปหัวใจตนเองคงจะเหงา โศกเศร้าในหัวใจ

เพราะคิดถงึหญิงคนรักมาก ไมรู้่จะได้พบกันอกีวันใด 

 

  “ค่ าคืนเดอืนคล้อยเคล้าฟา้ โพน้พนาป่าเปลี่ยว  

ร้างราขวัญมาดายเดียว โศกเซยีวเสียวทรวง” 

(เลิศ ประสมทรัพย์ เพลงคู่, 2504, พนาโศก)  

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงความรู้สกึกลัวที่พลัดหลงป่าอยู่คนเดียวในเวลากลางคืนท่ีไรผู้ค้นท้ังโศกเศร้าเพราะ

ตนเองพลัดหลงจากคนรักในปา่ 

 3. ภยานกรส คือ ความรู้สกึเกรงกลัวรสแหง่ความทุกขเวทนาอันเกิดจากความหวาดกลัว 

ความสูญเสียและกลัวสิ่งท่ียังไมเ่กิดขึ้น  

   “มองขอมองให้ช่ืนใจ เดีย๋วเธอจะจากไปเหมอืนใจจะขาดพลัน  

  ตอ้งโศกศัลยเ์พอ้ร าพัน เห็นเพยีงหนา้กันไมพ่อฉันสุขใจ” 

       (เอื้อ สุนทรสนาน, 2493, ขอพบในฝัน) 

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงความรู้สึกตนเองหลงรักอีกฝ่าย อยากจะจ้องมองคนรักให้เต็มตากลัววา่ถ้าอีกฝ่ายจาก

ไป ตนเองน้ันคงจะตอ้งคดิถึงคนรักจนขาดใจตาย คงต้องทุกขใ์จเพอ้หาแต่คนรัก แค่เพยีงมองเห็นหน้าอกีฝ่ายก็ยังไม่

หายคิดถึง 

4. พีภัตสรส คือ ความรู้สกึขยะแขยงความเบ่ือความร าคาญ  

   “ท าตะลึงมองละลานมันร าคาญมองนานเหลอืเกิน  

เมื่อมองฉันเมนิเก้อเขินสะเท้ินเมินเก้อ” 

       (สุปาณี พุกสมบุญ, 2501, มองอะไร) 

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงความรู้สกึของฝ่ายหญิงท่ีร าคาญฝา่ยชายเพราะฝ่ายชายท าตาเหมอืนละตึงและจ้อง

มองฝ่ายหญิงอยา่งไมล่ะสายตา จนท าใหฝ้่ายหญิงรู้สกึทัง้เขินอายท้ังร าคาญเพราะมองนาน        ฝ่ายหญิงจึงท าเป็น

ไมส่นใจ 
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  5. อัพภูตรส คือ ความอัศจรรยใ์จประหลาดใจ 

   “มองมาเห็นตัวเธอ คนนี้แหละเออท่ีเจอในฝัน ตาไมม่หีลอกฉัน  

ยิ่งพศิ ยิ่งมั่นท่ีฝันตรึงใจ มองรูปโฉมโนมพรรณชา่งคลา้ยคลึงกันไมผ่ิดอะไร  

มองไมว่า่แห่งไหนตรึงใจติดตา” 

       (สมศักดิ์ เทพานนท์, 2483, นางในฝัน) 

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงกลา่วถึงความรู้สกึประหลาดใจของฝ่ายชายท่ีมองมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมอืนกันกับ

ผู้หญงิท่ีตนเองฝันถึง เธอมีรูปโฉมงดงามเหมอืนกันกับผู้หญงิในความฝัน ยิ่งมองก็ยิ่งเหมอืนกัน 

 

“มองอะไรคนอะไร มองมองไปท าไมยิม้มา   

เหมอ่มองสองตา แปลกหนายังมาท าเป่ิน” 

       (สุปาณี พุกสมบุญ, 2501, มองอะไร) 

 จากเนือ้เพลงกลา่วถึงความรู้สกึแปลกใจที่อกีฝ่ายจอ้งมองตนเอง พอตนเองมองกลับคืน        อีกฝ่ายกส็่ง

ยิ้มมาให้แต่อีกฝา่ยก็ยังจ้องมองอย่างไม่ละสายตา 

3. การใชโ้วหารภาพพจนท์ี่ปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรสีุนทราภรณ ์

1. อุปมา (simile) คือ การเปรียบเหมอืน 

“ยังชมวา่สวยเหมอืนดังเดอืนผ่อง” “คุณชมดวงตาว่าสุกเหมอืนดาว” 

  “คุณชมผิวสาววา่ขาวเหมอืนนุน่” 

       (รวงทอง ทองล่ันธม, 2499, จ าได้ไหม) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงหญิงท่ีมีรูปร่าง หน้าตาดี ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผู้หญงิวา่มีใบหน้างาม

กระจ่างใสเหมอืนแสงพระจันทร์ ชมวา่มีดวงตาสดใสเหมอืนแสงดวงดาว และชมผิวพรรณของผู้หญงิวา่มผีิวขาวใส

เหมอืนกับสขีาวของนุ่น 

 

“ดึกดื่นแลว้ดวงเดอืนลา ฟา้หมน่หมอง เปรียบดั่งสองเราลาไกล” 

       (สมศักดิ์ เทพานนท์, 2500, รักรา้ง) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงธรรมชาติกับความรัก ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบพระจันทร์ยามค่ าคืนท่ีก าลัง 

ค่อย ๆ เคลื่อนเลอืนหายไปจากท้องฟา้เหมอืนความรักชายหญงิท่ีเป็นอันต้องลาจากกันไป 

 

“พี่เจ็บทรวง ช้ าอกเหมอืนตกตาล” 

(ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดวิัฒน์, 2480, รสตาล) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงอารมณ์ของฝ่ายชายท่ีปวดใจเพราะฝ่ายหญิงไม่สนใจใยด ีเปรียบเหมอืนปีนขึ้น

ไปบนต้นตาลแลว้พลัดตกจากตน้ตาลลงมาก็คือฝ่ายชายเข้าหาฝ่ายหญิงเพราะความเสนห่าแตฝ่่ายหญิงไมย่อมรับรัก

ไมส่นใจ 

2. อุปลักษณ์ (Metaphor) คือ การเปรียบเป็น 

   “น้ าตาลใกลม้ด ใครอดงดได้ ดวงใจไหนจะเวน้ให้ตอ้งใจผกูพัน 

  หญิงและชายเมื่ออยูใ่กล้กัน ตอ้งเกิดกระสันสุดกลัน้ใจภิรมย์” 

       (วนิัย จุลละบุษปะ, 2497, น้ าตาลใกล้มด)  
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 จากเนือ้เพลงเป็นการใชอุ้ปลักษณท่ี์มีลักษณะเปรียบเทียบคือ เปรียบน้ าตาลเป็นผู้หญิง เปรียบมดเป็น ผู้ชาย 

ท่ีกลา่วว่าน้ าตาลใกล้มดกค็ือผูห้ญิงอยูใ่กลผู้้ชายอาจจะเกดิความเสนห่าขึน้ได้   ทุกเวลา 

 

“เอาน้ าตกก้องเป็นกลองประโคม” 

       (มัณฑนา โมรากุล, 2494, วังบัวบาน) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงสถานที่ธรรมชาติซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเสียงก้องของน้ าตกท่ีไหลแรงเหมอืน

เสยีงตีกลองท่ีตีจนเกิดเสียงก้อง 

 

“ภูผานั้นต่างมา่นบัง” 

       (มัณฑนา โมรากุล, 2494, วังบัวบาน) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงกล่าวถึงสถานท่ีธรรมชาติซึ่งเป็นการเปรียบเทียบภูเขากว้างใหญท่ี่มีหน้าผาสูง

ชัน้เหมอืนผ้ามา่นยาวผืนใหญ่เป็นก าแพงกั้น 

 

3. บุคลาธิษฐาน (personification) คือ การสมมตใิห้ส่ิงต่าง ๆ ท าอาการอย่างมนุษย์ 

   “ห่างแต่ตัวหัวใจยังใกล้ โอ้ดวงใจคอยร้องครวญ” 

       (ชวลีย์ ชว่งวทิย์, 2493, ก าสรวลรัก) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงการน าความรูส้ึกนกึคิด กิริยาอาการของมนุษยไ์ปใส่ในสิ่งท่ีไม่มชีวีติและ

สิ่งมีชีวิต คือการท่ีคนรักอยู่หา่งไกลกันแตม่คีวามรู้สกึว่าหัวใจทัง้สองอยู่ใกล้กัน หัวใจท ากิริยาอาการเหมอืนสิ่งมีชีวิตท่ี

ก าลังรอ้งครวญ ซึ่งในความเป็นจรงิหัวใจไมส่ามารถร้องได ้

 

“เออรักอันน้ัน เอ่ยมาอย่าลอยลิ้นเล่น” 

      (มาริษา อมาตยกุล, 2502, รักอะไร) 

จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงการน าความรูส้ึกนกึคิด กิริยาอาการของมนุษยไ์ปใส่ในสิ่งท่ีไม่มชีวีติและ

สิ่งมีชีวิต คือ กล่าวถึงความรักท่ีบอกมาเป็นความจริงจากใจหรือแค่พูดเล่น ซึ่งลิ้นเป็นสิ่งท่ีไม่มชีวีติแต่ท ากิรยิาอาการ

ลอย ในความเป็นจริงลิ้นไมส่ามารถลอยได ้

 

“สงสารดาวตรอมตรม” 

(วนิัย จุลละบุษปะ, 2502, เสียดายเดอืน) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการกลา่วถึงการน าความรูส้ึกนกึคิด กิริยาอาการของมนุษยไ์ปใส่ในสิ่งท่ี     ไม่มี

ชวีติ คือ อาการสงสารดวงดาวท่ีตรอมใจหรอืมีความทุกข์ ซึ่งดวงดาวมกีิริยาอาการตรอมใจ ทุกข์ใจเหมอืนมนุษย์ 

5. อติพจน์ (Hyperbole) คือ การกล่าวเกินจริง 

“ฉันคงจะเศร้าทุกข์จะเผาทรวงไหม”้ 

      (เอื้อ สุนทรสนาน, 2493, ขอพบในฝัน) 

จากเนือ้เพลงเป็นการใชค้ าที่กลา่วเกินจริงท่ีว่ามคีวามรู้สกึโศกเศร้าเหมอืนความทุกข์นัน้เผาอกจนไหม ้ 

เป็นการกลา่วเกินความเป็นจริงคอื ความโศกเศร้า ความทุกขไ์มส่ามารถจะเผาใจใหไ้หมไ้ด ้
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“ค ารักท่ีเธอร าพัน นัน้ท าให้ฉันลมืตาย” 

       (เอื้อ สุนทรสนาน, 2480, ยอดดวงใจ) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการใชค้ าที่กลา่วเกินความจริง คือ ค าพูดความในที่ฝ่ายหญิงบอกรักฝ่ายชายด้วยความ

เสนห่า ท าให้ฝา่ยชายนัน้รู้สกึตายตาไมห่ลับ ไมอ่ยากตาย อยากจะมคีวามสุขเชน่นีต้ลอดไป 

 

“ลองรักดูคงรูด้ี ความหวานมเีกนิหวานอื่น” 

      (รวงทอง ทองล่ันธม, 2500, หวานรัก) 

 จากเนือ้เพลงเป็นการใชค้ าที่กลา่วเกินความจริงคอืเปรียบเทียบความรักกับรสชาติท่ีเป็นรสหวาน เป็นการ

กล่าวเกินจริงเพราะ ความรักไมม่รีสชาติ และไมส่ามารถสัมผัสรสได้ด้วยลิ้น 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

การใช้ภาษาในสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในช่วงปี  

พ.ศ. 2480-2524  จ านวน 55 บทเพลง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จ าแนกโดยเรียงล าดับ สรุปได้ดังนี้ 

ด้านการใช้ค า มีท้ังหมด 4 ประเภท ซึ่งปรากฏในบทเพลง 4 ประเภท ได้แก่ ค าราชาศัพท์  

การใช้ค าซ้อน การใชค้ าซ้ า และค าภาษาถิ่น ดังนี้ 

1. การใชค้ าซ้อน  พบ 252 ค า   

2. การใชค้ าซ้ า  พบ 26 ค า   

3. ค าราชาศัพท์ พบ 13 ค า    

4. ค าภาษาถิ่น  พบ 2 ค า  

ด้านโวหารภาพพจน์  มีท้ังหมด 9 ประเภท ซึ่งปรากฏในบทเพลง 5 ประเภท ได้แก่ อุปมา  

อุปลักษณ ์บุคลาธิษฐาน สัญลักษณ ์และอตพิจน ์ดังนี้  

1. อุปมา   พบ 27 แห่ง   

2. บุคลาธษิฐาน  พบ 17 แห่ง 

3. อติพจน์  พบ 13 แห่ง   

4. อุปลักษณ ์ พบ 10 แห่ง 

5. สัญลักษณ ์ พบ 1 แห่ง 

 ส่วนโวหารภาพพจนท่ี์ไม่ปรากฏม ี4 ประเภท ได้แก่ ปฏิทรรศน์ สัทพจน ์นามนัย และอวพจน ์ 

ด้านรสวรรณคดีสันสกฤต  มีท้ังหมด 9 รส ซึ่งปรากฏในบทเพลง 5 รส ได้แก่ ศฤงคารรส  

กรุณารส ภยานกรส  พีภัตสรส และอัพภูตรส  

1. ศฤงคารรส   พบ 71 แห่ง    

2. กรุณารส  พบ 31 แหง่   

3. อัพภูตรส  พบ 4 แห่ง   

4. ภยานกรส  พบ 2 แห่ง  

5. พีภัตสรส  พบ 1 แห่ง 

ส่วนรสวรรณคดีสันสกฤตที่ไมป่รากฏมี 4 รส ได้แก่ หาสยรส รุทรรส วีรรส และศานตริส  
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อภปิรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง สุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ในช่วงปี  

พ.ศ. 2480-2524 จ านวน 55 บทเพลงซึ่งเป็นเพลงดังของนักร้องในยุคต้นและยุคกลางวงสุนทราภรณ์ พบวา่ มีการใช้

ภาษาได้แก่ การใช้ค า การใช้รสวรรณคดีสันสกฤต และการใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในบทเพลงรักของวงดนตรี  

สุนทราภรณ์  

 จากการศึกษาสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ท าให้ทราบว่า

ผู้ประพันธ์บทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์มีการสร้างสรรค์วรรณศิลป์โดยเลือกใช้ค าได้อย่างวิจิตรด้วยการใช้

ภาษาอันไพเราะลึกซึ้งสร้างความรู้สึกถึงอารมณ์ในห้วงต่าง ๆ ใช้โวหารการเขียนท่ีมีชั้นเชิงเกิดภาพพจน์ท่ีชัดเจน ใช้

ถ้อยค าท่ี สื่อความหมาย สื่อภาพ สื่ออารมณ์ และสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกท าให้เกิดความซาบซึ้ง  

สร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง จนเกิดสุนทรียภาพทางภาษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของจินต์จุฑา ลี้จินดา (2557)  

ท่ีศึกษาบทบาทของวงดนตรีสุนทราภรณ์ต่อการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมบันเทิงแบบสากลในช่วงพุทธทศวรรษ  

ท่ี 2490 อันเป็นช่วงเวลาท่ีวงดนตรีได้รับความนิยมสูงสุดนั้น พบว่าบทเพลงของสุนทราภรณ์มีลักษณะการประพันธ์ 

แบบผสมผสาน ท าให้เกิดการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมแบบ “สากล” ได้ง่ายขึ้น มีผลต่อการสร้างความนิยม 

และสามารถเผยแพร่รูปแบบความเข้าใจในความเป็น “สากล” ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้เพลงของสุนทราภรณ์ 

ยังสามารถใช้ตอบสนองวัฒนธรรมบันเทิงแบบสากลในลักษะอื่นๆ ได้อีกด้วย จึงท าให้ความเป็น “สากล” ในแบบของ 

สุนทราภรณ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาดังกล่าว  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์  

บทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ์จากผลงานเพลงท่ีมีพิมพ์รวมเล่มระหว่าง พ.ศ. 2507 – 2514 จ านวน 568 เพลง 

วัชราภรณ์ อาจหาญ (2535) ท่ีได้ศึกษาลักษณะเนื้อหารูปแบบการใช้ภาษาทัศนคติของผู้แต่งและคุณค่าด้านต่าง ๆ  

ท่ีปรากฏอยู่ในบทเพลง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ของบทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ์เป็นเพลงรัก

ระหว่างชายและหญิง นอกจากนี้ยังมีบทเพลงท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ เพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดี เพลงปลุกใจ 

และสดุดี เพลงสถาบันการศึกษาและเพลงประจ าจังหวัด เพลงท่ีเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เยาวชน และเพลงเบ็ดเตล็ด บทเพลงยึดรูปแบบการใช้บทกวนีพินธ์ขนาดสั้น มีท้ังการใชฉ้ันทลักษณต์ามแบบร้อยกรอง

แบบฉบับ และท่ีใช้ฉันทลักษณ์แบบพิเศษท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับท านองเพลงหนึ่ง ๆ การใช้ถ้อยค าในบทเพลงไทย

สากลของสุนทราภรณ์ มีลักษณะประณีตในการเลือกสรรถ้อยค าในท านองเดียวกันกับการใช้ถ้อยค าในบทกว ี  

เช่น การใช้ค าภาษากวี การเล่นเสียงสัมผัสสระ สัมผัสอักษรการใช้ค าซ้อน การใช้ค าซ้ า การหลากค า และการใช้ค า

เลียนเสียงธรรมชาติ ส่วนการใช้ส านวนและการใช้ภาพพจน์แบบต่าง ๆ ก็ช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพตามบทเพลง 

ทัศนคติของผู้แต่งท่ีพบในบทเพลงได้แก่ ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความเชื่อ ความรัก ธรรมชาติ ชีวิต คติธรรมและคุณธรรม 

สตรี และทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความเป็นไทย คุณค่าท่ีพบในบทเพลงได้แก่ คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ คุณค่าทางด้าน

สนองอารมณ์ คุณค่าทางด้านความรู้ และคุณค่าทางด้านคติธรรม ดังนั้นบทเพลงรักของวงดนตรีสุนทราภรณ์ 

จึงได้รับยกย่องให้เป็นบทเพลงอมตะ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลงานการประพันธ์บทเพลงอันเป็นมรดก  

ทางสังคมท่ีทรงคุณค่าตั้งต้ังแต่อดีตจนถึงถึงปัจจุบัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศกึษาสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงหรือวรรณกรรมอื่น ๆ 

 2.ควรมกีารศึกษาการใชภ้าษาในบทเพลงของนักร้องแตล่ะทา่นในวงดนตรีสุนทราภรณ์หรือวงดนตรีอ่ืน ๆ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สาขาวิชาภาษาไทย ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการท าวิจัย ผู้วิจัยรู้สกึซาบซึง้อย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณประธานกรรมการท่ีปรึกษาและกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่า ให้ข้อคิด 

ค าปรึกษา ชีแ้นะแนวทางตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนท าให้วิจัยฉบับ

นี้ ได้ส าเร็จไปได้ด้วยด ีผู้วิจัยรู้สกึเป็นเกียรตแิละเป็นพระคุณอยา่งยิ่ง  

 สุดท้ายนี้ผู้วจิัยขออุทิศคุณค่าและคุณประโยชน์อันเกิดจากงานวจิัยในคร้ังนี้เพื่อบิดา มารดาครู อาจารยอ์ัน

เป็นท่ีรักและเคารพตลอดจน ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กลา่วถึงและมไิด้กล่าวถึงในวจิัยฉบับนี้ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้

ทางด้านภาษาไทยให้แกผู่้วิจัย 
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การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน 

The use of rhetoric and figure of speech in the Lam Long by Chaweewan Damnoen 
 

ศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์1, ปพิชญา พรหมกันธา1*, พัทธนันท์ พาป้อ1 และ ปุ่น ชมภูพระ1 

Saksit Chaitip1, Phaphichaya Promkantha1*, Phatthanant Phapor1 and Pun Chomphuphra1  
 

บทคัดย่อ 
วจิัยฉบับนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนนิ ข้อมูล

ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้คือล าล่องท้ังหมด 40 กลอนล า จากกการวิเคราะห์การใช้โวหารและภาพพจน์ในล าล่องของ

ฉวีวรรณ ด าเนิน ได้มาการถอดเสียงจากบันทึกการร้องหมอล าจากสื่อออนไลน์ (youtube) จ านวน 40 กลอนล า 

ผลการวจิัยพบวา่ 

ผู้แต่งกลอนล าล่องใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ แตกต่างกันตามความเหมาะสม และตามบริบทของกลอน

ล านั้น ๆ โดยโวหารท่ีพบท้ังหมดมี 5 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร, พรรณนาโวหาร, เทศนาโวหาร, สาธกโวหาร 

และอุปมาโวหาร ซึ่งสรุปได้ว่าโวหารท่ีปรากฏมากที่สุด คือ พรรณนาโวหาร พบจ านวน 36 แห่ง รองลงมาคือบรรยาย

โวหาร 15 แห่ง, เทศนาโวหาร 14 แห่ง, อุปมาโวหาร 11 แห่ง และสาธกโวหาร 3 แห่ง ตามล าดับ 

ส่วนใช้โวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน พบจ านวน 7 ประเภท ได้แก่ อุปมา  

อุปลักษณ์ , สัญลักษณ์ , อติพจน์, ปฏิภาคพจน์, บุคลาธิษฐาน และสัทพจน์ ซึ่งภาพพจน์ท่ี ปรากฏมากท่ีสุด  

คือ สัทพจน์ พบท้ังหมด 34 แห่ง รองลงมาคือ อุปมา 15 แห่ง, อุปลักษณ์ 20 แห่ง, อติพจน์ 11 แห่ง, ปฏิภาคพจน ์ 

8 แห่ง, สัญลักษณ์ 6 แห่ง และบุคลาธษิฐาน 3 แห่ง ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ:   โวหาร, ภาพพจน,์ ล าล่อง, ฉวีวรรณ ด าเนนิ 

                                           
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จงัหวัดชัยภูมิ 36000 
1 Thai language, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum Province 36000 

*Corresponding author e-mail: thaieducpru@gmail.com  
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Abstract 
This research aims to study the use of rhetoric and figure of speech in the Lam Long by Chaweewan 

Damnoen.  The data for this research is Lam Long, acquired 40 verse transcript from the recording from  

the online media (Youtube).  

The author of the poem Lam Lam used rhetoric and figure of speech were different as appropriate  

and according to the context of that poem. There were found 5 types of rhetoric, including rhetorical narrative, 

rhetorical rhetoric, sermon, rhetorical and metaphor. The most of rhetoric was 36 of descriptions, followed by  

15 places of narrative, 14 places of sermons, 11 places of metaphors and 3 places of quirky, respectively. 

As for the used figure of speech that appears in the Lam Long section of Chaweewan Damnoen  

was found 7 types:  similitude, metaphor, symbol, hyperbole, personification and onomatopoeia.  The most  

of figure of speech was 34 places of onomatopoeia, followed by 20 places of metaphors, 15 places of similitude, 

11 places of metaphor, 8 places of expression, 6 of symbolic and 3 places of personification, respectively. 
 

Keywords:   Rhetoric, Image, Lam long, Chaweewan damnoen 
 

บทน า 
หมอล านับเป็นศิลปะดนตรีพื้นบ้านประเภทหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับชาวอีสานอย่างแนบแน่นหมอล า  

ได้ รับการพัฒนาให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของชาวอีสานท่ีเปลี่ยน แปลงไปในแต่ละช่วงเวลา  

ดังเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนหมอล าประเภทท่ีล าเดี่ยว หรือท่ีเรียกว่า “หมอล าพื้น”มาเป็นหมอล าท่ีต้องใช้ผู้แสดง

หลายคน นับตั้ งแต่  “หมอล าคู่” หรือท่ี เรียกกันว่า “หมอล ากลอน” จนถึ งหมอล าท่ีแสดงเป็นหมู่ คณะ  

เชน่ “หมอล าหมู่” หรือเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า “หมอล าเร่ืองต่อกลอน” และหมอล าเพลิน เป็นตน้ หมอล าเป็นเพลงของ

ภาคอสีานและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในบรรดาเพลงพื้นบ้านของภาคอสีานท่ีมหีลายชนิด หมอล า

มีอิทธิพลต่อชาวอีสานมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานได้อย่ างชัดเจน  

(สุภารณี สาระสา, 2555, บทน า) 

ล าล่องหรือล ายาว ถือว่าเป็นกลอนล าชั้นสูงท่ีใช้ส าหรับการล าเทิดพระเกียรติ การล าเชิดชูเกียรต ิ  

เป็นการล าแสดงความรู้ความสามารถของหมอล า และเป็นกลอนล าท่ีบรรยายถึงการพลัดพราก บรรยายความเสียใจ

ในเหตุการณ์ของความสูญเสีย โดยล าล่อง 1 กลอน จะประกอบไปด้วยค าท้ังหมด 9-13 พยางค์ ในหนึ่งวรรค 

และท่ีเรียกว่าล าล่องเป็นเพราะว่าการล าสามารถล าบรรยายได้อย่างต่อเนื่องอยู่ท่ีปฏิภาณไหวพริบของหมอล า  

ท่ีขับร้อง (พิชัย พรหมผุย, 2561) สอดคล้องกับค าอธิบายของไพบูรณ์ แพงเงิน (2534, หน้า 57) ท่ีกล่าวว่า ล าล่อง

เป็นท านองล าท่ีสมชื่อของกลอนล านั่นเอง กล่าวคือ เป็นค ากลอนท่ีมีท านองช้า อ่อนโยน เพระมีการเอื้อนเสียง  

เพื่อให้เกิดความไพเราะจับใจผู้ฟังล า เป็นการบรรยายหรือพรรณนาสภาพของธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ทะเล  

ความรัก ความพรากจาก ความแห้งแล้งกันดาร ความนา่เวทนา เป็นต้น  

ปัจจุบันแนวเพลงต่าง ๆ นั้นมักจะเกิดขึ้นมากมาย แต่เพลงหมอล าในภาคอีสานก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ท่ีส าคัญ โดดเด่น ทั้งทางด้านการภาษาท่ีใช้ภาษาถิ่นในการถ่ายทอด มีเสน่ห์ในท านองท่ีฟังแล้วนึกถึงภาพ

บรรยากาศท่ีเป็นอีสานและถ้าหากจะหาหมอล าท่ีมีความโดดเด่นท้ังทางด้านการใช้ภาษา ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้

รอบตัว ต้องมีคนเอ่ยชื่อหมอล าท่ีชื่อ ฉวีวรรณ ด าเนิน นางเอกหมอล าคณะรังสิมันต์ในอดีตท่ีโด่งดังมาก  
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จากยุคแผ่นเสียงมาเป็นยุค โทรทัศน์  ซึ่ งฉวีวรรณ  ด าเนิน  ได้ รับการยกย่องเชิดชู ให้ เป็นศิล ปินแห่ งชาติ  

สาขาศิลปะการแสดง (หมอล า) ประจ าปีพุทธศักราช 2536 และเป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 

และได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏยศิลป์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

(สมบัต ิจ าปาเงิน, 2553, หนา้ 366-375)  

ผลงานด้านกลอนล าของฉวีวรรณ ด าเนินนั้นจะมีโวหารภาพพจน์ท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ 

กลอนล าจะประดิษฐ์เนื้อหาบทกลอนล าขึ้นมา จากท่ีกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การใช้โวหาร  

และโวหารภาพพจน์ในล าล่องของ “ฉวีวรรณ  ด าเนิน” ท่ีมีความไพเราะ ท่ีกล่าวถึงการด ารงชีวิตของชาวอีสาน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการใช้ค าอย่างสละสลวย การใช้โวหารภาพพจน์ในกลอนล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน  

เชน่ อุปมา อุปลักษณ ์บุคลาธิษฐาน ปฏิพจน์ สัทพจน์ สัญลักษณ ์เป็นต้น  ซึ่งนับวา่กลอนล าปัจจุบันนี้ยังมีการอนุรักษ์ 

สืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสอนถ่ายทอดความรู้จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือพ่อครู แม่ครูหมอล า  

แม้ปัจจุบันจะมีแนวเพลงท่ีหลากหลาย เข้ามามีบทบาทในสังคมของภาคอีสาน แต่ก็ไม่ได้ท าให้เพลงหมอล าสูญหาย  

ไปจากแดนดนิอีสาน อาจเป็นเพราะหมอล าคือรากเหงา้ของคนอีสาน และมกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ให้ทันกับยุคสมัย  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการใชโ้วหารและโวหารภาพพจนใ์นล าลอ่งของฉวีวรรณ ด าเนนิ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมตฐิานของการวิจัย    

การใช้ภาษาในกลอนล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนนิ มีความงดงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน  

มกีารใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึเพื่อสื่อถึงวถิีชีวิตของผู้คนชาวอสีานผ่านกลอนล าล่อง 

ล าล่อง ของ “ฉวีวรรณ  ด าเนิน” 

การใชโ้วหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน 

โวหาร 

1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร 

3. เทศนาโวหาร 4. สาธกโวหาร 

5. อุปมาโวหาร 

โวหารภาพพจน ์

1. อุปมา  2. อุปลักษณ ์

3. สัญลักษณ ์ 4. อติพจน ์

5. ปฏิภาคพจน ์ 6. บุคลาธิษฐาน 

7. สัทพจน์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

การเร่ือง การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย

ศึกษาเอกสาร และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ความ จากล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน  

ซึ่งได้มาจากการถอดเสียงการบันทึกการร้องหมอล าจากสื่อออนไลน์ (youtube) จ านวน 40 กลอนล า ดังนี้ 

1. ล าล่องชีวิตชาวนา 1   2. ล าล่องชีวิตชาวนา 2 

3. ล าล่องชื่นอุราฟ้าสาง   4. ล าล่องฟา้สีทอง 

5. ล าล่องสาวนาเฝ้าคอย 1   6. ล าล่องสาวนาเฝ้าคอย 2 

7. ล าล่องหนกีรุงมุ่งอีสาน 1   8. ล าล่องหนกีรุงมุ่งอีสาน 2 

9. ล าล่องเกี่ยวข้าว 1   10. ล าล่องเกี่ยวข้าว 2 

11. ล าล่องอยู่ไรส่บายกว่า 1    12. ล าล่องอยูไ่ร่สบายกว่า 2 

13. ล าล่องลูกเสอืชาวบ้าน 1  14. ล าล่องลูกเสอืชาวบ้าน 2   

15. ล าล่องเข้าพรรษา   16. ล าล่องฉวีวรรณร าพัน 

17. ล าล่องอสีานบ้านเฮา   18. ล าล่องเตรียมตัวท านา 1 

19. ล าล่องเตรียมตัวท านา 2  20. ล าล่องประเพณีโบราณ 

21. ล าล่องโลกบเ่ท่ียง   22. ล าล่องหัวอกชาวนา 

23. ล าล่องเฒา่หลงเงา   24. ล าล่องค าสอนพระศาสดา 

25. ล าล่องอนิจจัง    26. ล าล่องพมิพากับราหุล 

27. ล าล่องบุญข้าวสาก 101   28. ล าล่องถวายพระธาตุพนม 

29. ล าล่องน้ าใจผู้บ่าว   30. ล าล่องเฉลยปัญหาธรรม 

31. ล าล่องฤดูกาล    32. ล าล่องผลของกรรม 

33. ล าล่องสิทธัตถะออกบวช  34. ล าล่องสังขารไมเ่ท่ียง 

35. ล าล่องชีวิตครูบ้านนอก 1  36. ล าล่องชีวิตครูบ้านนอก 2 

37. ล าล่องจากแนวหลังสู่แนวหนา้  38. ล าล่องชีวิตผูใ้หญ่บ้าน 

39. ล าล่องเชญิท าบุญ   40. ล าล่องหยดน้ าตาชาวอีสาน 

ขอบเขตดา้นเกณฑ ์

 การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เร่ือง การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ  

ด าเนนิ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวเิคราะห์แต่ละดา้น ดังนี ้ 

1. ด้านการใช้โวหาร พิจารณาจากแนวคิดของคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544, หน้า 3-7) ท่ีจ าแนกไว้ว่า โวหารแบ่งตามจุดมุ่งหมายในการเขียนออกเป็น  

5 ประเภทดังนี้ 

1) บรรยายโวหาร    2) พรรณนาโวหาร   

3) เทศนาโวหาร    4) สาธกโวหาร   

5) อุปมาโวหาร  
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  2. ด้านภาพจน์ พิจารณาแนวคิดของประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545, หน้า 163-166) ท่ีจ าแนก

ภาพพจน์ออกเป็น ประเภทของภาพพจนม์หีลายชนดิดังนี้ 

1) อุปมา    2) อุปลักษณ ์ 

3) สัญลักษณ์    5) ปริทรรศน์หรือปฏภิาคพจน ์ 

6) บุคลาธษิฐาน    7) ปฏปุิจฉาหรอืค าถามเชิงวาทศิลป์  

8) สัทพจนห์รือการเลียนเสียงธรรมชาติ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง การใช้โวหารและโวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ  ด าเนิน  

มวีธีิการด าเนินการวจิัย ดังนี ้

1. ศึกษาเร่ืองโวหารและโวหารภาพจน์  

2. ศกึษากลอนล าล่องของฉววีรรณ  ด าเนนิ 

3. ก าหนดหลักเกณฑใ์นการศึกษาวิเคราะห์โวหารและโวหารภาพพจน ์ดังนี ้

         3.1 รูปแบบและหลักเกณฑ์โวหาร ผู้วิจัยศึกษาจาก คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

         3.2 รูปแบบและหลักเกณฑ์โวหารภาพพจน ์ผู้วิจัยศึกษาจากประพนธ์  

เรือนณรงค์ 

  4. ศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับโวหาร และโวหารภาพจน ์และหมอล า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการศกึษาเร่ือง การใชโ้วหารและโวหารภาพพจนใ์นล าลอ่งของฉววีรรณ  ด าเนนิ จ านวน 40 กลอนล า 

ผู้วิจัยได้วเิคราะหข์้อมูล ดังนี ้

                  1. ผู้วิจัยศึกษาเร่ืองการใช้โวหารและโวหารภาพพจนใ์นล าลอ่งของฉววีรรณ ด าเนนิ 

                 2. สรุป อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

3. น าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห ์  
 

ผลการวิจัย 
การใช้โวหารและโวหารภาพพจนใ์นล าลอ่งของฉวีวรรณ ด าเนนิ ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ด้านการใช้โวหารในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน  

จากการศกึษาวิเคราะห์ ผู้วจิัยพบ โวหารท่ีปรากฏอยู่ในล าล่องของฉววีรรณ ด าเนิน จ านวน 5 โวหาร ได้แก่ 

บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ดังนี้ 

1. บรรยายโวหารพบจ านวน 15 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

คิดฮอดแก้วพ่อกับแม่ท้ังสอง ล่ะความชราคงคลองอยู่คอยทางพี่ นารีนางสิลาอ้ายคน

งามอยู่กรุงเทพฯ แสงไฟใส่ส่องแจ้ง สี่เหลี่ยมรุ่งเรือง เเล้วล่ะพี่เอ้ยให้พี่คิดฮอดน้องยามเมื่ อ

ห่างไกลกันแหน่เด้อ นับแต่วันสิลาไกลจากไร่ ลาแล้วละเด้อจอมพระแก้วมรกต จอมประเสริฐ

นางยกมือใส่เกล้าสิลาเจ้าว่าหน่อธรรม ขอให้น าช่วยค้ ากลุ้มเลียมเทียมกาย ขอให้มีความสุขสู่

ยามอย่าให้หายฮ้อน สนามหลวงเคยเล่นเดินชมเลาะตลาดงามสะอาดเรียบร้อย..เรียบร้อย บุญ
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กว้างกะส่วงใจ ลาน้อไทองค์พระรูปทรงยศ เป็นปรากฏกับตาอยู่ลานทรงม้า นางวันทายอมือ

นอ้มลาเด้อ ทุกท่านอันนี้ขอให้ชาติอยู่มั่นเมอืงบ้านให้อยู่เย็น พระท่ีนางเว้าเล่นขอกราบวันทะนา 

มาถึงองค์จอมไทระหวา่งสวนลุมนี้ ขอสดุดใีห้จอมไตรโลกนารถ มหาธีระราชเจ้าให้น ากลุ้ม แมน

เลี่ยมง า แมนเลี่ยมง า เออ..เอย...โอ้ย...น่อ…    

       (หนกีรุงมุ่งอีสาน 1) 

เนื้อกลอนล าข้างตน้แสดงให้เห็นว่า ฉวีวรรณ  ด าเนนิ ได้ถา่ยทอดประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ได้เข้า

มาใชแ้รงงานในกรุงเทพฯ ซึ่งท างานด้วยความล าบากเพราะจะต้องหาเงินส่งคนท่ีบ้าน เมื่อระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปท า

ให้หญิงสาวนั้นคิดถึงอีสานท่ีเป็นบ้านเกิด จะต้องกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัว และเพื่อกลับไปดูแลพ่อแม่ท่ีแก่ชรา 

หลังจากนั้นก็ได้เก็บข้าวของเดินทางกลับอีสาน แต่ระหว่างเดินทางกลับในเนื้อกลอนล าระบุว่า หญิงสาวท่ีเข้ามา

ท างานที่กรุงเทพมหานครนกึถึงสถานที่ส าคัญท่ีตนเคยไป นอกจากนี้เป็นการเล่าเร่ืองในขณะที่ตนได้ใชช้วีติอยูก่รุงเทพ

ขณะท างาน ซึ่งถือว่าเป็นการเล่าเร่ืองตามเหตุการณ์ ได้อยา่งชัดเจน ท าให้ผู้อา่นเห็นภาพท่ีหญิงสาวกราบลาพระแก้ว

มรกต และเดินทางมาท่ีท้องสนามหลวงท่ีเคยเดินเล่น อีกท้ังลานพระบรมรูปทรงมา้ท่ีเคยไปกราบสักการะพระบรมรูป

รัชกาลท่ี 5 สุดท้ายได้เป็นการกล่าวถึงสวนลุมพินี ที่ตนได้เคยไปเดินเล่นผ่อนใจเวลาเหงาคร้ังนี้ได้กราบลาสมเด็จพระ

มหาธีรราชเจ้า รัชกาลท่ี 6 จึงถือว่ากลอนล านี้เป็นโวหารแบบบรรยายโวหารเพราะมีการเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ตามล าดับอย่างชัดเจน 

2. พรรณนาโวหารพบจ านวน 36 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

โอ…่โอย้…ฟา้เอ้ย ฟ้าฮ้องสะโดดโด ฟา้เอ่ยเด้นอ ฟา้ฮ้องสะโดดโด่ง ไผยนิดไีปส่งสาวหมอล า

ฮอดบ้านสิยอมให้ อ้ายแต่งงาน อ้ายแต่งงาน เอ้ย…เอ่ย โอย…โอย…ละน่า เอ่ออันนี้พ่อแม่เอยสวย

มาย ๆ มาแล้วแสงอรุณโพ้นโผ่โอกอิโด๋โอเกอากจ้าวขันโจ้นอยู่คอน แม่ลูกอ่อนก็ปลุกลูกออก 

แลว้พือปีกเสียงกุ๊กเอาปีกพือหอ่คลุมท้ังตุ้ม ผู้เฒา่พุม ๆ เว้าเสียงไอท้ังควกงวกโงสองป่องเอีย้มเสียง

เวา้ว่าอีนาง ลุกทะแม้อี่หล่าตะเว็นฮุ่งมาเด้ ฟ้าวไปตักเอาข้าวต าซ่อมต่าว ผักตูเล้าเปิดแล้วบ่ กระบุง

ข้าวอยู่แก ลุกทะแม้ฟ้าวแหน่อีนางเอ้ยเสียงคกมองสักกะรันสนั่นเนืองต าตึ้ง อึงคนึงยามเซ้าเสียงตี

มองคนต่อยโป๊กป้ากเป้ียงเสียงจิ้มว่าต่อยมอง เทข้าวใส่ครกแล้วเหยียบหน่ าสักกะรัน บ่ทันโดน

กระดองตักควดมาฝัดแลว้เอาฮ าไวถ้้าเกือหมูเป็ดไก่พ่อเฒา่ใหญ่ลุกสุมไฟอยูเ่ดิ่นบ้าน หลานน้อยก็นั่ง

น าปากไล่ซ่ าซิวไก่ท้ังโซหมาบักแดงแหง่มาวนไกอ่ลีาย จิกข้าวคัวเอาแสต้ไีปท้ังไล่ไก่บักโจน้แหง่ห้ายอี

ลายน้อยแม่นแห่งเวิ่น แม่นแห่งเวิ่น เอ่ย…ละน่า อันนี้เสียงลมดังจ้นจ้นใบกล้วยอ่อนไหวปลิวใบงิ้วขู

ลมพัด น้ าหมอกเหยหายเกลีย้งเสียงระฆังดังก้องยาคูตตีอ่ยเณรนอ้ยลุกแตเ่ซ้าเอาผ้าเบ่ียงคลุม 

      (ล าล่องฟา้สีทอง) 

จากกลอนล าข้างต้นเป็นกลอนล าท่ีฉววีรรณ ด าเนนิ นัน้ได้บรรยายไวถ้ึงบรรยากาศตอนเชา้ของคนอีสาน  

กล่าวถึงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น เล่าเร่ืองวีถีชีวิตว่าชาวอีสานมีการใช้ชีวิตอย่างไร โดยเร่ิมจากการตื่นเช้าหุงหาอาหาร

ตอ้งไปเอาข้าวท่ียุง้ฉางมาต าครกมอง แตล่ะบา้นก็จะออกมาต าข้าวพร้อมกัน เมื่อเสร็จจากการเตรียมอาหารแลว้ก็จะ

น าอาหารจัดส ารับตักบาตร หลังจากนั้นก็เป็นการกล่าวถึงพระท่ีออกบิณฑบาต เสียงระฆังดีดังเสียงกึกก้องกังวาน 

คนเฒา่คนแก่พาลูกหลานตักบาตรแล้วสอนให้จดจ าประเพณีอันดีนี้ไว้ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์จะได้ปกปอ้ง

คุ้มครองให้ปลอดภัย และท่อนท่ีกล่าวว่า “เออ่อันนี้พอ่แม่เอยสวยมาย ๆ มาแลว้แสงอรุณโพ้นโผ่โอกอโิด๋โอเกอากจ้าว

ขันโจ้นอยู่คอน แม่ลูกออ่นก็ปลุกลูกออกแล้วพอืปีกเสียงกุ๊กเอาปีกพอืห่อคลุมท้ังตุ้ม ผู้เฒ่าพุม ๆ...” เป็นการพรรณนา

ให้เห็ภาพชัดเจนท่ีสุด ถ่ายทอดบรรยากาศความรู้สกึต่าง ๆ ตามท่ีหมอล าได้ถ่ายทอด 
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3. เทศนาโวหาร พบจ านวน 14 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

...โอ้ย...บุญ เอ๋ย บุญผลาท่ี เฮาสร้าง มันสิ เป็นหนทางให้พี่ น้องได้ เทียวไต ่  

เป็นบันไดไต่ เต้าให้ถึงเฒ่ า แม่นชั่วเอยนาน...แม่นชั่วนานเอ้ย...น้อ...โอ้ย...ละน่ า..  

อันนี้ละฟังเอาเด้อคนเฒ่าหัวขาวฟันลอน จงคอยหอนห่ าคอดูบ้างผู้สุทาง พวกผู้ เจ้า 

อย่าได้คิดประมาทบ้างในฝ่ายค าสอน เช่นอย่างองค์บวรศาสดาองค์ดั้น มีค าสอนของเจ้า 

องค์พุทโธจ าไว้แหน่ อย่าพากันประมาทเป็นเวรฮ้ายสิแล่นตาม ละพุทธองค์เพิ่นจั่งห้ามจ าไว้

แหน่อย่าวางเฉย ค าเฉลยมีมาแต่ปางปฐมพุ้น เพิ่นว่าบุญไผนั่นคั่นท ากันสร้างก่อน  

คั่นชาตินี้บ่พอคงสิได้ชาติสิมา หลานสิจากวันนี้มีกลอนสิได้ว่า ยกคาถามากล่าวอ้างวางไว้

ใส่ผญา อนิจจังแฮ่งขวางหน้า สังขารานั่นพาเปลี่ยน วัฏวนคือกงเกวียนมันหมุนเวียน 

เปลี่ยนย้ายกา่ยข้ามล่วงสมัย ละไผผู้ท าก่อไว้แต่ปางชาตหินหลัง อภติังกายมา 

                    (ล าล่องค าสอนพระศาสดา) 

กลอนล านี้เป็นกลอนล าท่ีถ่ายทอดค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีสั่งสอนมนุษย์ ให้

ปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ฉวีวรรณ  ด าเนิน มีการสอนให้ทุกคนเร่งสร้างความดีก่อนท่ีจะ

สร้างความชั่ว เพราะหากสรา้งช่ัวแล้วก็จะ ตกนรก เพราะหากตกนรกไปแลว้นั้นก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ 

ซึ่งก็มีเนื้อความว่า “อันนี้ละฟังเอาเด้อ  คนเฒา่หัวขาวฟันลอน...”  

4. สาธกโวหาร พบจ านวน 3 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

แต่ฉวีวรรณนางซางมาเหลือใจเด้โลเกโลกบ่แน่ วันคืนแปรเปลี่ยนย้ายให้กาย 

มันเฒ่าแก่เอง ขั้นเล็งไปทางหน้าอนาตาเบิดปลดป่อง จันโลงธรรมค าพระเจ้าใจเศร้าโหลด

เมื่อยลง วัฏวนมันคือกลับขอบด้งปลิ้นเปลี่ยนเวียนกลับ เหมือนกับจันทราลับเลื่อนสู่เมฆบัง

ก้อน คอนคอนหายเลยแจ้งคราวเดียวนั้นกะโผล่ โตของโตเฮาบ่ฮู้จักแมนเฒ่าขั้นเมื่อได๋  

ละวันคืนกลืนกลิ่นได้กายของเฮาบ่ฮู้แก่ แต่หัวใจยังหนุ่มน้อยกายมันเฒ่าแก่เอง คือปัญหา

ท่านว่า เอโกสพฺ ปุโน ยังมนีกโตหนึ่งมขีาห้าตาสามงามขน แล้วบินบนข้วมโลก บนิขึน้โคกติด

ฝ่า บินขึ้นฟ้าติดดนิหากินน้ าหมอก ศอกมันยาวกว่าแขนแปนมือไปห้าร้อยโยต แตบ่่ห้ายบ่ขูด

แต่หากฆ่าคนตาย กายของเฮามันแห้งคือแสงไฟเผาจี่ หนีกะหนีบ่ได้ไปกะไปบ่พ้นมันแขวน

ห้อยบ่ปล่อยวาง มัจจุราชมาแนบข้างคือเฮาย่างเทียมกาย บ่ฮู้จักความตายดอกหมู่เฮาลุงป้า 

สิตายนานหรือช้าแล้วแต่บุญท ามา องค์พระเจ้าท่านบ่ง สิยืนยงคงอยู่ได้หลายร้อยกะบ่ม ี 

ผลท าดีคือเฮาท าบุญสร้างเอาผลทานขั้นน าส่ง พอได้เป็นรถเคร่ืองไต่สิไปขึ้นสู่สวรรค์  

คันหันแล้วอย่าได้หมาย อย่าได้หมาย….เออ...เอย...อือ...เอย...เอย่....น้อ...เอยนอ….. 

                (ล าล่องอนิจจัง) 

 กลอนล าข้างต้นเป็นกลอนล าเกี่ยวกับเร่ืองของ ฉวีวรรณ  ด าเนิน ในข้อความแรกเร่ิมวา่มี

คนรู้จัก ฉวีวรรณ  ด าเนนิ เป็นจ านวนมากเนื่องจากในสมัยอดีตจนปัจจุบันน้ัน ได้เดินทางท าการแสดงมาแล้ว

ท่ัวภาคอสีาน ไมว่า่จะไปทางไหนก็มแีตค่นเรียกหา และตอนนี้ผ่านมานานยังสามารถจองตัวเพื่อไปงานแสดง

ได้เร่ือย ๆ สามารถที่จะล ากล่อมพี่น้องแฟนเพลงได้ท้ังคืนเหมือนอดีตท่ีเคยปฏบัิตมิา แต่มสีิ่งหนึ่งท่ีปรากฏใน

เนื้อล าล่องนี้ว่า สงสัยว่าเหตุเพราะอะไรท าไมร่างกายถึงเปลี่ยนได้จากสาว ๆ นัน้กลับกลายเป็นแก่ชราลง ผม

ด ากลับผมขาว แต่อย่างไรก็ดีหัวใจของศิลปินนั้นยังสูบฉีดขับเคลื่อนอุดมการณ์ของหมอล าอย่างไม่มีวันสั้น

สุด และท่อนท่ีเป็นสาธกโวหาร ท่ีปรากฏอยู่ในกลอนล าล่องอนิจจังนี้ คือท่อน “ละวันคืนกลืนกลิ่นได้กาย
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-Proceeding- 

ของเฮาบ่ฮู้แก่ แต่หัวใจยังหนุ่มน้อยกายมันเฒ่าแก่เอง...” เป็นการน ากลอน ท่ีมีลักษณะคล้ายผญา หรือ

นิทานธรรมมาเปรียบเทียบ คือการน านกท่ีอยู่ในนิทานธรรม ท่ีเห็นในเนื้อร้องมาเป็นตัวอย่างในการด า เนิน

ชวีติ หรืออาจจะบอกให้เราอยา่เอาอย่างนกในกลอนล า ซึ่งข้อความนี้น้ันคือสาธกโวหารท่ีชัดเจนอกีข้อความ

หนึ่ง และฉวีวรรณ  ด าเนิน ยังบอกในช่วงท้ายกลอนล าอีกว่า คนเรานั้นไม่รู้ว่าจะตายเร็วหรือช้า ไม่ว่าชาย

หรือหญิง สิ่งท่ีจะชว่ยได้น้ันคือการท าดีและการท าทานบารมี คือสิ่งท่ีจะท าให้เราได้ขึ้นสู่สวรรค์ 

5. อุปมาโวหาร พบจ านวน 11 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

อันนี่ละพอเมื่อตาวันขึ้นสีมาย ๆ พอพุมพู่ บ่ากะหาบต่าได้ท้ังฟ่าวละพ่องเดิน  

มอืหนึ่งอุ้มลูกน้อย ฟ่าวเล่งลงนา ผัวกะผัวทังโตกะผัดคอยกินข้าว เสร็จดีแล้ว ลงด าจ้าวไหว่ 

ๆ แขนอู่ลูกน้อยไว้เสียงไห้กะส่างมัน มื้อเนี่ยงคั้นตมอยู่ในนา สวยมายมายแดดเผาท้ังฮ้อน 

คอบอยากมีน าบ้านชาวนาจั่ งหน้าก่ า  หน้าด า ๆ แม่นชาวนาเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่ น้อง  

คนเฒ่ าจั่ ง เจ ริญ  เผิ่ นจั่ ง เอิ้ นว่ากระดูกสันหลั ง  คั น บ่มี ชาวนาบ่ ได้ เป็น เมืองบ้ าน  

พอจากเสร็จด าแล้วตาเว็นเจ้าค่ายค่ า  พ่อบักห าขึ้นเถาะเจ้าสิดกกล้า แม่นแน่ เด้อ  

แมน่แน่เด้อ...อือ...อือม...โอยละน่า 

                    (ล าล่องชีวิตชาวนา 1) 

จากเนื้อหากลอนล า ล าล่องชีวิตชาวนา 1 ข้างต้น เป็นกลอนท่ี ฉวีวรรณ  ด าเนิน ได้ร้องกลอนล าถ่ายทอด

บรรยากาศฤดูฝน ชาวอีสานตา่งพากันรีบเร่งไถคราดไวร้อการปลูกข้าว แต่การท่ีจะเร่ิมปลูกข้าวของชาวอสีานก็ตอ้งมี

พิธีกรรมท่ีจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกว่าปีนี้ฝนจะตกตามฤดูกาลหรือไม่ ในกลอนล าก็จะบอกอีกว่ามีสองสามีภรรยาท่ีต้อง

เลี้ยงลูกท่ีพึ่งจะคลอด ซึ่งสามีต้องไปท านาแต่เช้า ภรรยาท่ีอยู่บ้านจะน าข้าวปลาอาหารไปส่งให้สามี และตอ้งช่วยกัน

ท านาให้เสร็จ แดดท่ีแผดเผาท้ังคู่ท่ีต้องทนทุกข์ทรมานแต่ต้องอดทนเพื่อให้ครอบครัวของตนอยู่ดีกินดี และเพื่อเป็น

การหารายได้ ฉวีวรรณ  ด าเนิน ได้เปรียบเทียบให้เห็นความส าคัญของชาวนาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาต ิ  

เพราะหากไมม่ชีาวนา ประเทศชาติก็จะไมส่ามารถอยู่ได้ ซึ่งนับเป็นการอุปมาให้ผู้ฟังมองเห็นภาพได้อยา่งชัดเจน  

2. ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบโวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏอยู่ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน จ านวน  

7 ประเภท  ได้แก่ อุปมา อัปลักษณ ์สัญลักษณ์ อติพจน์ ปฏิภาคพจน ์บุคลาธิษฐาน และสัทพจน ์ดังนี้ 

  1. อุปมา คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมอืนกับสิ่งหนึ่ง พบจ านวน 15 แห่ง ตัวอยา่ง เชน่  

ฟังเสียงจาคนเฒา่ สูเอยฮอดมื้ออื่น พอ่เฒา่จ้ าบอกลูกบ้านสพิาเลีย้งเจ้าปูต่า ให้สู

หาเตรียมไว้เฮือนละโตเอาเด้อไก่ เบ่ิงคางไก่คันมันซันท่ีลี่ ปีนี้สิบ่ดี คันปีใด๋คางไก่โค้งยาว ๆ 

คือเกี่ยว พ่อเฒ่าจ้ าบอกไว้ปีนั่นจั่งสิดี พ่อเฒ่าจ้ าบอกไว้ปีนั่นจั่งสิดี มาเต็มทีแต่ผู้นาไกล

บ้าน ผัวเมยีเดียวเลีย้งลูก... อ่อน ตื่นขึ้นมาผัวไปก่อน ไปไถนาคราดไว้ถ้าพอได้ละเคิ่งงาน 

                    (ล าล่องชีวิตชาวนา 1) 

 จากเนื้อหากลอนล า ล าล่องชีวิตชาวนา 1 ข้างต้น เป็นกลอนท่ี ฉวีวรรณ ด าเนิน ได้ร้องกลอนล าท่ีถ่ายทอด

บรรยากาศหนา้ฝน ผู้คนชาวอสีานตา่งพากันรบีไปไถ่คราดนาไวร้อการปลูกข้าว แตก่ารท่ีจะเร่ิมปลูกข้าวของชาวอีสาน

ก็ต้องมีพธีิกรรมท่ีจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าปนีี้ฝนจะตกตามฤดูกาลหรือไม่ ในกลอนล าก็จะบอกอีกว่ามีสองสามีภรรยา

ท่ีต้องเลี้ยงลูกท่ีพึ่งจะคลอด แต่พอต้องไปท านาแต่เช้า แม่ท่ีอยู่ทางบ้านจะต้องคอยเอาข้าวน้ าไปส่งท่ีนาเป็นประจ า 

และต้องช่วยกันท านาให้เสร็จ แดดท่ีแผดเผาท้ังคู่ ท่ีต้องทนทุกข์ทรมานแต่ต้องอดทนเพื่อให้ตนเองอยู่ดีกินดี   

และเพื่อเป็นการหารายได้ ในการน้ี ฉววีรรณ  ด าเนิน น าภาพพจนแ์บบอุปมามาประกอบกับกลอนล าเพื่อเปรียบเทียบ
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-Proceeding- 

เนื้อหาให้ผู้ฟังมองเห็นภาพได้มากขึน้ในข้อความนี้ “เบ่ิงคางไก่คันมันซันท่ีลี่ ปีนี้สิบ่ดี คันปีใด๋คางไก่โค้งยาว ๆ คือเกี่ยว 

พ่อเฒ่าจ้ าบอกไว้ปีนั่นจั่งสิดี” เปรียบเทียบว่า ในการท านา ตามความเชื่อจะต้องมีการท านายจากคางไก่ต้ม ว่าหาก

คางไก่ยาวไม่ด ีแต่หากคางไก่โค้งเหมอืนเคียวเกี่ยวข้าว ปนีัน้ฝนจะดีมาก สามารถท านาได้เลย 

เอออันนี้สิล าทางสั้นหันหัวกลอนซ้อนลายล่อง ฟังท านองจังหวะน้ ากระทบพื้น 

ฟังแล้วได้ซื่นใจเสียงน้ าใสคือเมงง่วงเสียงล าผลันนจั้นเข้าท่าเร่ืองชีวิตชาวนาคันได้ฟังแล้ว

กะหม้อยจนเย็นจ้อยฮอดกะหมอง คงได้ยินตั้วพี่น้องร้องส่งเสียงมาเสียงหัน ๆ เริง ๆ  

ดั่งลมเชยไม้ ไปทางได๋กะคนย้องว่าแม่ผมสีทองเสียงคลื่นเป็นลั้นลัน จนมาถึงทุกวัน

ประชาชนก็ได้ย้องว่านี่นาซาไกล กาฬสินธ์ุสารคามเพิ่นกะฮู้ว่าชื่อฉวีวรรณ เสียงหัน ๆ  

ล ายาวซ่ากันแตโ่ดนพุ้น 

        (ล าล่องอนิจจัง)  

 จากกลอนล าข้างต้นเป็นการล าเร่ืองกี่ยวกับชีวิตของตัวฉวีวรรณ ด าเนิน ที่ไปท าการแสดงต่างจังหวัดท่ีเป็น

งานท่ีไปเปิดการแสดง ฉวีวรรณ  ด าเนิน ได้บอกว่าคิดถึงสถานท่ีเหล่านั้น ท่อนท่ีเป็นโวหารภาพพจน์แบบอุปมาคือ

ท่อนท่ีบอกว่า “คงได้ยินต้ัวพี่น้องร้องส่งเสียงมาเสียงหัน ๆ เริง ๆ ดั่งลมเชยไม้” เปรียบเทียบวา่ เสียงของการร้องหมอ

ล าพัดตามลมมาเร่ือย ๆ ท าให้คดิถึงบรรยากาศเก่า ๆ เหมอืนเสียงลมท่ีมาพัดยอดตน้ไม้ 

  2. อุปลักษณ์ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง พบจ านวน 20 แห่ง ตัวอยา่ง เชน่ 

ลงไป บ่ ทันมาคิ ดหลายสิต าย เด้  เดื อนหงาย  ๆ เทิ งฟ้ า เมคาบ่มาผ่ าน  

เห็นแต่ดาวอยู่ล้อมบ่มี เศ ร้ากะหม่นหมอง งามกะงามกะด้อเดือนส่องพระสุธา  

พาโยกพัดไผ่เอนเอียงเนิ้ง ใจของอ้ายอย่าเอียงเด้อคือต้นไผ่อ้ายอยู่ไกลซางบ่คิดออดน้อง

จดหมายส่ าบ่ส่งมา 1 เบิดแต่เสียงแคนแล้วสูไผมาตอต่อย แม่นผู้ได๋มาตอม่วนกะด้อ 

ใจน้องสุดวี่วอน  ฟ้าวนอ้อดเด้อใจอย่าไปน าลูกชายเพิ่น ใจสาวเอิ้นไปกวา้งขวางขั้นปานล้อ

เจ้าเล่ียนวน หัวใจฮนเฮีย เอา้ฉวีวรรณกลั้นบ่อยู ่สาวพันพลูจีบหมากไวค้อยถ่าแตบ่่าวจารย์ 

เสียงผู้บ่าวเลาะบ้านเป็นหมู่เดือนหงาย ผู้สาวหลายลงเข็ญควงแห่เปียวฝ้าย จั่งมาหลาย

ทางพุ้ นซุ มแซวพวกบ่าวขึ้ น ใหม่  ลอดกอไผ่ห่ มอ้ าว เสี ยงแคนห่ าว เจ้ าผ่ านมา  

เสียงตบมือพุ้นหน้าหมู่ ใหญ่ๆเป็นซาว ๆ อันนี้พวกผู้สาวเตรียมตัวแก่งหล่าทางอิ้ว  

เห็นเป็นทิวปลายไม้ลมหนาวปัดเป่า เว้าชู้เก่ายังบ่แล้วอยากนอนเด้เมื่อยมโน เสียงโว ๆ  

คนเว้ายามไปไซรจอบเบ่ิงลี่ ฮอดตีสี่สนูว่าวลมดังย้าว ๆ ลมต้องกะแฮงดัง ลมพัดตีป้ัง ๆ  

ธนูว่าวเทิงบน ผูกตีนโพนนอนนาม่วนธนูอยู่ เทิงฟ้า  สะออนเด้สะออนเสียงธนูห่าว 

อย่าลืมคราวอี่น้องสั่งอย่าได้ไปหวั่ง ๆ ให้ชายเอิ้นสั่งอีนาง บ้านบ่ฮ้างสิมาห่างกันน้อ  

เสียงธนูหมุนไปเปลี่ยนแปรไปคือลิ้นคารมเว้าของชายบ่มีแม่นเว้ามันแล่นแล้วกะปลิ้นธนู 

นั้นกะดั่งกันบัดนี้จั้นเฮานั้นสิกินดอง เห็นแต่คองธนูปล่อยเสียงเห็นจ้อยไปว้อย ๆ  

นางสิคอยคองถ่าคือธนูคอยว่าว2 เชือกบ่สาวจ่องน้าวบ่มีขึ้นเจ้าล่วงบน อุปมาจั่งอ้ายไป

บ่อ่วยหวนกลับนอนหลับตานางฝันสิบ่เห็นเย็นจ้อย ลมวอยวอยเสียงเข็ญฝ้ายซุมแซวเกินว่า

ม่วนเสียงผู้บ่าวซวนหยอกเว้าหัวอื้อเจ้าพองฮือ ฟังสูฟังเสียงหืนไผมาเตาะต้องเสียงหืนไผ

มาดังม่วน คิดฮอดเด้อ คิดฮอดอ้ายชายท่ีสิห่างกัน สองสามปีทอนั้นคือสิจวบคองคอย  

สองสามปีทอน้ันคืนคอบคอยคองตัว๋ให้นางคอยหาพี่ชายบ่มาจ้อย อันนี้สาวบุญชูนอนคอย

อา้ยสิตายเด้บ่ลมืงา่ย เสียงหืนกลายไปแลว้ออนซอนเด้มิดลง ฮอดตสีี่ทอนัน้คนกะมิดอิ้งต้ิง 
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บ่มีต่ืนโตลุก ยังบ่ทันไปไสบ่าวฮ ายังได้ ยังแตเ่สียงแคนห่าวกลายไปแล้วกะม่วน ยังแตว่า่พ่อ

ฮ้างแถมค้ าบ่าวเซียง เสียงแซว ๆ ก าลังพี้ฟังดนตรีประจ าบ้านเสียงจารย์เราเป่าโหวตมา

ม่วนโพดกะด้อ โว้ โหวด โหวด วี่โวย บ่าวโอ้ยน าชู้ขอชูสิได้บ่ ย่านอี่พ่อด่าข่อยเสียงเว้าใส่

ผู้ ชาย เสียงโหวตอ้ายคือสิหลายค าจาคือสิ เย็น เป็นแอนแซนเงียบบักหอยไข้ 3  

ไปทางได๋อย่าลืมน้องเข้าโฮมลอมแล้วตั้วพี่  บัดข้าวจี่ข้าวขึ้นเล้าไผสิส้วนช่วยอีนาง  

การน าทางทางพุ้นเสียงหยังน้อดังปุ้งป้ิงเสียงนุงนิงนุ่งนิ่งคะนิงอ้ายผ่านมา เสียงโปงลาง  

พุ้นน้าซางมามวนแท้น้อชาย เสียงโปงลางของไผดังซวยมาทางพุ้น ว่าโอน้อเสียงโปงลาง  

ของอ้ายฟังดังมาแท้น้อฮ า เสียงโปงลางตอหน่ า ๆ ตีหน่ า ๆ ใจแฮงช้ าละก าคลื่นหวั่นไหว 

ไปท างได๋ ผั ว ป๋ าถิ่ ม เต็ ม ที เลี้ ย งลู ก  อ่ อน บ่ มี ไผ สิ อ ยู่ เลี้ ย ง  เป็ น ก าพ ร้า  พ่ อ บ่ ม ี 

พอ่บ่มี …..ฮือเออ....ฮึ....เออ....เอยนอ…. 

       (ล าล่องฤดูกาล) 

 1. “พาโยกพัดไผ่เอนเอยีงเนิง้ ใจของอา้ยอย่าเอยีงเด้อคือต้นไผ่อ้ายอยู่ไกลซางบ่คิดออดน้องจดหมายส่ าบส่่ง

มา” คือ การเปรียบเทียบใจของชายท่ีเอนเอยีงเป็นต้นไผ่ท่ีไหวเอนไปมาไมแ่นน่อน 

 2. “นางสคิอยคองถ่าคือธนูคอยวา่ว” เปรียบผู้หญงิท่ีมีใจเดียวรอแฟนตัวเองเป็นธนูวา่วท่ีต้องเคียงคู่วา่ว 

 3. “เสียงโหวตอ้ายคือสิหลายค าจาคือสิเย็นเป็นแอนแซนเงียบบักหอยไข้” เปรียบเสียงชายเป็นเสียงโหวต 

ท่ีเล่นมาแล้วก็เงยีบหายเป็นหอยช่วงวางไข่ จะไมเ่คลื่อนไหว เปรียบเชน่เดียวกับผู้ชายท่ีหลอกลวงผู้หญงิให้รอ 

3. สัญลักษณ์ การเปรียบเทียบท่ีเรียกสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าอื่นแทนค าท่ีเป็นสัญลักษณ์ พบจ านวน  6

แห่ง ตัวอยา่ง เชน่ 

เอออันนี้ละพ่อแม่เอ้ยละเพิ่นจั่งวาฟังแต่เสียงบ่เห็นหน้าฝากลมมาได้ล ากล่อม  

ถึงทหารต ารวจกล้าอาสาพร้อมแมนอยู่ไทย ผู้อยู่ไกลอยู่ใกล้สถานบ่อนเคยอยู่ ท่ีอดทน

ต่อสู้เฮาได้อยู่สบาย อันตรายทุกฝีก้าวนอนน าดินกินน าป่า ยากปานได๋บ่ได้ว่าอดสาทน 

ให้อยู่ยั้งหวังสิได้อยู่เสถียร บัดสิเวียนมาถึงพี้ฉวีวรรณของล ากล่อมจากแนวหลังผู้อยู่พี้  

ขั้นแนวหน้าให้อยู่ดีฉวีเอาใจช่วยผู้ปกปักรักษาชาติ เอกราชอยู่ยั้งไปหน้าอยู่กะเสริม 

อย่าสิมีภัยฮ้อน พนาทรได้ไข้ป่วยอุบัติเคราะห์ความซวยปราศจากให้ห่างเว้น ขั้นเวรห้าย 

ให้พ่ายหนีแล้วอีกอันนึงพวกไพลีจงพังพ่ายท่าน ท้ังหลายชนะขาดนิราศภัยให้ห่างเว้น 

อย่ามาใกล้เจ้าผ่านกลายขอให้สุขสบายหมั่นฉวีวรรรณขอน้อมสง่ 

                   (ล าล่องจากแนวหลังสูแ่นวหนา้) 

จากเนื้อหากลอนล าข้างต้น เป็นเนื้อหากลอนล าท่ีกล่าวถึงทหาร ต ารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน 

ท่ีท าหน้าท่ีเป็นร้ัวของชาติ ปกป้องบ้านเมืองให้สงบสุข เขาเหล่านี้ต้องอยู่ไกลบ้านห่างไกลครอบครัว  

ความเป็นอยู่ล าบากนอนกลางดินกินกลางทรายในท่อนท่ีบอกว่า “บัดสิเวียนมาถึงพี้ฉวีวรรณของล ากล่อม

จากแนวหลังผู้อยู่พี้ ขั้นแนวหน้าให้อยู่ดีฉวีเอาใจช่วยผู้ปกปักรักษาชาติ” ในท่อนนี้ ฉวีวรรณ  ด าเนิน ใช้

สัญลักษณ์ค าวา่ “แนวหน้า” แทนค าว่าทหาร “แนวหลัง” แทนครอบครัว เพื่อให้มีความหลากหลายทางการ

ใชภ้าษาและเพื่อให้กลอนล านัน้น่าฟังมากขึ้น  

  4. อติพจน ์เป็นการกลา่วเกินจริง พบจ านวน 11 แห่ง ตัวอยา่ง เชน่ 

ถ้านี่หวดิความจริง สิ่งท่ีคนคิดพน้คือเฒา่แก่ชรา หลานมาเหลอืใจเด้ อยากหยับคืน

ไปหม่องเก่าเด้น้อ คิดน าน้อ คิดน าพวกหมู่เจ้าท่ีเคยได้เจ้าร่วมกัน อยากหยับวัน หยับมื่อให้
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มันไปบ่ได้หา่ง โอฮ่ะโอน้อ้...อยากจับวันมันไปไวใ้ห้มันไกลบ่ได้ค่ า แตห่ากท าบ่ได้สมัยมอืคั่นบ่

มา สาธุเด้อ อันวา่บุญคุณเจ้าข้าวเหนยีวแดง บักพร้าวอ่อน ขอให้มาทรงท้อนความร้อนอย่า

พกผ่าน หลานสิจดจ าไวไ้ปฮอดไสบ่ลมืงา่ย บุญกุศลท้ังหลายขอให้มาล้อมสุ่มเจ้าคั่นสุคน จง

มาดลบันดาลให้ให้สดใสอยู่คือเก่า ขอให้พวกหมู่เจ้าทางพี้ คอยอยู่ดี นับตั้งแต่มือพุ้นจนมา

ฮอดมื้อนี้ คือบ่หา่งไกลกัน ฉววีรรณสิขอจดจื่อจ าเอาไว้ สิบ่ไล่เสียถิ่ม คงพันพ่ีน้องเก่าแม่นได้

กินขา้วเมา่ บ่มีถิ่ม เอย... แม่นฟายโฮย แมน่โสแล้ว แมน่บ่ลมื แม่นบ่ลมื เอย...นอ้... 

          (ล าล่องฉวีวรรณร าพัน) 

 เนื้อกลอนล าข้างต้น เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวการเดินทางแสดงหมอล าของ ฉวีวรรณ ด าเนิน ที่เดินทางไป

ท่ัวถิ่นแดนอีสานในอดีต ซึ่งถือว่าหมอล าในอดีตน้ันไมว่่าจะเป็นชายหรือหญิง ก็จะได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก หมอ

ล าสมัยก่อนจึงจะมีงานค่อนข้างท่ีจะเยอะ อีกท้ังฉวีวรรณ  ด าเนิน ยังเป็นศิลปินหมอล าท่ีโด่งดังมากท้ังในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน จนมีผลงานให้ผู้คนได้รับฟังอย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดกลอนล าชื่อ ล าล่องฉวีวรรณร าพัน ท่ีบรรยายเกี่ยวกับ

สถานท่ี ๆ ฉวีวรรณ ด าเนิน พบเจอในอดีต ให้เห็นว่ายังคิดถึงท่ีท่ีตนเองเคยไป  ข้อความท่ีเป็นการกล่าวเกินจริง 

ท่ีฉววีวรรณ  ด าเนิน ใช้ คือ “อยากจับวันมันไปไว้ให้มันไกลบ่ได้ค่ า” แปลว่าอยากจะขยับเลื่อนวันออกไปไม่ให้ 

ผ่านไปเร็ว เป็นการกลา่วเกินจริงเพราะว่าไมม่ใีครสามารถท่ีจะท าให้วันเวลาหยุดเดินได้ 

  5. ปฏิภาคพจน์ การใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีมีความหมายตรงกันข้าม พบจ านวน 8 แห่ง ตัวอยา่ง 

เชน่ 

ละเพิ่นจั่งว่าจั่งซี้บุญหนุนหนี้บ่มีไผสิปันแจก บ่มีแหกออกได้คือไม้เจ้าผ่ากลาง คือ

กันเฮากินข้าว เฮากินเฮากะอิ่ม บ่แม่นไปอิ่มท้องของท่านผู้บ่กิน หลานได้ยนิคนเว้าเอาความ

จริงออกมาว่า ปัญหาธรรมเพิ่นว่าไว้ไผชี้เข้าสู่โต เพิ่นว่าอยากกินข้าวให้ผูกใส่พาลานหิน 1 

อยากมีสินให้ฆ่าพ่อตีแม่2 คั่นอยากมีผู้แว้ให้ฆ่าเพื่อนเดียวกัน3 คั่นอยากมีสีสันให้นอนดิน

เกือกฝุ่น4 คั่นแมน่เจ้าอยากอุ่นให้อาบน้ ายามหนาว5 อยากกินส้มปลาขาวให้แบกปนืขึ้นโคก6  

 

อยากกินต้มไก่โอกให้สักสุ่มลงหนอง 7 ข้อปัญหาเฉลยไว้เป็นแนวทางคั่นปล่อยวาง  

เฮาท าทานกันสุมื้อคือได้สร้าง แต่ส่วนด ีบุญม ี 

                      (ล าล่องเฉลยปัญหาธรรม) 

จากกลอนล าข้างต้นเป็นกลอนล าที่เล่าเร่ืองของเดอืน 12 ฉววีรรณ ด าเนิน ได้ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาในส่วน

แรกเร่ืองของอายุของคนนั้นสั้นนัก ไม่ว่าตนเองหรือใครก็ต้องยอมรับวันเวลา ท่ีเดินไปอย่างรวดเร็วให้ได้ ไม่ว่าจะยศ

ใหญ่โตเพียงใดหรือยากดีมีจน ก็ไม่สามารถข้ามความแก่ชรา ความตายไปได้ คนท่ีเกิดมานานแล้วก็ควรจะปฏิบัติตน

ให้เป็นคนดีให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เด็กหรือเยาวชนท่ีเพิ่งเกิดมาก็ควรจะดูแบบพ่อ แม่ อย่าได้ลืมเลือนค าสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีให้เราสร้างความดี ซึ่งในท่อนกลางได้มีการน ากลอนคล้ายผญา มาใส่เพื่อสนับสนุน

เนื้อหากลอนล าให้มีความหนักแน่นมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น ฉวีวรรณ ด าเนิน ก็ได้มาเน้นย้ าเร่ืองศีลในเนื้อกลอนล า

ช่วงท้ายว่าให้เร่งปฏิบัติท าความดี และในข้อความของโวหารภาพพจน์แบบปฏิภาคพจน์ หรือภาพพจน์ท่ีใช้ท่ีมี

ความหมายตรงกันข้ามกัน ในกลอนล าข้างต้นนี้ พบภาพพจน์แบบปฏภิาคพจนใ์นหลายท่อน ได้แก่ 

1. “เพิ่นว่าอยากกินข้าวให้ผูกใส่พาลานหิน” เป็นภาพพจน์แบบปฏิภาคพจน์เพราะว่า ข้าวไม่สามารถปลูกใส่

หินได้ ตอ้งปลูกใส่ดินเท่านัน้ต้นข้าวถึงจะเจรญิเตบิโตได้ ทอ่นนี้จึงเป็นการกลา่วแบบขัดแย้งกัน 
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2. “อยากมีสินให้ฆ่าพ่อตีแม่” ค าว่าสินในภาษาอีสานคือทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ และเมื่อบอกว่าถ้าอยากมี

เงินทองให้ฆ่าพ่อแม่ เป็นเนื้อหาท่ีเป็นไปไม่ได้ ขัดแย้งกัน เพราะการฆ่าพ่อแม่เป็นการสร้างบาปหนัก แล้วคนท่ีฆ่าพ่อ

แมก่็จะไมม่ทีางเจริญ 

3. “คั่นอยากมีผู้แว้ให้ฆ่าเพื่อนเดียวกัน” ข้อความนี้หมายความว่า ถ้าหากอยากมีเพื่อนใหม่ให้ท าลาย 

เพื่อนเก่า ประโยคนี้ถือว่าเป็นข้อความขัดแยง้กัน เพราะมีเพื่อนใหม่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งท าลายเพื่อนเก่าหรือเลิกเป็นเพื่อน

กับเพื่อนเก่า 

4. เนื้อหากล่าวว่า “คั่นอยากมีสีสันให้นอนดินเกือกฝุ่น” ฝุ่นถือว่าเป็นสิ่งสกปรก แต่ข้อความนี้บอกว่า 

ถ้าอยากให้มีสสีันให้ไปคลุกฝุ่น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ขัดแย้งกับความเป็นจริง  

5. “คั่นแม่นเจ้าอยากอุ่นให้อาบน้ ายามหนาว” ข้อความนี้บอกว่า ถ้าอยากรู้สึกอุ่นให้อาบน้ าตอนท่ีอากาศ

หนาว เป็นการใชค้ าที่มคีวามหมายตรงกันข้าม 

6. “อยากกินส้มปลาขาวให้แบกปนืขึน้โคก” ข้อความนี้บอกวา่ หากอยากกินปลาให้ถือปืนเข้าป่า ซึ่งตรงข้าม

กับความเป็นจริงท่ีว่าปลาต้องอยู่ในน้ า 

7. “อยากกินตม้ไก่โอกให้สักสุ่มลงหนอง” ข้อความนี้บอกว่า หากอยากกินตม้ไก่ให้ใช้สุ่มลงไปจับไก่ในหนอง

น้ า ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงท่ีว่าไก่เป็นสัตวปี์ก อาศัยอยู่บนบกไมใ่ชใ่นน้ า 

  6. บุคลาธิษฐาน การสมมติให้สิ่งท่ีไม่ใช่มนุษย์ท าอาการอย่างมนุษย์ พบจ านวน 3 แห่ง ตัวอย่าง 

เชน่ 

อันนี้ละพอ่แมเ่อย๋ บ้านฉวีน้องอยู่พี้ใกล้ล าชีนาโลดฝั่ง น้ าไปท่วมบ่เหลือหยังอดถา

กังจากฟ้ามาลงพื้นเจ้าแผ่นดิน คืนทรัพสินย์สูญสิน้เคยได้ยินแล้วแมน่บ่ เดือนกันยานอ้คุณ

พ่อน้องก็ขอเคราะห์ร้ายสายน้ าได้พัดจม ฟังเสียงฟ้าฮ้องโต้ม โต้ม ค ารามโหดอยู่เทิงบน 

คนแฮ่งมใีจทุกข์บ่สบายพอดี ฝนบ่ปราณีซ้ ากรรมของเฮาวปิโยคโศกสลดปวดร้าว หนภีัยน้ า

ไปอยูเ่ขา แมน่บ่พวกหมู่เจ้าฉวีเล่าความหลัง มันยังฝังใจหลานแม่นบ่ไรลืมเรียก มันบ่มีพอ

นอ้ยสังลอยมาใกล้กอผ่าน หยาดน้ าตาขาวอีสานปี พ.ศ.21 น้ าท่วมบ้าน ชั่งมาเศร้า แม่นบ่

เศร้า ซั่งมาเศร้า แม่นบ่เศร้า เอ้ย…น้อ… 

     (ล าล่องหยดน้ าตาชาวอีสาน) 

จากกลอนล าข้างตน้เป็นกลอนล าที่ ฉวีวรรณ ด าเนิน ถ่ายทอดเร่ืองราวของช่วงท่ีอีสาน ได้รับผลกระทบจาก

พายุดเีปรสช่ัน เมื่อเดอืนกันยายน ปีพ.ศ. 2521 “ฟังเสียงฟา้ฮ้องโตม้ โตม้ ค ารามโหดอยูเ่ทิงบน” เป็นการกลา่วถึงเร่ือง

ท้องฟ้าขณะท่ีฟ้ามืดด า ฝนตกแล้วก็เกิดฟ้าร้อง ในการแต่งนี้แทนท่ีจะบอกว่าเสียงฟ้าร้องธรรมดา ฉวีวรรณ  ด าเนิน 

ได้เพิ่มค าให้ผู้ฟังนึกภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือบอกว่าฟ้าค าราม ซึ่งตามปกติค าว่า ค าราม มักใช้กับกริยาอาการ

โกรธ ซึ่งท้องฟ้านั้นเป็นสิ่งไม่มีชีวิต แต่ในเนื้อหากลอนล าล่องบอกว่าฟ้าค าราม ถือว่าเป็นการใช้ภาพพจน์แบบ

บุคลาธษิฐานหรือการกล่าวให้สิ่งไมม่ชีวีติเป็นสิ่งมชีวีติ 

  7. สัทพจน์ การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติ พบจ านวน 34 แห่ง ตัวอย่าง เช่น 

โอ่ย......ฟ้าเอ้ย ฟ้าฮ้องฟ้าฮ้องค่อยเสียงโยน ๆ ดังไกล เป็นหยังเด้จั่งบ่ไปฮ้องใกล้

หัวคันไดพอให้น้องได้นอนฮ่ าเสียงฟ้าฮ้องตึ้มตั้มสาวหมอล าคิดฮอดซู้1 ได้หลงโอ.้.โอ่บ่เซา...

โอบ่่เซา...โอ้ย...หละ่น่า 

เอออันนี่ต่อจากนี่สิได้ล าต่อกลอนสอง..สองผัวเมียท านา ซ่อยกันกะจนแล่วพอ

จากเสร็จด าแล้ว ตาเว็นค่ายค่ า พ่อบักห าขึ้นเถาะเจ้าหลกกล้าว่าแหน่เด้อ พ่อว่าเอ้อ เมือ
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-Proceeding- 

ก่อนสาตี๊ข้อยสิหลกคนเดียวแม่อีนางเมือบ้านพอจาแล้วเตรียมเอาถ้วยบ่วงหาบกะต่าต่อ

งต้อนท้ังอุ้มว่าลูกน าเสียงฟ้าฮ่องตึ้มตั้มฟ่าวหย่าง2มาเฮือนเสียงฝนมามืดมัวเมาฟ้า น าคัน

นาคืนเมือบ้านเขียดจินาฮ่องอ้อบแอ้บ3เหลียวเบ่ิงน้ าวอ่บแว่บเป็นคลื่นจั่งทะเล มองมาบ้าน

เห็นโนนตาลมดืจุ่มคุม่เห็นแต่ก่อไผบ้านลา่ยซ่ายใบหุม่ละ่ห่อน าฟา่วหยา่งจ้ าเขา้ปา่ส่อนลอน

เสียงวอน ๆ เรไรส่งเสียงแมงง่วง เห็นเป็นพวงหันหน้าหางนกยูงเหลอืงอุ่ยฮุย เสียงคนคุยสิ

เข้าบ้านเย็นแล้วสิต่าวเมืออุ้มลูกเต้าจูงหมู่งัวควย(ควาย) ฝนตกฮ าเร่งไว ๆ เข้า ไว ๆ จ้าว

เสียงฮือเซือกฟาดควยบักเลพองตูเ้ด็กน้อยว่าขี่หลัง เสียงมะลึ่งตึ้งตั้ง4ฝนไล่มาทันฝนตกลง

เปียกปอนเต็มเป้ือน พอเถิงเฮือนมอืน้าวหัวคันไดงับแงบคันแมน่วางต่าไว้...สเิตรียมซิ่น... 

แหมน่เปลี่นแพร...แหม่นเปลี่ยนแพร..............  

          (ล าล่องชีวิตชาวนา 2) 

 1. “ฟ้าฮ้องฟ้าฮ้องค่อยเสียงโยน ๆ ดังไกล เป็นหยังเด้จั่งบ่ไปฮ้องใกล้หัวคันไดพอให้น้องได้นอนฮ่ าเสียงฟ้า

ฮ้องตึม้ตัม้สาวหมอล าคิดฮอดซู้” ตึ้มตัม้ เป็นเสียงฟา้รอ้ง 

 2. “เสียงฟา้ฮ่องตึ้มตัม้ฟา่วหยา่งมาเฮือนเสียงฝนมามดืมัวเมาฟา้” ตึ้มตัม้ คือเสียงของฟ้าร้อง 

 3. “เขียดจินาฮ่องอ้อบแอบ้เหลยีวเบ่ิงน้ าวอ่บแวบ่เป็นคลื่นจั่งทะเล” ออ้บแอบ้ เป็นเสียงของเขียดท่ีอยูต่ามนา 

 4. “เสียงมะลึ่งต้ึงตัง้ฝนไล่มาทันฝนตกลงเปียกปอนเต็มเป้ือน” เสียงมะลึ่งต้ึงตัง้ เป็นการเลียนเสียงฟา้รอ้ง 

ขณะที่ฝนจะตก 

สรุปผลการวิจัย 

1. ด้านการใช้โวหารในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบ โวหารท่ีปรากฏอยู่ใน

ล าล่องของฉววีรรณ ด าเนนิ จ านวน 5 โวหาร ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และ

อุปมาโวหาร ดังนี ้

1. บรรยายโวหาร  จ านวน   15 แห่ง  

2. พรรณนาโวหาร  จ านวน    36   แห่ง 

3. เทศนาโวหาร  จ านวน    14   แห่ง 

4. สาธกโวหาร  จ านวน     3    แห่ง 

5. อุปมาโวหาร  จ านวน    11   แห่ง 

2. ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนิน จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบโวหาร

ภาพพจนท่ี์ปรากฏอยู่ในล าล่องของฉวีวรรณ ด าเนนิ จ านวน 7 ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ อติพจน ์

ปฏภิาคพจน ์บุคลาธิษฐาน และสัทพจน ์ดังนี้ 

  1. อุปมา   จ านวน   15 แห่ง 

  2. อุปลักษณ ์  จ านวน   20 แห่ง 

  3. สัญลักษณ์  จ านวน    6 แห่ง 

  4. อติพจน ์  จ านวน   11 แห่ง 

  5. ปฏภิาคพจน์  จ านวน    8 แห่ง 

  6. บุคลาธษิฐาน  จ านวน    3   แห่ง  

  7. สัทพจน ์  จ านวน   34   แห่ง 
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-Proceeding- 

อภปิรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหมอล านั้น หมอล า เป็นการแสดงและเป็นวัฒนธรรมท่ีมีค่าของชาวอีสาน 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังหมอล าเป็นตัวชี้วัดท่ีส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของชาวอีสานมีพัฒนาการ

อย่างไร บางกลอนล าน าให้คติธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อยา่งเด่นชัด กลอนล าล่องของฉววีรรณ ด าเนิน ส่วนใหญ่

เป็นการกล่าวใช้โวหารและโวหารภาพพจน์หลากหลายประเภท ถึงภาคอีสาน กล่าวถึงประสบการณ์ของตนเอง โดย

กลอนล าต่าง ๆ ของ ฉวีวรณ ด าเนิน นั้นมกีารใช้เปรียบเทียบโดยใช้โวหารและภาพพจน์มาประกอบ หลีกเลี่ยงการใช้

ค าตรง ๆ นอกจากนนั้น ฉวีวรรณ ด าเนิน ยังเปรียบเสมือนเป็นครูของหมอล าท่ัวประเทศ เนื่องจากเป็นหมอล าท่ีมี

ความรู้ความสามารถที่แท้จริง 

โวหารและโวหารภาพพจน์ท่ีปรากฏในกลอนล ามกีารใช้พรรณนาโวหารและโวหารภาพพจน์แบบสัทพจนม์าก

ท่ีสุด ฉวีวรรณ ด าเนิน ต้องการสื่อสารความหมาย ให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพ ชัดเจน เกิดความสนุกสนาน โดยการกล่าว

อาจจะไมต่อ้งใชค้ าเดมิ จากลักษณะดังกล่าวท าให้กลอนล าของ ฉววีรรณ  ด าเนนิ ได้รับความนยิมจนถึงปัจจุบัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยคร้ังตอ่ควรท าไปเกี่ยวกับโวหารและโวหารภาพพจน์ในผลงานเพลงหรือกลอนล า จากนักร้อง

หรือหมอล าทา่นอื่น ๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การวจิัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา ความชว่ยเหลือจากผู้มพีระคุณหลายฝ่ายโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีให้โอกาสและสนับสนุนการท าวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง และขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการท่ีปรึกษษวจิัยท่ีได้สละเวลาอันมีค่า ให้ข้อคิด ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง

ตลอดจนได้ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเมตตา และเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนท าให้วจิัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในสาขาวิชาทุกท่าน ท่ีท าให้การท าวิจัยคร้ังนี้ มีความสุข ความ

สนุกสนาน รวมท้ังความร่วมมอื ร่วมแรง รว่มใจ จนท าให้วิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี  

ผู้วิจัยขออุทิศคุณค่า และคุณประโยชน์ อันเกิดจากงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ อันเป็นท่ีรัก

เคารพ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้กล่าวถึงและมิได้กล่าวถึงในวิจัยฉบับนี้ท่ีประสิทธ์ิ ประสาทความรู้ทาง

ภาษาไทยให้แก่ผู้วจิัย 
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-Proceeding- 

กลวธิีการตั้งชื่อภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษ ปี ค.ศ. 2017 

Naming Strategies of Chinese Film Titles in 2017
 

ภัทรพงศ ์พื้นงาม1, 2 

Pattarapong Purnngam1, 2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์จีนท่ีเข้าฉายยังโรงภาพยนตร์ในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 2017 น ามาจ าแนกแบ่งเป็นหมวดหมูร่ายชื่อภาพยนตร์ท่ีมีการตัง้ชื่อภาพยนตร์ฉบับ

ภาษาอังกฤษคู่กับรายช่ือภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน เพื่อวิเคราะห์หากลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษโดยน า

รายช่ือภาพยนตร์จีนตน้ฉบับภาษาจีนเป็นเกณฑ์ในการศึกษา โดยใชห้ลักทฤษฎกีารแปลของ Skopos น าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบสถิติพรรณนาความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.  2017  

พบรายชื่อภาพยนตร์จีนท่ีมีการตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นฉบับภาษาอังกฤษ จ านวนท้ังสิ้น 307 เร่ือง สามารถแบ่งเป็น

หมวดหมู่ได้ 3 กลวิธีคือ การตั้งชื่อเร่ืองโดยอิงการตั้งชื่อแบบแปลตรงตัวพบมากท่ีสุด จ านวน 188 เร่ือง คิดเป็น 

ร้อยละ 61.44 รองลงมาคือการตั้งชื่อด้วยการอิงตามแก่นเร่ือง จ านวน 85 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 27.78 และล าดับ

สุดท้ายคือการตั้งชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษแบบการทับศัพท์ตามต้นฉบับภาษาจีนจ านวน 33 เร่ือง คิดเป็น 

ร้อยละ 10.78  
 

ค าส าคัญ:   กลวิธี, ภาพยนตร์, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, การตัง้ชื่อ  
 

Abstract  
 The purposes of this study were to compile a list of Chinese films screened in People's Republic of China 

in 2017. Some Chinese films were named in 2 languages; Chinese (original name) and English. The English version 

titles of these films was categorized by naming strategies. Basing on the translation theory by Skopos (1997). The 

results showed that during January to December in 2017, 307 Chinese films with Chinese and English title were 

found. Naming strategies of these films were divided into 3  main strategies, 1) Literal translation, 188 (61.44%) 

Chinese films used literal translation strategy to translate Chinese title to English.  2 )  Based on the theme, 8 5 

(27.28) Chinese films used this strategy. 3) Word-by-word translation, 33 (10.78) Chinese films used this strategy.  
 

Keywords:   Strategy, Film, Chinese, English, Naming  
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บทน า 
ภาพยนตร์หรือหนัง (Movie) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า 

“ภาพยนตร์” ไว้วา่ คือภาพฉายด้วยเคร่ืองท าให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้, หนังฉาย. ส่วนค าว่า “หนัง” เป็นภาษาพูดท่ี

สื่อความหมายถึงค าว่าภาพยนตร์นั้นเอง เมื่อตีความหมายให้กว้างขึ้นภาพยนตร์ จะหมายถึง กระบวนการบันทึกภาพ

ด้วยฟิล์ม แล้วน าออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพท่ีปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายท าแล้ว

เป็นเพียงภาพนิ่ง จ านวนมาก ท่ีมีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกัน เป็นช่วง ๆ 

ตามเร่ืองราวท่ีได้รับการถ่ายท าและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ี เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้

เหมอืนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้ 

ตลาดธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศจีนท่ีนับวันจะเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ ได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาอย่างมากมาย 

จากข้อมูลของ Theatrical Statistics Summary พบว่าจีนจากเดิมท่ีอยู่อันดับสองของตลาดธุรกิจภาพยนตร์โลกเมื่อ 

ปี พ.ศ.2557 ได้ก้าวกระโดดขึน้มาสู่อันดับหนึ่งของตลาดธุรกิจภาพยนตร์โลกได้เมื่อไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2561 ท่ีผ่าน

มา ส่วนหนึ่งอาจมาจากหนังฟอร์มยักษ์ภายในประเทศหลายเร่ืองได้ท ารายได้เกินความคาดหมาย และตลอดปี 2560 

รายได้จากการจ าหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ในจีนเติบโต 13.45% สู่ระดับ 55 ,900 ล้านหยวน (281,500 ล้านบาท)  

อกีทั้งด้วยจ านวนประชากรของประเทศจีนท่ีมีมากกว่า 1,400 ล้านคน ท าให้ค่ายภาพยนตร์ท่ัวโลกต่างต้องการท่ีจะบุก

ตลาดภาพยนตร์ จากการศึกษาข้อมูลในขั้นเบื้องต้นพบว่าในปี พ.ศ.2560 ตลอดท้ังปีมีภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังประเทศ

จีนมากถึง 351 เร่ือง ซึ่งภาพยนตร์ท่ีฉายเหล่านี้ต่างมีท้ังภาพยนตร์ท่ีน าเข้ามาฉายยังประเทศจีนและภาพยนตร์ท่ีสร้าง

ขึ้นมาเองในประเทศจีน อีกทั้งยังพบว่าชื่อภาพยนตร์ท่ีฉายในประเทศจีนในปีท่ีกล่าวมานี้ ต่างก็มีชื่อเร่ืองภาพยนตร์ท้ัง

ฉบับภาษาจีนและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแทบท้ังสิน้ 

ชื่อเร่ืองภาพยนตร์นับเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ในการช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถึงเนื้อหาของ

ภาพยนตร์รวมไปถึงการสื่อความหมายโดยนัยอื่น ๆ ท่ีผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการท่ีจะสื่อสารให้กับผู้ชมได้รับ รู้  

โดยส่วนมากแล้วการตั้งชื่อเร่ืองภาพยนตร์จะใชค้ าท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองท่ีสัน้ กะทัดรัด ได้ใจความ เพื่อท าให้ผู้ท่ีจะ

รับชมรู้อยา่งคร่าว ๆ ว่าภาพยนตร์เร่ืองนั้นมเีนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ถ้าตัง้ชื่อเร่ืองภาพยนตร์อยา่งไม่ใส่ใจหรือแตกต่างจาก

ตัวภาพยนตร์มากเกินไป อาจส่งผลต่อการเลือกรับชมของผู้ชมได้ นอกจากนี้หากภาพยนตร์ได้ถูกน าไปฉายยัง

ต่างประเทศ การแปลชื่อภาพยนตร์จากต้นฉบับเดิมก็ส าคัญเช่นกัน เช่น ภาพยนตร์เกาหลีเร่ือง “The Uninvited” 

(ภาพยนตร์สยองขวัญ) แปลเป็นไทยแล้วคือ “ยัยตัวร้ายกับโต๊ะผี” เมื่ออ่านชื่อแปลภาษาไทยแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้

ว่าภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็นภาพยนตร์ตลก (Comedy) หรือสยองขวัญ (Horror) เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว “ชื่อเร่ือง” ก็เป็นส่วน

ส าคัญในการเลอืกรับชมภาพยนตร์ให้ตรงกับรสนยิมของผู้รับชมเชน่เดียวกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลหรือตั้ งชื่อเร่ืองภาพยนตร์เป็นภาษาท่ีสอง อาทิเช่น 

งานวิจัยของรุสนี มะแซ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์กลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทย ของศุภวรรณ ทองวัน (2555) ที่ศึกษากลวิธีการแปลช่ือเร่ืองภาพยนตร์ตลกอเมริกาเป็นภาษาไทย และ

ของธีรารัตน์ บุญกองแสง (2543) ศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน เป็นต้นน้ัน พบว่าการวจิัยด้านการ

แปลหรือตั้งชื่อภาพยนตร์ท่ีพบในประเทศไทยศึกษาจากกลวิธีหรือรูปแบบการแปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศเป็น

ภาษาไทยโดยอิงกลวิธีจากผู้แปลท้ังสิ้น แต่ยังขาดมิติทางด้านผู้สร้างภาพยนตร์ในแนวคิดหรือกลวิธีด้านการแปลชื่อ

ภาพยนตร์ของตนเองเป็นภาษาตา่งประเทศจะมรูีปแบบหรือกลวธีิเชน่ไร 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองกลวิธีการแปลช่ือเร่ืองภาพยนตร์ของผู้สร้างภาพยนตร์

เองโดยหยิบยกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาพยนตร์จีนท่ีมีการตั้งชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีเข้าฉายใน
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โรงภาพยนตร์ ปี ค.ศ.2017 เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงกลวิธีท่ีใช้ในการต้ังชื่อภาพยนตร์ว่าเป็นไปในรูปแบบใด แตกต่าง

จากต้นฉบับภาษาจีนมากน้อยเพียงไหน การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้จะท าให้เข้าใจถึงแนวคิดของผู้สร้างภาพยนตร์ท่ีแปลชื่อ

ภาพยนตร์เป็นภาษาต่างประเทศท่ีต้องการจะสื่อถึงผู้รับชมในด้านใดเหมือนหรือแตกต่างจากการแปลช่ือภาพยนตร์ใน

ปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการเข้าใจถึงกลวธีิการตัง้ชื่อเร่ืองท่ีผู้สร้างภาพยนตร์ต้องการกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาวิธีการต้ังช่ือภาษาอังกฤษของภาพยนตร์จีนเมื่อเทียบกับต้นฉบับภาษาจีน ในปี ค.ศ. 2017  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฏีการแปลและการตั้งชื่อเร่ืองท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรของการวิจัยได้แก่ภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังโรงภาพยนตร์ในประเทศจีน ช่วงปี ค.ศ.

2017 จ านวนท้ังสิ้น 351 เร่ือง คัดเลือกเอาเฉพาะภาพยนตร์จีนท่ีมีชื่อเร่ืองท้ังภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ.

2017 ท าให้ได้จ านวนภาพยนตร์จีนกลุ่มตัวอยา่งท่ีตรงตามเงื่อนไขจ านวนท้ังสิ้น 307 เร่ือง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังโรงภาพยนตร์จีนตั้งแต่เดือนมกราคม  

ถึงเดือนธันวาคม ในปี ค.ศ.2017 จากเวปไซต์ต่างๆจ านวนท้ังสิ้น 15 เวปไซต์ น ามาตรวจสอบความถูกต้องและ

เท่ียงตรง ผลท่ีได้คือสอดคล้องกันท้ังรายชื่อและจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในปี ค.ศ. 2017 

4. น าข้อมูลรายช่ือภาพยนตร์ท่ีได้มาคัดแยกประเภทตามทฤษฏีการแปลและการตัง้ชื่อ 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.1) น าชื่อเร่ืองภาพยนตร์จีนมาหาความหมายของแต่ละค าท้ังฉบับภาษาจีนและฉบับภาษาอังกฤษ 

 5.2) น าชื่อเร่ืองภาพยนตร์จนีมาแบ่งหมวดหมู่ตามกลวิธีการแปล โดยใชท้ฤษฏีของ Skopos 

 5.3) น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบสถิตพิรรณนาความถี่ร้อยละ 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชื่อภาพยนตร์จีนฉบับภาษาจีนกับชื่อภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษ  

โดยอาศัยกรอบการศึกษาเร่ืองแนวคิด และทฤษฎีการแปลของ Skopos (2540) โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการแปล

ชื่อภาพยนตร์ตามกรอบของเดชพัฒน์ อรรถสาร (2538) ท่ีศึกษาวิเคราะห์กระบวนการตั้งชื่อภาษาไทยในภาพยนตร์

สหรัฐอเมริกา งานวิจัยของธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกัน 

งานวิจัยเร่ืองกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาษาไทยของ เบญจรัตน์ วิทยาเทพ (2550) ศุภวรรณ ทองวัน 

(2555) ท่ีศึกษาเร่ืองกลวิธีการแปลชื่อตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย และการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองกลวิธีการแปลชื่อ

ภาพยนตร์จีนเป็นภาษาไทย ท่ีศึกษาโดยปราณปริยา ทับทิมศรี(2561) พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองภาพยนตร์จีนฉบับ

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ต้นฉบับภาษาจีนเป็นตัวเทียบนั้น สามารถแบ่งกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองได้ท้ังสิ้น 3 กลวิธีหลัก 

และ 14 กลวธีิย่อย ได้แก่ 
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 1. กลวิธีการต้ังช่ือภาษาอังกฤษของภาพยนตร์จีนโดยการทับศัพท์ 

 เป็นกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองโดยการใช้ค าอ่านชื่อเร่ืองภาพยนตร์ฉบับภาษาจีนมาถอดเสียงหรือค าอ่านเป็น

ภาษาอังกฤษ พบว่ากลวธีิการตั้งชื่อเร่ืองด้วยวธีินี้ จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง จากจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี ค.ศ. 2017 จ านวน 307 เร่ือง สามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้อีก 6 กลวิธี ได้แก่ 

  1.1 การทับศัพท์ท้ังหมดจากต้นฉบับเดิมและเสริมค าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไป  เป็นกลวิธีการตั้ง

ชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอา่นจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอดเสียงหรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษ และเสริมค าศัพท์

ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป เพื่อขยายความและสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์

พบวา่ กลวิธีนีพ้บท้ังสิ้นเพยีง 1 เร่ืองเท่านัน้ ดังตอ่ไปน้ี 

ตัวอยา่ง 1 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    神灵寨 

 ค าอ่านพินอนิ   shén líng zhài 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Lost In Shenlingzhai 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ  ภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้มีการน าค าอ่านเสียงตัวอักษรจีนจากชื่อเร่ือง

ตน้ฉบับภาษาจีนท้ังหมดคือค าว่า Shenlingzhai มาเสริมภาษาอังกฤษคือค าวา่ Lost In เพื่อมาขยายความจากชื่อเร่ือง

ต้นฉบับเดิมเพื่อให้ผู้ชมชาวต่างชาติได้เข้าใจถึงความหมายของค าว่า Shenlingzhai เป็นชื่อเฉพาะบอกสถานท่ี และ

สามารถคาดเดาเนื้อเร่ืองได้โดยนัยอีกทางหนึ่ง 

  1.2 การทับศัพท์ท้ังหมดจากต้นฉบับเดิมแต่ไม่ได้เสริมค าภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่ม เป็นกลวิธีการตั้ง

ชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอ่านจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอดเสียงหรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้เสริม

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป เพื่อขยายความและสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น จากการ

วิเคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 ท่ีน ามาศึกษาค้นคว้า ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธี

การตั้งชื่อโดยการทับศัพท์มาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง มกีารแปลด้วยกลวิธีน้ี จ านวน 3 เร่ือง ดังตัวอย่าง

ตอ่ไปนี ้

ตัวอยา่ง 2 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    有完没完 

 ค าอ่านพินอนิ   Yǒu wán méiwán 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ You Wan Mei Wan 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ  จากภาพยนต์ ท่ียกมาเป็นตัวอย่างจะเห็นได้ว่าชื่อภาพยนต์ฉบับ

ภาษาอังกฤษได้ใช้การออกเสียงชื่อภาพยนต์ฉบับภาษาจีนมาใช้เป็นชื่อเรียกฉบับภาษาอังกฤษโดยไม่มีการเพิ่มเติม

ขยายค าในภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวตา่งชาตเิข้าใจมากยิ่งขึ้น 

  1.3 ทับศัพท์เพียงบางส่วนจากต้นฉบับเดิมและเสริมค าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไป เป็นกลวิธีการ

ตั้งชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอ่านจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอดเสียงหรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางส่วน

เท่านั้น จากนั้นเสริมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป เพื่อขยายความและสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจในภาพยนตร์

มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 ท่ีน ามาศึกษาค้นคว้า 

ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการทับศัพท์มาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง มีการแปลด้วยกลวิธีนี้ 

จ านวน 1 เร่ือง ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอยา่ง 3 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    奇门遁甲 

 ค าอ่านพินอนิ   Qí mén dùnjiǎ  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ The Thousand Faces of Dunjia 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ภาพยนต์เร่ืองนี้พบว่ามีการทับศัพท์ชื่อภาพยนต์จีนเพียงส่วนของชื่อ

สถานท่ี Dunjia เท่านัน้แลว้เสริมค าภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิเข้าไปเพื่อให้ผู้ชมภาพยนตเ์ข้าใจถึงเนื้อหาของเร่ืองได้ดีย่ิงขึ้น 

  1.4 ทับศัพท์เพียงบางส่วนจากต้นฉบับเดิมและไม่ได้เสริมค าภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่ม เป็นกลวธีิการ

ตั้งชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอ่านจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอดเสียงหรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางส่วน

เท่านั้น และไม่มีการเสริมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป จากการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการทับศัพท์มาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง  

มกีารแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 2 เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 4 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    悟空传 

 ค าอ่านพินอนิ   Wùkōng chuán  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Wukong 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   จากภาพยนต์ เร่ืองนี้จะพบว่ากลวิธีการตั้ งชื่อภาพยนต์จีนฉบับ

ภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะทับศัพท์เพียงชื่อตัวละครหลักของเร่ืองมาตั้งเป็นชื่อฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยได้คัด

ตัวอักษรจีนอีกตัวหนึ่งท่ีมีความหมายวา่ชวีประวัต ิหรอืประวัต ิออกไป 

  1.5 ทับศัพท์เพียงบางส่วนจากต้นฉบับเดิมและแปลตรงตัวบางส่วนจากต้นฉบับเดิมพร้อมท้ังเสริม

ค าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไป เป็นกลวิธีการตัง้ชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอ่านจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอดเสียง

หรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางส่วน พร้อมท้ังน าต้นฉบับภาษาจีนบางส่วนมาตั้งชื่อด้วยกลวิธีการแปลตรงตัว 

พร้อมท้ังมีการเสริมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป จากการวเิคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 

ปี ค.ศ. 2017 ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการทับศัพท์มาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง มีการแปล

ด้วยกลวธีินี ้จ านวน 5 เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 5 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    镇巴女子 

 ค าอ่านพินอนิ   Zhèn bā nǚzǐ  

 แปลตรงตัว   เจินปา(ช่ือสถานท่ี) ผู้หญงิ 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Women In Zhenba Country 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ  ชื่อเร่ืองภาพยนตเ์ร่ืองนี้ฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะทับศัพท์ค าศัพท์

ชื่อเฉพาะบอกสถานท่ี พร้อมกับแปลค าว่าผู้หญิงเป็นภาษาอังกฤษ และเสริมค าว่า in เพิ่มเข้าไปในรายชื่อภาพยนต์

เพื่อเป็นการเสริมค าและให้ไวยากรณ์ถูกตอ้ง ท าให้ผู้ชมภาพยนตเ์ข้าใจชื่อภาพยนตไ์ด้ดีย่ิงขึ้น 

  1.6 ทับศัพท์เพียงบางส่วนจากต้นฉบับเดิมและแปลตรงตัวบางส่วนจากต้นฉบับเดิมแต่ไม่มีการ

เสริมค าภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่มเตมิ เป็นกลวิธีการตัง้ชื่อภาพยนตร์โดยใช้ค าอ่านจากภาษาจีนมาทับศัพท์โดยการถอด

เสียงหรือค าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพียงบางส่วน พร้อมท้ังน าต้นฉบับภาษาจีนบางส่วนมาตั้งชื่อด้วยกลวิธีการแปล  
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ตรงตัว และไม่มีการเสริมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป จากการวิเคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการทับศัพท์มาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 33 เร่ือง  

มกีารแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 21 เร่ือง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 6 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    小猫巴克里 

 ค าอ่านพินอนิ   Xiǎo māo bākè lǐ  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Barkley The Cat 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ภาพยนต์เร่ืองนี้ชื่อฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะทับศัพท์ค าว่า 

Barkley และแปลค าว่าแมวเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้เสริมค าภาษาอังกฤษเข้าไปเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด จึงเป็นการ

ผสมกลวธีิท้ังการแปลแบบทับศัพท์และการแปลแบบตรงตัว 
 

 2. กลวิธีการต้ังช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษของภาพยนตร์จีนโดยการแปลช่ือเร่ืองจากต้นฉบับภาษาจีน 

 เป็นกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองโดยการแปลความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนอย่างตรงตามความหมาย 

หรือเป็นเพียงการถอดความหมายโดยใช้ค าภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิมมาใชใ้นการตัง้ชื่อ 

พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองด้วยวิธีนี้ จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง จากจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนระหว่างปี ค.ศ. 2017 จ านวน 307 เร่ือง สามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้อีก 6 กลวิธี ดังตอ่ไปน้ี 

  2.1 กลวิธีการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวท้ังหมด และเสริมความภาษาอังกฤษเพิ่ม 

เป็นกลวธีิการตัง้ชื่อภาพยนตร์โดยกลวธีิการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวจากความหมาย

เดิม พร้อมท้ังเสริมค าในภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อให้ผู้ท่ีต้องการชมภาพยนตร์ในเร่ืองนั้นๆเข้าใจถึงความหมาย

ของชื่อภาพยนตร์ได้มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีนี้ท าให้ชื่อเร่ืองภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษมีความ

ยาวมากขึ้นกวา่ต้นฉบับภาษาจีน ระหวา่งเดอืนมกราคมถึงเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 พบว่าภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธี

การตั้งชื่อโดยการแปลความหมายมาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง มีการแปลด้วยกลวิธีนี้ จ านวน 7 เร่ือง 

ดังตอ่ไปนี ้

ตัวอยา่ง 7 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    傲娇与偏见 

 ค าอ่านพินอนิ   Ào jiāo yǔ piānjiàn  

 แปลตรงตัว   เยอ่หย่ิง กับ/และ อคติ 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Mr. Pride vs Miss Prejudice 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ภาพยนต์ตัวอย่างเร่ืองนี้ได้เลือกท่ีจะแปลค าศัพท์ชื่อเร่ืองภาพยนต์จีน

แบบตรงตัวท้ังหมดและได้เสริมค าว่า Mr./Miss เพิ่มเข้าไปท าให้ผู้ชมเดาเนื้อหาของภาพยนตไ์ด้ดีย่ิงขึ้น 

  2.2 กลวิธีการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวท้ังหมด และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ 

เป็นกลวธีิการตั้งชื่อภาพยนตร์โดยกลวธีิการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวจากความหมาย

เดิม และไมม่กีารเสริมค าในภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปอกีแตอ่ย่างใด จากการวเิคราะห์พบวา่ ปี ค.ศ. 2017 ท่ีน ามาศึกษา

ค้นควา้ พบภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการแปลความหมายมาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิน้ 188 เร่ือง มีการ

แปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 76 เร่ือง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตัวอยา่ง 8 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    蛋计划  

 ค าอ่านพินอนิ   Dàn jìhuà  

 แปลตรงตัว   ไข่  แผนการ  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Plan egg 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ภาพยนต์เร่ืองนี้ฉบับภาษาอังกฤษได้เลอืกท่ีจะแปลช่ือภาพยนตจ์ีนแบบ

แปลตรงตัวท้ังหมดโดยไมไ่ด้เสริมหรือเพิ่มเตมิภาษาอังกฤษเข้าไปอกีแต่อยา่งใด 

  2.3 กลวิธีการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนตรงตัวเพียงบางส่วน และเสริมความภาษาอังกฤษ  

เป็นกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์โดยกลวิธีการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวเพียงบางส่วน 

แล้วน าค าในภาษาอังกฤษมาเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีก เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการชมภาพยนตร์ในเร่ืองนั้นๆเข้าใจถึงความหมาย

ของชื่อภาพยนตร์ได้มากยิ่งขึ้น พบว่าภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการแปลความหมายมาจากภาษาจีน 

จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง มีการแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 17 เร่ือง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 9 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    十七岁的雨季 

 ค าอ่านพินอนิ   Shíqī suì de yǔjì  

 แปลตรงตัว   17ปี(อายุ) ฤดูฝน  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ When We Are Seventeen 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ    ชื่อภาพยนต์เร่ืองนี้ได้หยิบยกเอาอายุ 17 ปี ในชื่อต้นฉบับภาษาจีนมา

แปลตรงตัวเท่านัน้ ไมไ่ด้น าเอาค าว่าฤดูฝนมาแปลใส่ในช่ือเร่ือง่แตอ่ย่างใดแตไ่ด้เสริมค าภาษาอังกฤษ ค าว่า When We 

Are เข้าไปแทน เพื่องา่ยตอ่การเดาเนื้อเร่ืองง่ายยิ่งขึน้ 

  2.4 กลวิธีการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนตรงตัวเพียงบางส่วน และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ 

เป็นกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์โดยกลวิธีการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบตรงตัวเพียงบางส่วน 

และไม่มีการน าเอาค าในภาษาอังกฤษมาเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีก จากภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยการแปล

ความหมายมาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง มีการแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 23 เร่ือง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 10 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    真假森林王 

 ค าอ่านพินอนิ   Zhēn jiǎ sēnlín wáng 

 แปลตรงตัว   จรงิ เท็จ ป่าไม้ ราชา   

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ King of forest 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ชื่อภาพยนต์ฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะน าเอาค าว่าราชาแห่งป่าไม้

มาตัง้เป็นช่ือเร่ือง แตต่ัดค าว่าจริงหรือเท็จที่มอียู่ในชื่อตน้ฉบับภาษาจีนท้ิง  

  2.5 กลวธีิการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบเอาความ และเสริมความภาษาอังกฤษ เป็นกลวิธี

การตั้งชื่อภาพยนตร์โดยกลวิธีการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบไมต่รงจากความหมายเดิม และ  

มกีารเสริมค าในภาษาอังกฤษเข้าไปขยายความหมายของช่ือเร่ืองเพิ่มมากขึ้นไปอีก กลวธีิน้ีอาจเกิดจากวัฒนธรรมทาง

ภาษาท่ีแตกต่างท าให้การตั้งชื่อเร่ืองในภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต้องหาค าอื่นมาใช้แทน พบว่าภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธี
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การตั้งชื่อโดยการแปลความหมายมาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง มีการแปลด้วยกลวิธีนี้ จ านวน 5 เร่ือง  

ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

ตัวอยา่ง 11 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    逆路 

 ค าอ่านพินอนิ   Nì lù  

 แปลตรงตัว   ทวน ถนน 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Wrong Way Driving 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ  กลวิธีการตั้งชื่อนี้เป็นการน าชื่อเร่ืองต้นฉบับท่ีมีอยู่เดิมมาแปลแบบเอา

ความ อาจเพราะหากแปลตรงตัวจะยากต่อการเข้าใจเพราะชื่อเร่ืองจะมีความหมายวา่สวนทางถนน จึงเลอืกท่ีจะแปล

เอาความวา่ผิดทาง และเสริมค าว่าขับรถเพ่ิมเข้าไปดว้ย 

  2.6  กลวิธีการแปลชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบเอาความ และไม่เสริมความอังกฤษ เป็นกลวิธี

การตั้งชื่อภาพยนตร์โดยกลวิธีการถอดความหมายจากชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนแบบไม่ตรงจากความหมายเดิม และ

ไม่มีเสริมค าในภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไป  กลวิธีนี้อาจเกิดจากวัฒนธรรมทางภาษาท่ีแตกต่างท าให้การตั้งชื่อเร่ืองใน

ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นต้องหาค าอื่นมาใช้แทน จากการวเิคราะห์พบว่า ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวธีิการตัง้ชื่อโดยการแปล

ความหมายมาจากภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 188 เร่ือง มีการแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน  60 เร่ือง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 12 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    恋恋有声 

 ค าอ่านพินอนิ   Liànliàn yǒushēng 

 แปลตรงตัว   ความรัก มเีสียง  

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Love Song 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   จากต้นฉบับภาษาจีนหากแปลตรงตัวช่ือเรื่องนี้จะมคีวามหมายว่าเสียง

แห่งรัก แต่ฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะแปลแบบเอาความแต่พยายามคงความหมายเดิมไว้อยู่จึงตั้งชื่อเร่ืองว่าบท

เพลงแห่งรัก 

 3. กลวิธีการต้ังช่ือเร่ืองโดยอิงกับแก่นเร่ืองและไมย่ดึตดิกับช่ือเร่ืองตามตน้ฉบับภาษาจีน 

 เป็นกลวิธีการตัง้ชื่อเร่ืองโดยการน าเอาเนื้อหาของภาพยนตร์ ส่วนส าคัญของภาพยนตร์หรือแมแ้ตช่ื่อของตัว

ละครหลักมาตั้งเป็นช่ือเร่ืองในภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ โดยไม่สนใจถึงความสอดคล้องกับต้นฉบับภาษาจีนหรือไม ่

พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองด้วยวิธีนี้ จ านวนท้ังสิ้น 86 เร่ือง จากจ านวนภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายยังประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนระหว่างปี ค.ศ. 2017 จ านวน 307 เร่ืองสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้อีก 2 กลวิธี ดังตอ่ไปน้ี 

  3.1 กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงเนื้อหาภาพยนตร์ เป็นกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์โดยอาศัยเนื้อหา

ของภาพยนตร์มาใชใ้นการต้ังช่ือภาษาอังกฤษ โดยไม่สนใจความสอดคล้องกับชื่อเร่ืองตน้ฉบับภาษาจีน อาจเป็นเพราะ

ต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมท่ีเป็นคนต่างชาติท่ีเข้าใจในภาษาอังกฤษได้เข้าใจในภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น จากการ

วิเคราะห์พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2017 ที่น ามาศึกษาค้นคว้า ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธี

การตั้งชื่อโดยอิงกับแก่นเร่ืองและไม่ยึดติดกับชื่อเร่ืองในภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 86 เร่ือง มีการแปลด้วยกลวิธีนี้ 

จ านวน 73 เร่ือง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 
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ตัวอยา่ง 13 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    吃吃的爱 

 ค าอ่านพินอิน   Chī chī de ài  

 แปลตรงตัว   กิน กิน ความรัก 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ Didi's Dreams 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ต้นฉบับภาษาจีนชื่อมีความหมายว่ามีความสุขท่ีได้รับประทาน แต่ใน

ฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะตั้งชื่อภาพยนต์โดยน าเอาเนื้อเร่ืองภาพยนต์มาตั้งเป็นชื่อเร่ือง ซึ่ง Didi เป็นการทับเสียง

ภาษาจีนของค าวา่น้องชาย ชื่อเร่ืองฉบับภาษาอังกฤษจึงมีความหมายแปลวา่ ความฝันของนอ้งชาย 

  3.2 กลวธีิการตัง้ชื่อใหม่โดยอิงจากชื่อตัวละครหลัก เป็นกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ท่ีอาศัยตัวละคร

ท่ีปรากฏในเนื้อเร่ืองภาพยนตร์มาตั้งเป็นชื่อเร่ืองฉบับภาษาอังกฤษ แม้ว่าต้นฉบับภาษาจีนจะไม่มีการน าตัวละครตัว

ดังกล่าวมาใช้ในการต้ังช่ือเร่ืองแตอ่ย่างใดก็ตาม อาจเป็นการต้ังเพื่อให้ชาวตา่งชาตท่ีิรับชมภาพยนตร์สามารถจดจ าชื่อ

เร่ืองของภาพยนตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ภาพยนตร์จีนท่ีใช้กลวิธีการตั้งชื่อโดยอิงกับแก่นเร่ืองโดยไม่ยึดติดกับชื่อเร่ืองใน

ภาษาจีน จ านวนท้ังสิ้น 86 เร่ือง มีการแปลดว้ยกลวิธีน้ี จ านวน 14 เร่ือง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ตัวอยา่ง 14 

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาจีน    我不做大哥好多年 

 ค าอ่านพินอนิ   Wǒ bù zuò dàgē hǎoduō nián  

 แปลตรงตัว   ฉัน ไม ่ท า พี่ชาย มากมาย ป ี

 ชื่อภาพยนตร์ฉบับภาษาอังกฤษ David Loman is back 

 วเิคราะห์กลวธีิการต้ังช่ือ   ชื่อเร่ืองภาพยนต์เร่ืองนี้ในฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีความ

แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ความหมายยังคงสื่อถึงภาพยนต์ได้เป็นอย่างดีกล่าวคือในฉบับภาษาจีนหากแปลชื่อ

เร่ืองแล้วจะมีความหมายว่า ฉันไม่ได้ท าหน้าท่ีพี่ชายมานานหลายปี ฉบับภาษาอังกฤษได้เลือกท่ีจะตั้งโดยน าชื่อตัว

ละครหลักมาตั้งเป็นช่ือเพื่อสื่อความหมายวา่ เดวสิ โลแมนได้กลับมาแล้ว 
 

สรุปผล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ชื่อภาพยนต์จีนท่ีฉายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.

2017 สามารถน าผลการวเิคราะห์กลวธีิการตั้งชื่อเร่ืองภาพยนต์จีนฉบับภาษาอังกฤษโดยน าเอาตน้ฉบับภาษาจีนเป็น

เกณฑ์ในการวิเคราะห์นั้น แจกแจงเป็นตารางแสดงความถี่ของจ านวนภาพยนตร์ตลอดท้ังปี ค.ศ. 2017 ได้ดังตาราง

ตอ่ไปนี ้
 

ตารางแสดงผลรวมร้อยละของกลวิธกีารตั้งชื่อภาพยนตร์จนีฉบับภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ.2017 

ข้อ กลวิธกีารตัง้ชือ่ภาพยนตร์จนีฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน ร้อยละ 

1 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนท้ังหมดและไมเ่สริมความภาษาอังกฤษ 3 0.98 

2 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนท้ังหมดและเสริมความภาษาอังกฤษ 1 0.33 

3 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนบางส่วนและไมเ่สริมความภาษาอังกฤษ 2 0.65 

4 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนบางส่วนและเสริมความภาษาอังกฤษ 1 0.33 

5 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนบางส่วน แปลบางส่วนและไมเ่สริมความอังกฤษ 21 6.84 
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ข้อ กลวิธกีารตัง้ชือ่ภาพยนตร์จนีฉบับภาษาอังกฤษ จ านวน ร้อยละ 

6 กลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนบางส่วน แปลบางส่วนและเสริมความอังกฤษ 5 1.63 

7 กลวิธีการแปลภาษาจีนตรงตัวท้ังหมด และเสริมความภาษาอังกฤษ 7 2.28 

8 กลวิธีการแปลชื่อภาษาจีนตรงตัวท้ังหมด และไมเ่สริมความภาษาอังกฤษ 76 24.76 

9 กลวิธีการแปลชื่อภาษาจีนตรงตัวบางส่วน และเสริมความภาษาอังกฤษ 17 5.54 

10 กลวธีิการแปลชื่อภาษาจีนตรงตัวบางส่วน และไมเ่สริมความภาษาอังกฤษ 23 7.49 

11 กลวิธีการแปลช่ือภาษาจีนแบบเอาความ และเสริมความภาษาอังกฤษ 5 1.63 

12 กลวิธีการแปลช่ือภาษาจีนแบบเอาความ และไมเ่สริมความอังกฤษ 60 19.54 

13 กลวิธีการต้ังช่ือใหมโ่ดยอิงเนื้อหาภาพยนตร์  72 23.45 

14 กลวิธีการต้ังช่ือใหมโ่ดยอิงจากชื่อตัวละครหลัก 14 4.56 

รวม 307 100 
 

 จากตารางข้างต้นพบว่ากลวธีิท่ีพบมากท่ีสุดท่ีนิยมใชใ้นการตัง้ชื่อเร่ืองภาพยนตฉ์บับภาษาอังกฤษคือ กลวิธี

การแปลชื่อภาษาจีนตรงตัวท้ังหมด และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ ท่ีพบอยู่ท้ังสิ้น 76 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 24.76 

ล าดับรองลงมาได้แก่กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงเนื้อหาภาพยนตร์ ท่ีพบอยู่จ านวน 72 เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 23.45 

ล าดับถัดมาได้แก่กลวิธีการแปลชื่อภาษาจีนแบบเอาความ และไม่เสริมความอังกฤษ ท่ีพบอยูจ่ านวน 60 เร่ืองคิดเป็น

ร้อยละ 19.54 กลวิธี ท่ีใช้น้อยท่ีสุดมีอยู่ด้วยกันสองกลวิธีคือกลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนท้ังหมดและเสริมความ

ภาษาอังกฤษ และกลวิธีทับศัพท์ภาษาจีนบางส่วนและเสริมความภาษาอังกฤษ ซึ่งพบเพียงกลวิธีละ 1 เร่ืองเท่านั้น 

คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของกลวิธีท้ังหมด 
  

อธิปรายผล 
จากการรวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการแปลและการตั้งชื่อภาพยนตร์ โดยอ้างอิงจาก

ผลงานวิจัยในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ามีกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษโดยอ้างอิงจากต้นฉบับ

ภาษาจีนเป็นกรอบในการศึกษานั้น สอดคล้องกับแนวคิดท่ีมีผู้ได้ท าการศึกษาค้นคว้าไว้จ านวนท้ังสิ้ น 8 กลวิธีคือ  

1. กลวิธีการทับศัพท์ท้ังหมด และเสริมความภาษาอังกฤษ 2. กลวิธีการแปลทับศัพท์บางส่วน และเสริมความ

ภาษาอังกฤษ 3. กลวิธีการทับศัพท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ 4. กลวิธีการแปลเอาความ และเสริม

ความภาษาอังกฤษ 5. กลวิธีการแปลเอาความ และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ 6. กลวธีิการแปลตรงตัวท้ังหมด และ

เสริมความภาษาอังกฤษ 7. กลวิธีการแปลตรงตัวท้ังหมด และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ 8. กลวิธีการตั้งชื่อใหม ่ 

โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ 9. กลวิธีการต้ังช่ือใหม ่โดยอิงจากชื่อตัวละคร 

และจากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัย ได้ค้นพบกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองภาพยนตร์จีนฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

จากกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้อีกจ านวน 5 กลวิธี คือ 1. กลวิธีการทับศัพท์ท้ังหมด และไม่เสริมความภาษาอังกฤษ  

2. กลวิธีการแปลตรงตัวบางส่วนและเสริมความภาษาอังกฤษ 3. กลวิธีการแปลตรงตัวบางส่วน และไม่เสริมความ

ภาษาอังกฤษ 4. กลวิธีการแปลทับศัพท์บางส่วน แปลบางส่วน และเสริมความภาษาอังกฤษ 5. กลวิธีการแปลทับ

ศัพท์บางส่วน แปลบางส่วน และไมเ่สริมความภาษาอังกฤษ  

จากรายชื่อภาพยนตร์จีนท่ีมีชื่อเร่ืองเป็นภาษาอังกฤษจ านวนท้ังสิ้น 307 เร่ือง พบว่ากลวิธีการตั้งชื่อเร่ือง

แบบการแปลตรงตัวจากต้นฉบับภาษาจีน เป็นกลวิธีท่ีผู้สร้างภาพยนตร์นิยมใช้มากท่ีสุด แตกต่างกับงานวิจัยของ
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ของศุภวรรณ ทองวัน(2555) และงานวิจัยของปราณริยา ทับทิมศรี(2561) ท่ีพบว่ากลวิธีการตั้งชื่อใหม่เป็นกลวิธีท่ีผู้

แปลภาพยนตร์นิยมใช้มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะชื่อเร่ืองต้นฉบับภาษาจีนในแนวคิดของผู้สร้างภาพยนตร์จีนเข้าใจว่ามี

เนื้อหาหรือสร้างความสนใจต่อผู้ท่ีสนใจเข้ามารับชมได้ดีในระดับหนึ่งแล้วจึงไม่มีเหตุผลท่ีจะเลี่ยงการแปลชื่อเร่ือง

ตน้ฉบับภาษาจีนเป็นการต้ังช่ือใหมด่้วยฉบับภาษาอังกฤษแต่อยา่งใด 
 

การต่อยอดงานวิจัย 

ด้วยการพบรูปแบบกลวิธีการตั้งชื่อเร่ืองของผู้สร้างภาพยนตร์จีนออกมาเป็นฉบับภาษาอังกฤษท่ีเข้าฉาย  

ยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ.2017 เพิมเติมจากกลวิธีการแปลและการตั้งชื่อเรื่องท่ีมอียู่เดิมท่ีมเีพียง  

3 กลวธีิหลัก  9 กลวธีิย่อย เปลี่ยนแปลงเป็น 3 กลวธีิหลัก  14 กลวธีิย่อยนี้ อาจเป็นแนวทางในการเข้าใจและน าไปใช้

ในการแปลชื่อจากต้นฉบับภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาอื่นหนึ่งได้ หรืออาจท าให้การรับรู้หรือการน าไปปรับใช้ในเร่ืองของ

กลวิธีการแปลเพื่อใช้ในการสื่อสารมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ท าให้การแปลหรือการตั้งชื่อได้สอดคล้องหรือตรงกับ

การรับรู้เข้าใจของภาษาตน้ฉบับได้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไปได้ในอนาคต  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิจัยหน่วยวิจัย
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มุ่งเสนอการศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ 

การศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส ารวจข้อมูลภาคสนามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีการน าคติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา คติสัญลักษณ์ด้านความเชื่อและคติสัญลักษณ์ด้านชาติ

พันธ์ุถ่ายทอดผ่านงานปูนป้ันประดับกระจกแก้วสี ซึ่งคติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา การท าความดี การปฏิบัตธิรรม การน าไปสู่การละกิเลส และหากสามารถละกิเลสได้จะท าให้มีความสุข 

ถือได้ว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นหน่ึง ส่วนการละกิเลสเป็นค าสอนท่ีส าคัญท่ีสุดเร่ืองหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่ีจะน าพา

ไปสู่พระนิพพานได้ ส่วนคติสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อดั่งเดิม ต านาน นิทาน ต้องการสื่อให้เห็นถึงเร่ืองราวความเชื่อ

ของพญานาคท่ีเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงการเป็นผู้ท านุบ ารุงพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และนกหัสดีลิงค์

สะท้อนความเชื่อในการขึ้นสู่สวรรค์หลังความตาย และคติสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติพันธ์ุ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีท่ี

ประชาชนชาวไทยมตีอ่สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ค าส าคัญ:   คติสัญลักษณ,์ กระจกแก้วส,ี สิมอีสาน 

                                           
1 95 หมู่ 14 ซอยมิตรสัมพันธ์ ถนนกลางเมือง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000 
1 95 Moo 14 Soi Mit Samphan, Klang Mueang Road, Mueang Kao Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40000 

*Corresponding author e-mail: ukipaint@hotmail.com  



2520 

 

-Proceeding- 

Abstract  

This academic paper presents the study of the symbol of the glass in Sim Isan, Pa Saeng Arun Temple. The 

study uses qualitative research regulations. By using field survey and interview forms as a tool for data collection From 

the analysis of the data on the symbolic decoration of colored glass in Sim Isan, Pa Saeng Arun Temple Khon Kaen 

province found that the Buddhist symbols. Beliefs and beliefs and ethnic symbols conveyed through stucco and 

decorated with colored glass. Which the Buddhist symbol reflects faith in Buddhism, doing good, practicing Dharma 

will make happy Considered as a step towards Dharma is one of the most important teachings of Buddhism that can 

lead to Nirvana. As for the original beliefs, myths and tales, the media wanted to convey the naga's beliefs that 

protect Buddhism. Including being a preservation of religion to remain forever and reflects belief in ascension after 

death And the ethnographic symbols Shows the loyalty that the Thai people have to the monarchy. 
 

Keywords:   Symbolism, Colour glass, Isan buddhist architecture  
 

บทน า 
แก้วสีหรือกระจกสีท ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในประเทศอียิปต์และโรมัน พบว่ามีการผลิตสิ่งของท าด้วย

แก้วท่ีช้ินไมใ่หญ่นัก นอกจากนี้ยังพบว่าภายในบริติชมวิเซียม ซึ่งสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 และ 5 มหีนา้ต่างท่ีตกแต่ง

ด้วยแผ่นหินปูนอาลาบาสเตอร์ (alabaster) บาง ๆ บนกรอบไม้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายแบบหน้าต่างประดับกระจก

สี (Ahmad, 2005) แก้วสีหรือกระจกสี มีการแพร่กระจายมาทางเอเชียมาจากกลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออก

กลาง (Islamic influenced Eastern Mediterranean) โดยศิลปะอิสลามเร่ิมเมื่อประมาณ 1,400 ปีมาแล้ว ชาวมุสลิม

โบราณเป็นนักเดินเรือท่ีส่งหินอาเกตจากเอเชียตะวันตกไปเมืองซาอุดิอาระเบียและไคโรกับอเล็กซานเดรีย               

เรือขนสินค้าของมุสลิมยังขนลูกปัดแก้วไปถึงแอฟริกา นอกจากนี้ ยังขนวัตถุดิบท่ีน าไปท าลูกปัดจากอินเดีย มีการ

พัฒนาการผลิตกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องแก้วสีต่าง ๆ ท่ีทันสมัยโดยได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองแก้วโรมัน 200 ปี ก่อน 

ค.ศ. ถึง ค.ศ. 200 ลูกปัดแก้วมตีาเป็นลูกปัดแก้วสีท่ีมชีื่อเสียงของชาวมุสลิม  โดยเชื่อวา่การมีหลายดวงตาที่อยูใ่นแก้

วสจีะคอยป้องกันภัยอันตรายตา่ง ๆ ให้ผู้ท่ีสวมใส่ (ผาสุข อนิทราวุธ, 2548) 

แก้วสีหรือกระจกสีถูกใช้เป็นวัสดุประดับตกแต่งเข้าสู่สังคมไทยในสมัยอยุธยาตั้งแต่คร้ังสมัยสมเด็จ                

พระนารายณ์มหาราช ด้วยความแวววาวสะท้อนแสงเปล่งประกายคล้ายเพชรพลอยแต่ราคาถูกกว่าและทนทานต่อ

สภาพลมฟ้าอากาศ จึงถูกน ามาใช้ประดับสิ่งของแทนอัญมณี และถูกน าไปประกอบงานสถาปัตยกรรมเกิดศิลปะ

ประดับกระจกในงานช่างของไทย งานประดับกระจกหรืองานติดกระจกอยู่ในกลุ่มงานช่างรักมาแต่โบราณ ภายหลัง

งานประณีตศิลป์และมัณฑนศิลป์ เน้นการตกแต่งด้วยการจัดวางกระจกสี ตัดเป็นชิ้นเล็กชินน้อยประกอบลวดลาย          

ลงบนสิ่งของเคร่ืองใช้ จนถึงองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทย เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน คันทวย 

สาหร่าย รวงผึ้ง ซุ้มประตู หน้าต่าง จนถึงฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป กระจกหรือแก้วท่ีใช้ในงานประดับกระจก

แต่โบราณมี 2 ชนิด คือ กระจกแก้วรูปทรงสี่เหลี่ยมหลากสี ฉาบหลังด้วยโลหะเงินหรือโลหะเจือปรอทบาง  ๆ           

เนื้อกระจกแข็ง อีกประเภท คือ กระจกเกรียบ แผ่นบาง ด้านหลังฉาบดีบุก เนื้อกระจกอ่อน ตัดออกเป็นชิ้นได้ด้วย

กรรไกร เดิมผลิตได้ในประเทศ แต่ความรู้ด้านหุงกระจกได้สูญหายไป หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ท้ังนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริให้ค้นคว้าหาวิธีการผลิตขึ้นให้ได้อีก

ครั้ง ปัจจุบันงานประดับกระจกยังคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ช่างและ
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ศิลปินได้ฝากฝีมือท้ังท่ีเป็นศิลปะดั้งเดิมและงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ งานประดับกระจกของไทยจึงยังส่องประกายความ

งามอันเป็นเอกลักษณ์สบืทอดต่อไป (กระจกหกด้าน, 2558) 

นอกจากการประดับตกแตง่ด้วยกระจกแก้วสใีนศาสนาคารต่าง ๆ ซึ่งศาสนาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่

ในอาณาเขตวัดในงานวิจัยนี้ หมายถึง สิม หรือ โบสถ์ รวมถึงศิลปะ  สถาปัตยกรรม  อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และ

ลักษณะร่วม  นอกจากนั้นการประดับกระจกยังสื่อเร่ืองราวผ่านการถ่ายทอดคติสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ผ่านทางการ

ประดับกระจกอีกด้วย การศึกษาศิลปะเชิงช่างและคติสัญลักษณ์ของแก้วสีในศาสนาคาร ท่ีท าให้มีเอกลักษณ์และ

รูปแบบท่ีสวยงามเด่นชัดท าให้เกิดการแพร่กระจายทางด้านความคิดของช่างท่ีมีการสร้างสรรค์หรือมีการพัฒนาให้

สวยงาม แต่เป็นเอกลักษณ์ตามบริบทพื้นท่ีและยุคสมัยปัจจุบันหรือในยุคก่อน โดยส่วนใหญ่ประดับลงบนไม้แกะสลัก

ลงรักปิดทอง เพื่อให้เกิดแสงสะท้อนแวววาว เช่น การประดับบนพื้นท่ีของหน้าบัน ซึ่งพบแพร่หลายในสมัยรัชกาลท่ี 3 

แต่ในศิลปะไทยไม่เคยพบการประดับกระจกเป็นภาพเล่าเร่ืองแบบสิมวัดเชียงทอง หลวงพระบางเลย (ศักดิ์ชัย  

สายสงิห,์ 2555)    

การสื่อคติสัญลักษณ์การสื่อความหมายตามปรัชญาของแลงเกอร์  (langer, 1982) ท่ีท าการส ารวจ

กระบวนการต่อเนื่องของการสร้างความหมายในจิตใจของมนุษย์โดยใช้พลัง "เห็น" สิ่งหนึ่ง ในแง่มุมอื่น การแสดง

สัญลักษณ์ การน าเสนอท างานโดยอิสระ จากองค์ประกอบท่ีมีความหมายคงท่ีและมีเสถียรภาพ  การน าเสนอไม่

สามารถเข้าใจได้ โดยการสร้างความเข้าใจในส่วนต่าง  ๆ ของตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ต้องเข้าใจใน

ภาพรวม ตัวอยา่ง เชน่ องค์ประกอบท่ีใชใ้นภาพวาดชิน้เดียว อาจถูกน ามาใชใ้นการพูดถึงความหมายท่ีแตกต่างไปจาก

เดิมอยา่งสิ้นเชิง หลักการเดียวกันนี้ใชก้ับบันทึกในการจัดเรียงดนตรี เช่น องค์ประกอบท่ีเป็นอิสระ ไม่มีความหมายท่ี

ก าหนดยกเวน้ ในบริบทของงานน าเสนอท้ังหมด  

“สิม” เป็นศาสนาคารท่ีเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นหลักส าคัญท่ีสุดของวัด ซึ่งเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

เปรียบเสมือนท่ีประทับของพระพุทธเจ้า ในทางพุทธศาสนาสิมเป็นอาคารท่ีพระวินัยในพุทธบัญญัติก าหนดขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการท าสังฆกรรมท่ีส าคัญของพระสงฆ์ ชาวพุทธให้ความส าคัญต่อการก่อสร้างสิมตามรูปแบบและ

สัญลักษณ์ทางศาสนา โดยการก่อสร้างได้สืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือ

การถ่ายทอดทางแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์ในการก่อสร้างสิม รวมถึงการประดับตกแต่งสิมด้วยกระจกแก้วสอีีกด้วย 

ศิลปกรรมการประดับกระจกบนสิมนั้น ล้วนมีความหมายท่ีแฝงด้วยคติสัญลักษณ์ท่ีน่าศึกษา โดยเฉพาะรูปแบบท่ีมี

ความหลากหลาย มีการถ่ายทอดเร่ืองราวทางพุทธศาสนา เช่น ภาพพุทธประวัติ ซึ่งต่างสะท้อนความหมายส าคัญท่ี

แสดงออกถึงคตสิัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคอีสานมีรูปแบบของแนวคิดถา่ยทอดผ่านทางที่มี

ศลิปกรรมกระจกแก้วสีท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจมีความหมายในเชิงคติสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนความสัมพันธ์ผ่านสิมในภาค

อสีาน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิม

อีสานวัดป่าแสงอรุณ โดยมุ่งเน้นศึกษาคติสัญลักษณ์ในการประดับกระจกแก้วสีตามความเชื่อทางพุทธศาสนา              

แนวคิดการพัฒนารูปแบบงานให้สอดกับความนิยมในยุคสมัยใหม่ท่ีก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังคงความงดงามใน

การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและสืบทอดเร่ืองราวของศิลปวัฒนธรรมผ่านกระจกแก้วสี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ภาพเล่าเร่ืองท่ีศิลปินสร้างได้อย่างงดงามประณีต เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจท่ีมีต่อ

พุทธศาสนิกชน ชุมชน และศาสนสถานในภาคอีสานประเทศไทยอย่างย่ังยนืตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาคติสัญลักษณ์แกว้สใีนสมิอีสานวัดป่าแสงอรุณ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
กรอบแนวคิดการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาคติสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ในตัวภาพในรูปแบบนั้น จ าเป็นต้องใช้

การตีความหมายจากภาพและสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ โดยการตีความคติสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่             

1) ด้านพุทธศาสนา เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา พุทธประวัติ ไตรภูมิ จักรวาล และจุฬามณี มาใชใ้นการตคีวาม

คตสิัญลักษณ ์เนื่องจากผลงานท่ีประดับตกแตง่นัน้ ล้วนปรากฏอยูต่ามค าสอนทางพุทธศาสนา และ 2) ด้านความเชื่อ

ดั้งเดิม เป็นเร่ืองราวความเชื่อตามนิทาน ต านาน จารีตประเพณีฮีต 12 คอง 14 รวมไปถึงเร่ืองราวของภูติ ผีฟ้า และ          

ผีบรรพบุรุษ เพื่อให้เข้าใจถึงความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาของผู้คนต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีผลทางด้านจิตใจ และมี

ลักษณะเป็นนามธรรม 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ใช้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data) ท่ีได้จากกการลงพื้นท่ีวัดป่าแสงอรุณ 

บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) หมู่ 9 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source of 

Data) โดยศึกษาจากเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการศึกษาครัง้นี้ ใชแ้บบส ารวจภาคสนามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. การรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนและวธีิด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเก็บข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร งานวิจัย หรือท่ีมี

การศึกษาในประเด็น ท่ี เกี่ ยวข้องกับการประดับกระจกแก้ วสี ในสิมอีสาน โดยรวบรวมจากห้องสมุด

มหาวทิยาลัยขอนแก่น เอกสารจากสื่ออเิล็กทรอนิกสแ์ละวัดท่ีท าการวจิัย 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการลงพืน้ท่ี โดยการส ารวจ  

3) การจัดท าข้อมูล ในการจัดท าข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

และข้อมูลจากภาคสนามตามวัตถุประสงค์การวจิัย 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเอาไว้ โดยน าข้อมูลท่ีได้

จากการรวบรวมจากเอกสารและข้อมูลจากภาคสนามน ามาวิเคราะห์ 

5. การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว ้

โดยเรียบเรียงและน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาวเิคราะห์และภาพประกอบ 
 

ผลการศึกษา 
วัดป่าแสงอรุณ ตัง้อยู่เลขท่ี 449 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) หมู่ 9 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2473 สิมวัดป่าแสงอรุณเป็นสิมตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของสิมสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีเด่นชัด คือ 

อาคารสิมเป็นแบบทรงโรง ฐานแอ่นโค้งแบบตกท้องส าเภา หลังคาซ้อนแบบลดชั้น  และมีการน ากระจกมาประดับ
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ตกแต่งในส่วนต่างๆ การน ากระจกแก้วสีมาใช้ในการประดับตกแต่งสิมวัดป่าแสงอรุณ เป็นการพูดคุยแจ้งความ

ตอ้งการเบื้องต้นแก่สถาปนกิผู้ออกแบบ ซึ่งสถาปนิกได้ออกแบบผสมผสานระหวา่งสิมตามแบบสถาปัตยกรรมอีสาน

ตอนบนร่วมกับสิมตามแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ รว่มกับความส าคัญของเหตุการณท่ี์เกิดขึ้นในชว่งเวลานั้น คือ 

พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   

อดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ส่งผลให้การออกแบบสิมวัดป่าแสงอรุณมีลักษณะโดดเด่นมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา สิมมคีวามกวา้ง 15 เมตร ยาว 34 เมตร สูงจากพื้นดินเดิม 60 เมตร เสา 

52 ต้น มีหน้าต่างโดยรอบสิม จ านวน 14 ช่อง ลักษณะเด่นคือ มีประตูทางเข้าออก 3 ช่อง โดยประตูด้านหน้า 1 ช่อง 

และด้านหลังมปีระตูเข้าออก 2 ชอ่ง หลังคาซ้อนสวยงาม 

การประดับกระจกแก้วสบีนสมิวัดป่าแสงอรุณ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ                 

1. การประดับกระจกประเภทร่องกระจก โดยท าการประดับกระจกแก้วสลีงในพื้นร่องว่าง ซึ่งเป็นช่องไฟท่ี

วา่งระหว่างลวดลายของปูนป้ันลงรักปิดทอง ซึ่งพื้นร่องนั้นจะอยูต่่ ากวา่ลวดลาย โดยกระจกแก้วสีท่ีใช้ประดับนั้นเป็น

กระจกแก้วสีน้ าเงินชว่ยขับให้ลวดลายลงรักปิดทองน้ันดูเด่นขึน้มา เรียกว่า รอ่งกระจก เชน่ การประดับกระจกแก้วสีท่ี

หน้าบันด้านหน้าสิม โดยท่ีหน้าบันลวดลายประกอบไปด้วย พระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 และลายก้านขด รวมถึงการการประดับกระจกแก้วสีท่ีหน้าบันด้านหลัง ขอบหนา้ต่าง ขอบ

ประตู เป็นต้น 

2. การประดับกระจกประเภทพื้นลาย เป็นการประดับกระจกแก้วสีบนพื้นผิวเป็นลวดลาย ลักษณะผิวหน้า

ของกระจกแก้วสีอยู่ในระดับเสมอกัน กระจกแก้วสีท่ีติดในส่วนนี้เป็นกระจกสีน้ าเงินและสีขาว เช่น พื้นลายของพระ

พุทธรุ่งโรจน์เลิศฤทธ์ิบนซุ้มประตูทางเข้าสิมด้านหน้า ซึ่งติดด้วยกระจกแก้วสีน้ าเงิน และรัศมีพระพุทธรุ่งโรจน์เลิศ

ฤทธ์ิผนังดา้นหลังตดิดว้ยกระจกแก้วสีขาว เป็นต้น 

3. การประดับกระจกประเภทแวว เป็นการประดับกระจกแก้วสีโดยการประดับตกแต่งลงในลวดลายแบบ

ต่างๆ ด้วยการตัดประจกแก้วสีเป็นรูปหยดน้ า กลม สามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ปิดลงไปบนลวดลาย เป็นส่วนหนึ่งของ

ลวดลายนั้น กระจกแก้วสีท่ีตดิในส่วนนี้ ได้แก่ ลวดลายบนฝาผนังสิม มีการติดกระจกแก้วสีฟ้าและสีขาวบนลวดลาย

กนก มีการประดับกระจกแก้วสีแดงและขาวบนช่อฟ้า และเกล็ดพญานาค  ประดับด้วยกระจกแก้วสีขาวและ               

สีทอง เป็นต้น 

นอกจากการใช้กระจกแก้วสีในการประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังเป็นการประดับตาม

แนวคิดตามหลักพุทธศาสนา และความเชื่อท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานและภาคกลาง 

เป็นส่วนผสมทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่ีลงตัวมคีวามงดงามท่ีโดดเด่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย ลวดลายการประดับ

ตกแต่งในหลายส่วนเด่นชัดด้วยการประดับกระจกแก้วสี ในส่วนของการประดับกระจกแก้วสีในสิมวัดเป่าแสงอรุณ 

เป็นการใช้กระจกประดับเพื่อให้มีความสวยงาม มีท้ังท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของลวดลาย และเป็นชิ้นส่วนประดับ

ตกแตง่ ไมว่่าจะเป็นหน้าบัน ซุ้มประตูท้ังด้านหนา้และด้านหลัง ซุ้มหน้าต่าง ทางเดินโดยรอบระเบียงสิม ผนังด้านนอก

สิม เพดานระเบียงรอบสิม คันทวยหรือแขนนาง รวงผึง้ประดับด้วยรูปนูนปูนป้ันลงรักปิดทองและประดับกระจกแก้วสี 

รวมถึงพญานาคบันไดทางขึน้สิมก็ประดับประดาด้วยกระจกแก้วสีเช่นกัน ส่วนหลังคาสิมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาสี

แดงส้มแบบโบราณ บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักปิดทอง โดยแนวคิดในการน ากระจกแก้วสีมาใช้ในการ

ประดับตกแต่งสิมวัดป่าแสงอรุณ รายละเอยีดดังนี้ 

1. พุทธศาสนา เป็นการใช้กระจกแก้วสีในการประดับตกแต่งตามแนวคิดตามหลักทางพุทธศาสนา ได้แก่ 

การประดับกระจกในส่วนรัศมีของพระพุทธะรุ่งโรจนเ์ลิศฤทธ์ิ ซึ่งสร้างตามนิมติของท่านเจ้าอาวาส ที่ฝันวา่มีเทพบุตร
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ขอให้สร้างพระพุทธรูปปางร าพึง พระประจ าวันศุกร์ ท่ีประดิษฐานอยู่บริเวณเหนือซุ้มประตูด้านหน้าสิมและผนัง

ด้านหลังสมิ  

2. คติความเชื่อ เป็นการใช้กระจกแก้วสีในการประดับตกแต่งตามแนวคิดตามหลักทางความเชื่อ ได้แก่  

การใช้กระจกแก้วสีในการประดับตกแตง่ตามแนวคิดตามความเชื่อเป็นการน าความเชื่อในเร่ือง เขาพระสุเมรุมาใช้ใน

การท าช่อฟ้ากลาง มีการน าความเชื่อเร่ืองดวงดาวและจักรวาลมาใช้ในการตกแต่งเพดานระเบียงทางเดินรอบโบสถ์

เป็นรูปลักษณะของดาวเพดาน 

3. ธรรมชาติ เป็นการใช้กระจกแก้วสีในการประดับตกแตง่ตามแนวคิดตามหลักทางธรรมชาติ ได้แก่ การ

ออกแบบลวดลายปูนป้ันประดับกระจก โดยใช้ลายไทยท่ีเรียกว่าลายกนก ลายพรรณพฤกษา มาใช้ในการออกแบบ

ลวดลายโดยก าหนดให้มีการประดับกระจกส่วนกลางของลาย และในสว่นของพื้นลาย 

จากข้อสังเกตจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าจะมีการประดับกระจกแก้วสีตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ด้านคติ

ความเชื่อ และธรรมชาติ อีกท้ังสิมวัดป่าแสงอรุณเป็นสิมท่ีก่อสร้างในสมัยปัจจุบัน ท่ีมกีารออกแบบโดยสถาปนิกตาม

สถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ การก่อสร้างก่ออฐิถือปูน การประดับด้วยกระจกแก้วสเีป็นกระจกแก้วสสีมัยใหม ่ที่มี

กระจกแก้วสีหลายสีมากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดกระจกทันสมัยมากขึ้น  มีการออกแบบรูปทรงอาคาร มีการ

ออกแบบลาย ในการประดับตกแต่งกระจกแก้วสเีพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสว่นของการประดับด้วยกระจกแก้วสมีมีาก

ขึน้ ชัดเจนมากขึ้น มีความสวยงามมากขึ้นท้ังทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมากขึน้ 

สิมวัดป่าแสงอรุณ แสดงคติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาและความเชื่อได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์              

คติสัญลักษณ ์รายละเอยีด ดังนี ้

1. คติสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 

การประดับกระจกแก้วสีสิมวัดป่าแสงอรุณ สามารถจ าแนกการประดับกระจกแก้วสีและคติสัญลักษณ์

ทางพุทธศาสนา ตามสว่นประกอบของสิมวัดป่าแสงอรุณ รายละเอยีด ดังนี ้

1) ชอ่ฟ้า 

ช่อฟ้าของสิมวัดป่าแสงอรุณเป็นสถาปัตยกรรมทางอีสานเหนือ หรือตลอดลุ่มแม่น้ าโขง 

จุดประสงค์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นหลักส าคัญ เช่น 3 ชั้น บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์หรือบูชาพระพุทธเจ้า

ในกาลท้ังสาม ได้แก่ อดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ และอนาคตพุทธ เป็นต้น  ถ้า 5 ชั้นก็เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ 

หรือบูชาพลธรรม 5 ประการ เป็นต้น ส่วน 7 ชั้น เพื่อบูชาอริยทรัพย์ 7 ประการ เป็นต้น หาก 9 ชั้น ก็เพื่อบูชา        

โลกุตรธรรม 9 ประการ เป็นต้น หากจะมองในแง่แนวคิดท่ีเกิดมาจากศาสนาพราหมณ์และฮินดู เป็นการจ าลองเขา

พระสุเมรุมาหรือเขาไกรลาศในพุทธศาสนา ความเชื่อน้ีถูกน าไปจัดเป็นองค์ประกอบบนหลังคาของสิม  
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ภาพที่ 1  ชอ่ฟ้ากลางบนหลังคาสิมวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 
 

2) ซุ้มประตูหนา้ และฝาผนังดา้นหลังสมิ 

ซุ้มเหนือประตูทางเข้า และฝาผนังด้านหลังสิมเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรุ่งโรจน์เลิศฤทธ์ิ พระ

ปางร าพึง ประจ าวันศุกร์ พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ท้ังสองประสานยกขึ้นประทับท่ีพระอุระ 

พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทท้ังสองประทับยนืชิดติดกัน 

พระปางร าพึง จากคติธรรมทางพุทธศาสนา คือ มือขวามาทาบหน้าอกซ้ายแล้วร าพึงว่า การ

กระท าทุกอย่างท่ีเป็นสุขล้วนแล้วแต่เกิดจากใจท้ังสิ้น มือซ้ายมาทาบท่ีหน้าอกข้างขวา คือ ใจท่ีอยู่กับกาย ถ้ารู้จักพอ

กายก็เป็นสุขท้ังสิ้น นี่คือจุดยืนของมนุษย์ ซึ่งมีท่ีมาจากเหตุการณ์ท่ีภายหลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไม่

นาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ใต้ต้นไทร ก็ได้ทรงร าพึงถึงพระธรรมท่ีพระองค์ ตรัสรู้นั้นว่า เป็นธรรมท่ี

ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ จึงรู้สึกอ่อนพระทัยในการท่ีจะน าออกแสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ ซึ่งได้พจิารณาเห็นว่าสรรพสัตวม์ีภูมติ่างกันจึงทรงพระด าริท่ีจะแสดงธรรมตามภูมชิั้นแห่งปัญญาสรรพ

สัตว์น้ันๆ จึงเรียกวา่ “ปางร าพึง” ในสว่นของกระจกแก้วสท่ีีเป็นรัศมีในสว่นของพระเศียรนั้นเป็นกระจกสีขาว แสดงให้

เห็นถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุด คือ การบรรลุสภาวะความรู้แจ้งในธรรม โดยมปัีญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรม

ขั้นสูงสุด 
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ภาพที่ 2 พระปางร าพึงซุ้มเหนอืประตูทางเขา้สิมวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

ภาพที่ 3 พระพุทธรุ่งโรจนเ์ลิศฤทธ์ิ พระปางร าพึง ประจ าวันศุกร์ บนผนังด้านหลังสมิวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 
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3) เพดานทางเดินรอบระเบียงสิม  

เพดานทางเดินรอบระเบียงสิม เป็นลักษณะดาวบนเพดาน ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของช่างไทย

โบราณท่ีมีจินตนาการ ประดับตกแต่งโบสถ์ วิหาร ตลอดจนสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาประเภทอื่นๆ บนเพดานจะ

ประดับประดาด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปดอกบัวหรือดอกไม้หรือรูปวาดซึ่งมีลักษณะคล้ายดวงดาว   รูปวาดหรือไม้

แกะสลักนั้นเราเรียกว่าดาวเพดาน  จึงเสมือนหนึ่งว่าเพดานคือท้องฟ้าเพราะมีดาวประดับอยู่   ซึ่งสัมพันธ์กับสีของ

เพดานซึ่งทาด้วยสีแดง หมายถึง สีอันสุกสวา่ง ซึ่งก็คือรังสีความรู้ของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้ท่ีได้ฉาบท้องฟา้หรือ

จักรวาลเอาไว้ท้ังหมด  จารีตท้ังสองอย่างนี้เป็นสิ่งยืนยันอีกประการว่าพื้นท่ีสี่เหลี่ยมในอุโบสถนั้นเป็นพื้นท่ีและเวลา

สมมุติ เสมือนประหนึ่งว่าเราก าลังเดินทางไปในจักรวาลในช่วงเวลาของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์  ส่วนความหมาย

อีกด้านหนึ่งดาวเพดานเป็นปริศนาธรรมท้ังแปดประการ มรรคมีองค์ 8 คือ ศีล 3 ได้แก่ วาจาชอบ การงานชอบและ

เลี้ยงชีพชอบ สมาธิ 3 ได้แก่ ความเพียรชอบ ระลึกชอบและจิตตั้งมั่นชอบ และปัญญา 2 ได้แก่ ความเห็นชอบ และ

ความด ารชิอบ 

 
 

ภาพที่ 4 ดาวเพดานระเบียงทางเดินรอบสิมวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 

 

5) หนา้มุข 

หน้ามุขเป็นเป็นลวดลายธรรมจักรและกวาง ถือเป็นสัญลักษณ์การประกาศพระพุทธศาสนาเป็น

คร้ังแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทรงเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ท้ัง 5 คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ 

พระภัททิยะ พระมกานามะและพระอัสสช ิด้วยพระธรรมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนะ” ซึ่งเป็นก าเนิดของวงล้อ

ธรรมะอันจะหมุนเคลื่อนตัวไปรอบแล้วรอบเล่าเพื่อจะให้เข้าถึงประชาหมู่สัตว์ท่ัวๆ ไปดุจวงล้อของราชรถท่ีพระราชา

ประทับขับเคลื่อนไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีได้ทรงมพีระมหากรุณาธิคุณ
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ประกาศต่อเหล่าสรรพสัตว์ท้ังหลายให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อข้ามวัฏสงสารไปได้ ส่วนกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์

ของสถานท่ี เป็นท่ีแสดงธรรมขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ "ป่าอสิิปตนมฤคทายวัน" 

องคป์ระกอบของสัญลักษณ์กงลอ้ธรรมจักร ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  

(1) ก าแห่งจ านวนซี่ท้ัง 8 เปรียบด้วยอริยมรรคมีองค์ 8  

(2) กงล้อ เปรียบด้วยวัฏสงสาร คือ การเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีท่ีสิ้นสุดแห่งสังสารจักร ซึ่ง            

กงล้อนี้ก าลังหมุนตามเข็มนาฬิกา คือ การเวียนทักษินาวัตร อันเปรียบด้วยการหมุนเข้าไปสู่แกนกลางแห่งดุม เปรียบ

ด้วยการหมุนอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นและการกระท าท่ีสุดแห่งทุกข์ ในทางตรงกันข้ามการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

เปรียบด้วยการหมุนแห่งการท าลายล้างและคลายออกไปอันเป็นวัฏสงสารท่ีไม่มท่ีีสิน้สุด  

(3) ดุม เปรียบด้วยพระนิพพาน คือ มีลักษณะรูปทรงกลมคล้ายเลขศูนย์โปร่งไม่ทึบ เปรียบได้

ด้วย สัญลักษณ์ความว่างอันเป็นปรมัตถสัจจะที่สูงสุดแห่งสภาวะของสัญญาเวทยตินิโรธด้วยความหลุดพน้แหง่ ผัสสะ 

3 อันมลีักษณะแห่งนิพพาน คือ สุญญตะ คือ ความว่าง, อนิมิตตะ คือ ความไมม่ีนมิติ และอัปปณิหิตะ คือ ความไม่มี

ท่ีตั้ง ด้วยการน้อมจิตเข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นอารมณ์อัน เป็นท่ีตั้งแห่งความว่างเปล่า หรือ ความไม่มีนิมิต หรือ 

ความไม่มท่ีีตั้ง อันเปรียบด้วยดุมทรงกลม มีลักษณะ โปร่งเท่านัน้ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งสภาวะความหลุดพน้และเป็น

อสังขตธาตุอันเป็นธาตุอันปราศจากปรุงแต่ง แห่งสังขารใดๆ สัญลักษณ์กงล้อธรรมจักร จึงสามารถวิเคราะห์

ความหมายตามหลักธรรมได้ท้ังสิ้นอันมีหลัก ประพฤติปฏบัิตติามหลักธรรมแห่งอริยมรรค มอีงค ์8 อันประกอบด้วยมี

องคธ์รรมแหง่ศลี สมาธ ิปัญญา เพื่อ เป็นปัจจัยแห่งความผาสุกในปัจจุบัน สุคติสวรรค์เป็นท่ีหวังได้ และมพีระนิพพาน

เป็นท่ีสุด จึงได้กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งธรรมอันทรงคุณค่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวโลก และได้สืบสาน

คติการสร้างพระ ธรรมจักรอันทรงคุณค่าในสังคมไทยตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 5 พระธรรมจักรและกวาง 
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2. คติสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อ 

คติสัญลักษณเ์กี่ยวกับความเชื่อท่ีปรากฏในสมิ ได้แก่ 

1) พญานาค 

พญานาคบันไดทางขึน้สิม บันไดด้านหนา้เป็นปูนป้ันพญานาคประดับกระจก บันไดสมิเหมือนก้าว

แรกของการประพฤติปฏบัิติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปรียบเหมอืนมรรค 8 องค ์ข้อแรก คือ สัมมาทิฐิ หมายถึง 

การเดินถูกทาง นอกจากนี้ พญานาคเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ า และเสมือนดั่งสะพานสายรุ้ง เชื่อมโลกมนุษย์

กับโลกสวรรค์ โดยภพภูมิของพญานาค คือ เทพกึ่งสัตว ์พญานาคเป็นสะพานท่ีเชื่อมโลกมนุษยก์ับสวรรค์ มักพบเห็น

ได้จากประตมิากรรมโบราณกาลมักนิยมสร้างเป็น “บันไดนาค” ตามความเชื่อดังกล่าว ในตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลง

มาจากดาวดึงสก์็โดยบันไดแก้วมณสีีรุ้ง ท่ีเทวดาเนรมติขึ้นและมีพญานาคจ านวน 2 ตน เอาหลังหนุนบันไดไว ้หมายถึง 

บันไดสู่สวรรค์และนพิพาน 

 

 
 

ภาพที่ 6  พญานาคบันไดทางขึน้สมิวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น 

 

2) นกหัสดีลิงค์ เป็นความเชื่อท่ีปรากฏตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 10-13 ในแผ่นดินสุวรรณภูมิ โดยสิ่งท่ี

ปรากฏนั้นเป็นจินตนาการของชุมชน โดยอาศัยคัมภีร์จักภวาฤทีปน์ ซึ่งเป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีพยายามอธิบาย

เร่ืองราวของโลกและจักรวาล โดยเฉพาะเร่ืองป่าหิมพานต์ อีกทั้งตามประวัตศิาสตร์ล้านนาท่ีเล่าขานตอ่กันมา บันทึก

ไวว้า่ “นกหัสดลีิงค”์ เป็นนกขนาดใหญ่ ตัวโตเท่าชา้ง เรียกชื่อตามเจ้าของภาษาวา่ “หัตถิลิงคะสะกุโณ” เป็นสัตวใ์นป่า             
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หิมพานต์ เป็นนกท่ีมีหัวเป็นช้าง มีหางเป็นหงส์ มีพละก าลังดั่งช้างเอราวัณ 3-5 เชือกรวมกัน ซึ่งเป็นสัตว์คู่บารมีของ

กษัตราเจ้าเมืองผู้มีอ านาจบารมีสูง โดยความเชื่อของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตกาลนิยมสร้างปราสาทนกหัสดีลิงค์เพื่อ

บรรจุพระศพของกษัตริยเ์จ้านายฝ่ายเหนือ รวมถึงพระมหาเถระชัน้ผู้ใหญ่ท่ีมรณภาพลง เพื่อให้พิธีศพมีความสง่างาม 

สมฐานะบารมี และเป็นการส่งดวงวญิญาณไปสู่สรวงสวรรค์ช้ันพรหมโลก เทวโลก แต่ในปัจจุบันปราสาทนกหัสดลีิงค์

นยิมใชใ้นพิธีศพของพระเถระชัน้ผู้ใหญ่เท่านั้น เพราะมีความเชื่อกันวา่ นกหัสดลีิงค์สามารถน าดวงวญิญาณของผู้ตาย

ไปสู่สวรรค์ได้ และตามต านานก่อนท่ีจะท าการฌาปณกิจจะต้องมีพิธีกรรมการฆ่านกหัสดีลิงค์ และผู้ท่ีจะฆ่านกหัสดี

ลิงคไ์ด้คอื นางสดีาเท่านัน้ 

 
 

ภาพที่ 7  นกหัสดีลิงค ์

3. คติสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์ 

คติสัญลักษณเ์กี่ยวกับชาติพันธ์ุท่ีปรากฏในสมิมรีายละเอยีด ดังนี ้ 

หน้าบันด้านหน้าสิมและหน้าบันด้านหลังสิม มีรูปแบบลักษณะท่ีเหมือนกันทุกอย่าง เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย์ ประกอบไปด้วยส่วนบนจะเป็นตราสัญลักษณ์พระราชพธีิมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 

ธันวาคม 2542 เป็นพระราชพิธีท่ีจัดขึ้น เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถ

บพติร รัชกาลที่ 9  ทรงมพีระชนมายุครบ 72 พรรษา  

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ ประดิษฐานอยู่

เหนือพระท่ีนั่งอัฐทิศ เป็นการแสดงความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทย

ท้ังชาต ิทรงเป็นท่ียดึเหนี่ยว และเคารพบูชาอย่างสูงสุดของประชาชน สีเหลอืงของอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เป็นสี

ประจ าวันพระราชสมภพ อยูบ่นพืน้วงกลมสนี้ าเงนิ ซึ่งหมายถงึ พระมหากษัตริย ์ล้อมรอบด้วยตราพระแสงจักร และมี

เลข 9 บนอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซึ่งหมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ ์

มสีัปตปฎลเศวตฉัตร ประกอบอยู่ 2 ข้าง ซ้าย -ขวา และมนีพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดิษฐานอยูเ่บือ้งบนสุด 

เส้นกรอบรอบนอกท่ีออกแบบให้มีลักษณะเป็น 4 แฉก หรือ 4 ส่วน แทน ประชาชนชาวไทยท่ัวทุกภาค

ของประเทศ ท่ีอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สีพื้นท่ีใช้ จึงเป็นโทนสีเขียว อัน

แสดงถึงความสงบร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ มีดอกบัว 4 ดอก แทรกตรงกลาง ระหว่างแฉกทั้ง 4 แสดงความหมายเป็น

การเทิดทูนบูชา ในโอกาสพระราชพธีิมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 
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รัศมีสีทองโดยรอบตราสัญลักษณ์ เปรียบได้ดังพระบุญบารมี พระมหากรุณาธิคุณและน้ าพระราช

หฤทัย ที่แผ่ไพศาลไปท่ัวทุกทศิ ท้ังในและตา่งประเทศท่ัวโลก ยังความปลาบปลื้ม มาสู่พสกนกิรทุกหมู่เหลา่ 

เบือ้งล่างตราสัญลักษณ์ ออกแบบเป็นแพรแถบสีน้ าเงิน แสดงข้อความพระราชพธีิมหามงคล เฉลมิพระ

ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 

 
 

ภาพที่ 8  ตราสัญลักษณ์พระราชพธีิมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ บนหน้าบันสมิวัดป่าแสงอรุณ 

 

จากข้อสังเกต พบว่า สิมวัดป่าแสงอรุณ มีการประดับกระจกแก้วสีท่ีช่อฟ้า พระปางร าพึง ดาวเพดาน  ซึ่ง

แสดงคติสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ต้องการสื่อความหมายถึงการปกป้องพระพุทธศาสนา การบูชา              

พระรัตนตรัย และแสดงถึงการบรรลุสภาวะความรู้แจ้งในธรรม โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมขั้น

สูงสุด ส่วนการประดับกระจกแก้วสีท่ีพญานาคและนกหัสดีลิงค์สะท้อนความเชื่อ และการประดับกระจกแก้วสีท่ีตรา

สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เป็นพระราชพิธีท่ีจัดขึ้น เนื่องใน

วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9  ซึ่งแสดงคติสัญลักษณ์

เกี่ยวกับชาติพันธ์ุ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดท่ีีประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากศึกษาคติสัญลักษณ์การประดับกระจกแก้วสีในสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณ พบว่า มีการน าคติสัญลักษณ์

ทางพุทธศาสนา คติสัญลักษณ์ด้านความเชื่อและคติสัญลักษณ์ด้านชาติพันธ์ุถ่ายทอดผ่านงานปูนป้ันประดับกระจก

แก้วสี สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การท าความด ีการปฏบัิตธิรรม การน าไปสู่การละกิเลส และ

หากสามารถละกิเลสได้ จะท าให้มีความสุข ถือได้ว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นหนึ่งเช่นกัน  การละกิเลสเป็นค าสอนท่ี

ส าคัญท่ีสุดเร่ืองหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่ีจะน าพาไปสู่พระนิพพานได้ ส่วนคติสัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อดั่งเดิม 

ต านาน นิทาน ต้องการสื่อให้เห็นถึงเร่ืองราวความเชื่อของพญานาคท่ีเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา รวมถึงการเป็น           

ผู้ท านุบ ารุงพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และนกหัสดีลิงค์สะท้อนความเชื่อในการขึ้นสู่สวรรค์หลังความตาย และ           

คติสัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติพันธ์ุ ล้วนแสดงให้เห็นถึงการท าความดี หากท าความดีจะมีเทพ เทวดาคอยปกป้อง

คุ้มครอง และหากสามารถละกิเลสได้ จะท าให้มีความสุข ถือได้ว่าเป็นการบรรลุธรรมขัน้หน่ึงเชน่กัน 

การน าแนวคิดเกี่ยวคติสัญลักษณ์และการใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องถ่ายทอดผ่านหลักค าสอนทาง

ศาสนา การถ่ายทอดความหมายให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยผ่านการสื่อสารท่ีมีคนในสังคม วัฒนธรรมเดียวกันเป็นผู้

ก าหนดสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การสื่อความหมายให้ครอบคลุมท้ังความเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม ความจริงเหนือประสบการณ์การรับรู้ของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เป็นสื่อและมีการเชื่อมโยง

ความหมายของสัญลักษณ์เข้ากับศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เอเดรียน สน

อดกราส ท่ีได้ศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ในเชิงลึก มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ท่ีถ่ายทอด

ผ่านหลักค าสอนทางศาสนา นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการการศึกษาของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) ท่ีได้

เชื่อมโยงความหมายของสัญลักษณ์เข้ากับศาสนาและวัฒนธรรม 

ศาสนาโดยท่ัวไปมกีารใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งระบบสัญลักษณ์มักมคีวามสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ใน

สังคม จะเห็นได้ว่าศาสนามักจะถูกใช้เป็นพื้นฐานความเชื่อของคนแล้ว ศาสนายังใช้เป็นตัวแทนความหมายของสิ่ง

ต่างๆ ความส าคัญของศาสนาจึงถูกสะท้อนออกมาในเชิงสัญลักษณ์ผลงานการประดับกระจกแก้วสีท่ีถือว่าสะท้อน 

คติสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาในงานวิจัยคร้ังนี้คือ ศิลปกรรมพระพุทธรูปปางร าพึง พระธรรมจักร ช่อฟ้า                

ดาวเพดาน เป็นตน้  ซึ่งประดับตกแต่งอยูใ่นส่วนตา่งๆ ของสิม เชน่ หนา้บัน ผนังสิม ซุ้มประตู ซุ้มหนา้ตา่ง เป็นตน้ ซึ่ง

ภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพท่ีมีความหมายทางพุทธศาสนา รวมไปถึงการสะท้อนความเชื่อจากต านาน นิทานพื้นบ้าน 

จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านทางศิลปกรรมพญานาคและนกหัสดีลิงค์ รวมถึงชาติพันธ์ุ ท่ีสะท้อนให้เห็น            

การถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นรากฐานทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุท่ียั่งยืน

สืบไป ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับคติสัญลักษณ์มีความสอดคล้องกับการศึกษาศิลปกรรมรูปนาค เมืองหลวงพระบาง : 

รูปแบบ คติสัญลักษณ์ และการให้ความหมายในฐานเมืองมรดกโลก รูปแบบศิลปกรรมรูปนาคยังมีความเชื่อท่ี

แสดงออกในคติสัญลักษณ์จากองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ คติความเชื่อ และสัญลักษณ์รูปนาค สามารถวิเคราะห์

คติสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ 3 มิต ิได้แก่มติิของกลุ่มชาติพันธ์ุ มติิของเทพเจ้าแห่งดินและน้ าและมิตผิู้รับใชศ้าสนาและยัง

มีความหมายเชิง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอีกด้วย (กิตติสันต์ ศรีรักษา , 2558) สอดคล้องกับการศึกษาคติ

สัญลักษณ์งานพุทธศิลป์ในอาฮามเมืองหลวงพระบาง” งานพุทธศิลป์ท่ีประกอบตามอาฮามต่างๆซึ่งล้วนเป็น

สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับภพชาติ สวรรค์ นรก และพระพุทธเจ้า ตลอดถึงการสร้างประดับสัญลักษณ์เขาพระสุเมรุและภูมิ

จักรวาลท่ีท าให้อาฮามเป็นโลกในอุดมคติในรูปภูมิจักรวาลท่ีซับซ้อนกันตั้งแต่พื้นถึงปลายหลังคา (จ านงค์ กิติสกล , 

2557) สอดคล้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคติสัญลักษณ์ในประติมากรรมประดับสิมและวิหารเมืองหลวงพระ

บางโดยเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งวัด สิม วิหาร จ านวน 16 หลัง  ในความเป็นมาและสภาพ
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ปัจจุบัน รูปแบบของปฎิมากรรม รวมถึงปัจจัยท่ีท าให้เกอดการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่า คติสัญลักษณ์ รูป

แบบปฎิมากรรมประดับตกแต่งสิมและวิหาร แบ่งเป็นท้ังหมด 4 ช่วงและม ี3 ปัจจัย คือด้านประวัติศาสตร์ ด้านสังคม 

วัฒนธรรมและดา้นอทิธิพลศิลปกรรมจากวัฒนธรรมอื่น (สุพาสน ์แสงสุรินทร์, 2557)  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์ 
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การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณภีรณ์  

Establishing Linage of the Dancers: Buariao Rattanamaneeporn 

รัตนะ ตาแปง1*, นคร ค าร้อง2, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว2, อัษฎาวุธ พลอยเขียว2 และ ปรียาชนก เกษสุวรรณ3 

Rattana Tapang1* , Nakhon Khamrong2, Tanapong Dedkaew2, Ausadawut Ploykhiew2 and 

Preeyachanok Ketsuwan3 
 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ช่างฟ้อนล้านนา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสาย

สกุลชา่งฟ้อนของ บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศลิปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ชา่งฟอ้น) ปี พ.ศ. 

2559 คนแรกของจังหวัดเชียงราย ใในด้านการเป็นศิลปิน และการเป็นครูพื้นบ้าน ตลอดระยะเวลา 60 ปี ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางสังคมล้านนา โดยการศึกษาข้อมูลจาก หนังสือ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง สัมภาษณ์

แบบเจาะจงนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูลของบัวเรียว และน ามาเขียนบรรยาย

โดยวิธีการพรรณนา ถึงกระบวนการและวิธีการต่อสู้ชีวิตของบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นศิลปินและเป็นครูผู้มีความรักในศิลปะการแสดงพื้นเมือง

ล้านนาตัง้แตอ่ายุ 6 ขวบ โดยการดูแลของบิดา คือ นายกุย สุภาวสิทธ์ิ และได้รับการถ่ายอดการฟ้อนพื้นเมอืงล้านนา

จากนายโม ใจสม ณ วัดศรีทรายมูล ซึ่งเจ้าอาวาสวัด คือ พระครูพรมมาลังกา เป็นผู้อุปถัมภค์ณะช่างฟอ้นในสมัยนั้น 

บัวเรียว เร่ิมตน้การฟอ้นจากความชอบ แล้วศึกษาการฟอ้นจากครู พัฒนาตนเองจากเด็กท้ายแถว เป็นผู้น าแถวในการ

ฟอ้นและการแสดงพื้นเมืองล้านนาในกลุ่ม จนได้ไปเผยแพร่การฟ้อนในท่ีต่าง ๆ ของเชยีงราย ท้ังในฐานะนักแสดงและ

ในฐานะครู  เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวจากการสูญเสียสามี ท าให้บัวเรียว ต้องต่อสู้ชีวิตพร้อมกับ

บุตรสาว อีก 3 คน ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 แต่บัวเรียวเป็นผู้ท่ีต่อสู้

ทางด้านศิลปะการแสดงลา้นนา เผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาต ิจากความเป็นแม่ของลูก ๆ สู่ความเป็น

แมค่รูแห่งแผ่นดินล้านนา และแมค่รูท่ีมีลูกศิษยท์างด้านศิลปะการแสดงพื้นเมอืงล้านนาทั่วประเทศไทย มีสายสกุลชา่ง

ฟ้อนท่ีเข้มแข็งท้ังในกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี พุทธศักราช 2559 

สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยยึดหลักความอดทน เสียสละ 

ซื่อสัตย์ และกตัญญูต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
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Abstract  
The study of establishing linage of the dancers:  Buariao Rattnamaneeporn, a Lanna dancer, aims to 

establishing lineage of the dancer Mrs.  Buariao Rattnamaneeporn, the national artist in Performing Arts (Folk 

Performing Arts-Dancer) in Buddhist ear 2559 (2016), who is the first person in Chiang Rai Province rewarded 

the national artist including personal life and social life of Lanna performing arts during the sixty years due to the 

changing of situation in Lanna society. This study collected from text books, related documents, the interview of 

Mrs.Buariao Rattanamaneeporn and related people about her, and analyzed through descriptive essay about 

processes and ways of life struggle of Mrs. Buariao Rattnamaneeporn. 

The study was found that Mrs. Buariao Rattnamaneeporn is the national artist and also a teacher who 

is passionate in Lanna performing arts since she was six years old from Mr.Kui Supawasit, her father’s raising. 

Further, Lanna performing arts was passed knowledge from Mr. Mo Jaisom at Srisaimoon Temple under Prakru 

Phrommalangka, an abbot, who was also the patronage towards the dancing group at that time. However, Mrs. 

Buariao Rattnamaneeporn began dancing from her own passion then studied from her teachers and developed 

herself from the person in the last of the row then she was a leader of dancers and Lanna dancing in the group 

until she distributed performing arts in many places in Chaing Rai as the role of a dancer as well as a teacher. 

Nonetheless, the changing of her family was from losing her husband and she had to struggle in life with three 

daughters and conserved Lanna performing arts in the same time since the Buddhist era year 2529 (1986) . 

Likewise, Mrs. Buariao Rattnamaneeporn is the struggle person of Lanna performing art and has been accepted 

in the national level. Furthermore, from the role of a mother to “Mae Kru” (a female teacher) of Lanna and a 

teacher that has many disciples in Lanna performing arts around the country.  Consequently, the lineage of 

dancers was strengthened among the group of juveniles and elder people until she awarded as the national 

artist in the Buddhist ear 2559 (2016) in Performing Arts (Folk Performing Arts-Dancer) from the Ministry of 

Culture by holding tolerance, trustworthiness and gratefulness to parents, teachers and patrons.  
 

Keywords:   Fighting, Linage of the dancers, Dancers 
 

บทน า 

ผู้หญิงคือผู้แสดงทางสังคมเท่าๆกับผู้ชาย เป็นการให้ความส าคัญต่อผู้หญิงท่ีมีความเท่าเทียมกับผู้ชายใน

แนวคิดบทบาทชาย – หญิง (Gender Approach) ซึ่งเกิดขึน้จากการละเลยหรือไม่ให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้หญิง

ในการพัฒนาของการพัฒนากระแสหลักในอดีต ดังนั้นนักทฤษฎีบทบาทหญิง – ชาย จึงเสนอกรอบแนวความคิดการ

พัฒนาท่ีให้ความส าคัญผู้หญิงใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการท างาน ด้านงานบ้าน ด้านเพศ ด้านวัฒนธรรม ด้าน

ความรุนแรง และด้านนโยบายรัฐ (พัชรินทร์ สิรสุนทร. 2556. หน้า 385) ผู้หญิงช่างฟ้อนล้านนา เป็นบุคคลผู้ได้รับ

สิทธิในการด าเนินการทางด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านตามบทบาท หญิง ชาย อย่างชัดเจน มองในมุมมองของ  

อิงเกิลส์ ใน The origin of the Family ท่ีหยิบยกเอาประเด็นเร่ืองสถานภาพของผู้หญิงมากล่าวไว้อย่างละเอียดว่า  

ในสังคมแบบมาตาลัยท่ีมีเทคโนโลยีตกต่ า ผู้หญิงจะมีสถานภาพทางสังคมสูง ซึ่งสังคมของผู้หญิงนั้นมิได้มี

ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยกีารผลิตโดยตรง (ยศ สันตสมบัติ. 2543.หน้า 92) 
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ววิัฒนาการทางด้านศิลปะการแสดงตามบริบทของสังคมล้านนา เร่ิมแรกการฟอ้นของล้านนาผู้ชายจะเป็นผู้

มบีทบาทส าคัญที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง และการตอ่สู้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นผู้ชาย การแสดง

ในลักษณะนีค้นล้านนาเรียกว่า การฟอ้นเชิง หรือฟ้อนตบมะผาบ การแสดงออกถึงความเข้มแข็งของคนลา้นนารวมถึง

การตกีลองประเภทต่างๆ ของล้านนา เพราะการแสดงเหล่านี้ได้แสดงออกในสนามรบ ตอ่มาพัฒนาเป็นแสดงออกใน

ชีวิตประจ าวันเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว และการแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ด้านผู้หญิงสามารถ

แสดงออกการฟ้อนสู่สังคมในรูปแบบของการฟ้อนผี ฟ้อนเมือง จึงท าให้เกิดพัฒนาการฟ้อนของล้านนา ฟ้อนท่ีได้รับ

การพัฒนาในชว่งปลายรัชกาลท่ี 5 โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศม ีน าเอารูปแบบการฟ้อนราชส านักสยามมาเผยแพร่ 

ณ จังหวัดเชยีงใหม ่ซึ่งเป็นจุดเริมตน้ของพัฒนาการฟอ้นผู้หญงิในลา้นนา (รัตนะ ตาแปง. 2561. หน้า 26-27) 

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นผู้ท่ีอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงท่ีเป็นบุคคลส าคัญในทาง

สังคมหลังรัชกาลท่ี 5 ช่างฟ้อนกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับว่าการเป็นช่างฟ้อนท่ีท าหน้าท่ีฟ้อนถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาใน

พระพุทธศาสนา คนท่ีเป็นช่างฟ้อนหากเกิดชาติภพต่อไปจะได้เป็นนางฟ้าร่ายร าอยู่บนสวรรค์ หรือหากเกิดมาชาติภพ

ต่อไปจะได้เป็นบุคคลท่ีมีความงามท้ังทางร่างกายและจิตใจ ความเชื่อของช่างฟ้อนล้านนาจึงมีความเชื่อท่ีเชื่อมโยง

ระหว่างพระพุทธศาสนาและเร่ือง ผี ปะปันกันอยูอ่ย่างลงตัว ซึ่งผี จะท าหน้าท่ีในการวางกฏเกณฑ์ประพฤติปฏบัิติตัวของ

นักแสดง บทบาทในการดูแลความประพฤติปฏบัิติของคนในสังคมของล้านนามาอยา่งยาวนาน คือ ผีปู่ย่า และผีครู 

  “ระบบผีล้านนา” จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสังคมในยุคนั้น ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศลิปะการแสดง 

การแสดง ฟ้อน ดนตรี ขับซอ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของผีผู้ให้คุณซึ่งเป็นผีดี เรียกว่า “ผีครู” หากศิษย์ท าผิด

กฎเกณฑ์ท่ีครูได้ส่ังสอนเอาไว้ ก็จะท าให้เกิดการผิดครู มบีทลงโทษจากผี เช่น เกิดอาการเจ็บป่วย แก่ครู หรือ เกิดกับ

ผู้กระท าเอง วธีิการแก้ไข คือ ต้องท าการขอขมา ด้วยการเตรียมเคร่ืองเซ่นสังเวยไปถวายและกล่าวค าขอขมาต่อผีครู 

ด้วยการรักษากฎเกณฑ์ของการแสดงเหล่านีท้ าให้บรรดาศิลปินและผู้ท่ีมผีีครูจะประพฤตปิฏบัิตติัวอยูใ่นกรอบที่ครูได้

บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด มีพิธีไหว้ครูประจ าปี และการรับลูกศิษย์ก็จะต้องมีพิธีไหว้ครูเพื่อรับเข้าส านักทุกคน  

ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ก็มีวิธีในการปฏิบัติตามท่ีได้รับการสืบทอดจากบิดา และ

ครูอาจารย์มาอย่างตอ่เนื่อง (รัตนะ ตาแปง. 2555. หนา้ 36-39) 

แม้ว่าผีจะมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อช่างฟ้อนล้านนา ท่ามกลางกระแสสังคมท่ีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  

มคีวามเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม อยู่ตลอดเวลา บัวเรียว จึงตอ้งมกีาร

พัฒนา ปรับปรุง ศิลปะการแสดงฟ้อนให้คงอยู่ ควบคู่กับการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว พร้อมกับการ

ประกอบอาชพีพร้อมกับบุตรสาวอกี 3 คน บัวเรียว ก าเนดิขึน้หลังจากเกดิการพัฒนาทางด้านศิลปะการแสดงพืน้เมอืง

ล้านนา โดยพระราชชายเจ้าดารารัศมี 30 ปี  ในตอนนั้นสตรีเป็นผู้มีบทบาทและได้รับความนิยมในการแสดง

ศลิปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาเป็นอย่างมาก จึงท าให้บัวเรียว ได้รับโอกาสการฟอ้นจากบิดา คือ นายกุย สุภาวสิทธ์ิ 

และได้เรียนการฟ้อนจากนายโม ใจสม ที่มาถ่ายทอดการฟ้อนให้กับช่างฟ้อนคณะวัดศรีทรายมูล โดยมีพระครูพรหม

มาลังกาเป็นผู้อุปถัมภ์ ท าให้เป็นจุดเร่ิมต้นชีวิตช่างฟ้อนของบัวเรียว ในวัย 8 ขวบ และกลายเป็นช่างฟ้อนท่ีมีชื่อเสียง

ของคณะป่ีพาทยแ์ละชา่งฟอ้นวัดศรีทรายมูล จังหวัดียงราย ปี พ.ศ.2509 บัวเรียวได้ท าหนา้ท่ีเป็นช่างฟอ้นให้กับคณะ

ของ นายชาญ สิโรรส นายกสมาคมยุวพุทธิกสมาคม ผู้สง่เสริมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชยีงใหม่   

บัวเรียวกลับมาใช้ชวีติในจังหวัดเชียงรายในช่วง ปี พ.ศ. 2513 เพื่อมาดูแลพ่อท่ีป่วยในวัยชรา และระหวา่งนั้น

ได้สมรสกับนายโสภณ รัตนมณีภรณ์ ในปี 2514 นายกุย สุภาวสิทธ์ิ เสียชวีิต และในปี พ.ศ. 2515 นายโม ใจสม ครูผู้

ถ่ายทอดการฟอ้นพื้นเมอืงล้านนาอกีท่านท่ีบัวเรียว เคารพ เทิดทูนได้เสียชีวติลง บัวเรียวจึงท าหน้าท่ีในการเป็นภรรยา

ท่ีดีของครอบครัว และให้ก าเนิดลูกสาวท้ัง 3 คน ระหว่างนั้นประกอบอาชีพในการค้าขายในตลาดสดของเชียงราย 
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เป็นตัวแทนขายสินค้าของซิงเกอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟา้อเิล็กทรอนกิส์ จนในปี พ.ศ. 2529 สามีได้เสียชีวติลง บัวเรียว ยังคง

ค้าขายควบคู่กับการถ่ายทอดการฟ้อนและสร้างลูกศิษย์จนถึงปัจจุบันด้วยตัวเองและลูกสาวท้ังสามคน ท างานด้าน

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา โดยให้ความส าคัญกับการฟ้อนสาวไหม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา น ามา

พัฒนา ปรับปรุง อยา่งมขีั้นตอนตรงกับทฤษฎนีาฏยประดิษฐ์ เนน้การแสดงและการถ่ายทอดให้กับลูกศิษยใ์นสายสกุล

ชา่งฟ้อน มีรูปแบบในการสร้างเครือข่ายให้มคีวามเข้มแข็งในสถาบันอุดมศกึษา เครือข่ายภาคเอกชน ท้ังกลุ่มเยาวชน

และผู้สูงอายุ จนได้รับการยอมรับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน 

- ชา่งฟ้อน) จากกรมสง่เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (แม่ครูบัวเรียว รัตนมณภีรณ์. 2562) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาการสร้างสายสกุลช่างฟอ้น นางบัวเรียว รัตนมณภีรณ์  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
เขียนขึ้นเพื่อต้องการบรรยายถึงกระบวนการในการสร้างสายสกลุช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ในด้าน

การเป็นศิลปิน การเป็นครู รวมถึงด้านครอบครัว ด้านสังคม ควบคู่กับการด าเนินงานด้านศิลปะการแสดงพื้นเมือง

ล้านนา และแบบอย่างในการปฏิบัติตนในสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างการด าเนินชีวิตให้กับศิลปินพื้นเมืองล้านนา จาก

การศึกษาชวีประวัต ิการสัมภาษณ์แบบเจาะจงของบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ 
 

ผลการศึกษา 
 ชวีิตวัยเด็กของบัวเรียว เร่ิมตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ก้าวย่างเข้าสู่ความเป็นผู้รักในศิลปะการแสดงพื้นเมอืงล้านนา 

โดยได้รับการซึมซับจากบิดา คือ นายกุย สุภาวสิทธ์ิ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนไทย การฟอ้นดาบ 

ฟอ้นเชงิ คาถา เวทยม์นต์ รวมท้ังเป็นคนท่ีมีน้ าเสียงไพเราะในการอ่านธรรมแบบล้านนา ในท านอง กัณฑ์มัทร ีบัวเรียว

เล่าวา่  

“เมื่อพ่ออารมดีในตอนแลงๆ พ่อจะอ่านธรรมในท านองกัณฑ์มัทรีหื้อลูกๆ ได้ฟังเป็น

ประจ า สิ่งท่ีได้รับการปลุกฝังคือ เร่ืองบาป บุญ และการท าความดี ท่ีพ่อได้สอนถือว่าเป็นการ

ปฏิบัติตัวของคนในยุคนั้น ยิ่งถ้าเป็นลูกสาวก็จะได้รับการอบรมมากเป็นพิเศษ” (สัมภาษณ์ บัว

เรียว. 16 มีนาคม 2561)  

นายกุย เป็นคนท่ีได้รับการยอมรับจากคนนชุมชนว่ามีความสามารถทางด้านทางด้านศิลปะการแสดง คือ การฟ้อน

ดาบ ฟ้อนเชิง จึงมีลูกศิษย์เป็นหนุ่มฉกรรจ์ในหมู่บ้านมาสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก แม้ว่าบัวเรียว จะมีความชื่นชอบ

สนใจในศลิปะการแสดงฟอ้นดาบฟอ้นเชงิแต่บัวเรียว เป็นผู้หญิงจึงยากท่ีจะได้รับโอกาสนั้น บดิาจึงได้ประดิษฐ์ทา่ฟ้อน

สาวไหม ให้กับบัวเรียวได้เรียนและฝึกฝน  

ในช่วงปี พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นช่วงท่ีนายโม ใจสม ได้เข้ามาอาศัยอยู่ท่ีวัดศรีทรายมูลและถ่ายทอดการฟอ้นเมอืง 

และฟอ้นท่ีได้รับการปรับปรุงมาจากนาฏศลิป์ไทย ให้กับคณะช่างฟ้อน และถ่ายทอดการเล่นดนตรีป่ีพาทยค์ณะวัดศรี

ทรายมูล บัวเรียว ได้ยิน ได้เห็น การฟ้อนดังกล่าวจึงมคีวามสนใจ เมื่อมีการฝึก้อมการแสดงในตอนเย็น บัวเรียวจึงวิ่ง

ไปเรียนกับพี่ๆ ช่างฟ้อน นักดนตรีท่ีวัดศรีทรายมูลในวัยเพยีง 8 ขวบ เป็นประจ าทุกคร้ัง จนกระท่ังมคีวามเชี่ยวชาญใน

การฟ้อน และขับร้องเพลงจึงได้รับการคัดเลือกจากนายโม ใจสม ให้เป็นคนฟ้อนหัวแถวและน าขับร้องเพลงในการ

แสดงแต่ละคร้ัง 
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-Proceeding- 

 ช่วงอายุของการฟ้อนท่ีปรากฏฝีมือทางด้านการแสดงของบัเรียวเด่นชัดท่ีสุด อยู่ในวัย 13 ปี ขึ้นไป ตรงกับ 

พ.ศ. 2502 ท าให้บัวเรียว ได้มโีอกาสในการร่วมแสดงในงานวัดตา่ง ๆ กับคณะนักแสดงวัดศรีทรายมูล ในชว่งเวลานั้น

ถอืว่าการแสดงฟ้อนและดนตรีป่ีพาทย์ท่ีชื่อเสียงท่ีสุดของเชียงราย คือ คณะนักแสดงวัดศรีทรายมูลในงานปอยหลวง 

งานตานก๋วยสลาก ท าให้การรับงานแสดงแต่ละคร้ังคณะชา่งฟ้อนวัดศรีทรายมูลจะแสดงอยูใ่นงานประมาณ 2-3 วัน 

แสดงประมาณ 2 วัน 2 คืน ซึ่งบัวเรียว ถือว่าเป็นนักแสดงในอันดับต้นของคณะหรือเรียกได้ว่าเป็นนางเอกคณะช่าง

ฟ้อนศรีทรายมูล โดยนักแสดงทุกคนอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระครูพรรมมาลังกา การวัดความนิยมของคณะ

นักแสดงในสมัยนั้นวัดจากการมีผู้ชมให้การต้อนรับ ยืนชมการแสดงโดยรอบอย่างมากมาย ซึ่งสมัยก่อนการแสดง

ไม่ได้ใช้เวทีแต่ใช้ลานหรือผามฟ้อน ผู้ชมสามารถชมได้รอบด้านเป็นวงกลม เมื่อเดินทางไปแสดงท่ีใดก็จะมีผู้ให้ความ

สนใจเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า จะมีแฟนคลับการแสดงในแต่ละงาน จากการเล่าเร่ืองของนายจันทร์ ปัญญาธีรพงษ์  

บ้านป่าแดง ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแมล่าว จังหวัดเชยีงราย ซึ่งเป็นครูโฮงเฮียนดนตรี กวีศิลป์ ไร่เชญิตะวัน ดังนี้  

  “สมัยก่อนบ่าวต าบลดงมะดะ หรือว่าป่าก่อด าบ่าเดี่ยวนี้ เมื่อได้ยินว่าบัวเรียว คณะช่าง

ฟ้อนวัดศรีทรายมูลจะมาฟ้อนท่ีไหนเขาก็จะพากันแข่งฮอมสตังค์ว่าบ้านไหนจะได้นักเหลือ

กันเอาไปหื้อช่างฟอ้นก่อนหนาสมัยตะก่อน ตึงงามขนาดเนอ้” สัมภาษณ์ (จันทร์ ปัญญาธีร

พงษ์. 21 กุมภาพันธ์ 2556) 

การท่ีคณะชา่งฟ้อนกับนักดนตรีตอ้งร่วมเดินทางไปแสดงในงานต่างๆ ด้วยกัน จะต้องมกีฏเกณฑ์ในการดูแล

ฝ่ายช่างฟ้อน เนื่องจากการค้างแรมและการเดินทางไปแต่ละสถานท่ี เป็นไปด้วยความยากล าบากในการคมนาคม 

บางคร้ังต้องพากันเดิน แบกเคร่ืองดนตรี อุปกรณ์การแสดง เข้าไปในวัด หรือ พื้นท่ีในการแสดง ดังนั้น พระครูพรหม

มาลังการ และนายโม ใจสม จึงสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของนักแสดง คือ นักดนตรีต้องให้เกียรตแิละดูแลช่าง

ฟ้อนผู้หญิง คอยปกป้องดูแลเมื่อออกไปรับงานต่างสถานท่ีเสมอ นอกจากการแสดงแล้วคณะช่างฟ้อนและดนตรีป่ี

พาทยศ์รีทรายมูลยังรับงานในการสอนให้กับหัววัดตา่งๆ อกีด้วย  

ในด้านรับงานสอนตามหัววัดตา่งๆ ท่ีวา่จ้างให้ไปถ่ายทอดการฟ้อนและดนตรีป่ีพาทย ์ตามธรรมเนยีมปฏิบัติ

ของคณะนักแสดงวัดศรีทรายมูลเมื่อไปสอน ณ หัววัดใดก็ตาม นักดนตรีจะต้องไปอาศัยอยู่ ท่ีวัด ส่วนช่างฟ้อนผู้หญิง

ให้อาศัยท่ีบ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีลูกสาว ช่างฟ้อนจะปฏิบัติตัวให้เข้ากับครอบครัวท่ีไปพัก 

ได้แก่ ท างานบ้านร่วมกับบ้านท่ีไปพักอาศัย หรือช่วยในการท าอาหารท างานบ้านเป็นต้น ในการอาศัยอยา่งถิ่นบัวเรียว

จะมีปัญหาสุขภาพเป็นคนท่ีแพ้อาหารง่าย ร่างกายไม่แข็งแรง แต่บัวเรียวพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้

อย่างด ี 

ยุคแห่งการสรา้งพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุคแหง่การสร้างพื้นท่ีในจังหวัดเชยีงใหม่ การแสดงของคณะช่างฟ้อนวัดศรีทรายมูล บัวเรียวเป็นนักแสดงท่ีมี

ความโดดเด่นของคณะ เมื่อไปแสดงท่ีใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมท้ังวัยรุ่น วัยกลางคน และวัยชรา จนกระท้ังในปี 

พ.ศ.2506 ณ วัดปุ่มถ้ าปลา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บัวเรียวได้พบกับคณะนักแสดงของนายอินหล่อ นาง

พลอยศรี สรรพศรี ซึ่งเป็นคณะแสดงท่ีมีชื่อเสียงมากอกีคณะหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ครอบครัวได้ยา้ยจากเชียงใหม ่

ท้ัง 2 ท่าน เป็นนักดนตรีและช่างฟ้อนในวังของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาก่อน เมื่อ ท้ังสองคนได้พบกับบัวเรียวใน

การแสดงฟ้อนสาวไหม จึงมีความชื่นชมในฝีมือการแสดงคร้ังนั้น และได้พาบัวเรียวไปแสดงในคณะของตนและแสดง

รับแขกคนส าคัญท่ีมาเยือนเชียงรายจากเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเสมอ จนกระท่ังบัวเรียวได้แสดงให้กับนายชาญ  

สิโรรส ได้ชมท าให้นายชาญชื่นชมการแสดงฟ้อนสาวไหมของบัวเรียวเป็นอย่างมากและได้ให้บัวเรียวได้ไปแสดงใน

คณะของตนท่ีจังหวัดเชยีงใหม่ ในป ีพ.ศ. 2509 
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-Proceeding- 

ในช่วงท่ีบัวเรียวได้มีโอกาสไปแสดงท่ีเชียงใหม่ร่วมกับคณะของนายชาญ สิโรรส บัวเรียวได้ท าหน้าท่ีในการ

เผยแพร่ศิลปะการฟอ้นสาวไหม ณ จังหวัดเชยีงใหม่ตามโรงแรมท่ีจัดงานเลี้ยงขันโตก งานประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 

งานสโมสรโรตาร่ีเชียงใหม่ งานแสดงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวัด และงานพุทธสถานซึ่งจะจัดการประกวด

แข่งขันการฟอ้นการแสดงพื้นเมอืงล้านนาประจ าทุกปี โดยการแสดงแตล่ะครัง้บัวเรียวได้รับค่าจ้างอยู่ประมาณ 200 – 

300 บาท โดยมีนายพงษ์ สุภาวสิทธ์ิ พี่ชายท าหน้าท่ีในการเปิดเพลงจากเคร่ืองเล่นเทปท่ีหิ้วไปเองเพื่อประกอบการ

แสดงและคอยดูแลในแตล่ะครัง้ จากการเล่าเร่ืองในงานมุฑิตาจิตศลิปินแห่งชาติ 

“ในการฟ้อนสาวไหมสมัยก่อนเวลาพอ่ฟ้อนก็จะฟ้อนแบบผู้ชาย ซึ่งบัวเรียว ได้น ามาปรับปรุงท่า

ฟอ้นหื้อมคีวามงดงงามแบบแมญ่ิงในภายหลังแหมก า” (พงษ์ สุภาวสทิธ์ิ : 22 กันยายน 2560) 

การแสดงฟ้อนสาวไหมของบัวเรียวในช่วงนั้นถือว่าเป็นนักแสดงท่ีได้รับค่าตอบแทนสูงมากเมื่อเทียบกับนักแสดงท่ี

สังกัดคณะของคุณชาญ สิโรรส ในขณะท่ีคณะกลองสะบัดชัยของนายค า กาไวย์ ได้รับค่าตอบแทน 400 – 500 บาท 

ซึ่งมีคณะนักแสดง จ านวน 5 คน นอกจากนั้นบัวเรียว ยังได้รับการเชิญจากบุคคลในสังคมมีฐานะให้เป็นนางแบบใน

การถ่ายรูปเป็นประจ า ด้วยการแต่งกายชุดช่างฟ้อน ท าท่าฟ้อนในแต่ละท่า ซึ่งเป็นช่วงท่ีกล้องถ่ายรูปภาพสีเข้าสู่

เชยีงใหม่ การพ านักอยูใ่นจังหวัดเชียงใหมด่ังกล่าว คุณชาญ ได้ฝากบัวเรียวไว้ในโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน

พระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยบัวเรียวมีหน้าท่ีในการพานักเรียนในโรงเรียนทานข้าวในช่วงเช้า และช่วยท า

ความสะอาดโรงเรียน เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี 

ชว่งปลายปี พ.ศ. 2512 บัวเรียวต้องเดินทางกลับมายังจังหวัดเชยีงราย ด้วยเหตุผลคือกลับไปดูแลพอ่ท่ีป่วย

ด้วยโรคชรา และต่อมาได้สมรสกับนายโสภณ รัตนมณีภรณ์ บัวเรียวจึงมีหน้าที่ในการร่วมสร้างครอบครัวของตนเอง 

ด้วยการประกอบอาชีพค้าขาย 2 สามีภรรยา เป็นตัวแทนขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยตระเวนไปตามบ้านต่างๆ 

น าเสนอขายสินค้าได้แก่ ทีว ีหมอ้ และสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทชื่อดังในยุคนั้น ด้วยวิธีการผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อถึง

เวลานางบัวเรียวและนายโสภณก็จะไปเก็บเงินค่าผ่อนสินค้าต่าง ๆ ตอ่มาบัวเรียวได้เช่าแผงในตลาดสดเมืองเชียงราย 

ขายไข่ไก่ แต่ยังคงรับงานในการแสดงของหน่วยงานราชการ งานวัดต่าง ๆ หมู่บ้าน ฟ้อนท่ีได้รับความนิยมมากใน

ขณะนั้นของบัวเรียว คือ ฟ้อนสาวไหม และฟ้อนลาวแพน  

 ฟ้อนลาวแพน ของบัวเรียวได้รับการถ่ายทอดมาจากนางพลอยศรี สรรพศรี ท่านเป็นนางเอกละครร้องท่ี

คณะละคร บริษัทนิยมไทย เวิ้งนครเกษม กรุงเทพมหานคร ในช่วงนี้ได้แสดงภาพยนตร์และละครร้องหลายเร่ือง 

รวมท้ังเป็นนางเอกละครเร่ในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ด้วย จนถึงพ.ศ.2499 จึงได้กลับไปอยู่ท่ีจังหวัดเชียงราย 

และไปเป็นครูสอนขับร้องและนาฏศิลป์ ท่ีโรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ท่ีอ าเภอแม่สาย แล้วย้ายมาสอนท่ีโรงเรียน

เชียงรายวิทยาคม ตั้งแต่ พ.ศ.2514 จนถึง พ.ศ. 2539 และได้รับเชิญในฝึกสอนการฟ้อนสาวไหมให้แก่อาจารย์

วทิยาลัยนาฏศิลป์ ในปี พ.ศ. 2517 ตามนโยบายของผู้อ านวยการ ประนอม ทองสมบูรณ์ (พูนพิศ อมาตยกุล. 2526. 

สบืค้นเมื่อ 7 มกราคม 2561 ) ซึ่งถือว่าฟ้อนลาวแพนเป็นฟ้อนท่ีมีจังหวะแปลกใหม่ในสังคมของเชียงราย เชียงใหม่ใน

ยุคน้ัน บัวเรียวได้ตอ่ท่าร าฟอ้นลาวแพนในช่วงปี พ.ศ. 2517  

 การต่อท่าฟ้อนลาวแพนเป็นช่วงเดียวกับท่ีโรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่ มีนโยบายให้น าเอาศิลปะการแสดง

พื้นเมืองล้านนาเข้าไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนแต่ด้วยบัวเรียวไม่สามารถไปถ่ายทอดท่าฟ้อนดังกล่าว  ด้วย

ตัวเองได้เนื่องจากบัวเรียวเกิดอาการแพ้ท้องลูกสาวไม่สามารถเดินทางไกลได้ โรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่ จึง

มอบหมายให้นางพลอยศรี สรรพศรี เป็นผู้มาตอ่ท่าฟอ้นสาวไหม ท าการปรับปรุงและถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชว่งนัน้ 

และน าเอาฟ้อนลาวแพนถ่ายทอดให้กับบัวเรียวเพื่อเป็นการตอบแทน บัวเรียวได้ท าการฟ้อนลาวแพนในจังหวัด

เชยีงรายในชว่งเวลาตอ่มาจนเป็นท่ีติดตาต้องใจของผู้ชมการแสดงดังกล่าว  
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ปี พ.ศ. 2529 นายโสภณ ได้เสียชีวิตลงบัวเรียวยังคงค้าขายในตลาดเพื่อเลี้ยงส่งเสียบุตรสาวท้ัง 3 คน คือ 

สายไหม สายชล และสนธยา ด้วยตัวเอง โดยการประกอบอาชีพขายไข่ไก่ในตลาดสดเมืองเชยีงราย ช่วงนี้เองเป็นช่วง

เปลี่ยนแปลงทางด้านการฟ้อนสาวไหม และท าให้เป็นท่ียอมรับอกีชว่งหนึ่งและเป็นชว่งส าคัญท่ีท าให้การฟ้อนสาวไหม

ได้เข้าสู่สถาบันการศึกษา อย่างจริงจัง ตรงกับชว่งเวลาแห่งการก่อตัง้ชมรมพื้นบ้านล้านนา ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

เป็นระยะเวลา 2 ปี ผ่านมา โดย มีนายสุชาติ กันชัย เป็นประธาน นายสมฤทธ์ิ ลือชัยเป็นรองประธาน และนายสนั่น 

ธรรมธิ เป็นหัวหนา้ฝ่ายการละเล่น ร่วมกับสมาชกิอีก 13 คน มีครูผู้ฝึกสอนกรแสดง เร่ิมแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดิเรกชัย มหัทธนะสิน สอนการฟ้อนร า นายค า กาไวย์ สอนการละเล่น นายวิเทพ กันธิมา สอนดนตรี (สนั่น ธรรมธิ . 

2537. หนา้ 2-4) ซึ่งนางบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ได้เข้าไปถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหมให้กับสมาชิกชมรมในป ีพ.ศ. 2529 

ในปี พ.ศ. 2535 นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ได้รับการเผยแพร่ทางด้านงานวิชาการท่ีเป็นต ารามาหรือ

บทความมากยิ่งขึน้ โดยนายสน่ัน ธรรมธิ ได้ศึกษารูปแบบการฟอ้นสาวไหม ประวัตคิวามเป็นมาจนสามารถ วเิคราะห์ 

ท่ีมาของฟ้อนสาวไหมจากของบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ สู่การฟ้อนประเภทอื่นๆ ซึ่งข้อสรุปของการฟ้อนสาวไหม ที่ได้

จากนายสนั่น ธรรมธิ คือ ได้รับการสืบทอดมาจากนายกุย สุภาวสิทธ์ิ ศิษยข์องนายปวน ค ามาแดง ซึ่งยังคงมศีิษย์รุ่น

น้องของนายกุย คือ นายค าสุข ช่างสาร ที่ยังคงสามารถเก็บข้อมูลเร่ืองการฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบสายนี้ได้อย่างชัดเจน 

การฟอ้นสาวไหมของนางบัวเรียวเกิดจากการฟอ้นเชงิซึ่งในท่าฟอ้นเชิงของแตล่ะส านักนัน้จะมท่ีาฟ้อนท่ีเรียกว่า “สาว

ไหม” อยู่ในการฟ้อนเชิงด้วย ในแต่ละส านักก็เกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่าในท่าฟ้อนสาวไหมนี้จะต้องฟ้อน

อย่างไรขึน้อยูก่ับครู อาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดท่าฟอ้นดังกล่าวนัน้ออกมา ส าหรับการฟอ้นสาวไหมของบัวเรียว โดยนาย

กุย สุภาวสิทธ์ิ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนนั้น ได้เอาท่าสาวไหม จากการฟ้อนเชิงท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากนายปวน ค า

มาแดง ประดิษฐ์เป็นท่าฟ้อนสาวไหมขึ้นมาเป็นคนแรก แล้วถ่ายทอดให้กับเด็กหญิงบัวเรียว สุภาวสิทธ์ิในขณะนั้นได้

ออกแสดงในงานวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เมื่อบัวเรียวได้แสดงการฟ้อนสาวไหม ประกอบกับ

การเรียนรู้หลักของนาฏศลิป์จากนายโม ใจสม บัวเรียวจึงพัฒนาท่าฟ้อนดังกล่าวให้เข้ากับความนยิมในการแสดงของ

แตล่ะยุคสมัย ปรับปรุงลีลาท่าฟ้อนตลอดชว่งอายุของตนเอง จนเกิดความสวยงามในแต่ละยุคและได้รับความนยิมมา

จนถึงปัจจุบันจึงได้รับการยอมรับวา่เป็นต้นแบบของการฟอ้นสาวไหม 

 ในช่วง พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นยุคแห่งการศึกษา ท่ีนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความ

สนใจเร่ืองฟ้อนสาวไหม ของบัวเรียวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายท่ีมี

ความก้าวหน้า และพัฒนาทางวชิาการให้กับผู้เรียนเป็นอยา่งมาก บัวเรียวได้รับเชญิเป็นวทิยากรในสาขาวชิานาฏศลิป์

การละคร ของสถาบันราชภัฏเชยีงราย เพื่อถ่ายทอดการฟอ้นสาวไหม ฟ้อนเล็บ ให้กับนักศกึษาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ใน ปี พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายบัวเรียวได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรในการ

ถ่ายทอดการฟ้อนพื้นเมืองล้านนา ให้กับครูและนักศึกษาของมหาวทิยาลัย ในชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดย

การน าของอาจารย์ปัทมา สมิตะศิริ ยิ่งท าให้เกิดการพัฒนาและตื่นตัวทางด้านศิลปะการแสดงของจังหวัดเชียงราย

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส านักงาน

เทศบาลนครเชียงราย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันระหว่างองค์กน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สถาบันการศึกษา ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนกลาง

ของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญญบุรี เกิดความสนใจเร่ืองการฟ้อน

สาวไหมในเชงิวิชาการมากขึ้น จึงให้นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนทางด้านศิลปะการแสดงดังกล่าวเข้ามาท าวิจัยทางด้านการ

ฟ้อนสาวไหม ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลให้เป็นท่ีรู้จักในส่วนกลางของประเทศมากยิ่งขึ้น หน่วยงาน
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องค์กรของภาครัฐและเอกชนจึงเข้ามาให้การสนับสนุนบัวเรียว ให้ก าลังใจในการด าเนินงานทางด้านศิลปะการแสดง

พื้นบ้าน ด้วยการมอบรางวัลตา่ง ๆ ให้กับบัวเรียว รัตนมณภีรณ์ อย่างตอ่เนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 

 ปี พ.ศ. 2556 สาขาวิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตร

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง โดยการวางรากฐานของศาสตราจารยก์ิตตคิุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์

รักษ์ ราชบัณฑิต สาขานาฏกรรม นายรัตนะ ตาแปง ลูกศิษย์ของบัวเรียว เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาดังกล่าวมี

หน้าท่ีรับผิดชอบและดูแลศลิปะการแสดงกลุ่มวิชาพื้นเมืองล้านนา และชาติพันธ์ุ ได้น าเอาการฟ้อนพื้นเมืองล้านนาท่ี

ได้รับการถ่ายทอดจากบัวเรียว ไปจัดเป็นการเรียนการสอน ในรายวิชาศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบสตรีเพศ 

และรายวิชาศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศ รวมถึงบัวเรียวเป็นท่ีปรึกษาชมรมข่วงศิลป์มหาวิทยาลัย

พะเยา นิสิตในชมรมดังกล่าวได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดงสายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ปี พ.ศ. 

2557 บัวเรียว ได้รับการเชิญ ไปร่วมงานไหวค้รูพื้นเมอืงล้านนา ของชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นขวัญ

ก าลังใจแก่นิสิตในชมรมดังกล่าว ยิ่งท าให้เกิดการตื่นตัวทางด้านศิลปะการแสดงสายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว  

รัตนมณภีรณ ์

 การมอบรางวัลอันสูงสุดของชีวิตบัวเรียว รัตนมณีภรณ์  คร้ังแรก คือ รางวัลพระสิทธิธาดาทองค า

พระราชทาน โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวแก่บุคคลผู้ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5 สาขา สาขาละ 1 คน ในแตล่ะปี ซึ่งบัวเรียวได้รับพระราชทางรางวัลพระสิทธธิาดาทองค าพระราชทาน จาก สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี ซึ่งเป็นการเข้ารับพระราชทานรางวัลอันสูงสุดของชีวิตคร้ังแรก 

ต่อจากนั้นบัวเรียว ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

รางวัลครูภูมิปัญญาไทย รุน่ท่ี 7 จากส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา รางวัลราชมงคลสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี รางวัลผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพระราชทานรางวัลเสาเสมา

ธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นเกียรติแก่วงค์ตระกูล 

และชาวจังหวัดเชียงราย คือ ศิลปินแห่งชาต ิสาขาศลิปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ชา่งฟอ้น) พุทธศักราช 2559 

ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาศลิปะการแสดงคนแรกของจังหวัดเชยีงราย 

 ในการด าเนินงานของบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ สิ่งท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือจะต้องมีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 

และกตัญญู การด าเนนิงานท่ีส าคัญ คือ การสร้างเครอืขา่ยทางด้านศิลปะการแสดง ภายใต้การให้ แก่ลูกศิษย ์แต่การ

ให้ดังกล่าวบัวเรียว ย้ าเสมอว่าต้องให้แก่ผู้ท่ีเหมาะสมในการเป็นผู้รับ และบุคคลผู้นั้นต้องเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีตนให้ไป 

สมารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนแ์ก่สังคม แมว้า่ศิลปะการแสดงมิได้เป็นอาหารหรือสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวติแต่เป็นสิ่ง

ท่ีจะขาดไมไ่ด้ในสังคมมนุษย ์ที่ตอ้งมีศิลปะเพ่ือจรรโลงใจให้สังคมมคีวามสงบสุขและสวยงามตามยุคคสมัย  

กระบวนการสร้างสร้างสายสกุลช่างฟ้อน 

 เครือข่ายสายสกุลชา่งฟ้อน การสร้างระบบลูกศษิย ์บัวเรียว ยดึถือ แบบอย่างตามประเพณีปฏบัิตใินการ

รับลูกศษิย ์คือ จะต้องมกีารไหวค้รู หรือ ขึ้นขันครู ก่อนท่ีจะรับลูกศษิยเ์สมอ เมื่อเป็นศิษยแ์ลว้ถึงจะถา่ยทอดความรู้

ตา่งๆ แตก่ารด าเนนิงานดังกลา่วตอ้งเข้ากับยุคสมัย เพราะบัวเรียว เน้นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคสมัยปัจจุบันให้

ได้มากที่สุด เพ่ือการสบืทอดและสรา้งสรรค์งานศิลปะการแสดง ซึ่งมีกระบวนการขัน้ตอนดังนี ้

 การขึ้นขันครเูพื่อรับเป็นศษิย ์การขึ้นขันครเูพื่อรับเป็นศษิย์กรณีลูกศษิย์กลุ่มใหญ่ 

  การขึน้ขันครูรับศษิย ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคนจ านวนมาก ท้ังในรูปแบบโครงการ กลุ่ม

แมบ้่าน กลุ่มเยาวชน เป็นพิธีไหว้ครูท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากการไหวค้รูรับเป็นศิษยแ์บบตัวต่อตัว  
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 การขึ้นขันครใูนพิธไีหวค้รูประจ าปี  

  เป็นพิธีไหว้ครูท่ีผู้มคีรู อาจารย์ ทางด้านศิลปะการแสดง คาถา อาคมตอ้งจัดพธีิน้ีอย่างตอ่เนื่องเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อเป็นการบูชาครูของตนท่ีเคารพนับถือ จนกวา่ชวีิตของผู้ดูแลผีครูจะหาไม ่แต่ท้ังน้ีต้องมีบุคคลผู้สบืต่อ

วิชาความรู้เหล่านี้ ยกเว้นจะไม่เอาครู จึงต้องน าครูไปลอยน้ า หรือ เรียกว่า ลอยครู บัวเรียว ก็ด าเนินพิธีไหว้ครู

ประจ าปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ครูบอาจารย์ผู้ล่วงลับท่านได้รับเคร่ืองขันครูท่ีถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่

ท่านบรรดาลูกศิษย์ถึงจะมีความสุขท้ังทางกาย ทางใจ และมีความเจริญก้าวหน้าในการด าเนินงานด้าน

ศลิปะการแสดงดังกลา่ว   

 พิธีไหว้ครูของบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีได้ รับการยอมรับจาก

สังคมกลุ่มชา่งฟ้อนและนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีชัดเจน เมื่อมีการประชาสัมพันธ์การ

จัดงานก็จะท าให้ลูกศิษย์ท่ีห่างไกลและผู้ท่ีมีความสนใจอยากเข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าว บัวเรียวก็ไม่ได้กีดกันแต่ยัง

ต้อนรับด้วยควายินดีท าให้มีกลุ่มลูกศิษย์จากหลากหลายท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นกระบวนการสร้างกลุ่มลูก

ศิษย์จากกระบวนการท างานร่วมกัน ซึ่งศิษย์แต่ละแห่งก็จะพาลูกศิษย์ของตนเข้าร่วมงานโดยเฉพาะอย่ายิ่งกลุ่ม

เครือข่ายลูกศิษยใ์นสถานศกึษา ได้แก่ ชมรมข่วงศิลป์ สาขาวชิาศลิปะการแสดง มหาวทิยาลัยพะเยา ชมรมดนตรีไทย 

- พื้นเมือง ชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมสืบสานล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มลูกศิษย์เหล่านี้จะร่วมกันด าเนินงานท้ังในด้านพิธีไหว้ครูประจ าปี และการจัดอบรมท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา สายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ 

เป็นประจ าทุกปี 

 การจัดโครงการอบรมและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาของบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ได้รับการ

สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ได้แก่ เครือข่ายนันทนาการ กรมพลศึกษา และท่ีส าคัญคือ กองทุนส่ งเสริมงาน

วัฒนธรรม กรมสง่เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น

มา โดยใช้ชื่อโครงการ สืบ ฟื้น คืน ศิลปะการแสดงพื้นเมืองเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ปีละ 200 คน  

จะได้รับการถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ ฟอ้นเชงิ และฟ้อนเล็บเชยีงราย ให้กับผู้ท่ีสนใจเข้ารว่มรับการอบรม 

ณ บ้านสาวไหม ชุมชนศรีทรายมูล และบ้านสวนม่อนม่วนใจ บ้านปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นบ้านสวนของลูกศษิย์ คือ สายชล บุญมาก ในการด าเนินงานดังกล่าว บัวเรียว ต้องจัดทีมงานในการ

อบรมให้ความรู้ในโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกศิษย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการน าของนายรัตนะ ตาแปง และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้การน าของ นายสุพจน์ ใหม่กันทะ และปัจจุบันบัวเรียว 

ยังคงเปิดบ้านรวมท้ังรับเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดการฟ้อนให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชนในเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม 

ในจังหวัดเชยีงรายและใกล้เคียง   

 การปฏิบัติตัวท่ีควบคู่กับการต่อสู้และการด าเนินชีวิตของบัวเรียว ตลอดมา เนน้ย้ าเร่ืองความซื่อสัตย์ ความ

กตัญญูต่อบิดา มารดา และครูอาจารย์ ความจริงใจ ภายใต้ค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่นินทาว่าร้าย

ให้กับคนอ่ืน บัวเรียวมักสอนลูกศษิย์เสมอวา่ “เราก็อยู่ของเรา อย่าไปยุ่งกับคนอ่ืนเขาให้เกิดความเดือดร้อนท้ังตนเอง

และบุคคลอื่น แต่การด าเนินชวีิตของคนเราจะต้องรู้จักการเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเทคโนโลยี เพื่อไมใ่ห้ล้า

หลัง มีความเป็นปัจจุบันอยูต่ลอด” (บัวเรียว รัตนมณภีรณ์.สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2560) 

 พิธีไหว้ครูจึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของพื้นท่ีทางสังคม และแสดงออกได้อย่างชัดเจน เปรียบเป็นพื้นท่ี

ส าหรับการแสดงออกถึงความกตัญญู การขยายพื้นท่ีทางการฟ้อนพื้นเมอืงล้านนาให้กับลูกศษิย์ท่ีเพิ่มปริมาณมากขึ้น 
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กลายเป็นเวทีให้กับลูกศิษย์ในการแสดงฝีมือการฟ้อน การดนตรี ท่ีตนได้เรียน ได้ฝึกฝน แล้วน ามาแสดงผลงานต่อ

บรรดาเพื่อนและศษิยร่์วมส านักในสายสกุลช่างฟอ้น 

พธีิไหวค้รูยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ที่บัวเรียวได้แสดงออกต่อบรรดาครูผู้ล่วงลับ กัลป์ญาณมิตรท่ี

ร่วมเดินทางในงานศลิปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งในกลุ่มลูกศษิย์ท่ีมี

ความเคารพนับถือในตัวของบัวเรียว สายสกุลช่างฟอ้น รว่มกันด าเนินงานดว้ยความสามัคคี 

พิธีไหว้ครูแสดงออกถึงความเมตตาและโอบอ้อมอารี จากการท่ีบัวเรียว ได้เปิดโอกาสให้กับศิลปินผู้เป็นกัล

ญาณมิตรท่านอ่ืนเข้าร่วมงานและอ่านค ากล่าวโยงครูในงานของตนนัน้ เป้นการเปิดพืน้ท่ีทางสังคมให้กับศลิปินคนอื่นๆ 

รวมถึง เป็นการให้เกียรติ เชิดชู สนับสนุนบุคคลเหล่านั้นให้เป็นท่ีเคารพ โดยเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์เมื่อครูท าเป้น

แบบอย่างลูกศษิยย์อ่มให้ความเคารพ ยกย่อง และสนับสนุนแก่บุคคลเหล่านัน้ 

การสร้างพื้นท่ีทางสังคมให้กับลุกศษิย์ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของการด ารงอยู่ทางด้านศิลปะการแสดง ท้ังการ

แสดงออกด้วยการกระท า การถ่ายทอดองค์ความรู้ การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค ทางด้านชีวิต สังคม ร่วมกับการสร้าง

เครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดง เป็นสัญลักษณ์ว่าการด าเนินงานดังกล่าวได้เป็นท่ียอมรับของคนในสังคม ในการ

สร้างศิลปะในช่วงชีวิตและชว่งสายกุลช่างฟอ้นจนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี 2559 

หลังจากการได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแหง่ชาตแิลว้นางบัวเรียว ได้จัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้นางบัวเรียว รัตนมณี

ภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ณ บ้านสวนม่อนม่วนใจ๋ รีสอร์ท บ้านปางมุ้ง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนพื้นเมืองล้านนา ดนตรีพื้นเมืองล้านนา ของจังหวัดเชียงราย 

โดยมีวิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู่มาถ่ายทอดการเล่ดนตรีพื้นเมือง และถ่ายทอดการฟ้อนพื้นเมืองภายใต้การดูแล

ของนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ในการจัดอบรมฟ้อนพื้นเมืองล้านนา ประจ าปีท่ีได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ จากกรมสง่เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  

ในด้านบริการสังคมนอกศูนย์การเรียนรู้ยังเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชนกลุ่มสตรี และ

เครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับงานแสดงในงานสพคัญท่ีหน่วยงานหรือองค์กร 

เชญิให้ไปท าการแสดงดังกล่าว ซึ่งผลงานในปี 2559 เป็นแกนน ากลุ่มช่างฟอ้นจ านวน 2500 คน ของจังหวัดเชียงราย 

ในการฟ้อนเล็บ ถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวบรมโกศในรัชกาลท่ี 9  

ผลจาการสร้างเครือข่ายสายสกุลช่างฟ้อน หรือ การสร้างลูกศิษย์ช่างฟ้อน ท าให้มีส่วนช่วยในการส่งเสริม

การท างานของลูกศิษย์ ในทางตรงและทางอ้อมให้กับลูกศิษย์ กล่าวคือ ในทางตรงลูกศิษย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ

สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการท างาน เมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรท่ีตนได้เข้าไปท างาน รวมถึงสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปท าคุณประโยชน์ไห้กับ

สังคม ได้แก่ อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในระดับประถม มัธยม และมาหวิทยาลัย ในทางอ้อมคือ การ

ท างานและการเข้าสังคมของลูกศษิยก์ลุ่มท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ สามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับกลุ่ม 

องค์กร หรือ สาธารณะประโยชน์ แม้จะท างานกันอยู่ในแตล่ะส่วนแตล่ะภูมิภาคก็ท าให้มีความใกล้ชดิกันจากการเป็น

สายสกุลช่างฟ้อน เมื่อมีกิจกรรมก็จะมารวมตัวเพื่อด าเนินงานดังกล่าว เช่น งานไหว้ครูประจ าปี งานอบรมถ่ายทอด

การฟอ้นพื้นบ้านลา้นนาสายสกุลช่างฟอ้น บัวเรียว ตนมณีภรณ์ ประจ าป ีเป็นต้น 
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ข้อคิดในกระบวนการสร้างสายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ 

1. การให้เคารพศรัทธาครู อาจารย์ เป็นสิ่งส าคัญในสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวงการด้าน

ศลิปะการแสดงพื้นเมอืงล้านนา ถือวา่ ครู อาจารย์ เป็นผู้มีพระคุณให้ความรู้ สตปัิญญาในสาขาต่าง ๆ ให้กับศิษย ์จน

มคีวามก้าวหนา้ ทัง้ครูท่ีมีชีวติ และครูท่ีเสียชวีติไปแล้ว การเคารพนับถือครูจึงมีกระบวนการท่ีแสดงออกในสองรู้แบบ 

คือ พิธีกรรม และวิธีปฏบัิต ิ 

พิธีกรรม เป็นการแสดงออกตามจารีตของครูท่ีได้วางไว้อย่างเป็นรูปแบบในการบูชาบวงสรวง บัวเรียว 

น าเอารูปแบบดังกล่าวมาปฏิบัตเิพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู การถวายสิ่งของ บุญ เพื่ออุทิศแก่ครูอาจารยผ์ู้ล่วงลับ

ไป แสดงถึงการกระท าท่ีเป็นแบบอย่างให้กับศิษย์รุ่นต่อไปได้น าไปปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของลูกศิษย์ทุกภาคส่วน

ร่วมด าเนนิการดังกล่าวในการเรียนรู้ 

วิธีปฏิบัติ ต่อครูผู้ยังมีชีวิต นอกจากการด าเนินวิธีการแสดงตามต าสอนแล้ว ยังสร้างบ้านของตนเองให้

กลายเป็นศูนยก์ลางเพ่ือยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อบรมความรู้ทางโลกและทางธรรมให้กับลูกศษืยข์องตนเองอยา่งตอ่เนื่อง

ผ่านการท ากิจกรรมการไหว้ครู ปีใหม่ สงกรานต์ และการจัดงานต่างๆ ท่ีท าให้ศิษย์ได้เจอและร่วมงานกันเพื่อเรียนรู้

และสร้างความสามัคคีของลูกศษิยแ์ตล่ะคน 

2. ความอดทน บัวเรียว เป็นผู้มีความอดทนในการสร้างลูกศิษย์ให้เป็นรูปแบบของสายสกุลช่างฟ้อนเพื่อ

ร่วมกันด าเนินงานกับสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ด้วยกระบวนการทางด้านศิลปะการแสดง เสียสละเวลา

ส่วนตัว อกทนต่อความยากล าบากมนการด าเนินชวีติ การประกอบอาชพี เพื่อให้ควบคู่กับการสร้างลูกศษิยไ์ด้อยา่งลง

ตัว 

3. การปรับตัวน าไปสู่การพัฒนา เป็นการปรับตัวทางด้านศลิปะการแสดง และการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมให้

กว้างมากขึ้น การปรับตัวทางด้านการฟ้อนสาวไหมท่ีเดิมจัดอยู่ในการแสดงประเภทร าเดี่ยว แต่น ามาสร้างเป็นการ

แสดงร าหมู่ ให้เกิดการยอมรับ การประดิษฐ์ชุดการแสดง เพื่อน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ ท้ังท่ีตนเองจบการศึกษาเพียง

ระดับ ป.4 แต่สามารถเรียนรู้และสรา้งศลิปะการแสดงพืน้เมอืงล้านนาให้กับสังคม 

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ หรือ แม่ครูบัวเรียว จึงเป็นบุคคลท่ีน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ทางด้าน

ครอบครัว สังคม การสร้างลูกศิษย์ การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน จากช่างฟ้อนพื้นบ้านล้านนา จนได้รับการยอมรับ 

ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพ่อ แม่ ครอบครัว ครู อาจารย ์ลูกศษิย ์โดยยึดความกตัญญูกตเวที เป็นหลักชัยในการด าเนิน

ชวีติตลอดมาของ  
 

สรุปผล 
บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นบุคคลท่ีเกิดมาในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ทั้งการเมือง การ

ปกครอง เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม เป็นบุคคลท่ีรู้จักการเรียนรู้ มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ พัฒนางานทางด้าน

ศลิปะการแสดง เพื่อให้ด ารงอยูใ่นสังคมอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวดังกล่าวเกิดขึ้นต้ังแต่การพัฒนาตนเอง และพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง ฟ้อนสาวไหม และฟื้อนพื้นเมืองล้านนาอื่น ๆ ให้เกิดความนิยมด ารงอยู่ในสังคท

อย่างตอ่เนื่อง 

เมื่อวิเคราะห์ในกระบวนการสร้างสรรค์ฟอ้นสาวไหม นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ท่ีได้รับการสบืทอดจากนาย

กุย สุภาวสิทธ์ิ ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ในกระบวนท่าฟ้อนแล้วพบว่า ใช้กระบวนการในการสร้างสรรค์งาน

นาฏศิลป์ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการฟอ้นพื้นเมอืงล้านนา โดยใชห้ลักนาฏยประดิษฐ์ ซึงเป็นการท างานที่ครอบคลุมปรัชญา 

เนื้อหา ความหมาย ท่าร า ท่าเต้น การแปรแถว การต้ังซุ้ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู ่การก าหนดดนตรี เครื่องแต่ง
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กาย และส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีส าคัญ ในการท าให้นาฏศิลป์ชุดหนึ่ง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์. 2547. หน้า 225-238) 

สามารถวเิคราะห์ได้ดังน้ี 

 

การท างานเปน็ขั้นตอน 

ของนาฏยประดิษฐ ์

นายกุย สุภาวสิทธิ ์ นางบวัเรียว รัตนมณีภรณ ์

การคิดให้มนีาฏยศิลป์ การน าเอากระบวนท่าในการฟ้อนเชิงมา

เป็นท่าฟอ้นให้กับลูกสาว 

ปรับปรุงฟ้อนสาวไหมชุดเดิมท่ีเคยใช้มา

ก่อนให้ เหมาะกับการแสดงในแต่ละ

โอกาสเนื่องจากมีข้อก าหนดของเวลา ใน

การแสดงตามงานแสดงต่างๆ 

การก าหนดความคดิ นาฏศิลป์ท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิมเป็นการแสดง

รูปแบบของผู้ชายท่ีเรียกว่า ฟ้อนเชิง แต่

การฟ้อนเชิงสามารถน าเอาท่าฟ้อน ท่ี

เรียกว่า สาวไหม มาปรับปรุงให้ เข้ากับ

แนวคิดเร่ืองการทอผ้าของผู้หญิงล้านนา 

เพื่อถ่ายทอดการฟอ้นนี้ให้กับบัวเรียว 

น าเอาท่าฟ้อนสาวไหมจากบิดาในรูปแบบ

การแสดงของผู้ชายมาเป็นรูปแบบการ

ฟ้อนแบบผู้หญิ ง ได้แก่  การท ามือใน

ลักษณะของล้านนาท่ีเรียกว่า ยุ่ม (การใช้

นิ้วมอืท้ัง 5 นิ่วจับรวมกันเหนอืฝ่ามือ) มา

เป็นการจีบมอืแบบนาฏศิลป์ไทย  

การประมวลข้อมูล การสังเกตการณ์ฟ้อนเชิง ประกอบกับ

กระบวนการในการทอผ้าของผู้หญิงให้

สอดคล้องเป็นเอกภาพ 

สร้างจินตนาการของการทอผ้าของ

ผู้หญิงในล้านนา ว่ามือท่ีจีบระหว่างการ

ฟ้อนนั้นต้องจับเส้นฝ้ายหรือท่ีคนล้านนา

เรียกว่าเส้นไหมอยู่ในมือตลอดเวลาโดย

ไมใ่ห้เส้นนัน้ขาด 

การก าหนดขอบเขต การประดิษฐ์ท่าฟ้อนด้วยกระบวนการฟ้อน

ท่ีมาจากฟ้อนเชงิของผู้ชาย 

กระบวนการฟ้อนอยูใ่นรูปแบบการทอผ้า

ฝ้ายของผู้หญิงล้านนาตั้งแต่กระบวนการ

เก็บดอกฝ้าย จนถึงกระบวนการทอผ้า

ออกมาเป็นผืนและพั บ เก็บผ้ านั้ น ไว้

ส าหรับใชง้านในรูปแบบอื่นๆได้ 

การก าหนดรูปแบบ จ าลองการทอผ้าของผู้หญิงในการฟ้อน

สาวไหมท่ีใชท่้าฟอ้นเชงิของผู้ชาย 

1.ท่าฟ้อนท่ีแสดงออกถึงความงามในการ

ฟ้อนประกอบท่าฟ้อนท่ีแสดงออกถึง

ความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดง เช่น

ท่าม้วนไหมใต้เข่า แสดงออกด้วยการยืน

ขาเดียว และขาอีกข้างหนึ่ งยกเข่าขึ้น

พร้อมกับฟอ้นให้สวยงามและแข็งแรง  

2.ท่าฟ้อนท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการแสดง

ในบางโอกาสได้ตั ด ท้ิ งออกไป  ห รือ

ปรับปรุงให้สวยงาม 

3. ปรับปรุงการฟ้อนสาวไหมเพิ่มขึ้น 

เรียกว่า ฟ้อนสาวไหมประยุกต์  เพื่ อ
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การท างานเปน็ขั้นตอน 

ของนาฏยประดิษฐ ์

นายกุย สุภาวสิทธิ ์ นางบวัเรียว รัตนมณีภรณ ์

สามารถถ่ายทอดให้กับช่งฟ้อนในวัย

สู งอายุ ท าก ารฟ้ อน ได้ ง่ ายขึ้ น  แล ะ

สามารถให้ช่างฟ้อนท่ัวไปน าไปเป็นการ

แสดงรูปแบบฟ้อนหมู่ จ านวน ตั้งแต่ 8 

คน ขึ้นไปได้ 

การก าหนด

องค์ประกอบอ่ืน ๆ 

การแต่งกายแต่งตามชุดช่างฟ้อนตามสมัย

นิยม 

1. ออกแบบการแต่งกายด้วยการใช้คู่สี

เพื่อให้เกิดความสดใส และเหมาะสมกับ

โอกาสในการแสดงแตล่ะงาน เชน่ เสื้อแข

กระบอกสีม่วง ผ้าถุงสีม่วง ชายผ้าถุงสี

ชมพู  พาดสไบสีชมพู  ใช้ดอกเอื้ องสี

เหลอืงใส่บนศีรษะ 

2. การก ากับเพลงการแสดงในการบันทึก

เทปเพลงฟ้อนเล็บเชียงรายโดยบัวเรียว

เป็นผู้ก ากับจังหวะของเพลงประกอบการ

แสด งไม่ ให้ ช้ าห รือ เร็ ว เกิ น ไป  ก าร

ออกแบบเพลงประกอบการฟ้อนเพื่อให้

เกิดความสนใจเช่น ฟ้อนสาวไหมเข้ากับ

วงกลองส้ิงหมอ้ง 

การออกแบบนาฏย

ประดิษฐ์ 

ลักษณะของการฟ้อนสาวไหม มีรูปแบบ

การเดินวนเป็นวงกลม มือฟอ้นตามรูปแบบ

การทอผ้าในแต่ละท่าท่ีก าหนดไว้ 

1.ลักษณะการฟ้อนก าหนดเส้นการเดิน

ระหว่างฟอ้น คือ แนวเส้นตรงไป – กลับ   

2.การใช้แขนระหว่างการฟ้อนเน้นเป็น

วงกลมของการวากมือในการฟ้อน ท้ัง

วงกลมใหญ่ และวงกลมเล็กท่ีซ้อนในเส้น

ฟอ้นของแต่ละเส้น 
 

ด้านอัตลักษณ์การฟ้อนของสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ 

อัตลักษณ์การฟ้อนของสายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ มีลักษณะความเป็นลายเส้นโค้ง ในการใช้

แขนเพื่อวาดลีลาในการฟ้อน โดยมลี าตัวเป็นจุดศูนยก์ลางของวงกลมสองวง คือ วงกลมดา้นซ้าย และวงกลมด้านขวา 

ทิศทางการวาดมือสามารถวาดจากด้านบนลงล่าง หรือ ด้านล่างขึ้นบนของล าตัว ลักษณะของการใชม้ือตอ้งใชข้้อมือ

น าการวาดแขนและมอืเสมอการเอียงศีรษะเอียงตามน้ าหนักของเท้าข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เท้าน้ าหนักส่วนมากลงจก

ส้นทู่ปลายเท้าส าหรับการเคลื่อนไหว 

ด้านปัจจัยความส าเร็จของการสร้างสายสกลุช่างฟ้อนบวัเรยีว รัตนมณีภรณ์  

กระแสการฟื้นฟูล้านนา ด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

เกิดการจัดตั้งชมรมพื้นบ้านล้านนา โดยการแยกตัวออกมาจากชมรมดนตรีไทย ตั้งแต่ปลายปี 2527 โดยการแนะน า
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ของ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ภายใต้การน าของนายสุชาติ กันชัย นายสนั่น ธรรมธิ โดยมีวัตถุระสงค์  

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของล้านนา ร่วมมือดับสถาบันการศึกษาศิลปะพื้นบ้านล้านนา  

เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับศิลปะพื้นบ้านล้านนา และเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนักศึกษาอันว่าด้วย

กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้นหาศิลปินพื้นบ้านท่ีมีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี 

การละเล่น และนาฏศิลป์ พื้นบ้านล้านนา เพื่อท่ีจะน าเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

แรกของลา้นนา ท าใหเกิดกระแสในการอนุรักษ ์ส่งเสริมศลิปะการแสดงดังกลา่ว  

ในปี 2529 ท่ีได้เข้าไปรับการถ่ายทอดฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ จากนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ จากนั้นได้มี

การจัดเสวนาทางวชิาการดา้นศลิปะการแสดง โดยรองศาสตราจารยท์รงศักดิ์ ปรางสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเิรก

ชัย มหัทนะศิลป์ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ท าให้องค์ความรู้ด้านการแสดงพื้นบ้านล้านนายิ่งเผยแพร่สู่วงการพื้นบ้าน

ล้านนา โดยเฉพาะเร่ืองฟ้อนสาวไหม บัวเรียว จึงได้รับการเผยแพร่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง

กว้างขวางเพิ่มขึ้น ผลจากการด าเนนิงานดังกลา่วบัวเรียวได้มลีูกศษิยจ์ากสถาบันการศึกษา เพิ่มมากขึน้อยา่งต่อเนื่อง  

ในปี 2542 ได้รับการเชิญจากสาขาวิชาการละคร สถาบันราชภัฏเชียงรายในการเป็นวิทยากรฟ้อนสาวไหม 

จึงได้ลูกษิษย์เพิ่มมากขึ้น ปีเดียวกันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดการเรียนการสอนและเชิญบัวเรียวเป็นวิทยากรใน

ชมรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย ได้สร้างลูกศิษย์อีกเป็นจ านวนมากจนถึงปัจจุบัน ท าให้บัวเรียว ได้เป็นวิทยากรและ

น าองค?ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับสาขาวิชาศิลปะการแสดง รมถึงวิทยากรให้กับชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ในปี 2556 ในเวลาต่อมากจนกระมั่งปัจจุบัน ซึ่งในระหวา่งการด าเนินงานดังกล่าวได้มีสถาบันการศกึษา และ

องคก์รต่างๆ รวมถึงบุคคลได้เข้ามาเรียนรู้การฟ้อนพื้นเมอืงล้านนาจากบัวเรียวอยา่งกว้างขวางและแพร่หลาย ทัง้จาก

ส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลและยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้  

บัวเรียว ได้รับศษิยเ์ป็นจ านวนมากและกลายเป็นสายสกุลชา่งฟ้อนบัวเรียว รัตนมณภีรณ์  

ดังนั้นกระบวนการสร้างสายสกุลช่างฟ้อนบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ จึงเกิดจากความสามารถของบัวเรียว 

ทางด้านการเป็นศลิปินท่ีมีพัฒนาการทางด้านการแสดงฟอ้นสาวไหม ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง และฟ้อนไทยประยุกต์ต่าง ๆ 

ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากนายกุย สุภาวสิทธ์ิ นายโม ใจสม และนางพลองศรี สรรพศรี จนได้รับการยอมรับใน

จังหวัดเชยีงราย พะเยา เชยีงใหม ่สู่กระบวนการสร้างเครือข่ายลูกศษิยต์ั้งแตปี่ 2513 จนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นสาย

สกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ โดยการยกย่องเรียกว่าสายสกุลช่างฟ้อนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ 

ประพัฒน์ทอง ในปี 2552 และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงแสดง (การแสดงพื้นบ้าน 

– ชา่งฟ้อน) พ.ศ. 2559 จากกรมสง่เสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
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การสร้างสรรค์ลวดลายเครื่องประดับร่วมสมัยท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายย่าม

ชาวไทลื้อ 

The Creation of Contemporary Ornament Patterns Inspired by Tai Lue Satchel 

Patterns 
 

สุพจน์ ใหม่กันทะ1* และ รติรส บุญญะฤทธิ์1 

Suphot Maikuntha1* and Ratirost Boonyarit1 
 

บทคัดย่อ 

“ไทลื้อ” เป็นกลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลไทมถีิ่นฐานดัง้เดิมอยู่ในเขต เมืองสิบสองพันนา ประเทศจีนในปัจจุบัน 

โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายส าคัญ มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตท่ีนับถือพระพุทธศาสนา การ

ด าเนินชีวิต ผูกพันกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมการผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นความเชื่อ ท่ีจะให้การ

ด าเนินวถิีชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง บอกเล่าผ่านเสน่ห์ของผ้าทอท่ีผู้หญิงชาวไทลื้อได้แสดงฝีมือของตนเอง เพื่อแสดง

ถึงความผูกพันมอบให้แด่ชายคนท่ีตนรักคือ ย่าม ไวเ้ป็นสื่อแห่งความรักประดับตกแต่งร่างกายใช้ใส่ข้าวของเคร่ืองใช้

จิปาถะ ส าหรับชีวิตประจ าวัน มีลวดลายท่ีทรงคุณค่า และในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ ความนิยม

เคร่ืองประดับร่วมสมัย มีกลิ่นอาย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจึงท าให้ลวดลายบนย่ามสามารถน ามาออกแบบเป็น

เคร่ืองประดับ และชุดการแต่งกายได้อย่างเหมาะสมสามารถใช้สวมใส่ได้จริง เกิดรายได้เสริมในชุมชน ตลอดจน

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมได้ในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:   ไทลื้อ, ศิลปวัฒนธรรม, เครื่องประดับ 
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Abstract  
          "Tai Lue" is a group of people who speak the Tai language. There are original settlers in the area 

Xishuangbanna Autonomous Region of Tai Ethnic Groups, China at present With the Mekong River being an 

important river there are cultures, traditions and beliefs, as well as ways of life in Buddhism. Lifestyle bound to 

nature Arts and culture the ritual of blending perfectly is a belief. That will lead to a prosperous lifestyle Told 

through the charm of woven fabric that Tai Lue women showed their skills To show the bond given to the man 

that he loves, which is a bag of love as a medium of adornment, decorating the body, putting things, 

miscellaneous utensils For everyday life With valuable patterns And nowadays the conservation trend along with 

The popularity of contemporary jewelry has a unique aura of culture, so the designs on the satchel can be 

designed as ornaments. And dress appropriately, can be used to actually wear Create extra income in the 

community As well as develop into a cultural tourist destination in the future 
 

Keywords:   Tai Lue, Arts and culture, Ornament 
 

บทน า 

การสรา้งสรรค์ลวดลายเครื่องประดับร่วมสมัยทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายย่ามชาวไทลื้อ 

            “ไทลื้อ”หรือ“ไตลื้อ” เป็นกลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลไทมถีิ่นฐานดั้งเดิมอยูใ่นเขต เมืองสิบสองพันนา ประเทศ

จีนในปัจจุบัน ชาวไทลื้อนยิมตัง้บ้านเรือนอยูต่ามท่ีราบลุ่มแมน่้ าและที่ราบหุบเขา โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายส าคัญชึ่

งเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าน้ าของ มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชวีติท่ีนับถือพระพุทธศาสนา บริโภคข้าว

เหนียว เป็นอาหารหลัก ส าหรับประเทศไทยชาวไทลื้อได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามหัวเมืองต่างๆ กระจายถิ่ นอาศัย

อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน ในจังหวัดเชียงราย  พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตซึ่งได้ถูก

กวาดต้อนมา ในยุคฟื้นมา่น สมัยพระเจ้ากาวิละ จากสิบสองพันนามาจ านวนมาก รวมถึงการอพยพมาด้วยเหตุผลทาง

ศาสนา และการจาริกแสวงบุญ ในเวยีดนามมชีุมชน ไทลื้ออาศัยอยูท่ี่เมอืงบินลูห์ และบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ าด า 

ตามแนวพรมแดนตดิต่อกับจีน เขตประเทศลาว อาศัย แถบเมอืงสิงห์ เมืองลองในแขวงหลวงน้ าทา เมอืงอูเหนอื เมอืง

อูใต ้เมืองงายเหนือ เมืองงายใต ้เมืองบุนเหนือ เมืองบุนใต้ในแขวงพงสาลี เมอืงไซ เมอืงแบง เมืองฮุน เมืองน้ าบากใน

แขวงอุดมไซ เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน เมืองหงสาในแขวงไชยะบุรี นอกจากนี้ยังตั้งชุมชนอยู่รายรอบเมืองหลวงพระ

บางและ แขวงบ่อแก้ว อาณาจักรสิบสองพันนาในอดีตจัดการปกครองเป็นระบบพันนา (อ่าน “ปันนา”)ซึ่งเป็นการ

ควบคุมพื้นท่ีโดยใช้ระบบเหมืองฝาย มีพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่า เจ้าแสนหวี ประทับอยู่เมืองเชียงรุ่ง ในอดีตชาวจีน

เรียกว่าเมอืงเชอหลี่ ปัจจุบันเรียกว่าเมอืงจิ่งหง อาชีพหลักคือกสิกรรม ท านาปลูกพชืไร่อาชพีเสริม ได้แก่การเลีย้งสัตว์

การทอผ้า(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนอื 2545)  



2551 

 

-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงวถิีชีวิตชาวไทลือ้  

 ที่มาหนงัสือมรดกวฒันธรรมไทลือ้ ทรงศักคิ์ ปรางวัฒนากลุ 
 

             ทรงศักดิ์  ปรางวัฒนากุล (2551) กล่าวว่า ชาวไทยลื้อแคว้นสิบสองพันนาเป็นรัฐจารีต นับถือ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทควบคู่ไปกับการนับถือผี หรือวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติอย่างมั่นคง ศาสนา

ความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการด าเนินชวีิต ผูกพันกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมจะท าให้ลูกหลานชาวไท

ลื้อในหมู่บ้านรับรู้ว่าบรรพบุรุษของตนอพยพมาจากแคว้นสิบสองพันนา และด้วยศัทธาท่ีผสมผสานระหว่างศาสนา

พุทธ และการนับถือผีผสมผสานกันอยา่งลงตัวเป็นความเชื่อ ท่ีจะให้การด าเนนิวถิีชีวิตมคีวามเจรญิรุ่งเรือง 

              ด้วยวถิีชวีติท่ีม่ันคงศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิท์ิจึงท าให้ชาวไทลื้อได้รังสรรค์การแต่งกายท่ีงดงาม แฝงไปด้วยคติ

ความเชื่อ โดยผู้ชายจะนิยมสักหมึกที่แขน ขาถึงเอว แจะหู และยอ้มฟันให้เป็นสีด ายามปกติจะสวมกางเกงสะดอย้อม

ด้วย สีห้อมหรือสีนิลด า โพกหัวสีขาวด้วยผ้าคาดศรีษะ หากแต่ช่วงเทศกาลหรืองานบุญจะสวมเสื้อสีต่าง  ๆ เพื่อ

ตกแตง่ร่างกายให้สวยงาม ส าหรับหญิงชาวไทลื้อจะสวมผ้าซิ่นท่ีทอลายขวางสลับสีด าสีแดงเรียกว่า ”ซิ่นแสง” ต่อหัว

ซิ่นและตีนซิ่นเป็นแถบสีด า สวมเสื้อรัดรูปเอวสั้น ผ่าอกแล้วป้ายไปกลัดติดกระดุมไว้ด้านหลังเรียกว่า “เสื้อป๊ัด” 

เกล้าหมวยผมเรียกว่าเกล้าผมว้อง ประดับป่ินปักผมสวมใส่ตกแต่งด้วยเคร่ืองประดับเงิน ประกอบไปด้วยสร้อยคอ 

ก าไลข้อมอื ก าไลข้อเท้า ต่างหู 

              บุญชว่ย ศรีสวัสดิ์ ได้กลา่วว่าได้แบ่งการแตง่กายของชาวไทลือ้ได้ 5 แห่ง ได้แก่ 

1. ลื้อแจ้ง แต่เดิมอยู่เมืองหลวงภูคา ต้นแม่น้ าทา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองสิงห์ เหนือเมือง

หลวงพระบาง  

2.  ลื้อเชยีงค าทางทศิใต้ของจังหวัดเชยีงราย  

3.  ลื้อเชยีงรุ่งแควน้สบิสองพันนา มณฑลยูนนานประเทศจีน 

4.  ลื้อน้ าอู เดิมอาศัยพืน้ท่ีราบเมืองหลวงพระบาง 

5.  ลื้อห้วยเม็ง หรือลื้อเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงแข็ง หรือเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตประเทศลาว  

ชายแดนติดกับจังหวัดนา่น 

               การใช้งานจะแตกต่างกันไปเช่นการทอผ้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การทอผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรม ด้วยการทอให้

เกิดลวดลายบนผืนผ้าเทคนิคการเกาะล้วง การย้อมสี การมัดก่าน การทอท่ีมีความปราณีตโดยลักษณะการตกแต่ง

ลวดลายจะเน้น สีสันลวดลายท่ีสวยงามแฝงไปด้วยความเชื่อเร่ืองคติชน หน้าท่ีบทบาท การใช้งานบ่งบอกถึงความ

สุนทรียะ ในการด าเนินวถิี อยา่งพอเพยีงมีอัตลักษณ์ท่ีเด่นชัด 



2552 

 

-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงการแตง่กายชาวไทลือ้ 

ที่มาสาราณนุกรมวัฒนธรรมภาคเหนอื 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงลวดลายผ้าชาวไทลื้อ 
ที่มา นายสุพจน์ ใหมก่ันทะ 

 

              เสน่ห์ของผ้าทอท่ีผู้หญิงชาวไทลื้อได้แสดงฝีมือของตนเอง เพื่อแสดงถึงความผูกพันมอบให้แด่ชายคนท่ีตน

รักคือ ย่าม หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ถง หรือถุง ไว้เป็นสื่อแห่งความรักประดับตกแต่งร่างกายใช้ใส่ข้าวของเคร่ืองใช้

จิปาถะ ส าหรับชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ใส่ไม้ฟืนท่ีเป็นท่อน จากป่ากลับมาบ้นเรือนตน หรือใส่ข้าวโพดเป็นฝัก จากไร่ 

รวมถึงถั่วงา ข้าวเปลือกข้าวสาร จนถึงหมากพลู บุหร่ี มีด พร้า ขวาน ข้าวปลาอาหาร สมุดข่อย ค าภีร์ใบลาน สวย

ดอกหรือกรวยดอกไม้ธูปเทียน ทรัพย์สิน เงินทอง เคร่ืองประดับนยิมท าด้วยผ้ามีหู หรือสายในตัวไวส้ าหรับสะพายบ่า 
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-Proceeding- 

หรือคล้องศรีษะโดยคาดหูหรือสายไว้ท่ีหน้าผากแล้วเอาตัวยา่มหรือ ถุง ห้อยไว้ดา้นหลังรูปแบบโดยรวมของถุงยา่ม จะ

มีโครงสร้างท่ีใช้ฟืมหน้าแคบ เพื่อทอขึ้นมาเป็นผืนผ้าส าหรับตัดเย็บย่ามโดยเฉพาะ มีความกว้างประมาณ  

30-40 เชนติเมตร การตกแตง่ยา่มจะแตกต่างตามรสนิยมของผู้ทอ ด้วยเทคนิคการจก การปัก การขิด เกาะหรือล้วง 

(การทอแบบแกะหรือล้วง ซึ่งเกิดขึ้นจากกิริยาการทอผ้าในหนึ่งหน้าผ้ามีลวดลายท่ีต่างสีกันในเส้นระนาบเดียวกัน

เทคนิคต่าง ๆ โดยพุ่งเส้นพุง่ตามลวดลายท่ีก าหนด เมื่อพุ่งไปจบตรงไหนแล้วจะจบตรงนัน้ จึงพุง่สีใหมส่ลับสีไปเร่ือย ๆ 

ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือซ้ายยกเส้นยืนขึ้น แล้วในขณะเดียวกันมือขวาก็สอดเส้นด้ายให้เต็มหน้าผ้ากระทบฟืม  

สลับเส้นด้ายเส้นยืน เส้นพุ่งจนเกิดเป็นลวดลาย) ลวดลายท่ีเกิดขึ้นจะเกิดการขัดกันไปมาท าให้เกิดลวดลายโดยไม่ใช้

กระสวยในการพุ่ง แต่ใช้นิ้วมือในการเกาะหรือล้วง เกิดลายท่ีสวยงาม อีกท้ังความสามารถในการใช้สีสันผสม 

สีตาม รสนิยมของช่างทอท่ีเป็นศิลปินมีรสนิยมในศิลปะ ท าให้ย่ามน้อยผืนงามเป็นเสมือนย่ามใจ ท่ีสื่อรักระหว่าง  

ชายหญิงของชาวไทลื้อ 

 

 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงสว่นประกอบของยา่ม 

ที่มา นายสุพจน์ ใหมก่ันทะ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ ลายน้ าไหล  จงัหวัดแพร่ 
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-Proceeding- 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ  ลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต หลวงพระบาง 
ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

ภาพประกอบที ่7 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ  ลายพรรณพฤกษาและลายน้ าไหล เมอืงเงินแขวงไชยะบุรี 
ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที่ 8 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ  จังหวัดนา่น อ าเภอทุ่งช้าง 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 
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-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที่ 9 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอทุ่งช้างลายขอ 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที่ 10 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอปัวลายเรขาคณิต 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 
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-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที่ 11 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอท่าวังผาลายชิกแชก 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที่ 12 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ จังหวัดน่านอ าเภอทุ่งช้างลายน้ าไหล 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 
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-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที่ 13 แสดงรูปแบบยา่มชาวไทลื้อ เชียงของจังหวัดเชยีงรายลายกาบ ลายหน่วย ลายคน 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงรูปแบบยา่มชาว  ไทลื้อจังหวัดเชยีงใหม ่  อ าเภอดอยสะเก็ดลายน้ าไหล ลายขอ 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 
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-Proceeding- 

 
ภาพประกอบที ่15 แสดงรูปแบบลวดลายตัวอยา่งไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอปัวลายช้าง   ลายต้ังกลาง ดอกแก้ว 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที่ 16 แสดงรูปแบบลายผ้าไทลื้อ จังหวดัเชยีงใหม่ อ าเภอสะเมงิลวดลายช้าง  

ลายดอกผักแวน่ ลายไข่ปลา ลายนก ดอกไม ้
ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 
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-Proceeding- 

 

 
ภาพประกอบที ่17 แสดงรูปแบบส่วนประกอบย่ามชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอทุ่งช้างลวดลายน้ าไหล 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

 
ภาพประกอบที ่18 แสดงรูปแบบส่วนประกอบย่ามชาวไทลื้อ จังหวัดน่าน อ าเภอทุ่งช้างลวดลายดอกแก้ว 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

           จากจุดเด่นของรูปแบบย่ามท่ีมีลวดลายท่ีโดดเด่นเป็นลวดลายเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมสลับสีด้วย

เทคนิคเกาะล้วง ผสมลวดลายจากการจก ในย่ามหนึ่งใบจะประกอบด้วยลายหลัก เช่นลายเรขาคณิต ประกอบด้วย

ลายกาบ คือรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ลายหน่วย ลายขอ ลายเครือขอ ลายขอกูด ลายซิกแซก ลายดอกจ้อย  
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-Proceeding- 

ลายพรรณพฤกษา ลายประกอบ  ได้แก่ลายรูปสัตว์ ลายหงส์ ลาย นก ลายช้าง มา้ลายดอกแก้ว ประกอบกันเป็นสาย

ยา่ม และตัวยา่ม เป็นการออกแบบลวดลายสีสัน การวางลวดลายสัดสว่นได้อยา่งงดงามและสมสัดสว่นการใชง้าน  

          กระแสในการอนุรักษก์ารใชย้า่ม ในปัจุบันมีจ านวนผู้สนใจที่จะน ายา่มกลับมาใชเ้พื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ความนยิมการใช้ย่ามในชวีติประจ าวันก็จะกลับมามีชีวิตผ่านงานศิลปะบนผืนผ้า อกีทัง้กระแสการแตง่กายในปัจจุบันท่ี

นิยมสวมใส่เคร่ืองประดับท่ีน้อยชิ้น แต่เสริมคุณค่า ส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สามารถสวมใส่

เคร่ืองประดับไปพร้อมกับผ้าและเคร่ืองแต่งกายผู้น าเสนอบทความวิชาการจึงน าเอาลวดลายท่ีปรากฎบนย่ามชาวไท

ลื้อมาออกแบบเป็นเคร่ืองประดับร่วมสมัยประกอบไปด้วยจี้ ต่างหู และแหวนเพื่อเป็นการน าเสนอ ผลงานออกแบบท่ี

ร่วมสมัยเสริมสร้างจุดประชาสัมพันธ์ความงามจากลวดลายผ้าบนย่ามสู่งานเคร่ืองประดับร่วมสมัย ใช้ได้จริงใน

ชวีติประจ าวัน 

 

         
ภาพประกอบที ่19 แสดงรูปแบบการออกแบบเครื่องประดับ และเคร่ืองแตง่กายจากลวดลายย่ามชาวไทลื้อ 

ที่มา นายสุพจน์  ใหมก่ันทะ 

 

สรุปและอภิปราย  
ผลจากการศึกษาย่ามชาวไทลื้อ จากบทความวิชาการและจากประสบการณ์ การสัมภาษณ์แม่อุ้ยเมือง  

พิมสารี ชาวบ้านแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ พ่อครูชาวไทลื้อท้ังในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดน่าน, 

เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ล าปาง และต่างประเทศอันได้แก่ มณฑลยูนนาน แคว้นสิบสองปันนา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และ แขวงหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บทความเป็นการ

น าเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อท่ีใช้ย่ามในการด ารงชีวิต ความเชื่อด้านของพิธีกรรมผ่านผืนผ้าท่ี

ประดิษฐ์ลวดลายวิจิตร สีสันท่ีโดดเด่น บ่งบอกถึงท่ีมาจากแคว้นสิบสองปันนา ลายท่ีปรากฎได้แก่ ลายน้ าไหล, ลาย

กาบ, ลายตะขอ, ลายพรรณพฤกษา ประกอบด้วยลายรูปสัตว์ ได้แก่ หงส์, นก, ชา้ง, มา้ และดอกแก้ว ผู้จัดท าผลงาน

ได้น ามาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดับร่วมสมัย ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายหงส์, ลายน้ าไหล และ

ลายกาบ น ามาประยุกต์เป็นลวดลายบนผลงานเคร่ืองประดับ ประกอบด้วย ต่างหู, สร้อยคอ และแหวน  เพื่อเป็น
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ตน้แบบในการผลิตเพื่อสวมใส่ในชีวติประจ าวัน อกีท้ังยังน าเอกลักษณ์การแต่งกายโดยน าเอาตัวเสื้อมลีักษณะผ่าอก, 

เอวลอย, แขนยาว เรียกว่าเสื้อป๊ัด เอกลักษณ์การปักมือของชาวไทลื้อมาออกแบบเป็นชุดล าลองส าหรับสุภาพสตรี 

ประกอบกับการน าลวดลาย ลายกาบ, ลายพันธ์พฤกษามาออกแบบเป็นเคร่ืองประดับการแต่งกายคือ ย่ามใบเล็ก

เพื่อให้มีจุดเด่น จุดรอง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวติประจ าวัน สามารถน ารูปแบบท่ีได้ออกแบบไว้มาผลิต

เพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการท่องเท่ียววถิีชาวไทลื้อแตล่ะชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักชาวไทลื้อมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 บทความวชิาการน้ีน าเสนอเร่ืองอัตลักษณ์เครื่องประดับเงินของชนเผ่าในลา้นนา ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้

ในการออกแบบเครื่องประดับเงินในยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มสีาระส าคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องประดับ

ตัง้แตส่มัยโบราณถึงปัจจุบัน  ความส าคัญของเครื่องประดับท่ีมตีอ่วถิีชีวติของมนุษย ์ความส าคัญของเคร่ืองประดับท่ี

มีต่อเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญรองจากสินค้ารถยนต์และคอมพิวเตอร์ เคร่ืองประดับเงิน

ในสังคมล้านนาจ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ คนเมอืงและชนเผ่า ท้ัง 2 กลุ่ม มีลักษณะ รูปแบบ และการใชเ้ครื่องประดับเงิน

ท่ีต่างกัน โดยเฉพาะชนเผ่านัน้มีเครื่องประดับเงินรูปแบบสวยงาม มีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 6 เผ่า คือ ชนเผ่าอิ้

วเมี่ยน ชนเผ่าอ่าข่า ชนเผ่าลีซู ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าดาราอั้ง และชนเผ่าลัวะ เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าในล้านนา

นับเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าท่ีมีความส าคัญ นอกเหนือจากเสื้อผ้า รูปแบบเคร่ืองประดับเงินต่างๆ ท่ีสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชอ้อกแบบเป็นเครื่องประดับเงินท่ีสามารถใชก้ับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมอืงยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract  
 This academic article is presenting the identity of Lanna’s hill tribe jewelry, which could be applied for 

jewelry design in the creative economy, consist of significant idea concerning with its evolution from the past, 

significant meaning of the jewelry toward Thai’s economy and people as the third-placed exporting product  

associated from automobile and computer. Form of silver jewelry in Lanna society could be categorized into form 

for city people and tribe people. Each of the form would be served with a different patterns and functions. The 

form of jewelry for the tribes has a particular style and pattern. These tribes are Lu-Mien, Akha, Lizu, Hmong, 

Dara-Ang and Lua. Although the form of jewelry would be served as the identity of each tribe, apart from their 

habiliment, it could be applied on silver jewelry design for daily utilization of city people in the creative economy 

society. 
 

Keywords:  Identity, Silver jewelry, Hill tribe, Lanna, Creative economy 
 

บทน า 
มนุษย์รู้จักการตกแต่งร่างกายด้วยเคร่ืองประดับตั้งแต่ยุคโบราณ การตกแต่งร่างกายในยุคนั้นเร่ิมต้นจาก

การสักร่างกายโดยมีจุดประสงค์หลายประการ เชน่ เพื่อให้เกิดความสวยงามกับร่างกายตนเอง  เพื่อแสดงความเป็น

พวกพอ้งเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความเชื่อบางประการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ข่มขวัญศัตรู  เป็นต้น  ตอ่มาได้เปลี่ยนแปลง

จากการสักร่างกายเป็นการใชว้ัสดุธรรมชาติตา่ง ๆ รอบตัวมาท าเป็นเคร่ืองประดับตกแต่งร่างกาย ตามลักษณะพื้นท่ี 

หรือวิถีชีวิตท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ เช่น มนุษย์ท่ีอาศัยอยู่ในถ้ า ป่า ภูเขา นิยมใช้วัสดุประเภทรากไม้ ใบไม้ กระดูกสัตว์ เขา

สัตว์ หนังสัตว์ เขี้ยวสัตว ์หิน ส่วนมนุษย์ท่ีอาศัยใกล้แหลง่น้ า ก็นิยมใช้กา้งปลา เปลอืกหอย หนังปลา ท าเครื่องประดับ  

เมื่อมนุษย์รู้จักการใช้โลหะ จึงเปลี่ยนวัสดุมาใช้โลหะชนิดต่างๆ เช่น ทองแดง เงิน ทองค าหรือโลหะผสมอื่นๆ 

ตามล าดับ มาท าตัวเรือนเคร่ืองประดับ การใช้เคร่ืองประดับของมนุษย์ในยุค ส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น

ววิัฒนาการของการใช้วัสดุมากกว่าความสวยงาม  ซึ่งสอดคล้องกับสุภาวี ศิรินคราภรณ์ (2553, น.33-45) ท่ีอธิบาย

ว่าเคร่ืองประดับเป็นสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมท่ีใช้ควบคู่มากับเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายอื่นๆ ดังท่ี ในสมัยโบราณการ

ตกแต่งร่างกาย ใช้วิธีสักร่างกาย หรือใช้สีเขียนบนผิวหนัง การเขียนสีบนผิวหนังพบคร้ังแรกในสมัยอียิปต์ เมื่อ

ประมาณ 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ค าว่า “สัก” ในภาษาไทย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Tattoo และค าว่า Tattoo มา

จากภาษาไฮติว่า Tatau ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ การท าเคร่ืองหมายส่วนการแต่งกายด้วยวัตถุ มีการตกแต่งด้วย

ทองค า พบหลักฐานการใช้ทองค ามาท าเป็นเคร่ืองประดับ ในสมัยอียปิต์ และกรีกโบราณ เคร่ืองประดับเป็นสิ่งหนึ่งท่ี

สามารถบอกประวัตคิวามเป็นไปในสมัยประวัติศาสตร์ได้ เป็นสื่อสัญลักษณ์ท่ีบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม นิสัย

ใจคอของผู้ใชไ้ด้เป็นอย่างดี เครื่องประดับนอกจากจะใชป้ระดับร่างกายเพื่อความสวยงามแล้ว ยังบอกต าแหนง่ ฐานะ 

ยศศักดิ์ได้ เช่น ชนเผ่าอินเดียนแดง จะใช้สีหรือขนนกประดับร่างกาย และสีหรือขนนกนี้จะบอกต าแหน่งของผู้ใช้ ใน

ขณะเดียวกันเครื่องประดับยังบอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของได้อกีด้วย ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 การแตง่กายดว้ยเครื่องประดับของมนุษยใ์นยุคโบราณและชนเผ่าอนิเดียนแดง 
ที่มา : https://arkeofili.com/avrupada-tarimin-yayilmasi  

                   https://th.carolchanning.net/obrazovanie/81918-irokezy-                                                                                                             
 

 ส าหรับในปัจจุบันเคร่ืองประดับยังคงมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า

เคร่ืองประดับจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและอยู่นอกเหนือปัจจัย 4  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก็ตาม  แต่ท้ังนี้

เคร่ืองประดับนับเป็นสิ่งของประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามและเสริมบุคลิกของบุคคล นอกเหนือจากเสื้อผ้า ดัง

ส านวนไทยท่ีกล่าวว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ความส าคัญของเคร่ืองประดับในด้านเศรษฐกิจของไทย

นัน้ นับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะต่างประเทศนั้น เคร่ืองประดับเป็นสินค้าส่งออก 1 

ใน 10 ของสินค้าส าคัญในการส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ จากข้อมูลของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ 

(2562, น. 2) ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดับมากเป็น

ล าดับท่ี 3  รองจากรถยนต์และคอมพิวเตอร์  เป็นมูลค่ามากถึง 9,026.60 ล้านบาท  สาเหตุหนึ่งท่ีเคร่ืองประดับมี

มูลค่าการส่งออกในล าดับต้น ๆ นี้ อาจเนื่องจากเคร่ืองประดับได้รับความนิยมจากผู้คนท่ีมีรสนิยมในการประดับ

ตกแต่งร่างกาย ประกอบกับนิยมในคุณค่า ความสวยงามของวัสดุและอัญมณท่ีีใช้ประดับตัวเรือน เคร่ืองประดับแตล่ะ

ท้องท่ีหรือตามภูมิภาคต่างๆ ของไทยมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคคล โดยท่ีวิถี

ชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันหลากหลายของคนไทยในแต่ละภาคมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดแห่งชิ้นงาน

เครื่องประดับรูปแบบตา่งๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ช้ินงานเครื่องประดับด้วย 

เครื่องประดับเงินในสังคมล้านนา  

 เครื่องประดับประดับกับคนไทยน้ันนับเป็นสิ่งควบคู่กันตัง้แตอ่ดตีถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะภูมภิาคตา่งๆ ของไทย

นั้น มีการใช้รูปแบบเคร่ืองประดับท่ีแตกต่างกันโดยท่ีภาคกลางและภาคใต้อาจนิยมผลิตและใช้เคร่ืองประดับทองค า 

ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอือาจนยิมผลิตและใชเ้คร่ืองประดับเงิน แต่อย่างไรก็ตามผู้คนทุกภาค รับรู้

ร่วมกันว่าเคร่ืองประดับทองค าเป็นโลหะท่ีมีค่าสูง ต่อมามีการใช้โลหะเงินซึ่งมีราคาถูกกว่ามาผลิตเป็นเคร่ืองประดับ

เพื่อสร้างทางเลอืกให้กับผู้คน ท่ีอาจไม่มกี าลังซื้อเคร่ืองประดับทองค า หากกล่าวถึงจังหวัดในภาคเหนือตอนบน หรือ

ท่ีเรียกวา่ “ล้านนา” นั้น เป็นจังหวัดท่ีประกอบด้วย 8 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา 

และแม่ฮ่องสอน จังหวัดในล้านนาเหล่านี้ มีจังหวัดเชยีงใหมเ่ป็นศูนย์กลางความเจริญ และทุกจังหวัดมีวัฒนธรรมการ

แต่งกายด้วยเคร่ืองประดับเงินคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเคร่ืองประดับเงิน ผู้คนท่ีนิยมเคร่ืองประดับเหล่านี้ สามารถ

จ าแนกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือ คนเมืองเป็นกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บนแผ่นดินล้านนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ใช้ภาษาท่ี

เรียกวา่ “ค าเมอืง” ในการตดิต่อสื่อสาร นิยมใช้รูปแบบเครื่องเงินท่ีเรียบง่าย สามารถสวมใส่ในชวีติประจ าวันและงาน

ส าคัญต่าง ๆ เคร่ืองประดับเงินของล้านนานั้นมีความโดดเด่นในการผลิตอยู่ 2 แหล่งใหญ่คือ เคร่ืองประดับเงินของ

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน โดยท่ีเคร่ืองประดับเงินของเชียงใหม่  นั้น มีรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
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ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาโบราณ ซึ่งเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 18-21 โดย

เคร่ืองประดับเงินมาจากแนวความคิดทางพุทธศาสนา ความเชื่อ และวรรณคดี ตลอดจนวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของชาวล้านนา ส าหรับย่านการผลิตท่ีส าคัญของเชียงใหม่นั้นตั้งอยู่บริเวณถนนวัวลาย (Wualai Road) ชุมชนบ้านศรี

สุพรรณ (Ban Srisuphan Community) อ าเภอเมือง และบริเวณบ้านกาด (Ban kad) ในอ าเภอแม่วาง (Mae Wang 

District) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร ขณะท่ีจังหวัด น่าน เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองประดับเงิน

อันมีท่ีมาจากวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีของจังหวัด โดยแหล่งผลิต

ส าคัญตั้งอยูบ่ริเวณอ าเภอเมอืง และอ าเภอปัว (Pua District) 

 ส าหรับกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มชนเผ่าหรือชาติพันธ์ุต่างๆ เป็นกลุ่มคนท่ีอพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

อาศัยอยูบ่นพืน้ท่ีสูงในลา้นนา ส่วนใหญ่ใชภ้าษาเฉพาะของตนเองในการติดต่อสื่อสาร  ชนเผ่าลา้นนาท่ีมีความโดดเด่น

และเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในรูปแบบและการใชเ้ครื่องประดับเงิน มี  6  เผ่า คือ ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) ชนเผ่า

อ่าข่า (Akha) ชนเผ่าลีซู (Lizu) ชนเผ่าม้ง (Hmong) ชนเผ่าดาราอั้ง (Dara -Ang) และชนเผ่าลัวะ (Lua) ชนเผ่าเหล่านี้

อาศัยกระจายอยู่ตามพื้นท่ีสูงของจังหวัดตา่งๆ ทั้ง 8 จังหวัดในล้านนา นิยมใชรู้ปแบบเครื่องประดับเงินท่ีมีขนาดใหญ่ 

น้ าหนักมาก เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และวิถชีวีติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบเฉพาะของชนเผ่า  

เครื่องประดับเงินของชนเผ่าในล้านนา อัตลักษณ์ของชนเผ่าที่โดดเด่น 

 ในอดีตชนเผ่าต่าง ๆ นิยมใช้เคร่ืองประดับเงินตกแต่งร่างกายและให้ความส าคัญเทียบเท่ากับเสื้อผ้าท่ีสวม

ใส่ ในอดีตนัน้โลหะเงินเป็นสิ่งท่ีหาซือ้และขายได้งา่ยกว่าทองค า ซึ่งทองค าในสมัยนัน้ค่อนข้างหายาก แต่ท้ังน้ีชนเผ่าได้

มกีารกล่าวถึงความส าคัญของทองค าในฐานะที่เป็นโลหะมีคา่ชนิดหนึ่งเท่านัน้ แตไ่มใ่ห้ความส าคัญมากนัก ชนเผ่าสว่น

ใหญ่สวมเคร่ืองประดับเงินตกแต่งร่างกายในพิธีกรรมส าคัญต่าง ๆ เช่น งานแต่งาน งานขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เมื่อมีการ

ค้าขาย นิยมใช้เงินแท่ง ท่ีเรียกว่า "เงินฮาง" ท่ีมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัน คล้ายกับทองค าแท่ง หรือเรียกเป็น

ภาษาอังกฤษวา่ "Silver Bar" และเหรียญเงิน (Silver Coin) แทนการใช้ธนบัตร เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนสนิค้าหรือสิ่งของอื่นๆ 

ในการด ารงชีวิต ระหว่างคนเมืองกับคนในเผ่าตนเอง ชนเผ่าท่ีมีเคร่ืองประดับเงินหลายชิ้น นิยมใช้เป็นสิ่งแสดงฐานะ

และเศรษฐกิจของครอบครัว เคร่ืองประดับเงินของบางชนเผ่าเมื่อสวมแล้วเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความกตัญญูของบุตรท่ีมีต่อ

บิดา มารดา เนื่องจากเครื่องประดับเงินจะเป็นมรดกตกทอดให้บุตร บุตรท่ีเชื่อฟังค าสั่งสอนของพอ่แมอ่ยา่งเคร่งครัด

นั้น จะได้รับเคร่ืองประดับเงินเป็นมรดกตกทอดหลายชิ้น ส าหรับในประเด็นของการอยู่ร่วมกันในสังคมชนเผ่านั้น 

เคร่ืองประดับเงินใช้แสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่านอกเหนือจากเสื้อผ้า ส าหรับเคร่ืองประดับเงินท่ีมีรูปแบบ 

ลวดลายต่าง ๆ นั้น ยังสามารถใช้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าได้ หรือแม้กระท่ังการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่น 

เคร่ืองประดับเงินสามารถน าพกพาติดตัวได้สะดวก นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักทรัพย์หรือหลักประกันพื้นฐานของการ

ออมทรัพย์และความมั่นคงของชีวิต ทั้งนี้เพราะวถิีชีวิตของชนเผ่านั้นไม่สามารถถือครองท่ีดินได้อย่างถาวร  สาเหตุท่ี

เคร่ืองประดับเงินได้รับความนิยมมากในกลุ่มชนเผ่าในอดีตนั้น เพราะโลหะเงินเป็นตัวกลางซื้อขายชนิดเดียวท่ีชนเผ่า

มั่นใจเชื่อถือได้ ธนบัตรกลายเป็นเศษกระดาษท่ีไร้คุณค่าหลายคร้ังในช่วงชีวิตของชนเผ่านี้ ท่ีต้องมีการลี้ภัยจาก

สงคราม หรือต้องอพยพย้ายถิ่นจากภัยธรรมชาติ โลหะท่ีมีค่าคือเงินเท่านั้นท่ีน ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นๆ 

ในการด ารงชีวิต ไม่ว่าสถานท่ีใด ชนเผ่าต้องน าโลหะเงินรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินแท่ง เงินเหรียญ ฯลฯ รวมถึง

เครื่องประดับเงินตดิตัวไปทุกแห่ง  
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ถึงแม้ว่าในอดีตนั้นวัฒนธรรมของชาติในเอเชียมักยกย่องหรือให้ความส าคัญกับโลหะทองค าเป็นอันดับแรก 

แต่ชนเผ่าในล้านนาไม่นิยมใชโ้ลหะทองค า ท้ังท่ีชนเผ่าเหล่านี้สามารถหาทองค ามาได้ เพราะโลหะเงินนั้น ในเร่ืองของ

น้ าหนัก การตีแผ่ขยายรูปร่าง และรูปแบบ มักสร้างจุดเด่น ท่ีดึงดูดสายตาชนเผ่าได้มากกว่าเร่ืองของแฟชั่น ชนเผ่า

หลายเผ่ามีการรับรู้ว่าโลหะเงินมีความสวยงามมากกว่า เนื่องจากมีสีผิวเป็นสีขาวดูสะอาด โดยเฉพาะผู้ท่ีสวมใส่

เคร่ืองประดับ จะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ชนเผ่าบางคนสวมใส่เคร่ืองประดับเงินตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

และรู้สึกว่าเคร่ืองประดับเงินเหล่านั้นเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกาย  ชนเผ่าบางเผ่าท้ังชายและหญิงนิยม

สวมห่วงคอตั้งแต่เด็กๆ เพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นเคร่ืองประดับชิ้นแรกของชีวิต พ่อแม่เป็นผู้หาห่วงคอให้ใส่เมื่อเด็กคลอด

แลว้ 3 วัน  และต้องสวมใส่ไวต้ลอดเมื่อเด็กโตขึ้น พ่อแม่จะน าห่วงคอเก่ามาหลอมรวมกับโลหะเงนิใหม่ เพื่อขยายหว่ง

ให้ใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงน้ าหนักโลหะเงินเพิ่มมากขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้นเช่นกัน   ชนเผ่าบางเผ่าเช่น ชนเผ่ าม้งบางคน

นยิมสวมห่วงคอหลายห่วงซ้อนกัน 4-5 ห่วง ห่วงคอถือวา่เป็นสมบัติส่วนบุคคล ไม่มีการยมืกัน และต้องท าขึน้ใหม่ไว้

สวมเองหากเจ้าของตอ้งการ นอกจากนีถ้้าห่วงคอสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกขโมยไปขาย มักไมส่ร้างความกังวลใจ

ให้แก่เจ้าของมากเท่ากับเจ้าของห่วงคอนั้นป่วย เพราะชนเผ่ามง้มีความเชื่อว่า ห่วงคอท่ีสวมนั้นเป็นตัวเชื่อมวญิญาณ

ของผู้สวม ให้เชื่อมเข้าดว้ยกัน  

 เครื่องประดับเงินของชนเผ่าจะไมสู่ญหายจากสังคมหรือวถิีชีวิตของชนเผ่า ท้ังน้ีเนื่องจากหัวหนา้ครอบครัว 

หรือบิดา มักเป็นผู้บอกให้บุตรหลานตนเอง ชนเผ่าต่าง ๆ ในล้านนา นิยมใช้โลหะเงินท่ีมีความบริสุทธ์ิ 90-92 

เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสีของโลหะเงินจะเป็นสีขาว และมคีวามสวยงามของเนื้อโลหะ ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชนเผ่าต่างๆ มาก  

นอกจากนี้ยังไม่นยิมประดับอัญมณี เช่น ทับทิม เพชร หรือหินสีตา่ง ๆ แต่มีการกล่าวถึงว่าเป็นของมีค่า และสวยงาม 

เท่านั้น เนื่องจากเป็นความคุ้นเคยต้ังแตส่มัยอดตีท่ีมักให้ความส าคัญและชื่นชอบสีของโลหะเงินมากกว่าสีของอัญมณี

และหินสี ผู้หญิงของแต่ละเผ่ามักให้ความส าคัญกับการสวมใส่เคร่ืองประดับเงินมากว่าผู้ชายและเด็ก เนื่องจากเป็น

เพศท่ีรักความสวยงามมากว่า และมักใช้สวมใส่ในโอกาสหรือในพิธีกรรมต่างๆ แต่บางชนเผ่าใช้สวมใส่ใน

ชีวิตประจ าวันด้วย ลักษณะการสวมใส่เคร่ืองประดับเงินบนร่างกายของแต่ละชนเผ่ามีความคล้ายคลึงกัน 

เครื่องประดับเงินสว่นมากมีขนาดใหญ่ มนี้ าหนักมาก ต าแหนง่การสวมใส่มักอยูท่ี่ ศรีษะ หู คอ หลัง ข้อมือ และนิว้มือ 

รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดับนั้นเกิดขึ้นจากหลายประการเช่น ความเชื่อของแต่ละชนเผ่า จินตนาการหรือ

แรงบันดาลใจของช่าง และการผลิตท่ีสืบทอดต่อกันมา เป็นต้น รูปแบบเคร่ืองประดับของชนเผ่าหนึ่งอาจมีความ

คล้ายคลึงกับของอีกชนเผ่าหนึ่ง เนื่องจากมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและรับวัฒนธรรมข้ามเผ่า การแต่งกายด้วย

เครื่องประดับเงินนี้ถอืเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าท่ีส าคัญ ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เครื่องประดับเงินของชนเผ่าท่ีมีความส าคัญตอ่วิถีชีวิตชนเผ่า 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   
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รูปแบบเครื่องประดับชนเผ่าในลา้นนา 

i. เครื่องประดับเงินชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน อาจเรียกชื่อย่อวา่ ชนเผ่าเมี่ยน ถิ่นเดิมของ

ชน เผ่ าอิ้ วม เมี่ ยนอยู่ ท างตะวั นออกของมณ ฑล ไกวเจา  ยู นนาน  หู หนาน  และกวางสี ในประ เทศจี น  

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนได้รับการยกย่องความสามารถในการปักลายผ้า นับถือลัทธิเต๋าของจีน และมีความเด่นชัดเร่ือง

วัฒนธรรมจีนมากท่ีสุด นิยมสวมเคร่ืองประดับเกือบทุกส่วนของร่างกาย เช่น หู ล าคอ แผ่นหลัง ข้อมือ และนิ้วมือ  

ชนเผ่าเมี่ยนสร้างชิ้นงานเคร่ืองประดับเงินจากจินตนาการและแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติ และแฝงด้วยความ

เชื่อในลัทธิเตา๋ ตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับของชนเผ่าอิ้วเมี่ยนท่ีมีความสวยงาม คือ สรอ้ยประดับผ้าโพกศรีษะ  เข็ม

กลัด  ตา่งหู  ห่วงคอ สร้อยประดับล าตัว กระดุมเสื้อ แหวน สร้อยข้อมอื และก าไลข้อมอื อัตลักษณ์ของเครื่องประดับ

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนคือ แหวนลงยาสีท่ีลวดลายเส้นเชือก ขนาดเคร่ืองประดับขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากชิ้นส่วนขนาดเล็กมา

ประกอบกัน เนน้เป็นสร้อยถัก ชิ้นส่วนท่ีมกีารฉลุโปร่ง และใช้วัสดุประเภทเส้นด้ายมาเป็นส่วนประกอบให้สวยงาม ดัง

ภาพท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  ตัวอยา่งเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 
ที่มา :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

 2. เครื่องประดับเงินชนเผ่าอ่าข่า (Akha) ชนเผ่าอ่าข่ามีถิ่นฐานเดิมอยู่ ท่ีบริเวณภูเขาสูงทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ชนเผ่าอา่ข่ายังมีลายปักผ้าประจ าเผ่าท่ีสวยงามอีกเผ่าหนึ่ง

นอกเหนือจากชนเผ่าอิ้วเมี่ยน  ชนเผ่าอ่าข่าในล้านนาที่ใชเ้ครื่องประดับเงินซึ่งมีความโดดเด่นแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ อู่โล้

อา่ข่า โลเมยีะอ่าข่า และผาหมีอา่ข่า แตล่ะกลุ่มมรูีปแบบเคร่ืองประดับท่ีคลา้ยคลึงกัน แตอ่าจแตกตา่งกันที่หมวก โดย

ท่ีอู่โล้อ่าข่าสามหมวกทรงสูง โลเมียะอ่าข่าสวมหมวกทรงแนบศีรษะ และผาหมีอ่าข่าสวมหมวกทรงบาน ตัวอย่าง

รูปแบบเคร่ืองประดับของชนเผ่าอ่าข่าท่ีมีความสวยงามคือ ห่วงคอ  สร้อยประดับเสื้อ แผ่นดุม แหวน ก าไล กระดุม 

แผ่นเงินรูปครึ่งวงกลม เข็มขัด และหมวก อัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินชนเผ่าอา่ข่าคือ แหวนท่ีมรูีปทรงคล้ายมงกุฏ 

ห่วงคอท่ีมีพืน้ผิวแบน แผ่นดุม และหมวกประจ าเผ่า ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4  ตัวอยา่งเคร่ืองประดบัเงินชนเผ่าอา่ข่า 
ที่มา :  ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

 3. เครื่องประดับชนเผ่าลีซู (Lizu) ชนเผ่าลีซูมีถิ่นก าเนิดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ชน

เผ่าลีซูได้ชื่อว่ามีเสื้อผ้าประจ าเผ่าท่ีมีความสวยงามเผ่าหนึ่ง โดยสีของสีผ้านั้นส่วนใหญ่เป็นสีสดหลากหลายสี 

นอกจากนี้ยังมีการสวมหมวกประจ าเผ่าท่ีมีสีสรรสวยงามอีกด้วย แต่เป็นหมวกท่ีไม่เน้นประดับด้วยเคร่ืองประดับเงิน

เหมือนกับชนเผ่าอ่าข่า ชนเผ่าลีซูรับวัฒนธรรมจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตเช่นเดียวกับชนเผ่าอิ้วเมี่ยน แต่ไม่โดด

เด่นเท่ากับชนเผ่าอิ้วเมี่ยน สังเกตได้จากมีการจัดงานตรุษจีนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ตัวอย่างรูปแบบ

เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าลีซูท่ีมีความสวยงามคือ ต่างหู ห่วงคอ ก าไลข้อมือ ส ร้อยประดับล าตัว เข็มขัด และ

กระดุมประดับเสื้อ อัตลักษณ์ของเคร่ืองประดับเงินชนเผ่านี้ คือห่วงคอท่ีมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก รูปทรงคล้าย

ดอกพวงแสด กระดุมประดับเสื้อท่ีมองดูเป็นแผงคล้ายเสื้อเกราะของนักรบ ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

ภาพที่ 5  ตัวอยา่งเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าลซีู 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

 4. เครื่องประดับเงินชนเผ่าม้ง (Hmong) ชนเผ่าม้งมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศจีน ติดกับ

ประเทศมองโกเลีย ชนเผ่าม้งในล้านนาปัจจุบันม ี2 กลุ่มใหญ่ คือ มั้งจั๊วะ (อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา่ ม้งลาย ม้งเขียว ม้ง

น้ าเงนิ) และ มง้เด๊อ (มง้ขาว) ทัง้ 2 กลุ่ม มวีัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ผู้หญงิชนเผ่ามง้มคีวามสามารถในการปักลวดลาย

ผ้าและเขียนลวดลายผ้าด้วยขี้ผึ้งคล้ายกับผ้าบาตกิ  ชนเผ่านี้มีเคร่ืองประดับเงินสวมใส่เป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับชน

เผ่าอิ้วเมี่ยน และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตัวอย่างรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีส าคัญคือ ต่างหู ห่วงคอ สร้อยประดับล าตัว 
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แหวน และก าไล อัตลักษณ์ของเคร่ืองประดับเงินชนเผ่านี้คือ สร้อยประดับล าตัวท่ีเป็นรูปคล้ายกุญแจโบราณ 

เนื่องจากมีความเชื่อว่ากุญแจนีจ้ะเป็นสิ่งกักเก็บขวัญของเจ้าของมใิห้สูญหายไป และแหวนทรงท่ีมีรูปทรงคล้ายเรือ ดัง

ภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6  ตัวอยา่งเคร่ืองประดับเงินชนเผ่ามง้ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

 5. เครื่องประดับชนเผ่าดาราอั้ง (Dara -ang) เรียกอกีชื่อหนึ่งวา่ “ปะหล่อง” (Palong) ชนเผ่าดาราอั้งนั้น 

มีถิ่นฐานเดิม อาศัยอยู่บนดอยสูงท่ี เมืองไทคง เมืองลูซี เฉินกาง อยู่ในเขตปกครองตนเองยูนาน (มณฑลยูนาน

สาธารณรัฐประชนจีนในปัจจุบัน) จากนั้นจึงอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์  แล้วอพยพเข้ามา

อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า ท่ีบ้านนอแล อ าเภอฝาง บ้านปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่  

ชนเผ่านี้มีเสื้อผ้าประจ าเผ่าท่ีสวยงาม และสีสดใส ชนเผ่านี้นิยมสวมเคร่ืองประดับควบคู่กับชุดประจ าเผ่า ตัวอย่าง

รูปแบบเคร่ืองประดับเงินท่ีส าคัญคือ ห่วงคอ พวงระย้าประดับเสื้อ กระดุมประดับเสื้อ  แผ่นประดับหน้าอก ห่วงเอว  

และก าไลข้อมือ อัตลักษณ์เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่านี้คือ ห่วงเอวท่ีมีขนาดใหญ่ ก าไลข้อมือท่ีรูปทรงหนา คล้าย

ฟันเฟือง และห่วงคอแบนรูปทรงคล้ายหยดน้ า ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7  ตัวอยา่งเคร่ืองประดับเงินชนเผ่าดาราอั้ง 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

6. เครื่องประดับชนเผ่าลัวะ (Lua) ชนเผ่าลัวะ เป็นชนเผ่าดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ก่อนสร้างเมืองเชยีงใหม ่ชนเผ่า

ลัวะมีการใช้เคร่ืองเงินควบคู่กับการแต่งกายประจ าเผ่า การใช้เคร่ืองเงินของชนเผ่าลัวะนิยมใช้แบบเต็มรูปแบบเมื่อมี

งานพธีิส าคัญ ตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับเงินชนเผ่าลัวะท่ีส าคัญ คือ ต่างหู สรอ้ยคอ ก าไลข้อมอื และสร้อยประดับ

หลัง  อัตลักษณ์เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่านี้คือ ต่างหูรูปทรงคล้ายกรวย สร้อยคอรูปทรงคล้ายเงินพดด้วงท่ีตอก

ลายร่องลึก ก าไลข้อมอืรูปทรงคล้ายเกลียวเชอืก ดังภาพท่ี 8 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  ตัวอยา่งเคร่ืองประดบัเงินชนเผ่าลัวะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   
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เครื่องประดับเงินชนเผ่าในล้านนากับการประยุกต์ใช้ออกแบบเครื่องประดับเงินในยุคเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 เคร่ืองประดับเงินในสังคมหรือวิถีชีวิตของผู้คนล้านนานั้น เป็นสิ่งควบคู่กันตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุ บัน 

เคร่ืองประดับเงินในยุคแรกนั้นสตรีล้านนานิยมสวมต่างหูท่ีมีรูปทรงคล้ายทรงกระบอก ท าจากแผ่นโลหะเงินหรือใบ

ลานมาม้วน  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-10 มิลลิเมตร ท่ีเรียกว่า “ลานหู” แล้วใช้เสียบเข้าไปในติ่งหูท้ังก้าน 

ดังนั้นสตรีในยุคนั้นท่ีสวมต่างหูรูปแบบนี้จึงมีรูท่ีติ่งหูใหญ่ตามไปด้วย เนื่องจากลานหูจะเป็นส่วนขยายรูติ่งหูให้กว้าง

ตามไปด้วย ต่อมาจึงมีเคร่ืองประดับรูปแบบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ท้ังนี้เคร่ืองประดับเงินเหล่านี้ อาจเป็นรูปแบบท่ีไม่มี

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับท่ีมากนัก เน้นรูปแบบท่ีเรียบง่าย ใช้รูปทรงธรรมชาติประเภทดอกไม้ หรือรูปทรง

อิสระ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ สลักดุนให้เป็นลวดลายร่องลึก ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นิยมใช้สวมประดับ

ตกแตง่กับเสื้อผ้าพื้นเมอืงของแตล่ะจังหวัด  

 ส าหรับเคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าในล้านนานั้น นับเป็นเคร่ืองประดับท่ีมีความสวยงาม มีอัตลักษณ์

เฉพาะตัว หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเคร่ืองประดับเชิงวัฒนธรรม (Cultural Jewelry) หรือต้นทุนวัฒนธรรม (Cultural 

Capital) ท่ีมีคุณค่า สามารถเป็นตัวแทน หรือส่วนหนึ่งท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมในล้านนาได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นอัตลักษณ์ของชนเผ่า รูปแบบของเสือ้ผ้าหลากหลายท่ีน ามาประยุกต์ใชอ้อกแบบเป็นเครื่อง

แต่งกายหรือเสื้อผ้าท่ีสามารถใช้ได้กับวิถีผู้คนเมือง และจ าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไปในย่านธุรกิจท่ีส าคัญ แต่ในขณะท่ี

เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่านั้นเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีไม่สามารถใช้ได้กับวิถีชีวิตกับผู้คนในสังคมเมืองได้ หากต้องการ

น ามาใช้กับผู้คนในสังคมเมืองนั้น ต้องผ่านกระบวนการประยุกต์โดยกระบวนการออกแบบผนวกกับความคิด

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เป็นยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ท่ีมี

สาระส าคัญเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย์ หรือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ

การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทาง

วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” (อภิสิทธ์ิ ไล่ศัตรูไกล,2561, น. 28-32) การออกแบบเคร่ืองประดับเงินโดยประยุกต์ใช้อัต

ลักษณ์ชนเผ่า จึงนา่จะเป็นสิ่งหนึ่งท่ียกระดับ เพิ่มมูลค่า หรือพัฒนารูปแบบของเคร่ืองประดับเงินในเชงิพาณิชย์ให้เป็น

ท่ียอมรับของนักทอ่งเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศได้เป็นอยา่งดี 

 จังหวัดเชยีงใหม่ในฐานะเป็นศูนย์กลางความเจรญิของลา้นนานัน้ มนีักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ

เข้ามาท่องเท่ียวจ านวนมาก  จากข้อมูลสรุปสถิติของ กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียว กรมการท่องเท่ียว (2562, น. 1) ปี 

2562 ระบุว่ามีนักท่องเท่ียวชาวไทย เข้ามากท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมากถึง 382,381 คน และ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมากถึง 249,670 คน หากมองในเร่ืองของการใช้จ่ายสิ่งของนั้น มักเลือกซื้อ

ของท่ีระลึกและของใช้ในเชิงสร้างสรรค์ท่ีแสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเคร่ืองประดับเงิน

ของเชียงใหม่ เป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเลือกซื้อหรือสวมใส่ได้ทุกโอกาส และมีรูปแบบหลากหลายสามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับรสนยิมของผู้บริโภคอยู่เสมอ อีกทั้งเคร่ืองประดับเงินมีราคาพอสมควรท่ีผู้บริโภค

ทุกระดับสามารถเลือกซื้อมาสวมใส่ได้ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริโภคนอกเหนือจากเคร่ืองประดับทองค าซึ่งมี

ราคาสูง นอกจากนี้ในปัจจุบันกระแสความนิยมรูปแบบเคร่ืองประดับเงินของผู้นักท่องเท่ียวหรือผู้บริโภค ส่วนหนึ่งนั้น

มาจากรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ผสมผสานกับอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น เคร่ืองประดับเงินเป็นสิ่งท่ีบ่ง

บอกถึงวัฒนธรรมของแตล่ะท้องถิ่นน้ัน ๆ โดยจะสะท้อนออกมาบนลวดลายและรูปแบบของเครื่องประดับ เช่น รูปร่าง

ของต่างหู แหวน ก าไล สรอ้ย ฯลฯ เครื่องประดับเงินล้านนา จังหวัดเชยีงใหม่ ถือเป็นหัตถกรรมท่ีมชีื่อเสียงและมีความ

สวยงามในตัวเอง การออกแบบท่ีมีให้มีรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ผนวกความเป็นล้านนา  ท าให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
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และชาวต่างชาตินิยมหาซื้อเพื่อใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองประดับร่างกาย  ซึ่งเคร่ืองประดับเงินถือเป็นหัตถกรรมท่ีสร้าง

รายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับต้น ๆ  ดังนัน้การประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบเชงิสร้างสรรค์ โดยใช้อัตลักษณ์

ของชนเผ่า จึงเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่าการออกแบบเคร่ืองประดับ

เงินโดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์เคร่ืองเงินของชนเผ่าในล้านนา น่าจะเป็นการแสดงออกหรือสะท้อนถึงความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับเงินได้ ดังตัวอย่างรูปแบบเครื่องประดับเงินภาพท่ี 9 -11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  ตัวอยา่งการออกแบบเครื่องประดับเงินโดยประยุกตใ์ชอ้ัตลักษณเ์ครื่องประดับเงิน 

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนและชนเผ่าอา่ข่า 
ที่มา : ออกแบบโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10  ตัวอยา่งการออกแบบเครื่องประดับเงินโดยประยุกตใ์ชอ้ัตลักษณเ์ครื่องประดับเงิน 

ชนเผ่าลซีูและชนเผ่ามง้ 
ที่มา : ออกแบบโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   
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 ภาพที่ 11  ตัวอยา่งการออกแบบเครื่องประดับเงินโดยประยุกตใ์ชอ้ัตลักษณเ์ครื่องประดับเงิน 

ชนเผ่าดาราอั้งและชนเผ่าลัวะ 
ที่มา : ออกแบบโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (2562)   

 

การวิเคราะห์การออกแบบเครื่องประดบัเงนิ 

ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้สอนทางด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  จึงขอ

วเิคราะห์เครื่องประดับเงินท่ีมีอัตลักษณ์เครื่องประดับเงินของชนเผ่า ในประเด็นของรูปแบบและความสวยงาม ดังนี้ 

 รูปแบบของเครื่องประดับ  

 1. เป็นรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์มีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  จากรูปแบบ

เครื่องประดับท่ัวไปท่ีใชใ้นประจ าวัน และสอดคลอ้งกับยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 2. ใช้วัสดุหลักในการท าตัวเรือนเคร่ืองประดับคือ โลหะเงินท่ีมีความบริสุทธ์ิ 92.5 เปอร์เซ็นต์ และมี  

อัญมณสีีต่าง ๆ ประดับบนตัวเรือน รวมถึงสามารถผลิตได้ท้ังแบบงานหัตถกรรมและในระบบอุตสาหกรรม 

 3. เคร่ืองประดับมีรูปแบบท่ีสามารถใช้สวมใส่ได้ท้ังในชีวิตประจ าวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามความ

ตอ้งการของผู้บริโภค 

 4. เป็นรูปแบบท่ีเน้นความเรียบง่าย แต่มีการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาเร่ืองราวของชนเผ่า

เพื่อสร้างความแตกตา่งของรูปแบบ 

 5. มีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

และได้จ านวนมาก 



2574 

 

-Proceeding- 

 ความสวยงามของเครื่องประดับ 

  1. เป็นรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีเน้นความสวยงาม จินตนาการเป็นล าดับแรก และการใช้งานเป็นล าดับรอง 

(Function Follow Form)  

 2. ความสวยงามของเคร่ืองประดับเกิดจากการน าหลักการออกแบบเช่น ความสมดุล เอกภาพ ฯลฯ มาใช้

ในการออกแบบ เพื่อสื่อให้เห็นความคดิสร้างสรรค์ของนักออกแบบ 

 3. ใช้แรงบันดาลใจจากรูปทรง ลวดลาย จากเคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าในล้านนา มาเป็นพื้นฐานในการ

ออกแบบ และบอกเล่าเร่ืองราว (History) ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องประดับมีคุณค่าตอ่ผู้สวมใส่  

 4. รูปแบบเคร่ืองประดับเงินท่ีออกแบบนี้ น่าจะส่งผลในการเพิ่มมูลค่าให้กับเคร่ืองประดับเงินในยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

บทสรุป 
 เคร่ืองประดับเป็นสิ่งท่ีควบคู่กับการแต่งกายของผู้คนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมีการพัฒนารูปแบบอย่าง

ต่อเนื่อง เคร่ืองประดับถือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อผู้คนนอกเหนือจากปัจจัย 4 ซึ่งเป็นความ

ตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งเน้นการใชต้กแตง่ร่างกายให้สวยงามรวมถึงการเสริมบุคคลของแต่

ละบุคคล เคร่ืองประดับแต่ละแห่งหรือแต่ละพื้นท่ีมีรูปแบบ ลักษณะแตกต่างกัน ตามความเชื่อ รสนิยม วัฒนธรรม 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองประดับมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นสินค้าส่งออก 1 ใน 10 

ของสินค้าท่ีส าคัญส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สินค้าประเภท

เครื่องประดับยังตดิอยู่ในกลุ่มสนิค้าส่งออก 1 ใน 10 อยูเ่สมออย่างตอ่เนื่อง  สาเหตุท่ีเครื่องประดับได้รับความนยิมท้ัง

ในระดับผู้บริโภคและการส่งออกจ าหน่ายนั้น เนื่องจากมีช่างมือท่ีสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างประณีต สวยงาม 

รวมถึงมีการออกแบบหรือสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบท่ีใช้จินตนาการมากขึ้น เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง  ปัจจุบัน

นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในล้านนาหรือจังหวัดเชียงใหม่ นิยมรูปแบบเคร่ืองประดับท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง และการน าอัตลักษณ์เคร่ืองประดับเงินของชนเผ่าต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ออกแบบอย่างเหมาะสมนั้น น่าจะ

ส่งผลให้รูปแบบเคร่ืองประดับเงินมีคุณค่าหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเคร่ืองประดับได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากชนเผ่า

เหล่านี้มีต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญและมีคุณค่า หรืออาจเป็นการเน้นคุณค่าของเนื้อหา เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็น

วัฒนธรรมของแตล่ะทอ้งถิ่น รูปแบบเคร่ืองประดับเงินท่ีใชต้น้ทุนทางวัฒนธรรมของชนเผ่านี้ นับเป็นสิ่งท่ีมคีวามส าคัญ

และโดดเด่นในยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  เนื่องจากในยุคนี้เน้นความส าคัญของการ

น าสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดับยังสามารถตอบสนองต่อ

รสนยิมของผู้คนกลุ่มหนึ่งท่ีตอ้งการรูปแบบแตกตา่งจากเดิม  และอาจส่งผลในเชงิพาณิชย ์ให้ยอดจ าหน่ายท้ังในและ

ตา่งประเทศเพิ่มมากขึ้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการออกแบบเคร่ืองประดับคือตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

และผนวกกับเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ อีกด้วย  รูปแบบเคร่ืองประดับเงินท่ีออกแบบและผลิตจริงเป็นชิ้นงานแล้ว 

อาจใชใ้นชีวติประจ าวันหรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ได้สะท้อนถึงจินตนาการและความคิดของผู้คนในเชิงสร้างสรรค์   ผู้มีบทบาท

ส าคัญในการออกแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์ คือ นักออกแบบเครื่องประดับ  
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การศึกษารูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมธรรมมาสน์พื้นถิ่น ในอ าเมืองเมือง 

จังหวัดพะเยา ด้วยเทคโนโลยดี้านการรังวัดและภาพถ่าย 

The study of fine arts and architecture pulbit vernacular in Muang Phayao 

with aids of surveying and photography technologies 
 

อรทัย มหาวรรณ1* 

Aurathai Mahawun1* 
 

บทคัดย่อ 
 วิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจ 

และระบุท่ีต้ัง พกิัด องค์ประกอบ วัสดุสิ่งก่อสร้าง รูปแบบทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมของธรรมมาสน์ ท่ีมีคุณค่า

ต่อมรดกวัฒนธรรมของเมืองพะเยา โดยส ารวจรังวัดธรรมมาสน์ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในการรังวัดและภาพถ่าย 

เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีชัดเจนของธรรมมาสน์ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 

ก่อให้เกิดชุดฐานข้อมูลส าหรับอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการในด้านรูปแบบทางศิลปกรรม คติ คุณค่า ความงาม 

ความหมาย และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของธรรมาสน์ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา รวมท้ังบันทึกให้เป็น

เอกสารท่ีท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใชอ้า้งอิงร่วมกันได้ 
 

ค าส าคัญ:   ธรรมมาสน์, ส ารวจรังวัด, พะเยา 
 

Abstract 

 Research this the objective is to study the value of historical significance.  Relevant beliefs, explores 

and identifies the location, coordinates, building materials the artistic and architectural styles of Pulpit.  That is 

valuable to the cultural heritage of Phayao By exploring the survey of fairness with technological methods in 

surveying and photos In order to obtain a clear artistic and architectural style of Pulpit in Mueang District, 

Phayao Province  Gave rise to a set of databases for reference to academic information in the form of art, 

beliefs, values, beauty, meaning and architectural forms of the Dharma district in Mueang District, Phayao 

Province.  Including recording as documents that the local and relevant agencies can use for reference 
 

Keywords:   Pulpit, Surveying, Phayao 

                                           
1 สาขาสถาปัตยกรรมศาตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Architecture, School of Architecture and Fine Art, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน า 

ค าน าและวัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสืบค้น รวบรวม คุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ คติความเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง ส ารวจ และระบุท่ีตั้ง 

พกิัด องค์ประกอบ วัสดุสิ่งก่อสร้าง รูปแบบทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมของธรรมมาสนใ์นอาคารทางศาสนาท่ีมี

คุณค่าต่อมรดกวัฒนธรรมของเมอืงพะเยา 

 2. เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีและกระบวนการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการส ารวจรังวัดธรรมมาสน์ด้วยวิธีทางเทคโนโลยใีน

การรังวัดและภาพถ่าย 

 3. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท่ีชัดเจนของธรรมมาสน์ในเขตอ าเภอ

เมอืงจังหวัดพะเยา 

 4. เพื่อให้ได้ชุดฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้และอ้างองิข้อมูลทางวิชาการ 

เสริมสร้างความเข้าใจในด้านรูปแบบทางศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมของธรรมาสน์ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 

รวมท้ังบันทึกให้เป็นเอกสารท่ีท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปใชอ้า้งอิงร่วมกันได้ 

 5. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมธรรมมาสน์พื้นถิ่น ในอ าเมือง

เมอืง จังหวัดพะเยา ด้วยเทคโนโลยดี้านการรังวัดและภาพถ่าย แก่นสิิต คนในชุมชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 

  1) การศึกษาเบ้ืองต้น จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ต ารา รายงาน

แนวความคิด และบทความจากวารสารต่าง ๆ ที่เป็นหลักการ แนวความคดิ และทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้อง  

  2) การศึกษาภาคสนาม คณะผู้วิจัยจะด าเนินการส ารวจ จัดเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีวัด ในเขตวัดท่ีมีธรรม

มาสน์อายุ 30 ปี ขึ้นไปในเขตพื้นท่ีของอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการส ารวจรังวัดด้วยวิธี

ทางเทคโนโลยีในการรังวัดและภาพถ่าย และท าการรวบรวมและเขียนแบบ Architecture Drawing แล้วด าเนินการ

รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ภายใตก้ารเชื่อมตอ่กับส านักงานวิจัยแห่งชาติ ,E-Book และวารสาร  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีมีความสนใจ นิสิตนักศึกษา 

และเจ้าหนา้ที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพืน้ท่ีศึกษา 

 3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา มเีครื่องมือในการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

  1) การส ารวจ เป็นการส ารวจเพื่อหาพิกัด ต าแหน่ง ขนาด สัดส่วน งานศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมธรรมมาสน์ท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ออกมาเป็นแบบทาง

ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อหารูปแบบท่ีชัดเจนของธรรมมาสน์พืน้ถิ่นสกุลช่างพะเยา โดยใชเ้ครื่องมอืรังวัด และ

เทคโนโลยเีพื่อการรังวัด 

  2) การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร ส าหรับ

เผยแพร่องค์ความรู้และอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้าใจในด้านรูปแบบทางศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมของธรรมาสนใ์นเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดพะเยา ต่อประชากรกลุม่ตัวอย่างอย่างมีสว่นร่วม 
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ผลการศึกษา 
 จากขอบเขตพื้นท่ีส ารวจธรรมาสน์ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง จ.พะเยา ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย เฉพาะวัดมหานิกายท่ีลงทะเบียน สังกัดส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยา ข้อมูลจาก ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2560-2561 ท้ังหมด 15 ต าบล มจี านวน 104 วัด  
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงแผนท่ีต าแหนง่ท่ีต้ังของวัดมหานิกายในอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560 

 

 พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไปในวัดอยู่ 21 วัด จากทัง้หมด 104 วัด แบ่งเป็นต าบล ดังนี ้ 

1. พื้นท่ีในเขต ต.จ าปาหวาย ท้ังหมดจ านวน 5 วัด ไมพ่บธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป 

2. พื้นท่ีในเขต ต.ท่าจ าปี ท้ังหมดจ านวน 8 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 1 วัด 

3. พื้นท่ีในเขต ต.ท่าวังทอง ท้ังหมดจ านวน 10 วัด ไมพ่บธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป 

4. พื้นท่ีในเขต ต.บ้านต๋อม ทัง้หมดจ านวน 7 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 4 วัด 

5. พื้นท่ีในเขต ต.บ้านต๊ า ท้ังหมดจ านวน 9 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 2 วัด 

6. พื้นท่ีในเขต ต.บ้านตุ่น ท้ังหมดจ านวน 7 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 2 วัด 

7. พื้นท่ีในเขต ต.สาง ทัง้หมดจ านวน 4 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 2 วัด 

8. พื้นท่ีในเขต ต.บ้านใหม ่ทัง้หมดจ านวน 5 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 1 วดั 

9. พื้นท่ีในเขต ต.แมก่า ท้ังหมดจ านวน 9 วัด ไมพ่บธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป 

10. พื้นท่ีในเขต ต.แมต่๋ า ท้ังหมดจ านวน 4 วัด ไมพ่บธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป 

11. พื้นท่ีในเขต ต.แมน่าเรือ ทัง้หมดจ านวน 5 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 2 วัด 

12. พื้นท่ีในเขต ต.แมปื่ม ท้ังหมดจ านวน 12 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 2 วัด 

13. พื้นท่ีในเขต ต.แมใ่ส ทัง้หมดจ านวน 6 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 1 วัด 

14. พื้นท่ีในเขต ต.เวยีง ท้ังหมดจ านวน 9 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 3 วดั 

15. พื้นท่ีในเขต ต.สันป่ามว่ง ท้ังหมดจ านวน 4 วัด พบธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 1 วดั 
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 ดังท่ีสรุปในตาราง 1 และแสดงในภาพท่ี 2 และภาพที่ 3 ดังนี้ 
  

ตารางที ่1 แสดงรายชื่อวัดมหานกิายในเมอืงพะเยาท่ีพบธรรมาสนอ์ายุ 20 ปีขึน้ไป อยูใ่นวหิารวัด ท้ังหมดจ านวน 22 วัด 
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจในปี พ.ศ.2560-2561 

 ชื่อวัด หมู่ที ่ บ้าน ต าบล ปทีี่ต้ังวดั ปีที่รับวสิุงฯ 

1 วัดต๊ าเหล่า 2 บ้านต๊ าเหล่า ท่าจ าป ี พ.ศ.2411 พ.ศ.2482 

2 วัดต๋อมดง 5 บ้านต๋อมดง บ้านต๋อม พ.ศ.2390 พ.ศ.2509 

3 วัดต๋อมใต ้ 3 บ้านสันหนองเหนยีว  บ้านต๋อม พ.ศ.2067 พ.ศ.2070 

4 วัดร่องไผ ่ 10 บ้านร่องไผ ่ บ้านต๋อม พ.ศ.2441 พ.ศ.2519 

5 วัดร่องห้า 15 บ้านร่องห้า บ้านต๋อม พ.ศ.2475 พ.ศ.2509 

6 วัดขุนต๊ า  9 บ้านต๊ าใน บ้านต๊ า พ.ศ.2460 พ.ศ.2509 

7 วัดต๊ าพระแล 7 บ้านต๊ าพระแล บ้านต๊ า พ.ศ.2405 พ.ศ.2482 

8 วัดดอกบัว 4 บ้านดอกบัว บ้านตุ่น พ.ศ.2368 พ.ศ.2509 

9 วัดตุ่นใต ้ 1 บ้านตุ่นใต้ บ้านตุ่น พ.ศ.2315 พ.ศ.2482 

10 วัดบ้านงิ้ว 6 บ้านงิ้ว บ้านสาง พ.ศ.2415 พ.ศ.2518 

11 วัดศรีบุญเรือง 1 บ้านสางใต ้ บ้านสาง พ.ศ.2482 พ.ศ.2489 

12 วัดบ้านเหยี่ยน 7 บ้านเหยี่ยน บ้านใหม ่ พ.ศ.2475 พ.ศ.2482 

13 วัดแม่นาเรือ 10 บ้านแม่นาเรือใต้ แมน่าเรือ พ.ศ.2200 พ.ศ.2489 

14 วัดร่องค าหลวง 3 บ้านร่องค าหลวง แมน่าเรือ พ.ศ.2202 พ.ศ.2511 

15 วัดบ้านแม่ปืม 6 บ้านแม่ปืม แมปื่ม พ.ศ.2400 พ.ศ.2410 

16 วัดร่องคือ 1 บ้านร่องคือ แมปื่ม พ.ศ.2450 พ.ศ.2489 

17 วัดแม่ใส 2 บ้านแม่ใส   แมใ่ส พ.ศ.2299 พ.ศ.2481 

18 วัดล ี - บ้านชุมชนวัดล ี เวยีง พ.ศ.2038 พ.ศ.2040 

19 วัดศรีโคมค า - บ้านชุมชนวัดศรีโคมค า เวยีง พ.ศ.2067 พ.ศ.2529 

20 วัดหลวงราช

สันฐาน 

- บ้านชุมชนวัดหลวงราช

สันฐาน 

เวยีง พ.ศ.2025 พ.ศ.2030 

21 วัดสันปูเลย 3 บ้านสันปูเลย บ้านสันป่ามว่ง พ.ศ.2388 พ.ศ.2509 
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ภาพที่ 2  แสดงแผนท่ีพิกัดต าแหนง่วดัมหานกิายท้ัง 15 ต าบล ในอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560-2561 
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ตารางภาพที่ 1 : แสดงภาพธรรมาสนอ์ายุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีพบในวหิารวัดมหานกิาย  

ในเขตต าบลท่าจ าปี บ้านต๋อม บา้นต๊ า บา้นตุน่ และบา้นสาง ของอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560-2561 
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ตารางภาพที่ 2 : แสดงภาพธรรมาสนอ์ายุ 20 ปีขึน้ไป ท่ีพบในวหิารวัดมหานกิาย  

ในเขตต าบลบ้านใหม่ แมน่าเรือ แมปื่ม แมใ่ส เวียงและบ้านสันป่าม่วง ของอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560-2561 
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 เคร่ืองมือท่ีเลือกใช้ในการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย ในคร้ังแรก คือ แอปพลิเคชัน 123D Catch ของบริษัท 

Autodesk เป็นแอปพลิเคชันส าหรับออกแบบโมเดล 3 มิติ บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ลักษณะการใช้งานคือการ

ถ่ายรูปบริเวณวัตถุท่ีเลือกมาท าภาพ 3 มิติ ได้ท้ังรูปคน สถานท่ี หรือสิ่งของ ช่วยในการก าหนดองศาในการถ่าย แล้ว

สามารถแชร์รูปท่ีท าเสร็จเรียบร้อยผ่านเฟสบุ๊ค ทวติเตอร์ อเีมล ์หรอืสง่ผ่านขอ้ความ SMS ได้ 

 เคร่ืองมือท่ี 2 ท่ีใช้ในการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย คือ โปรแกรม AutoCAD ของบริษัท Autodesk เป็น

โปรแกรมท่ีใช้สร้างชิน้งานท่ีมรีายละเอยีดทางวศิวกรรม ก่อสร้าง และเคร่ืองกล เพื่อชว่ยให้ประหยัดเวลาในการสร้าง

ชิ้นงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นในลักษณะ 2 มิติเป็นส่วนมาก แต่ในช่วงหลังนั้นได้รับการพัฒนาให้เป็น

โปรแกรมอเนกประสงค์มากขึ้น โดยสามารถใช้งานได้ท้ัง 2 มิต ิไอโซเมตริกและ 3 มติ ิ

 

 
 

ภาพที่ 3 : แสดงลักษณะการรังวัดดว้ยภาพถ่ายผ่านการใช้งานของแอปพลเิคชัน 123D Catch  

ร่วมกันกับโปรแกรม Autodesk Mudbox และโปรแกรม Autodesk 3DMax 
ที่มา : จากเว็ปไซต์ youtube โดยผู้ใช ้Ehsan Noursalehi  

แหลง่ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=NsBg-m2hrIM 
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ภาพที่ 4 : แสดงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปด้านของธรรมาสนท่ี์มีอายุ 20 ปีขึน้ไป  

จากการลงพื้นท่ีส ารวจทัง้หมดจ านวน 21 หลัง 
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษา 

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการส ารวจรังวัดธรรมาสนใ์นรูปแบบเทคโนโลยดี้านการรังวัดและภาพถ่าย จากการทดลอง

ใช้งานพบว่า แอปพลิเคชัน 123D Catch ของบริษัท Autodesk มีข้อจ ากัดในเร่ืองของมุมมองและการเข้าถึงพื้นท่ีเพื่อ

ถ่ายภาพ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีส ารวจธรรมาสน์ในแต่ละวัดนั้น ต าแหน่งของธรรมาสน์ในวิหารมีพื้น ท่ีท่ีจ ากัดในการ

เข้าถึง ส่วนใหญ่แล้วธรรมาสน์ท้ัง 4 ด้าน จะติดกับผนัง 2 ด้าน ติดกับฐานชุกชี 1 ด้าน มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นท่ี

สามารถถ่ายรูปได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และเนื่องจากความต้องการของรูปถ่ายท่ีต้องแสดงในมุมมองมิติหลาย ๆ มุม 

บวกกับการท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายธรรมาสน์ได้นั้น ท าให้ต้องเปลี่ยนเคร่ืองมือการรังวัดโดยใช้วิธีการถ่ายรูปให้

ออกมาในลักษณะมุมมองของแบบรูปด้านให้มากท่ีสุดพร้อมกับการรังวัดด้วยตลับเมตรและใช้เคร่ืองเลเซอร์ช่วยวัด

ระยะในบางจุดท่ีไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ โดยจะใช้เป็นระยะอ้างอิงในการเขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้

ได้มาซึ่งแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นรูปด้านของธรรมาสน ์สามารถรวบรวมสรุปผลจัดท าเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่

ตอ่ไปได้ 

 จากการส ารวจธรรมาสน์ท่ีมีอายุมากกวา่ 20 ปีขึ้นไปในเขตอ าเภอเมืองพะเยา ท้ัง 15 ต าบล พบวา่มีท้ังหมด

จ านวน 22 หลัง พบมากท่ีสุดในเขตต าบลเวียง บ้านต๋อม และบ้านต๊ า จ านวนต าบลละ 3-4 หลัง ซึ่งเป็นต าบลท่ีอยูใ่น

เขตพื้นท่ีชุมชนติดกับแหล่งแมน่้ าส าคัญของเมืองพะเยา คือ กว๊านพะเยา ต าบลท่ีพบรองลงมาคือ ต าบลท่าจ าปี บ้าน

ตุ่น บ้านสาง บ้านใหม่ แม่นาเรือ แม่ปืม แม่ใสและสันป่าม่วง จ านวนต าบลละ 1-2 หลัง ซึ่งเป็นต าบลท่ีอยู่ในล าดับ

ตอ่มาจากเขตพื้นท่ีชุมชน และไม่พบธรรมาสน์ท่ีมอีายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปในต าบลจ าปาหวาย ท่าวังทอง แม่กา และ
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แม่ต๋ า ท่ีเป็นต าบลท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีติดต่อกับอ าเภออื่น ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 6 นอกจากนี้ยังพบธรรมาสน์ท่ีอายุ

มากกว่า 100 ปีขึ้นไปเป็นจ านวนเยอะท่ีสุด คือ 8 หลัง รองลงมาคือธรรมาสน์ท่ีมีช่วงอายุ 40-70 ปี จ านวน 6 หลัง 

ล าดับต่อมาคือธรรมาสน์ท่ีมีช่วงอายุ 80-100 ปีจ านวน 3 หลัง ซึ่งเท่ากันกับธรรมาสน์ท่ีมีอายุประมาณ 20 ปี และ

พบวา่มีธรรมาสนอ์ยู่จ านวน 2 หลังท่ีไม่ทราบช่วงอายุ  

 จากการศกึษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมธรรมาสนใ์นอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา นั้นพบวา่ 

/ผัง /ตัวเรือนและการวางทิศ / รูปทรงของหลังคา / ความสูง / วัสดุในการก่อสร้าง-ตกแต่ง / พื้นท่ีใช้สอยและการใช้

งาน 

 ในเร่ืองของรูปแบบทางศิลปกรรม /คติความเชื่อท่ีส่งผลถึงงานศิลปกรรม กลุ่มคน-ชาติพันธ์ุ-สังคมเมือง-

สังคมชนบท / ลวดลายท่ีพบ / เทคนิคท่ีใช้  

 ท าให้สรุปได้ว่าธรรมาสน์เมืองพะเยานั้นนิยมสร้างไว้ในวัดท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีกว๊าน

พะเยาอันเป็นแหล่งน้ าส าคัญของคนเมอืงพะเยา รูปแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 5 : แสดงพิกัดต าแหน่งและจ านวนท่ีพบธรรมาสน์ท่ีมอีายุ 20 ปีขึน้ไปในเมอืงพะเยา  

จากการลงพื้นท่ีส ารวจ ในปี พ.ศ.2560-2561 
ที่มา : จากการวิเคราะหข์องผู้วจิัย 
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กราฟที่ 1 : แสดงกราฟสรุปรวมผล อายุของธรรมมาสน์ในเมอืงพะเยา ปี พ.ศ.2562  

ปี พ.ศ. ที่สร้างวัดและป ีพ.ศ. ที่วัดได้รับวสิุงคามสีมา  
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560-2561 



2587 

 

-Proceeding- 

 
 

กราฟที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรม-ศลิปกรรม  

ในช่วงอายุของธรรมาสน์ธรรมมาสน์ท่ีมีอายุ 20 ปีขึน้ไปในเมอืงพะเยา  
ที่มา : จากการลงพืน้ที่ส ารวจของผู้ท าวิจัยในปี พ.ศ.2560-2561 

 

เอกสารอ้างอิง  
สุอางค์ จันทวานิช. (2546). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์คร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย.  
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แนวทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาการใช้พื้นท่ีสาธารณะในเขตชุมชนเมือง 

กรณีศกึษา เทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

Project of Creating Landscape Architecture Guidelines for Solving Problem of 

the Public Area in the Urban:  A Case Study of Maeka Sub-District 

Municipality, Muang District, Phayao Province 
 

ปณิธาน ประมูล1*  

Panitan Pramoon1*  
 

บทคัดย่อ 
 พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่สามารถตอบสนองกับการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง รวมถึงการดูแลและบริหารจัดการพื้นท่ี โดยเฉพาะการจัดการพื้นท่ีสาธารณะของเมืองเช่น ระบบ

การจราจรท่ีมีความปลอดภัย ทางเท้า สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวท่ีควรมีต่อจ านวนประชากร รวมถึงปัจจัยทางภูมิ

สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ขาดการวางแผนและด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวนโยบายและแผนพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลต่อภูมิทัศน์เมือง

และพื้นท่ีสาธารณะ ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลต าบลแม่กา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

วางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  

  แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถเห็นถึงกระบวนการ

วางแผนพัฒนาพื้นท่ีภูมิสถาปัตยกรรมโดยชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนงานอื่น  ๆ ได้ ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีสร้างแนวทางหรือโครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการคือ แนวทาง

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชน แนวทางการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างสวนสุขภาพของชุมชน แนวทางการสร้างสวนสาธารณะ และแนวทางการสร้างศูนย์สินค้า 

OTOP เพื่อสร้างรายได้ชุมชน 
 

ค าส าคัญ:   ภูมิสถาปัตยกรรม, พื้นท่ีสาธารณะ, ชุมชนเมอืง, เทศบาลต าบลแมก่า, จังหวัดพะเยา 

                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Architecture And Fine arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: paitan.pr@gmail.com 
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Abstract 
 The area of Maeka Sub-district Municipality, Muang District, Phayao Province has expanded quickly 

and this caused many problems, especially the basic infrastructure. The preparation of the infrastructure did not 

respond the expansion of the urban area, the maintenance and area management, particularly, the urban area 

management such as traffic system with safety pedestrian, public park, the ratio of green area per population as 

well as the landscape architectural factors in improving the quality of life in the community and the lack of 

concrete plan and implementation.  Therefore, it needed to study the policy and plan for development of 

infrastructure affecting the urban landscape and public area of the relevant organizations, especially Maeka 

Sub-district Municipality to plan for the expansion of the urban area in the future.  

The guideline of area development caused from the activities on this study expected the community to 

understand the process development plan of the landscape architecture that it could be applied to other 

planning. The process generated or constructed projects and developed areas consistent with the requirement, 

for example guideline of landscape architecture design, and The Education Environment and Community Wisdom 

Learning Center, improvement guideline of landscape and community health care, guideline of public park 

construction and guideline of OTOP center for community income.  
 

Keywords:   Landscape architecture, Public area in the urban, Maeka aub-district municipality, Phayao province 
 

บทน า  
จังหวัดพะเยาอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบน (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) ท่ีมีเส้นทาง

เชื่อมต่อภาคเหนือตอนบน เอื้อประโยชน์ในการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็น

ศูนยก์ลางของการตดิตอ่ดา้นการคมนาคม และมีเส้นทางเช่ือมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านพะเยาจึงเป็นอีกจังหวัดหน่ึงท่ี

ก าลังมีการเตบิโตดา้นการลงทุนและมีการขยายตัวของชุมชนเมอืงอย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะพืน้ท่ีของเทศบาลต าบลแม่

กา อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นท่ีตั้งของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการท่ีส าคัญโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยา 

เทศบาลต าบลแม่กาพื้นท่ีท้ังหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอ าเภอเมืองพะเยา  อยู่ห่างจาก

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 15 กิโลเมตร พืน้ท่ีสภาพภูมปิระเทศโดยท่ัวไปของต าบลแมก่าเป็นท่ีราบสลับภูเขา

ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของพื้นท่ี  ลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเกษตรกรรม  บริเวณหน้า

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นสูง ประชากรส่วนใหญ่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ผู้ประกอบการพาณิชย ์
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ภาพที ่1  ข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายสามมติแิสดงสภาพพื้นท่ีภูมปิระเทศ เทศบาลต าบลแมก่า 

 

พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการขยายตัวของเมอืงสูง อันเนื่องมาจากการท่ี

มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย รวมถึงการตั้งศูนย์การแพทย์ ท าให้เกิดปัญหาด้านการเตรียม

โครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่สามารถตอบสนองกับการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมถึงการดูแลและบริหาร

จัดการพื้นท่ี โดยเฉพาะการจัดการพื้นท่ีสาธารณะของเมืองเช่น ระบบการจราจรท่ีมีความปลอดภัย ทางเท้า 

สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียวท่ีควรมีต่อจ านวนประชากร รวมถึงปัจจัยทางภูมิสถาปัตยกรรมต่าง  ๆ ท่ีมีส่วนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ยังขาดการวางแผนและด าเนนิการ

อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
ภาพที ่2  ท่ีต้ังของชุมชนท่ีมีความหนาแน่นในเขตหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ตัวแปรส าคัญในอนาคตทีส่่งผลต่อการพฒันาชุมชนเมอืงในเขตเทศบาลต าบลแม่กา 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้ส าเร็จ

ภายในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอีกองค์กรหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการร่วมกัน

พัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก อ าเภอภู

ซาง จังหวัดพะเยา ท่ีคาดว่าจะส่งผลตอ่ภาพรวมของพื้นท่ี ท าให้การเดินทางจากภาคเหนอืตอนบนของไทยไปยังเมือง

หลวงพระบางมีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาการเดินทางได้มากขึ้น และเมื่อแนวพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ

ตอนบนของไทยกับเมืองหลวงพระบางเสร็จสมบูรณ์ ถนนดังกล่าวจะเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งส าหรับการเดินทาง ซึ่งคาด
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วา่จะมีผู้มาใช้ถนนดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 200,000 คน มีการสนับสนุนให้การค้าชายแดนของไทยท่ีบริเวณบ้านฮวก อ.ภู

ซาง จ.พะเยา และบา้นปางมอญ สปป. ลาว มีการขยายตัวมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ

ปีละ 119 ล้านบาท เกิดการเดินทางและขนส่งจากประเทศไทยเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆ ของ สปป. ลาว ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

สนับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวรวมถึงการประกอบกิจการท่ีตอ่เนื่องเพิ่มมาก

ขึ้น และจะท าให้ประชาชน สปป. ลาวและประชาชนไทยท่ีอยู่บริเวณชายแดนมีรายได้จากการประกอบอาชีพต่างๆ 

เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้มีการเดินทางและติดต่อ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างประชาชนไทยและ

ประชาชน สปป. ลาว ได้มากขึ้นเป็นการส่งเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างสองประเทศ  

 จากตัวแปรข้างต้นทางจังหวัดพะเยาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้

ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ท่ีก าลังจะ

เกิดขึ้น ท้ังด้านการเมือง ความมั่นคงภายในชุมชน ท้ังด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี

กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรในชุมชนท่ี

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนการของชุมชน ศึกษาจากข้อมูล แผนท่ี ภาพถ่ายดาว

เท่ียว ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ผังเมืองเขตเทศบาลเมืองพะเยา ข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านสาธารณสุข และข้อมูล

มาตรฐานด้านสิ่งท่ีพัฒนาคุณภาพชีวติในด้านต่างๆ เพื่อน าไปวเิคราะห์หาแนวทางการวางแผนจัดการพื้นท่ีสาธารณะ

ส าหรับสร้างภูมิทัศน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดย

ส ารวจปัจจัยตา่งๆและล าดับความส าคัญของตัวแปรท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเมืองในทุกด้านโดยเฉพาะด้าน

ภูมิสถาปัตยกรรมและน าผลของการวิจัยไปใช้ร่วมกับชุมชนในการวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน

เขตเทศบาลต าบลแมก่าสู่อนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. ศึกษาแนวนโยบายและแผนพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลต่อภูมิทัศน์ของเมืองและพื้นท่ี

สาธารณะ ของหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะเทศบาลต าบลแมก่า เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 2. เพื่อจัดท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศน์ของชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ

ชุมชนเมืองในอนาคต และสามารถน าแผนไปด าเนนิการร่วมหนว่ยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม

ในการสร้างภูมิทัศน์ท่ีดแีก่ชุมชน 

3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างจิตส านกึของคนในพื้นท่ีในการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะร่วมกัน และเห็นความส าคัญ

ในการพัฒนาภูมทัิศน์ในพืน้ท่ีสาธารณะบนพืน้ฐานการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 

วิธีการศึกษา  

 วิธีการด าเนินการวิจัย 

  ทบทวนเอกสารได้แก่การศึกษาเอกสารรายงานสิ่งตีพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตพื้นท่ีวิจัย 

ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีใช้วิธีส ารวจภาคสนามและบันทึกภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน เพื่อน าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบแผนท่ี การจัดกิจกรรมระดมสมอง การสัมภาษณ์ ผู้ท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งมีท้ังประชาชน เจ้าของ

อาคาร เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีบน

พื้นฐานจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นท่ีมีอยูใ่นชุมชน วเิคราะห์ขอ้มูล องค์ประกอบและ
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กระบวนการจัดการภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้วิธีการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจากการส ารวจ และท าการออกแบบวางแผนพัฒนาพืน้ท่ีตามความตอ้งการของชุมชน ด าเนินการออกแบบพื้นท่ี

สาธารณะในเมืองต าแหน่งตา่ง ๆ จากเกณฑ์และข้อจ ากัดในแต่ละพื้นท่ี โดยใช้ฐานความรู้ดา้นภูมิสถาปัตยกรรมสร้าง

ต้นแบบการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนเมือง โดยมีตัวแทนชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมให้

ค าปรึกษาในการออกแบบอย่างใกล้ชิด น าผลการออกแบบน าเสนอต่อตัวแทนคนในชุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น

เพื่อน าไปใช้ส าหรับการวางแนวทางในการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นท่ี บูรณาการกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้นิสติได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาพืน้ท่ีเมอืงท่ีตนเองอาศัยอยู่ และ

น าเสนอข้อมูลและแนวทางแนวทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาการใช้พื้นท่ีสาธารณะ ในเขตชุมชนเมือง

กรณศีึกษาเทศบาลต าบลแม่กา จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารร่วมกับหนว่ยงานในพื้นท่ีเพื่อผลักดันให้เกิดการ

วางแผนเตรียมรับการขยายตัวของเมอืงและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดขีึน้ 
 

 

ภาพที ่4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้จะใช้วิธีวิทยาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR)  

โดยคณะผู้วิจัยจะเน้นรูปแบบกิจกรรม AIC (Appreciation-Influence Control) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน 

คือ การสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) ขั้นตอนการสร้าง การพัฒนา (Influence หรือ I) ขั้นตอนในการสร้าง

แนวทางในการปฏิบัติ (Control หรือ C) ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ

ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจ าท าให้เข้าใจสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถ

น าไปประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหา และก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้ตรงกับความตอ้งการของชุมชน และสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริง โดยการวิจัยในคร้ังนี้ต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการส ารวจ  

เป็นการส ารวจลักษณะโดยท่ัวไปของชุมชนในพื้นท่ี โดยใชเ้คร่ืองมอืในวิจัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

(Focus Group Discussion: FGD) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเจ้าของพื้นท่ีเพื่อค้นหาความหมายและการให้

ความส าคัญ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ วิธีการน าไปใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
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ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การบรรยายพิเศษ เป็นการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาเมือง

เพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และกรณศีกึษา ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการศึกษา  

 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยายังผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดพะเยานั้นจะเห็นได้ว่าทางจังหวัดนั้นเล็กเห็น

ประโยชน์ในดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วมโดยท้องถิ่น เพราะหนว่ยงานทางเทศบาลเป็นผู้ด าเนินโครงการ

ภายใต้แผนของจังหวัด และเป็นภาครัฐบาลท้องถิ่นท่ีเป็นก าลังส าคัญในการสร้างตัวกิจกรรมและโครงการเชิงพื้นท่ีท่ี

จะส่งเสริมให้แผนพัฒนาของจังหวัดนัน้เกิดผลและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้  

นโยบายของภาคท้องถิ่น โดยผู้บริหาร นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา พ.ศ.2558 นั้นมีแนวทางในการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการบริหารจัดกาบ ารุงรักษา  อนุรักษ์ และใช้ประโยชนจ์ากป่าไม้ ที่ดิน 

แหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบการประชาคมแบบมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีมีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชน การศึกษา การสาธารณสุข 

ต าบลแม่กา อย่างยั่งยืนซึ่งท าให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีเทศบาลเป็นตัวประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อวางผังเมือง เทศบาลต าบลแม่กาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และรองรับความเจริญสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีแผนการ

พัฒนาท่ีมุ่งเป้าพัฒนาอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และพักผ่อนเป็นอันดับแรก และมีนโยบายเพิ่มเติม

ส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รองรับความเจริญเติบโตควบคู่กับสถานศึกษา และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างเตรือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลให้เป็นท่ีรู้จักในหมู่นักท่องเท่ียวอย่างแพร่หลาย โดยเน้นการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์

ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม และเชิงประวัติศาสตร์คือแหล่งเตาเผาโบราณ  

เวียงบัว เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวภายในจังหวัด และนักท่องเท่ียวภายนอก เพิ่มรายได้และสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ

ชุมชน โดยมีแนวทางพัฒนาตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลแมก่า บนพืน้ฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์ ฟื้นฟู  เพื่อให้ประชาชนสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้สูงสุด  มกีารบริหารจัดการดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยประชาชนมสี่วนร่วม โดยมผีลการจัดกิจกรรมระดมสมอง 

การจัดกิจกรรมจัดท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศน์ของชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ

ชุมชนในอนาคต เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อค้นหาทุนท่ีมีอยูภายในท้องถิ่น และสร้างการมสี่วนร่วมให้เกิดกับผู้ท่ีมีผลต่อ

การขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งมีท้ังประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการหาทิศทางและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีบนพื้นฐานจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาตท้ิองถิ่นท่ีมี

อยู่ในชุมชน  
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ภาพที ่5  กจิกรรมระดมสมองจัดท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมทัิศน์ของชุมชนเมอืง 

ให้สอดคลอ้งกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 

     

ภาพที ่6 กิจกรรมระดมสมองจดัท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศน์ของชุมชนเมอืง 

ให้สอดคลอ้งกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 

 

ภาพที ่7  กจิกรรมระดมสมองจัดท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมทัิศนข์องชุมชนเมอืง 

ให้สอดคลอ้งกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
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ตารางที ่1  ล าดับของการพัฒนาพื้นท่ี 

 ล าดับความส าคัญ พื้นที่การพฒันา 

1. ศูนยก์ารเรียนรู้และศกึษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และภูมปัิญญาชุมชน 

บริเวณดรงบ าบัดน้ าเสียหนา้มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสรา้งสวนสุขภาพของชุมชน บริเวณท่ีต้ังเทศบาลต าบลแมก่า 

3. สวนสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียวและผักผ่อน

หยอ่นใจในชุมชน 

บริเวณพื้นท่ีวัดดงพระเจ้า 

ศูนยอ์ุตสาหกรรมอัญมณ ี

4. ศูนยส์ินค้า OTOP 

ลานอเนกประสงค์ 

บริเวณท่ีต้ังเทศบาลต าบลแมก่า 

5. ห้องสมุดประชาชน 

สวนสมุนไพร 

สถานท่ีธรรมชาติ 

บริเวณท่ีต้ังเทศบาลต าบลแมก่า 

 

   
 

ภาพ 8  กิจกรรมระดมสมองจดัท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศน์ของชุมชนเมอืง 

ให้สอดคลอ้งกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 
องค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้วิธีการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่ม

ข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจ และท าการออกแบบวางแผนพัฒนาพื้นท่ีตามความต้องการของ

ชุมชน 
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ตารางที ่2  รูปแบบการด าเนนิกิจกรรมวจิัย 

 กจิกรรม รายละเอียดกจิกรรม 

1. การน าเสนอท่ีมา

ความส าคัญของการจัด

โครงการ 

- กล่าวถึงความส าคัญของการความร่วมมือตามนโยบายของเทศบาลท่ี

เป็นตัวประสานเชื่อมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมให้

ตอบวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ท่ีขับเคลื่อนดานการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติและสิ่งแวดลอ้มในเทศบาลต าบลแมก่า 

2. นั ก วิ จั ย น า เส น อ ผ ล

การศึกษา 

- นักวิจัยน าข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและจากการเก็บข้อมูลภาพถ่ายทาง

อากาศและแผนท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีใชส้อยในเขตของ

เทศบาลต าบลแม่กาในอนาคต พร้อมท้ังน ากรณีศึกษาของงานภุมิ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองท่ีก าลังขยายตัวรวมถึง

วิธีการบริหารจัดการพื้นท่ีของเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต 

3. กิจกรรมระดมสมองหา

แนวทางการพัฒนาพืน้ท่ี 

- กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นท่ีของ

เทศบาลต าบลแม่กาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเสนอ

ความคิดเห็นผ่านการ์ดเทคนิค ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้นักวิจัยและกระบวน

กรรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาความถี่และนัยส าคัญขอขอ้มูลท่ีได้มา 

4. กิจกรรมสรุปและจัดล าดับ

ความตอ้งการพัฒนาพื้นท่ี 

- นักวิจัยและกระบวนกรน าผลของขอ้มูลท่ีได้น ามาเสนอและวิเคราะข้อมูล

ท่ีเป็นข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ท้ังในเชิงความถี่และในเชิงปริมาณ 

และน าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้กลับไปสอบถามกลุ่มเพื่อหานัยส าคัญ 

5. การจัดท าแผนปฏบัิตกิาร - น าข้อมูลและประเด็นท่ีส าคัญและได้รับการจัดล าดับน ามาโหวตโดยใช้

ผลคะแนนเป็นตัวตัดสิน และให้ทางผู้ เข้าร่วมกิจกรรมกลับไปจัดท า

แผนปฏิบัตกิารของแตล่ะฝ่าย 
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ตารางที ่3  ประเด็นผลการส ารวจการออกแบบและใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ี 

 ประเด็นผลการส ารวจ รายละเอียด 

1. ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงาน

ด้านส่ิงแวดลอ้มและภูมปัิญญา 

-ท่ีให้ความรู้ แหลง่ดูงาน  

-พื้นท่ีเรียนรู้ดา้นพลังงานทางเลือก 

-พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการจัดการน้ าเสีย 

-ศูนยก์ารเรียนรู้เกษรพอเพยีง 

-ศูนย์การเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนน าเสนอกรอบคิดในการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยยึดหลักการอยุ่ร่วมกันของสังคมเมือง

กึ่งชนบทรักษธ์รรมชาติ อนุรักษพ์ลังงาน 

-ศูนยเ์รียนรู้เร่ืองพลังงานน้ า พลังงานสะอาด 

-มกีารจัดให้เป็นแบบล้านนา 

-อยากให้มีแหล่งรวมพลังงานทดแทนเป็นแหล่งเรียนรู้ว่ามี

อะไรบ้าง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม เพื่อให้เยาวชนได้

เข้ามาเรียนรู้ 

-สถานท่ีท่ีให้หนว่ยงาน/ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา

ข้อมูล 

2. สวนสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียว

และผักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 

-ท่ีส าหรับผักผ่อนมสีภาพปลอดโปร่ง  

-เป็นสถานท่ีท่ีมีนเิวศนช์ุมชนท่ีเมอืงกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันแบบ

เอื้ออาทร 

-สถานท่ีท่ี Green/Clean 

-มแีผนที่และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 

-อนุรักษต์น้ไม้ท้องถิ่นโดยเฉพาะต้นตะเคยีน 

-พัฒนาสถานท่ีวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางจิตใจ 

3. ลานอเนกประสงค์ -สามารถจัดกิจกรรมออกงานแสดงได้ เชน่ถนนวัฒนธรรม 

-จัดให้มีแสงสวา่งและความปลอดภัย 

4. ห้องสมุดประชาชน -ให้มีแหล่งท่ีให้คนชุมชนสามารถเขา้ไปหาความรูเ้พิ่มเตมิได้ 

5. สวนสุขภาพ -ลานออกก าลังกายกลางแจ้ง 

-ลานกีฬา ลานสุขภาพ 

6. สวนสมุนไพร  

7. ศูนยส์ินค้าOTOP -มจีุดจอดรถสะดวก 

-น าสินค้าชุมชนออกมาขาย 

-จุดพักรถส าหรับนักเดินทาง 

8. สถานท่ีธรรมชาติ -พื้นท่ีธรรมชาติท่ีมีสภาพเดิมป้องกันการบุกรุก 

-พื้นท่ีท่ีมีต้นไมร่้มร่ืนและปลอดภัย 
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วิจารณ์และสรุปผล  

สรุปผลการศกึษา 

สรุปผลโครงการ ในการศึกษาแนวนโยบายและแผนพัฒนาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลต่อภูมิทัศน์

ของเมืองและพื้นท่ีสาธารณะ ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะเทศบาลต าบลแม่กา  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ใน

ระดับประเทศจนถึงนโยบายการส่งเสริมของภาคเทศบาลนั้น ล้วนแต่ให้ความส าคัญในด้านของการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และพื้นท่ีของการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายท่ีเป็น

ลักษณะของแนวคิดท่ีวางไวอ้ย่างกว้าง ๆ ถึงแมม้กีารน ามาบรรจุในแผนของการท างานระดับชุมชนแลว้ก็ยังขาดวธีิการ

ปฏิบัติท่ีดี หรือความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลในการศึกษาสภาพของ

พื้นเทศบาลต าบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ท าให้เห็นภาพของพื้นท่ีเมืองท่ีก าลังขยายตัว และความหนาแน่นของชุมชน

เมอืงท่ีมีอยู ่ 

จากสถาณการณ์ในปัจจุบันและผลของข้อมูลท่ีได้รับ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมกีระบวนการจัดท าแผนในการ

พัฒนาโดยผ่านกิจกรรมงานวิจัยเพื่อให้ได้ แผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศนข์องชุมชนเมอืงให้สอดคล้องกับ

การขยายตัวในอนาคต และสามารถน าแผนไปด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็น

รูปธรรมในการสร้างภูมิทัศน์ท่ีดีแก่ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีจะท าให้เกิด“ความร่วมไม้ร่วมมือ” ใน

รายละเอียดของกระบวนการจะท าให้ผู้ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าความคิดเห็นของขอตนออกมาเป็นท่ีรับรู้กันโดยท่ัว

กัน ซึ่งจะสามารถร่วมกันดูถึงนัยยะส าคัญของความถี่ละความส าคัญของชุดข้อมูลท่ีเกิดขึ้น เพื่อน ามาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และสร้างฉันทามติในการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาพื้นท่ีต่าง  ๆ ภายในเทศบาลและ

หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างให้เกิดแนวทางในการสร้างจิตส านึกของคนในพื้นท่ีในการใช้พื้นท่ี

สาธารณะร่วมกัน และเห็นความส าคัญในการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นท่ีสาธารณะบนพื้นฐานการท างานท่ีสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของชุมชนโดยได้แผนพัฒนาพืน้ท่ีดังน้ี 

แนวทางออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชน 

เป็นการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งเทศบาลต าบลแม่กา ให้มีความสวยงามและร่มร่ืน โดยมีจุดสาธิตเร่ืองของการใช้

พลังงาน และแสดงถึงความเป็นหมู่ บ้านอนุ รักษ์พลังงาน Ecovillage เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและ

บุคคลภายนอกโดยท่ีให้ความรู้ แหล่งดูงาน โดยมีพื้นท่ีเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ

น้ าเสีย ศูนย์การเรียนรู้เกษรพอเพยีงท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้กึ่งพิพิธภัณฑข์องชุมชน 
 

สรุปผลแนวทางออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และสรา้งสวนสุขภาพของชุมชน ใชพ้ื้นท่ีตัง้ของเทศบาลต าบลแมก่า พัฒนาให้มี

สภาพแวดล้อมดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม รวมท้ังพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบเทศบาลให้เป็น

พื้นท่ีท่ีสามารถใชป้ระโยชนใ์นเชงิสุขภาพได้ เชน่เป็นสวนสุขภาพและสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและเล่นกีฬาได้ 

แนวทางการสร้างสวนสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียวและผักผ่อนหย่อนใจในชุมชนบริเวณพื้นท่ีวัดดงพระเจ้า 

และศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งเป็นบริเวรของศูนย์ราชการท่ีมีกลุ่มของอาคาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานี

ต ารวจตั้งอยู่ แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนของวัดดงพระเจ้านัน้ เป็นการออกแบบพื้นท่ีให้มีการองค์ประกอบ

ของสิ่งปลูกสร้างท่ีเกี่ยวข้องให้สนับสนุนท่ีตั้งของวัดท่ีตั้งอยู่บนภูเขา ท่ีมีประติมากรรมของพระพุทธรูปอยู่บนเนินเขา 

โดยการสร้างบันไดและลานกิจกรรมดา้นล่างเพื่อรองรับการท่องเท่ียวและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจะเกดิขึน้  
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แนวทางการสร้างศูนย์สินค้า OTOP และลานอเนกประสงค์ บริเวณแยกเกษตรสุข พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะ

บริเวณแยกเกษตรสุข ซึ่งเป็นแยกท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของสามจังหวัด คือ เชียงราย ล าปาง และ

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดท่ีมีผู้คนสัญจรอยู่เป็นจ านวนมาก ทางชุมชนได้ให้ข้อมูลว่าอยากจะมีพื้นท่ีท่ีเป็นจุดจอดพักรถ

ส าหรับคนเดินทาง และพักชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา เพราะท่ีตั้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงไปในทางทิศตะวันออกท่ี

สามารถเปิดมุมมองกว้างได้สวยงาม จุดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชนจะวางสินค้าจากชุมชนเช่น เซรามิกเวียงบัว 

งานจักสานและอาหารท่ีเป็นของฝากของชุมชน 

ผลการจัดกิจกรรมระดมสมอง การจัดกิจกรรมจัดท าแผนในการสร้างและบริหารจัดการภูมิทัศน์ของชุมชน

เมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อค้นหาทุนท่ีมีอยูภายในท้องถิ่น และ

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับผู้ท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งมท้ัีงประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการหาทิศทางและ

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีบนพื้นฐานจากทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นท่ีมีอยูใ่นชุมชน  

ผลการจัดท าแนวทางภูมิสถาปัตยกรรมองค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ใช้วิธีการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจ และท าการออกแบบ

วางแผนพัฒนาพื้นท่ีตามความต้องการของชุมชนโดยได้แนวทางโครงการดังนี้ แนวทางออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

ศูนยก์ารเรยีนรู้และศกึษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชน ปรับปรุงภูมทัิศนแ์ละสร้างสวนสุขภาพของชุมชน 

สวนสาธารณะ และศูนยส์ินค้า OTOP และลานอเนกประสงค์  
 

 

ภาพที ่9  ศูนยก์ารเรียนรู้และศึกษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและภมูปัิญญาชุมชน 

 

 

ภาพที ่10  แนวทางการออกแบบพื้นท่ีสวนภายในพื้นท่ีบ่อบ าบัดน้ าเสียหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาพที ่11  แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณเทศบาลต าบลแมก่า 

 

ภาพ 12ท่ี  รูปด้านแสดงภาพการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดดงพระเจ้า เทศบาลต าบลแมก่า 

 

 
ภาพที ่13  รูปด้านแสดงภาพการออกแบบปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในศูนยอ์ัญมณี 
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ภาพที ่14  ศูนยส์ินค้า OTOP และลานอเนกประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 
  แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถเห็นถึงกระบวนการ

วธีิการก่อนท่ีจะเร่ิมต้นท าโครงการต่าง ๆ ชุมชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าให้

ได้มาซึ่งแนวทางหรือโครงการก่อสร้างและพัฒนาทางกายภาพตา่ง ๆ ที่สอดคล้องกับความตอ้งการและเป็นท่ียอมรับ

กันในกลุ่มของผู้ร่วมจัดท า ซึ่งจะสามารถท าให้ชุมชนคิดโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ ได้ต่อไปจากรูปแบบของกิจกรรม

นี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนั้นมีความส าคัญอย่างมากในการสร้างโครงการต่าง  ๆ สะสามารถผลักดันให้เกิด

แผนการพัฒนาพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้องทางกายภาพของ

ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมสิถาปัตยกรรม 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและ

ได้ด าเนินนโยบายดา้นนี้อยา่งเขม้แข็งโดยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชน

ท้อถิ่นจังหวัดพะเยา งานวิจัยนี้น้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ ท่ีปรึกษา

โครงการ จึงการบขอบพระคุณทา่นและผู้เกี่ยวข้องเป็นอยา่งสูง 
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เกณฑ์ในการแก้ปัญหาการระบายน้ าหลากจากพายุฝนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสเีขียว 

Criteria Solution of Storm-Water Drainage Problem by Using Green Infrastructure 

System 
 

ปณิธาน ประมูล1*  

Panitan Pramoon1*  
 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาหานาวทางแก้ปัญหาด้านการระบายน้ าหลากจากพายุฝนท่ีสามารถปรับใช้กับ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยได้ เพื่อน าไปใช้เพื่อการวางแผนและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาใน

ระดับครัวเรือนจนถึงระดับผังเมอืงด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสเีขียว  

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะการขยับเลื่อนของฤดูกาล  

ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ าฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่ฤดูฝนนัน้ยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิมส่งผลให้เกิดน้ าหลาก

จากพายุฝนจนกระท่ังอาจเกิดน้ าทว่มได้และจะทวคีวามรุนแรงขึน้ทุกป ีซึ่งน้ าฝนจากพายุเรียกว่า Storm-Water น้ าฝน

จากพายุหรือฝนตกหนักในพื้นท่ีหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่งไหลออกไปไปตามพื้นท่ีตา่ง ๆ นั้น สามารถสร้างปัญหาประเด็น

ด้านคุณภาพน้ าก่อให้เกิดปริมาณน้ าเสียท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมได้หากไหลไปรวมกับระบบน้ าท้ิง อาจเกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท้ายน้ า และประเด็นด้านความรุนแรงจากความแรงของน้ าไหลหลากจากพายุฝ น  

อาจก่อให้เกิดการพังทลายของหนา้ดินเกิดโคลนถล่ม เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และเกิดดินตะกอนทับถมส่งผลให้ล าน้ าตื้น

เขินในพืน้ท่ีท้ายน้ าเป็นต้นก่อให้เกิดปัญหาในระดับของครัวเรือนไปจนถึงระดับผังเมอืง 

ในงานวิจัยได้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยเพื่ อลดผลกระทบจาก

ปัญหาและความรุนแรงท่ีเกิดจากน้ าหลากจากพายุฝน โดยใช้การออกแบบวางผังทางภูมิสถาปัตยกรรมจนกระท่ัง

นโยบายด้านการผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมรับมือด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green infrastructure)  

ซึ่งเป็นระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีทุกคนมามารถเข้าถึง ส่งผล

กระทบด้านบวกตอ่ประชากรในพื้นท่ีท้ังทางด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
 

ค าส าคัญ:   โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวการระบายน้ า, น้ าหลากจากพายฝุน, จังหวัดพะเยา 

                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Architecture And Fine arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: paitan.pr@gmail.com 
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Abstract 
The study aimed to find out the solution of storm-water drainage problem to adapt to the topographic 

and climatic conditions of Thailand and to use for planning and designing to solve the problem from the 

household level to the urban level by using Green Infrastructure System.  

Currently, global warming has caused changes in many areas, especially the adjournment of the 

seasons. As a result, the annual rainfall has been likely to increase. However, the duration of the rainy season is 

the same, which leads to floods ranging from storms to floods.  Every year, there is more violence and the 

rainfall from storm is called storm-water. Storm-water or heavy rainfall may cause problems when they flow to 

different areas at a particular time.  However, water quality problems may cause the increased volume of 

wastewater from flowing if the total flow to the sewage treatment system, it will Impact the environmental 

quality in downstream areas as a result.  In addition, the intensity of water flows from the strength of the storm 

may cause erosion of soil and it causes mudslides, flash floods and sediment deposition resulting in a shallow 

river in downstream areas. This causes problems at the household level to the urban level.  

The study was proposed to be consistent with the context of the problem and to reduce the impact of 

severe flooding by using designing and planning of landscape architecture through urban planning policy to solve 

problems and deal with infrastructure. The system was the planning system to manage natural resources for the 

infrastructure and everyone was able to access and it affected positively to the population in both the quality of 

life and environmental sustainability. 
 

Keywords:   Green infrastructure system, Storm-water drainage, Phayao province 
 

บทน า  

ความส าคัญและที่มาของปัญหาทีท่ าการวิจัย 

ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยท่ัวไปจะสูงขึ้น

เล็กน้อยท้ังกลางวันและกลางคืน จะมีวันท่ีร้อนท่ีสุดในรอบปีมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น ช่วงเวลาอากาศร้อนยาวขึ้น ฤดู

หนาวสั้นลง โดยเฉพาะการขยับเลื่อนของฤดูกาล ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ าฝนรายปีมแีนวโนม้เพิ่มสูง ขึ้นอาจมกีารขยับ

เลื่อนของฤดูกาลซึ่งสง่ผลตอ่ปริมาณน้ าฝนรายปีมแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น แตฤ่ดูฝนน้ันยังคงมรีะยะเวลาเท่าเดิมซึ่งลักษณะ

นี้อาจท าให้เกิดฤดูน้ าหลากมีน้ ามากและเกิดน้ าท่วมได้  ในขณะท่ีฤดูฝนนั้นยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิมส่งผลให้เกิดน้ า

หลากจากพายุฝนจนกระทั่งอาจเกิดน้ าทว่มได้และจะทวคีวามรุนแรงขึน้ทุกปี ซึ่งน้ าฝนจากพายุเรียกว่า Storm-Water  

น้ าฝนจากพายุหรือฝนตกหนักในพื้นท่ีหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่งไหลออกไปไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ นัน้ สามารถสร้าง

ปัญหาประเด็นด้านคุณภาพน้ าก่อให้เกิดปริมาณน้ าเสียท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมได้หากไหลไปรวมกับระบบน้ าท้ิง อาจเกิดผล

กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท้ายน้ า และประเด็นด้านความรุนแรงจากความแรงของน้ าไหลหลากจากพายุ

ฝน อาจก่อให้เกิดการพังทลายของหนา้ดินเกิดโคลนถล่ม เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และเกิดดินตะกอนทับถมส่งผลให้ล าน้ า

ตื้นเขินในพืน้ท่ีท้ายน้ าก่อให้เกิดปัญหาในระดับของครัวเรือนไปจนถึงระดับผังเมอืง 
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ภาพ การเปลี่ยนแปลงฝนรวมรายปีเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2520-2549 

ที่มา: ศูนย์เครือข่ายวิเคราะห์วจิัยและฝึกกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SEA START RC)  

 

  
ภาพ ความรุนแรงของน้ าหลากจากพายฝุน ในพืน้ท่ีพะเยา 

 

จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยแล้วเพื่อใช้ประเมินสภาพปัญหาและความ

รุนแรง ตลอดจนสามารถท่ีจะน ามาปรับใช้กับการออกแบบวางผังทางสถาปัตยกรรมจนกระท่ังนโยบายด้านการ 

ผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาและเตรียมรับมืออย่างเป็นระบบและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดในพื้นท่ีได้ ด้วยการเสนอแนว

ทางการแก้ปัญหาการระบายน้ าหลากจากพายุฝนด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green infrastructure) ซึ่งเป็น

ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีทุกคนมามารถเข้าถึง ส่งผลกระทบ

ด้านบวกตอ่ประชากรในพื้นท่ีท้ังทางด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนื 
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 ภาพ สภาพปัจจุบันพืน้ท่ีธรรมชาติและพืน้ท่ีเกษตรก าลังจะเปลี่ยนเป็นเมอืง                        

ที่มา: http://www.clemson.edu/ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย สร้างแนวทางการลดความรุนแรงของปัญหาด้านการระบายน้ าหลากจาก

พายุฝนท่ีมีความเหมาะสม และสามารถปรับใช้กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยได้ วางแผนและ

การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของปัญหาด้านการระบายน้ าหลากจากพายุฝนในระดับครัวเรือนจนถึงระดับ

ผังเมือง เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการระบายน้ าหลากจากพายุฝนด้วยระบบโครงสร้าง

พื้นฐานสีเขียวแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่นชุมชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาดา้นการระบายน้ าฝน 
 

วิธีการศึกษา  

 วิธีการด าเนินการวิจัย 

การทบทวนเอกสาร ได้แก่การศึกษาเอกสารรายงานสิ่งตีพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนในเขตพื้นท่ี

วจิัย ศกึษาข้อมูลด้านกายภาพของพื้นท่ีใช้วธีิส ารวจภาคสนามและบันทึกภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน เพื่อน าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบแผนท่ี ท าการจัดกิจกรรมระดมสมอง การสัมภาษณ์ ผู้ท่ีมีผลต่อการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งมีท้ังประชาชน 

เจ้าของอาคาร เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ี

บนพื้นฐานจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน แล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล 

องค์ประกอบและกระบวนการจัดการภูมทัิศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ใช้วธีิการแบ่งประเภทข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลและ

การเปรียบเทียบข้อมูลจากการส ารวจ และท าการออกแบบวางแผนพัฒนาพืน้ท่ีตามความตอ้งการของชุมชน 

ขั้นวางแผนค้นคว้าเอกสาร  การศกึษาภาคเอกสาร ต ารา งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติท่ี

ดีเพื่อน ามาปรับใช้กับการท างานร่วมกับชุมชน ค้นหาฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเช่น แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแผนท่ีแสดง

แนวเขตท่ีดินและประเภทท่ีดินเพื่อหาพื้นท่ีส่วนกลางท่ีสามารถสร้างเป็นพื้นท่ีสีเขียวให้ให้เพียงพอต่อประชากรท่ี

เพิ่มขึ้นในชุมชนเมือง ศึกษานโยบายผังเมือง ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา กฎหมายข้อก าหนดต่าง  ๆ ของพื้นท่ีในแต่ละ

บริเวณ เพื่อน ามาจัดการวางแผนออกแบบสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนต่อนโยบายและข้อบังคับต่าง  ๆ ในานการ

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานข้อก าหนดตา่ง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาเมืองสู่ชุมชนท่ี

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น พื้นท่ีสีเขียวต่อจ านวนประชากร พื้นท่ีจอดรถต่อจ านวนครัวเรือนท่ีพักอาศัย มาตรฐาน

ข้อก าหนดส าหรับถนนน และทางเท้าท่ีเอื้อต่อผู้พิการเป็นต้น ศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีและของตัวอย่างการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง เพื่อน ามาปรับใช้กับพื้นท่ีวิจัย ลงพื้นท่ีส ารวจเพื่อศึกษาต้นเหตุของปัญหาท่ีแท้จริง โดย
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ท างานร่วมกับองคก์รในชุมชนอยา่งใกล้ชิด และจัดท าแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมปัญหาและจัดล าดับความส าคัญเพ่ือ

ประกอบในการพัฒนา รวมท้ังจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการพัฒนาพื้นท่ี จากความตอ้งการของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใน

พื้นท่ี จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลมาจัดเรียงหมวดหมู่ และน ามาวิเคราะห์รวมกัน

เพื่อสรุปปัญหาท่ีแท้จริงและประเมนิความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ จัดล าดับความส าคัญและเชื่อมโยง

ปัญหาจากฐานข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ สรุปผลออกมาเป็นเกณฑ์ และข้อก าหนดในการออกแบบวางแผน

ด้านภูมิทัศน์ และน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์แล้วเชื่อโยงกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาสาธารณูปโภคให้รองรับการขยายตัวของเมอืง 

ขั้นสังเคราะห์และบูรณาการ ด าเนินการออกแบบพื้นท่ีสาธารณะในเมืองต าแหน่งต่าง ๆ จากเกณฑ์และ

ข้อจ ากัดในแต่ละพื้นท่ี โดยใช้ฐานความรู้ด้านภูมิสถาปัตยกรรมสร้างต้นแบบการพัฒนาในแต่ละพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหา

ของชุมชนเมือง โดยมีตัวแทนชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ีร่วมให้ค าปรึกษาในการออกแบบอย่างใกล้ชิดน าผลการ

ออกแบบน าเสนอตอ่ตัวแทนคนในชุมชน พรอ้มรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปใชส้ าหรับการวางแนวทางในการพัฒนาภูมิ

ทัศน์ในพื้นท่ี บูรณาการกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีเมืองท่ีตนเองอาศัยอยู่ และน าเสนอข้อมูลและแนวทางแนวทางภูมิ

สถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหาการใช้พื้นท่ีสาธารณะ ในเขตชุมชนเมืองกรณีศึกษาเทศบาลต าบลแม่กา จัดท าแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อผลักดันให้เกิดการวางแผนเตรียมรับการขยายตัวของเมืองและ

เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดขีึน้ 
 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

ผลการศึกษา  

โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) 

คือพื้นท่ีสีเขียวท่ีได้รับการออกแบบและจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดา้นการปกป้องระบบนเิวศและใชส้อย

ระบบนิเวศ  ท้ังในพื้นท่ีตัวเมืองและพื้นท่ีชนบทคือการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ให้ดีขึ้น  โดยการสร้างให้มีพื้นท่ีเพื่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีอยู่อาศัยและที่ท างานของผู้คน โดยสร้างพื้นท่ีสีเขียวนี้

ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการเชื่อมโยงพื้นท่ีธรรมชาตใิห้สัตวน์อ้ยใหญ่ได้พ่ึงพงิองิอาศัยได้ ซึ่งพื้นท่ีนี้ยัง

สามารถปกป้องผลกระทบท่ีจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติตา่ง ๆ เช่น ภัยท่ีเกิด
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จากน้ าหลากจากพายุฝน การกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน โดยใช้วิธีการพัฒนาอย่างบูรณาการมากขึ้น เพื่อการใช้

พื้นท่ีท่ีมีจ ากัดอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพืน้ท่ีโดยรอบให้มากที่สุด 

การลดพื้นผิวพื้นท่ีดาดแข็ง ลดพื้นท่ีการเปิดหน้าดินท้ิงไว้ โดยใช้วัสดุพืชพรรณหรือพืชคลุมดินเข้ามาแทนท่ี  

หรือปล่อยให้พืชท้องถิ่นปกคลุมพื้นท่ีไวเ้พื่อช่วยในการดูดซับน้ าฝนป้องกันการเซาะพังทลายของหน้าดิน และลดการ

เกิดฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเปิดหน้าดนิท้ิงไวโ้ดยไม่ท ากิจกรรมใด ๆ 

จัดท าระบบหน่วงน้ าและเก็บกักน้ าเพื่อลดความรุณแรงและปริมาณของน้ าหลากจากพายุฝนด้วย

องคป์ระกอบทางภูมทัิศน์ต่าง ๆ เชน่ พื้นท่ีสวนในบ้าน สวนหลังคา บ่อเก็บกักน้ าฝนใต้ดนิ หรือถังเก็บกักน้ า 

เพิ่มปริมาณของน้ าใต้ดินด้วยการสร้างพื้นผิวของท่ีดินให้สามารถดูดซับน้ าและซึมลงไปยังพื้นดินได้ เช่นการ

สร้างพื้นผิวแบบรุพรุน การท าบซ่ึมน้ า บ่น้ าและคูน้ า 

 

ภาพที ่2  ความรุนแรงของน้ าหลากจากพายุฝนและพืน้ท่ีการเก็บกักน้ า 

ตาราทีง่ 1  เกณฑใ์นการแกปั้ญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาการระบายน้ าหลากจากพายุฝน 

 พื้นท่ี เกณฑ์ในการแก้ปัญหา วธิีการและแนวทาง 

1. ด้านผังเมือง พืน้ที่สาธารณะเพื่อการนันทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อม ก าหนดเขตพืน้ที่เพื่อหน่วงน้ าในปริมาณที่

เหมาะสมกับพื้นที่เมือง เพื่อลดปัญหาที่

เกิดจากน้ าหลากจากพายุฝนในพื้นที่ท้าย

น้ า 

2. การจัดการพื้นที่บริเวณอาคาร

อาคาร 

สัดส่วนของพื้นที่ว่างที่เป็นพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่อาคารปก

คลุมผิวดิน เป็นความสามารถในการลดปัญหาน้ าหลาก

จากพายุฝน 

การใช้กฎหมายควบคุมการสร้างอาคาร

ในเขตพื้นที่เมืองเพื่อให้พื้นที่ว่างของเนื้อ

ที่อาคารมีพืน้ที่สีเขียวเพิ่มขึน้ 

3. การออกแบบระบบระบายน้ า การเปลี่ยนแนวคิดในการระบายน้ าจากการระบายน้ า

ออกนอกพื้นที่ให้เร็วที่สุด เป็นการหน่วงน้ าในพื้นที่ก่อน

การระบาย 

การหน่วงน้ า ชะลอการไหลของน้ าผิวดิน 

4. การจัดการพืน้ที่เปิดหน้าดินทิง้ไว้ 

ห รือก ารมี พื้ น ที่ ด าษ แ ข็ ง ใน

บรเิวณกว้าง 

ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาการการไม่ใช้ประโยชน์พื้นที่ หรือ

การปล่อยพืน้ที่ไว้ด้วยการเปิดหน้าดินทิง้ไว้ซึ่งสรา้งให้เกิด

ปัญหาเร่ืองของน้ าผิวดินระยายออกจากพื้นที่อย่าง

รวดเร็ว สรา้งปัญหาของพืน้ที่โดยรอบและพืน้ที่ท้ายน้ า 

ก า รจั ด ก า ร พื้ น ที่ เปิ ด โล่ ง แ ล ะท า

ข้อก าหนดในการป้องกันปัญหาที่ เกิด

จากพืน้ที่รับน้ า 

 



2609 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2 น าเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาด้านการระบายน้ าหลากจากพายุฝนไปปรับใช้กับการ

วางแผนและการออกแบบเพื่อแกปั้ญหาในระดับครัวเรือนจนถึงระดับผังเมอืง 

 เกณฑ์ การลงมอืปฏิบัติ เทคนิคท่ีใช้ 

1. ครัวเรือน สรา้งพืน้ที่หน่วงน้ าและเก็บกักน้ าในพืน้ที่บ้าน -ออกแบบอาคารให้มีสวนหลังคาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่

สีเขียว และพืน้ที่หน่วงน้ า 

2. ชุมชน สรา้งพืน้ที่หน่วงน้ าในพืน้ที่สาธารณะบรเิวณ

ต้นน้ า ระบบจัดการการระบายน้ าในพืน้ที่

ปลายน้ า เทศบัญญัติ ข้อตกลง กฎหมาย 

ผังเมือง อัตราส่วนพืน้ทีห่น่วงน้ า พื้นที่สีเขียว 

-พืน้ที่เกาะกลางถนน สร้างทางระบายน้ าด้วยเกาะ

กลางทีส่ามารถเก็บกกัน้ าได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะ

ระบายสู่ทางระบายน้ าหลักในพื้นที ่

-พืน้ที่ลานจอดรถลานอเนกประสงคใ์ชพ้ืน้ผิวแบบรูพรุน

ที่น้ าสามารถซึมลงใตด้ินได ้

3. ภูมิภาค พืน้ที่หน่วงน้ า โครงสรา้งแก้มลิง -ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียวลุ่มต่ าขนาดใหญ่เป็นพื้นที่

รวบรวมน้ าในพื้นที่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และลดความ

รุณแรงของการไหลของน้ าหลากจากพายุฝน และเป็น 

สถาที่ที่ดีต่อระบบนิเวศสามรถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจได ้

 

แนวทางภูมสิถาปัตยกรรมในการการกักเก็บน้ าฝนเพื่อแกป้ัญหาน้ าหลากจากพายุฝน 

เราจะเห็นว่าน้ าฝนท่ีตกในพื้นท่ีเมืองจะสูญเสียไปกับการไหลไปตามพื้นดินมาก และมีการซึมลงใต้ดินใน

ปริมาณท่ีนอ้ยกว่า ท าให้เราสูญเสียน้ าที่ไหลจากที่สูงไปยังท่ีต่ าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์มากกว่าพื้นท่ีเกษตร  ท าให้สังคม

เมอืงต้องใชพ้ลังงานมากในการน าน้ าที่สูญเสียไปกลับมาใช้งานใหม่ท้ังโดยระบบประปา ระบบป๊ัมน้ า ระบบท่อ และอีก

หลาย ๆ ทรัพยากรท่ีต้องใช้เพื่อให้มีน้ ามาใช้งาน การเก็บท่ีผิวดินเป็นวิธีการแรก ๆ ท่ีเราจะนึกถึง เช่น สระน้ า  

แต่วิธีการนี้จะมอีัตราการระเหยของน้ าสูง  ท าให้ระยะเวลาที่เราจะกักน้ าไวใ้นท่ีดินของเราจะสั้นกว่า  ส่วนการขุดบ่อ 

หรือขุดน้ าบาดาลมาใช้เป็นการเบียดเบียนธรรมชาติ เพราะเรานอกจากไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ า   

เรากลับไปเอาน้ าท่ีธรรมชาติเก็บรักษาไว้มาใช้งาน  ดังนั้นการเก็บน้ าไว้ใต้ดินไว้ในท่ีดินจึงมีความส าคัญ เพราะน้ าท่ี

เก็บไว้ในใตด้ินจะสามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์ ถึงหลายเดอืนหลังจากที่ฝนตก  เราจะเห็นวา่พื้นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ซึ่งมี

น้ าซึมลงใต้ดนิ ปริมาณมากจึงมนี้ าใตด้ินไวเ้ลีย้งต้นไมใ้ห้เขียวตลอดหนา้แล้งๆ ส าหรับภูมอิากาศในประเทศไทย  ซึ่งจะ

มีฝนทิ้งช่วงในฤดูหนาว และฤดูร้อน และ 60% ของฝนจะไปตกเฉพาะช่วงฤดูฝน  จึงสมควรใช้กลยุทธ์การเพิ่มการ

จัดเก็บน้ าไวใ้ตด้ิน เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองน้ าในหน้าแล้ง ด้วยการการปลูกต้นไมแ้บบผสมผสานเป็นวธีิการนงึท่ีจะช่วยการ

สูญเสียของน้ า และเพิ่มการจัดเก็บน้ าไว้ใต้ดินได้ น้ าท่ีซึมลงดินจะถูกดูดซึมเข้าไปใช้ในต้นไม้ท าให้ล าต้นและใบของ

ตน้ไม้ท าหนา้ที่เสมือนท่ีเก็บน้ าเพ่ิมเติมจากการเก็บน้ าไวใ้ตด้ิน (ประมาณ 5-15% ของน้ าหนักตน้ไม้คือน้ า) น้ าส่วนเกิน

ท่ีอยูใ่กล้ ๆ รากจะถูกเก็บได้มากกว่าดินธรรมดา  โดยจะถูกอุ้มไวเ้ป็นเหมอืนเจลใกล ้ๆ ราก  ท าให้อุ้มน้ าได้ดีกวา่ดินท่ี

ไมม่ตี้นไม้เลยและตน้ไม้ท่ีมีระบบรากลึก จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ าที่ซึมลึกลงไปใต้ดิน (deep infiltration) ซึ่งน้ าที่เก็บอยู่ใต้

ดินจะสามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนก่อนจะหมดไป ร่มเงาจากใบไม้ และคุณสมบัติอุ้มน้ าของกิ่ง/ใบ ไม ้

จะช่วยลดอัตราการระเหยของน้ าจากความร้อนของแสงแดด หรือลม ใบไม้ท่ีร่วงมาปกคลุมพื้นดินจะช่วยสร้าง

ฮิวมัส  ซึ่งดินท่ีมฮีิวมัสมากจะอุม้น้ าได้ดีกว่าดินท่ีมีอนิทรียว์ัตถุ เมื่อฝนตกจะกระทบกับใบไม้ก่อนจะค่อย ๆ ไหลลงดิน 

ท าให้แรงของน้ าท่ีกระทบกับพื้นดินลดลง  ท าให้ดินมีความแน่นน้อยกว่าดินท่ีไม่มีต้นไม้คลุมอยู่  เมื่อดินมีความโปร่ง
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มากก็จะท าให้น้ าซึมลงใต้ดินได้มากขึน้ยังมีคุณสมบัตทิางวทิยาศาสตร์อกีมากท่ีอธิบายได้วา่ตน้ไม้ชว่ยลดการสูญเสีย

ของน้ าได้อย่างไร  จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีเราจะต้องปลูกต้นไม้ไว้หลากหลาย แต่นอกเหนือจาการปลูกต้นไม้แล้วยังมี

เครื่องมืออื่น ๆ ท่ีเราจะชว่ยเร่งการท างานตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณการจัดเก็บน้ าไวใ้ตด้ิน คือวธีิการท าร่องชะลอ

น้ า (swale) จะช่วยน าน้ าท่ีไหลผิวดิน (runoff water) และส่งน้ าให้ซึมลงใต้ดิน  ชว่ยท าให้พืชเจริญงอกงาม และลดการ

ชะล้างหน้าดินท าให้น้ าไหลช้าท่ีสุดโดยขุดร่องท่ีมีระดับเท่ากันเพื่อให้น้ ามีเวลาในการซึมลงใต้ดิน ถ้าน้ าฝนตกมากจน

น้ าล้นร่องให้ไหลไปยังร่องชะลอน้ าถัดไป  การสร้างบ้านภายใตร่้มเงาไม้ในประเทศท่ีมลีักษณะอากาศแบบทะเลทราย 

ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้ถงึ 20% การออกแบบหลังคาของอาคารให้ถ่ายเทน้ าฝนไป

ยังพื้นท่ีท่ีออกแบบไว้เพื่อกักเก็บน้ า สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการท าชลประทานการท าเกษตรกรรมแบบ

ผสมผสาน ให้ใกล้เคียงกับภาวะจรงิตามธรรมชาตขิองพืชและสัตว์ การจัดโซนนิ่งแบบผสมระหว่างเขตการค้ากับเขตท่ี

อยู่อาศัย เพื่อไม่ให้รบกวนพื้นท่ีสีเขียวการจัดเขตส าหรับการอยูอ่าศัย การจับจ่าย การท างาน และการใชเ้วลาวา่ง ให้

อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อลดการเดินทางด้วยรถยนต์ตลอดจนการวางแผนให้ชุมชนชานเมืองสามารถติดต่อกับกลุ่ม

เกษตรกรนอกเมอืงได้มากขึน้ เพื่อพัฒนาความยั่งยืนของชุมชน 
  

วิจารณ์และสรุปผล  
ประเด็นด้านคุณภาพน้ า ในพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบการระบายน้ าท่ีดีเมื่อน้ าฝนไหลรวมกับน้ าเสียนอกจากจะเป็น

การเสียโอกาสในการใชท้รัพยากรน้ าจากธรรมชาติให้คุ้มค่าแล้วยังเป็นการเพิ่มปริมาณของน้ าเสียและเกิดผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท้ายน้ า เป็นเพิ่มภาระให้กับการบ าบัดและก าจัดน้ าเสีย ผลการศึกษาพบว่าในพื้นท่ียัง

ขาดระบบจัดการน้ าฝน น้ าเสียจากครัวเรือนได้ไหลลงสู่ 

ประเด็นด้านความรุนแรงจากน้ าไหลหลากจากพายุฝน น้ าฝนท่ีไหลลงจากท่ีสูงในปริมาณมากก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่สภาพภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายให้กับพื้นท่ีต้นน้ าอาจก่อให้เกิดการพังทลายของ

หน้าดินเกิดโคลนถล่ม ส่วนพื้นท่ีท้ายน้ าอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันและเกิดดินตะกอนทับถมให้ล าน้ าตื้นเขิน ซึ่งท าให้เกิด

ภาวะความเสี่ยงในชุมชนท่ีไม่ได้มีระบบการรับมือในเร่ืองของน้ าไหลหลากจากพายุฝน โดยมีปัจจัยด้านของสภาวะ

อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อการลดความเสี่ยงของน้ าหลาก

จากพายุฝน น ามาปรับใช้กับการออกแบบวางผังทางสถาปัตยกรรมจนกระท่ังนโยบายด้านการผังเมืองเพื่อแก้ปัญหา

และเตรียมรับมืออย่างเป็นระบบและลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดในพื้นท่ีได้ และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการระบายน้ า

หลากจากพายุฝนด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ซึ่งโครงสร้างนี้คือระบบท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นท่ีสี

เขียวซึ่งรวมถึงพื้นท่ีธรรมชาติ พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีของเอกชนและพื้นท่ีอนุรักษ์ ระบบนี้เป็นการวางแผนจัด  

การทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสง่ผลกระทบด้านบวกตอ่ประชากรในพื้นท่ีท้ังทางด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โดยมีแนวคิดท่ีว่าสิ่งแวดล้อมท่ีดีคือปัจจัยขั้นพื้นท่ีท่ีทุกคนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงได้เป็นระบบสาธารณูปโภคสีเขียว ท่ี

ตอบสนองตอ่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนืของเมอืงและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีติของคนในพื้นท่ี  
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวจิัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและ

ได้ด าเนินนโยบายดา้นนี้อยา่งเขม้แข็งโดยสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชน

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

เอกสารอ้างอิง  
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ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 

Agro-Tourism Potential by Local Community Groups East-Lanna 
 

ประกอบศริ ิภักดีพินิจ1 และ ปานณนาถ ศักดิ์ศิรคิุณ2* 

Prakobsiri Pakdeepinit1 and Pannanat Saksirikhun2*  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เชียงราย 

พะเยา แพร่ น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อน าไปสู่การออกแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชน ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการท่องเท่ียวในชุมชน และใชก้ารส ารวจศักยภาพทางการท่องเท่ียว การประเมนิศักยภาพทางการท่องเท่ียว การ

สัมภาษณ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ท้ังนี้ จากการศึกษาพบ

ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชงิเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก คือ บ้านทุ่งศรี ต าบลทุ่ง

ศรี อ าเภอร้องกวาง และบ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมืองแพร่ พื้นท่ีจังหวัดน่าน พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับดีมาก คือ บ้านหนองเต่า ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง และบ้านดงป่าสัก ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง พื้นท่ี

จังหวัดเชยีงราย พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม คือ บ้านแม่สาด ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง และบ้านเมอืงรวง 

ต าบลแมก่รณ์ อ าเภอเมือง พื้นท่ีจังหวัดพะเยา พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก คือ บ้านหนองหล่ม ต าบลหนอง

หล่ม อ าเภอดอกค าใต้ และบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง และจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียว

ชุมชนท่องเท่ียวเกษตร พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ค าส าคัญ:   การท่องเท่ียวเชงิเกษตร, ศักยภาพ, กิจกรรมการท่องเท่ียว  
 

Abstract  

 Independent Study of Agro-tourism potential by local community groups Lanna of East in case of 

Chaing-Rai, Phayao, Phrae,and Nan which the aim was to explore the potential of agro-tourism, and to lead 

the model activities to suit agro-tourism local. The main contributors were the leaders of community, those who 

involved in tourism and to explore the potential of tourism, the assessing the potential of tourism, Interview, 

Brainstorming in Tourism activities designed to provide of tourism. The study of Agro-tourism potential by local 

community groups Lanna of East as Phrae which the standard was very respectable level as Ban Thung Si, 

Rong Kwang, Phrae and Ban Na Khu Ha, Suan Khuean, Phrae. Nan which the agro-tourism benchmark level 

                                           
1 วิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 การท่องเที่ยวและการบรกิาร คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงล้านนา ล าปาง จังหวัดล าปาง 52000 
1 Tourism, School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 Tourism and Hospitality, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna 

Lampang, Lampang Province 52000 
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was very good as Ban Nong Tao, Muang Tuet and Ban Dong Pa Sak, Fai Kaeo, Phu Phiang, Nan. Chiang Rai 

was the agro-tourism standard excellent level as Ban Mae sad, Mae Kon, Mueang and Ban Mueang Rung, Mae 

Kon, Mueang. Phayao was the agro-tourism standard excellent level as Ban Nong Lum, Nong Lom, Dok 

Khamtai and, Ban Rong Hai, Mae Sai, Mueang Phayao. And the assessing the potential of tourism community 

and Agro - tourism agriculture standardized. 
 

Keywords:   Agro-tourism,  Potential, Tourism activities 
 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีฐานการผลิตทางการเกษตรเพื่อสง่ออกเป็นจ านวนมาก ท้ังนี้ ประเทศ

ไทยพบรูปแบบการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย มีองค์ความรู้ท่ีหยั่งรากลึกมายาวนาน พบแหลง่เกษตรขนาดเล็ก ขนาด

กลาง  หรือขนาดใหญ่ ความหลากหลายดังกล่าวสามารถสร้างความดึงดูดใจและความน่าประทับใจ และจากความ

หลากหลายในรูปแบบการเกษตรของประเทศไทย ความต้องการเข้าสู่การรองรับการท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงเกษตร ท าให้เกษตรกรได้เร่ิมพัฒนาสวนเกษตรสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับมาตรฐาน (กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา. 2557) ปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ัง

ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่งการท่องเท่ียวดังกล่าวสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่ีเป็น

เจ้าของแหล่งท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเท่ียวกับคนในชุมชน 

ภายใต้การท ากิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนี้การน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาบูรณาการ

และจัดรูปแบบทางการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีส ร้างสรรค์ อีกท้ังเพื่อให้

นักท่องเท่ียวมีความสนใจ และอยากเดินทางมาท่องเท่ียว โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นน้ันต้องเป็นกิจกรรมท่ีเกิดการพักผ่อน

หยอ่นใจ ได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง (Paresh V. Joshi&Milind B. Bhujbal, 2012) 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ได้กล่าวถึงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ประกอบด้วยพืน้ท่ี จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดนา่น ในประเด็นความต้องการของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ด้านการท่องเท่ียวท่ีพบว่ายังขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหมท่ี่ดึงดูดหรือจูงใจให้

นักท่องเท่ียวเข้ามาพ านักในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์,2561) และจากความส าคัญของรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตามท่ี คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ได้กล่าวว่า 

ความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรมีความส าคัญต่อประเทศและชุมชนในท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจท่ีสามารถ

ก่อให้เกิดรายได้ การกระจายเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น  การสร้างงานสร้างอาชพี กระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าทรัพยากรมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีต่อสังคม อาทิ ช่วยท าให้ เกษตรกรเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการอนุรักษฟ์ืนฟูวัฒนธรรมทางการเกษตร ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรให้มีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร,2559) ดังนั้น จึงได้เล็งเห็น

ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน ให้มีความโดด

เด่น โดยน าต้นทุนทางด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตร มาเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อเป็นจุดดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียว อันเป็น

การพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม พัฒนากิจกรรมท่ีก่อให้ เกิดการเรียนรู้ด้าน

การเกษตรและวิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี โดยน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาเพิ่มมูลค่าสร้างประโยชน์ สร้าง

รายได้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษร์วบคู่กับการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความย่ังยนืตลอดไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตรในพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา เชยีงราย แพร่ และนา่น 

2. เพื่อออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

เชยีงราย แพร่ และนา่น 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้เก็บข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งก าเนิดข้อมูลโดยตรง 

การสัมภาษณ์ การส ารวจ การประเมินศักยภาพทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น  

ด้านการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร และข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจาก

เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ได้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าในชุมชน และเกษตรกรท่ีมี

ความสนใจทางด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ี เป็นการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

ส าหรับพื้นท่ีในการศึกษาคร้ังนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนตามเกณฑ์ 5 ด้าน ดังนี้ (กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา. 2557) 

 1. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) คือ ชุมชนมีวิถีชีวิตการเกษตรท่ีโดดเด่น พบความ

หลากหลายและน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวทางด้านธรรมชาติ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) และด้านศิลปวัฒนธรรม 

(มนุษยส์ร้างขึน้) ในพืน้ท่ีชุมชน รวมถึงพืน้ท่ีใกล้เคียง อันสามารถพัฒนาไปสู่เส้นทางเช่ือมโยงได้ 

 2. ด้านการเข้าถึงสถานท่ี (Accessibility) คือ ชุมชนมีการคมนาคมขนส่ง มีพาหนะผ่านเข้าออกได้อย่าง

สะดวก มีป้ายบอกทาง แผนท่ีการเข้าถึงชุมชน มีเส้นทางการเข้าถึงหลากหลาย ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลการ

ท่องเท่ียวของพื้นท่ี 

 3. ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) คือ ชุมชนมีจ านวนกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อันเป็น

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงชุมชนมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวเกษตรท่ีน่าสนใจ 

สามารถพัฒนาน าไปสูก่ิจกรรมท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการเรียน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์แกน่ักท่องเท่ียวได้ 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) คือ ชุมชนมีการให้บริการทางด้านท่ีพัก ร้านอาหาร รา้นขายของ

ท่ีระลึกให้นักท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรได้ รวมถึงมีศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ส าหรับ

ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว ตลอดจนชุมชนมีความพร้อมของ โรงพยาบาล ธนาคาร สถานี

ต ารวจ ไปรษณีย์ โทรคมนาคม อื่น ๆ 

 5. การบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว (Tourism Management) คือ ชุมชนมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  

มสีภาพภูมทัิศนส์วยงาม ตลอดจนพื้นท่ีมคีวามปลอดภัย รวมถึงมีการจัดตั้งชมรมหรือคณะกรรมการส าหรับดูแลด้าน

การเกษตรหรือการท่องเท่ียว และยังมบีริการด้านการท่องเท่ียวในลักษณะแพ็คเกจ ที่มลีักษณะน าเสนอเมนูตลอดท้ัง

ปี  หรือแพ็คเกจท่ีจัดขึน้เฉพาะช่วง ตลอดจนรองรับการศึกษาดูงานของกลุม่ผู้ท่ีสนใจด้านการเกษตร 

จากเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสามารถคัดเลือกพื้นท่ีศึกษาวิจัย จังหวัดแพร่ คือ บ้านทุ่งศรี ต าบลทุ่งศรี 

อ าเภอร้องกวาง และบ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมืองแพร่ พื้นท่ีจังหวัดน่าน คือ บ้านหนองเต่า ต าบลมว่งตึ๊ด 

อ าเภอภูเพียง และบ้านดงป่าสัก ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย คือ บ้านแม่สาด ต าบลแม่กรณ์ 
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อ าเภอเมือง และบ้านเมืองรวง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง พื้นท่ีจังหวัดพะเยา คือ บ้านหนองหล่ม ต าบลหนองหล่ม 

อ าเภอดอกค าใต ้และบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง 

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาแบบประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร ได้น า

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบ

ถูกก าหนดให้มีความส าคัญเท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากัน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attractions) 

20 คะแนน ด้านการเข้าถึงสถานท่ี (Accessibility) 20 คะแนน ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) 20 คะแนน  

ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) 20 คะแนน  และ การบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว (Tourism 

Management) 20 คะแนน รวมท้ังสิ้น 100 คะแนน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2557) 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ ตีความ หาข้อสรุป ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา รวมท้ัง ได้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชงิเกษตร ดังนี้ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีเยี่ยม มีคะแนนรวมต้ังแต่ 81 คะแนนขึ้นไป 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดีมาก มคีะแนนรวมต้ังแต่ 71-80 คะแนนขึน้ไป 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี มีคะแนนรวมต้ังแต่ 61-70 คะแนนขึน้ไป 

ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีคะแนนรวมต่ ากว่า 61 คะแนนลงมา 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน 

 จากเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนดังกล่าว สามารถเลอืกพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

เพื่อน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้ และจากการสัมภาษณ์ 

การส ารวจ การประเมินศักยภาพ พบศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ 

และนา่น ได้ดังนี้ 

พื้นที่จังหวัดแพร่  

บ้านทุ่งศรี ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง พบเกษตรอนิทรียช์ุมชนต้นแบบของอ าเภอร้องกวาง ท่ีมีการบริหาร

จัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและภูมปัิญญา รวมถึงมีวถิีชวีิตและภูมปัิญญาเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมท่ีหลากหลาย 

ชุมชนมีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง และจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ได้ 18.00 คะแนน รองลงมา คือ  

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้ 17.50 คะแนน ด้านการเข้าถึงสถานท่ี ได้ 16.00 คะแนน การบริหารจัดการทาง  

การท่องเท่ียว ได้ 11.17 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ 9.33 คะแนน รวมได้ 72 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

บ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมืองแพร่ พบแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของประเทศไทย ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิต

สัมพันธ์กับผืนน้ า ผืนป่า พบภูมิปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาติและการเกษตร พบความโดดเด่นทางด้านการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีศักยภาพ

ทางการท่องเท่ียวในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ได้ 20.00 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงสถานท่ี  

ได้ 18.50 คะแนน ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ได้ 18.00 คะแนน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ 11.50 คะแนน 

และการบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 10.00 คะแนน รวมได้ 78 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยูใ่น

ระดับดีมาก 
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พื้นที่จังหวัดน่าน 

บ้านหนองเตา่ ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง พบชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ พบส่วนใหญ่ท าอาชีพท าไร่ ท านา 

และกสิกรรม รวมถึงความหลากหลายของการปลูกดอกไม้ พืช ผัก และผลไม้ ท่ีมีความหลากหลาย  และจากการ

ประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร  ศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ได้ 20.00 คะแนน รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้ 17.50 คะแนนด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ได้ 16.17 คะแนน ด้านการเข้าถึงสถานท่ี ได้ 15.17 คะแนน และการบริหารจัดการทางการ

ท่องเท่ียว ได้ 10.00 คะแนน รวมได้ 78.83 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

บ้านดงป่าสัก ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง ชุมชนลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร รายล้อมด้วยภูเขาท้ังสี่

ด้าน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พบชีววิถีเกษตรท่ีมีความน่าสนใจ และจากการประเมินศักยภาพ

ด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร มศีักยภาพทางการท่องเท่ียวในดา้นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวมาก

ท่ีสุด ได้ 20.00 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงสถานท่ี ได้ 15.33 คะแนน ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้ 15.00 

คะแนน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ 11.83 คะแนน และการบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 10.00 คะแนน 

รวมได้ 72.17 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

พื้นทีจั่งหวัดเชียงราย 

บ้านแม่สาด ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง พบวิถีชีวิตชุมชนเกษตร พบการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์อย่าง

หลากหลาย ชุมชนมีโอกาสในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในพื้นท่ี  และจากการประเมิน

ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว และด้านกจิกรรมการท่องเท่ียว มากที่สุด ได้ 20.00 คะแนน รองลงมา คือ ดา้นการเข้าถึงสถานท่ี ได้ 19.67 

คะแนน การบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 15.00 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ 14.00 คะแนน 

รวมได้ 88.67 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

บ้านเมอืงรวง ต าบลแมก่รณ ์อ าเภอเมอืง  ชุมชนท่ีมีการด าเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มกีาร

ส่งเสริมทางการเกษตรปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และจากการประเมิน

ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียว และด้านกจิกรรมการท่องเท่ียว มากที่สุด ได้ 20.00 คะแนน รองลงมา คือ ดา้นการเข้าถึงสถานท่ี ได้ 19.67 

คะแนน การบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 15.00 คะแนน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ 14.00 คะแนน 

รวมได้ 91.50 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

พื้นที่จังหวัดพะเยา 

บ้านหนองหลม่ ต าบลหนองหลม่ อ าเภอดอกค าใต้ ชุมชนป่าตน้น้ า พบความโดดเด่นทางด้านภูมปัิญญา ด้าน

สมุนไพรท่ีหลากหลาย ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาสู่ชุมชนการท่องเที่ยว และจากการประเมนิศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว และด้าน

การเข้าถึงสถานท่ีมากท่ีสุด ได้ 17.00 คะแนน รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้ 15.00 คะแนน ด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ได้ 12.00 คะแนน และการบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 10.00 คะแนน รวมได้ 71.00 

คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

บ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับกว๊านพะเยาท่ีท าการเกษตรปลอดสาร

ภายในชุมชน และการรวมกลุ่มของชุมชนท่ีเข้มแข็งและจากการประเมินศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชน

ท่องเท่ียวเชงิเกษตร มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวในด้านการเข้าถึงสถานท่ีมากท่ีสุด ได้ 18.50 คะแนน รองลงมา คือ 
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ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ได้ 18.00 คะแนน ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้ 12.50 คะแนน ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก ได้ 11.17 คะแนน และการบริหารจัดการทางการท่องเท่ียว ได้ 10.00 คะแนน รวมได้ 70.17 คะแนน ซึ่ง

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมกับพื้นที่ท่องเที่ยวเชงิเกษตร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย 

แพร่ และน่าน 

ในการออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

เชียงราย แพร่ และน่าน ได้พิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ตามกรอบแนวคิด

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) การพัฒนากิจกรรมท่ีอยู่บน

ฐานภูมิปัญญา ท่ีเป็นเอกลักษณ์ และหรืออัตลักษณ์ของชุมชนอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ 2) การพัฒนากิจกรรมให้

เหมาะสมกับฤดูกาล 3)การพัฒนากิจกรรมท่ีเน้นการเพิ่มมูลค่า ก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน 4) การ

พัฒนากิจกรรมท่ีชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม การตระหนัก หวงแหน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการ

ท่องเท่ียว ซึ่งจากการจัดประชุมร่วมออกแบบกิจกรรมกับคนในพื้นท่ี พบความต้องการของชุมชน ในการน าเสนอ

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่น จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้  

บ้านทุ่งศรี ต าบลทุ่งศรี อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

1. การเลี้ยงไส้เดือน 

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ เทคนิคเล้ียงไส้เดอืน องค์ความรู้ดา้นการเกษตรในการปรับโครงสร้าง สภาพดินให้

ดีขึ้น ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ชุมชนได้น ามูลไส้เดือนท าเป็นปุ๋ย เพื่อใชใ้นการเกษตรครัวเรือนบ ารุงพชืผักสวนครัว

ให้ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางชุมชนบ้านทุ่งศรี ได้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งธนาคาร

ไส้เดือนขึ้น และยังน ามาต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ซึ่งพัฒนาเป็นกิจกรรมสปาไส้เดือน  

อันเป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่นของชุมชน ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว อาทิ สปาไส้เดอืนเท้า สปาไส้เดอืนตัว  

2. การปลูกองุ่น และเมล่อน 

การปลูกองุ่นและเมล่อนปลอดสารพิษในโรงเรือน ณ ฟาร์มสเตย์บ้านทุ่งศรี นักท่องเท่ียวสามารถศึกษา

เรียนรู้ เทคนิควิธีการปลูกองุ่นและเมล่อนปลอดสารพิษ รวมถึง กิจกรรมการเก็บองุ่นและเมลอ่น เพื่อน ากลับเป็นของ

ฝากได้ อีกท้ัง ชุมชนสามารถออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยให้นักท่องเท่ียวน าองุ่นและเมล่อนจากโรงเรือน 

น ามาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ สลัดผลไม้ หรือการท าน้ าผลไม้สดเพื่อสุ ขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  

ทางชุมชนควรเตรียมผู้ให้ข้อมูล หรือนักสื่อความหมายของชุมชน ในการแนะน าวิธีการเก็บองุ่นและเมล่อน และ  

แจ้งรายละเอยีด ข้อตกลงในการเก็บผลผลิตท่ีชัดเจน 

3. การประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ 

การประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมท่ีให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนการประดิษฐ์ 

ของใช้เป็นการน าวัสดุท่ีเหลือใช้ น ากลับมาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้อีกคร้ัง อาทิ เสื่อ ตะกร้า หมวก ดอกไม ้  

โดยชุมชนควรจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ การค านึงถึงจ านวนของวัสดุท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมร่วมกับนัก ท่องเท่ียว 

ให้เพยีงพอ และให้นักทอ่งเท่ียวสามารถน าของประดิษฐ์กลับไปเป็นของฝากของท่ีระลึกได้ ท้ังน้ี ในการพัฒนากิจกรรม

หากนักท่องเท่ียวมีระยะเวลาจ ากัด อาจจะออกแบบกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ และหากจะยืดระยะเวลา

นักท่องเท่ียวให้อยู่ได้นานขึน้ อาจออกแบบกิจกรรมการประดิษฐ์หมวก หรอืตะกร้าได้ 
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บ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมอืงแพร่ จังหวัดแพร่ 

1. การเลี้ยงสาหร่ายน้ าจืด (เตา) 

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงสาหร่ายน้ าจืด (เตา) เป็นสาหร่ายท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยชุมชนบ้าน

นาคูหาได้เพาะเลี้ยงในน้ าสะอาดท่ีไม่มีการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมี ซึ่งสาหร่ายน้ าจืดมีโปรตีนสูงและเป็นสารต้านมะเร็งได้ 

สามารถน ามาประกอบอาหารหรือแปรรูป อาทิ ต าเตา ข้าวเกรียบเตา วุ้นเตา กาลาแมเตา อกีท้ัง สามารถน ามาแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ อาทิ สบู่ ครีมบ ารุงผิว อย่างไรก็ตาม ชุมชนสามารถน านักท่องเท่ียวไปเรียนรู้และทดลอง

เก็บเตาในบ่อเพาะเลี้ยงและน ามาประกอบอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเท่ียวได้ชิม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่

นักท่องเท่ียว หรือกิจกรรมเรียนรู้กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ กิจกรรมทดลองท าข้าวเกรียบเตา กาลาแม

เตา หรอื ทดลองท าสบูจ่ากเตา เป็นต้น 

2. การปลูกและเพาะพันธุ์ต้นห้อม 

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้การปลูกและเพาะพันธ์ุต้นหอ้ม ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ซึ่งเป็นท่ีตัง้ศูนย์การเรียนรู้

การย้อมหอ้มเปียก โดยนักทอ่งเท่ียวสามารถเรียนรู้การเตรียมดิน เตรียมแปลง วิธีการปลูก รวมถึงการดูแล ท้ังการใส่

ปุ๋ย และการให้น้ า ตลอดจนการเก็บผลผลิต ซึ่งห้อมสดตอ้งถูกน ามาผ่านกรรมวิธีต่างๆ จนได้น้ าห้อมท่ีสามารถน ามา

ย้อมผ้าได้ ซึ่งผ้าท่ีย้อมจากห้อมถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ท่ีเรียกกันว่า “ผ้าหม้อห้อม” โดยนักท่องเท่ียว

สามารถร่วมกิจกรรมการย้อมผ้าจากห้อม อาท ิผ้าเช็ดหนา้ ผ้าพันคอ เสือ้ และน ากลับไปเป็นของฝากของท่ีระลึกได้   

3. การท าชาใบเมี่ยง 

บ้านนาคูหาพบมีพื้นท่ีการปลูกชาสายพันธ์ุอัสสัม และต้นชาอัสสัมยังถือเป็นทรัพยากรต้นน้ าท่ีส าคัญใน  

การอนุรักษ์ดิน โดยนักท่องเท่ียวสามารถร่วมเรียนรู้กรรมวธีิการท าชาใบเมี่ยง โดยมีกระบวนการน าใบชาอัสสัมหมัก 

หรือท่ีเรียกว่า เมี่ยง ซึ่งในการเก็บใบชาอัสสัมเพื่อน าไปท าเมี่ยงต้องเลือกเก็บใบท่ีไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป  

ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมพื้นท่ีปลูกชา เรียนรู้ขัน้ตอนการปลูกชา วิธีการเก็บใบชา นอกจากนี้ ชุมชนสามารถน า

ใบชาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถท ากิจกรรมร่วมได้ อาทิ การชงชาส าหรับดื่ม การท าหมอนใบชา การน าใบชาเพื่อประกอบอาหาร (ย าใบชา) 

เป็นต้น 

บ้านหนองเต่า ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

1. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ เป็นวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเต่าพบความ

หลากหลายของพืชผักสวนครัวท่ีปลอดสารพษิ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาเย่ียมชมแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

ศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัว และการดูแลรักษา โดยพัฒนาเป็นบ้านเกษตรตัวอย่าง และยังสามารถพัฒนาเป็น

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวสามารถเก็บผักสวนครัวปลอดสารพิษน ามาประกอบอาหารเพื่อสุ ขภาพ 

เชน่ ไข่เจียวชะอม แกงผักกาด ผัดกะเพรา เป็นต้น 

2. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

พบความหลากหลายของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้าน ท่ีเจ้าบ้านน ามาตกแต่งเพื่อท าให้บ้าน 

มีความร่มร่ืน ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้มีความสวยงาม โดยบ้านหนองเต่าได้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ  

ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย กล้วยไม ้และหนวดฤๅษ ีซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมความสวยงาม และเรียนรู้สาย

พันธ์ุของไม้ดอกไม้ประดับ ศึกษาวิธีการเพาะปลูก การขยายพันธ์ุ นอกจากนี้ ชุมชนอาจพัฒนากิจกรรมให้

นักท่องเท่ียวเก็บดอกไมร้้อยเป็นพวงมาลัย เพื่อน าไปถวายพระที่วัดได้  
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3. การท าปุ๋ยอินทรีย์ 

เนื่องจากชุมชนบ้านหนองเต่าส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร จึงมีการท าปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับการเกษตร  

เพื่อบ ารุงให้พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตได้ผลผลิตท่ีดี ทั้งนี้ ทางชุมชนสามารถน าองค์ความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย ์

ให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาและทดลองท าปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ชุมชนในการให้ความรู้และ

อธิบายขั้นตอนการท าปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึง การจัดพื้นท่ีให้นักท่องเท่ียวได้สามารถทดลองปฏิบัติจริงเพื่อน าความรู้ท่ีได้

ไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

บ้านดงป่าสัก ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

1. แนวคิดชีววิถีเกษตรพอเพียง 

ชุมชนบ้านดงป่าสัก ได้ด าเนินชีวิตภายใต้แนวคิดชีววิถีเกษตรพอเพียง เป็นพื้นท่ีท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

กลุ่มผู้ท่ีสนใจด้านการเกษตร ส าหรับการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียว ชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน  

ชวีวถิีเกษตรพอเพียง นักทอ่งเท่ียวสามารถศกึษาเรียนรู้ขัน้ตอน วธีิการ และเทคนิคในท าการเกษตร โดยพบความโดด

เด่นด้านการเลีย้งกบ การเลีย้งปลาดุก การเลีย้งผึง้ การเลีย้งวัว พบการปลูกหญ้าเนเปีย การปลูกต้นสัก และการปลูก

ไผ่ซางหม่น นอกจากนี้ ชุมชนสามารถพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตท่ีพบในชุมชน เช่น 

การน านักท่องเท่ียวเรียนรู้วิธีการเก็บหน่อไมจ้ากไผ่ซางหม่น การจับกบ และจับปลาดุก เพื่อน ามาประกอบอาหารพื้น

ถิ่น อาทิ แกงแคกบ ย าหนอ่ไม้ แกงหนอ่ไม้ใส่ปลาดุกปิ้ง เป็นต้น 

2. เส้นทางศึกษาธรรมชาตปิ่าชุมชน 

บ้านดงป่าสักมีป่าชุมชนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตัวหมู่บ้าน โดยป่าชุมชนมีจุดชมวิวท่ีสามารถชมพระอาทิตย์ขึน้ใน

ยามเช้า และชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองจังหวัดน่านได้ ซึ่งสามารถพานักท่องเท่ียวเข้าไปศึกษาพันธ์ุพืช พันธ์ุไม้ภายใน

ป่าชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนสามารถต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ โดยให้นักท่องเท่ียวมี

กิจกรรมระหว่างเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ คือ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อช่วยชะลอ

กระแสน้ าและเก็บกักน้ าสร้างความชุม่ชื้นให้กับบริเวณป่าชุมชน และกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า โดยให้นักท่องเท่ียว

ยงิหนังสติ๊กให้ดินท่ีป้ันดว้ยเมล็ดพันธ์ุนานาชนิด ซึ่งนอกจากจะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ใหม่ ยังส่งเสริมให้

นักท่องเท่ียวมจีิตส านกึและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติได้ 

3. สมุนไพรพื้นบ้าน 

ชุมชนบ้านดงป่าสัก พบคนในชุมชนปลูกสมุนไพรภายในบริเวณบ้าน ซึ่งสมุนไพรแตล่ะชนิดนัน้มปีระโยชนแ์ละ

สรรพคุณท่ีมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านดงป่าสักได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อเพิ่ม

มูลค่า ได้แก่ ครีมอาบน้ าสมุนไพร น้ ายาสระผมสมุนไพร ท้ังนี้ ชุมชนสามารถให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาขั้นตอนและ

วิธีการท าครีมอาบน้ า น้ ายาสระผมจากสมุนไพร นอกจากนี้ ชุมชนสามารถยืดระยะเวลากิจกรรมท่องเท่ียวโดยให้

นักท่องเท่ียวได้เก็บสมุนไพร ส่วนผสมท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเท่ี ยวได้รับความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มมากขึน้ 

บ้านแม่สาด ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

1. ภูมปิัญญาด้านจักสาน 

การจักสานถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านแม่สาดท่ียังมีความส าคัญตอ่การด ารงชวีติ ซึ่งชุมชนบ้าน

แม่สาดได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจักสานจากรุ่นสู่รุ่น โดยชุมชนบ้านแม่สาดมีการจักสานหลายอย่าง อาทิ 

ตะกรา้ หมวก ท่ีดักปลา ชะลอม รวมถึงการท าไมก้วาดดอกหญ้าและไมก้วาดางมะพร้าว ท้ังน้ี ในการจักสานจะต้องใช้

ความละเอียดและระยะเวลาในการท า แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวสามารถศึกษาวิธีการและเทคนิคจากปราชญ์
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ชุมชนได้ ตลอดจนสามารถทดลองจักสานแบบง่าย เชน่ ตะกร้าใส่ของขนาดเล็ก ที่สามารถน ากลับไปเป็นของฝากของ

ท่ีระลึกได้ 

2. การเกษตรพอเพียง "ท่ามะม่วงขาว" 

ท่ามะม่วงขาว ถือเป็นพื้นท่ีศูนย์เรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ การท าเกษตรแบบผสมผสานในหมู่บ้านแม่สาด 

ซึ่งมีการบริหารจัดการร่วมกันของคนในชุมชน โดยเป็นการท าเกษตรแบบพอเพียงท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีการท าเกษตร

ออกเป็นหลายส่วน ท้ังพื้นท่ีปลูกสมุนไพร อาทิ เตย กระชาย ฟ้าทลายโจร วา่นหางจระเข้ พื้นท่ีปลูกผักสวนครัว อาทิ 

พริก ชะอม ผักสลัด กะหล่ าปลี พื้นท่ีปลูกผลไม้ อาทิ กระท้อน มะละกอ มะม่วง พื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่กระดูกด า 

ปลาดุก ปลานิล โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การดูแล การเก็บ

เกี่ยวผลผลิต การน าผลผลิตมาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนแนวคดิการจัดสรร บริหารจัดการ การแบ่งพื้นท่ี

ในการท าการเกษตรให้มีความหลากหลาย 

3. สปาปลา 

ล าห้วยน้ าแม่สาด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ยังพบปลาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีหวง

ห้ามจับสัตว์น้ า ท่ีพัฒนาเป็นกิจกรรมสปาปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมสปาเท้าจากปลาธรรมชาติ โดยเป็นปลาในน้ าล าห้วย 

แม่สาด เมื่อนักท่องเท่ียวน าเท้าไปจุ่มน้ า จะพบปลาเล็กปลาน้อยมาติดท่ีเท้า ซึ่งทางชุมชนเชื่อว่าเป็นการบ าบัดจาก

ธรรมชาติ และยังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างความสนุกสนานและความผ่อนคลายให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนได้ 

ท้ังนี ้ทางชุมชนอาจเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ ผ้าเช็ดเท้า จุดท่ีเก็บสัมภาระของนักท่องเท่ียว เป็นต้น 

บ้านเมอืงรวง ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

1. การปลูกสับประรดสี 

พบความหลากหลายของสายพันธ์ุของสับปะรดสี ท้ังนี้ สับปะรดสีเป็นพืชท่ีมีความสวยงาม ของรูปทรงและ

สีสันของใบ ซึ่งสับปะรดสีไม่มีวันตายเนื่องจากเมื่อต้นแก่ก าลังจะตาย จะมีการแตกหน่อใหม่ออกมา เรียกได้ว่า  

เป็นการออกลูก ออกหลาน ซึ่งสิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการปลูกสับประรดสี คือ แสงแดด ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุจะต้องการ

แสงแดดท่ีแตกต่างกันออกไป โดยทางชุมชนมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของบ้านสับปะรดสี ท่ีเจ้าของบ้านเคยป่วยเป็นโรค

เนื้องอกในสมอง และใช้การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบ าบัด คือ การปลูกสับปะรดสี จนหายจากโรคดังกล่าว นอกจาก

นักท่องเท่ียวจะได้รับฟังเร่ืองราวมหัศจรรย์ของสับปะรดสีแล้ว ยังสามารถพัฒนากิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้

วธีิการปลูก การเพาะพันธ์ุ ตลอดจนเทคนคิในการดูแล ตลอดจนให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมกิจกรรมปลูกกล้าสับประรดสี

ในกระถางท่ีสามารถน ากลับไปเป็นของท่ีระลึกได้ 

2. องค์วามรู้เกษตรปลอดภัยแม่ซ้อ 

นางบัวผัด ก าแพงแก้ว หรือ แม่ซ้อ ผู้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยแม่ซ้อมีองค์ความรู้ ความสามารถใน

การปรุงดิน เพื่อปลูกไม้ดอกไม้ผลปลอดสารพิษ และเลี้ยงไก่ ในบริเวณบ้าน ซึ่งบ้านแห่งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารเีคยเสด็จพระราชด าเนินถึง 2 ครัง้ ในปี 2558 และ 2559 นอกจากนี้ยังเป็นศูนยพ์ัฒนาพันธ์ุพืช

จักรพันธ์ุเพ็ญศิริ โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน “เพื่อนชว่ยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนา โดยนักท่องเท่ียวสามารถ

ศึกษาและเรียนรู้องค์ความรู้เกษตรปลอดภัย การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงผึ้งแบบธรรมชาต ิ  

ซึ่งสามารถตอ่ยอดกจิกรรมทางการท่องเท่ียวในการท าน้ าเพื่อสุขภาพจากรังผึง้ได้ 
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3. การศกึษาเรียนรู้กาแฟอาข่า 

ร้านกาแฟอาข่ามิโน ที่เป็นร้านกาแฟของชนเผ่าอาข่าท่ีมีการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมตามนโยบาย From 

Farm to Table ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมกีารปลูกกาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้า ท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองของรสชาติท่ี

ดี และยังได้น าวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าอาข่า เช่น การโล้ชิงช้า รวมถึงการน าชุดแต่งกายของชนเผ่าอาข่ามาให้

นักท่องเท่ียวได้สวมใส่และถ่ายภาพ ตลอดจนการดื่มด่ ากาแฟกลางทุ่งนาสีเขียว นอกจากนี้นักท่องเท่ียวสามารถ

ทดลอง เรียนรู้วิธีการท ากาแฟได้อีกดว้ย 

บ้านหนองหล่ม ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

1. การท าสวนเกษตรล าไย 

บ้านหนองหล่มเป็นชุมชนท่ีมีการท าสวนล าไยเป็นจ านวนมาก ซึ่งล าไยถือเป็นผลผลิตสร้างรายได้ของ

เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองหล่ม โดยนักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้การเตรียมแปลง เตรียมดินส าหรับปลูก การปลูก 

การเพาะพันธ์ุ การขยายพันธ์ุ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า เทคนิคการตัดแต่ง และการเก็บผลผลิต และสามารถต่อยอด

กิจกรรมให้มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ โดยการให้นักท่องเท่ียวเก็บล าไยมาแปรรูป อาทิ ข้าวเหนียวเปียกล าไย ล าไย

ลอยแก้ว น้ าล าไยป่ัน เป็นต้น  

2. การปลูกข้าวแบบอินทรีย์  

การท านาถือเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนบ้านหนองหล่ม และพบการรวมกลุ่มเพื่อการปลูกข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ซึ่งการท านาเป็นอาชีพท่ีพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้  

โดยนักท่องเท่ียวสามารถศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการในการท านา ท้ังการหว่านกล้า การถอนกล้า การด านา  

การดูแลรักษาโดยไม่ใชส้ารเคม ีการให้น้ า การเกี่ยวข้าว การทุบข้าวหรือสีขา้ว ซึ่งถือวา่มีหลายขั้นตอน อยา่งไรก็ตาม 

หากนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในช่วงฤดูการท านา นักท่องเท่ียวสามารถทดลองท านาจริงกับชาวนาได้ หรือหากมา

ท่องเท่ียวในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต นักท่องเท่ียวสามารถร่วมทดลองเกี่ยวข้าวได้ ซึ่งจะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับ

ประสบการณ์ใหม่และความสนุกสนานเพลดิเพลนิในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

3. ฟาร์มสเตย์เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 

ชุมชนบ้านหนองหล่มพบการท าเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ท่ียึดหลักแนวเกษตร

พอเพียง พบการจัดสรรพื้นท่ีให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างหลากหลาย พบการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงโค  

การปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล การปลูกไม้ผลเพื่อรับประทานตลอดท้ังปี รวมถึงการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชวีภาพ 

เพื่อใช้แทนปุ๋ยท่ีมีสารเคมี อันเป็นวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมาศึกษา เรียนรู้ รับฟังการบรรยาย

ภาคทฤษฎแีละมกีิจกรรมภาคปฏบัิต ิให้นักท่องเท่ียวสามารถน าไปตอ่ยอดในอาชพีหรือน าไปปรับใชก้ับชวีติประจ าวันได้ 

4.การท่องเที่ยวเพื่อสุภาพแบบองค์รวม 

พบเอกลักษณ์การนวดไทยสัปปายะ คือ การนวดไทยแบบเน้นเพื่อความสบายและให้เกิดความผ่อนคลาย  

มกีารผสมผสานรูปแบบกิจกรรมสปา นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสผ่านรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส การนวดสัปปายะ

ถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งมีเทคนิค วธีิการนวด โดยน าเอาความโดดเด่นของสมุนไพร

พื้นบ้าน เพื่อผ่อนคลายความเครียด ความเมื่อยหล้า ท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวยังได้ฝึกการท าลูก

ประคบ กิจกรรมสปาธรรมชาติในล าธาร และการท าอาหารเพื่อสุขภาพจากสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย อย่างไรก็

ตามเพื่อการสร้างประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว ชุมชนอาจให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเรียนรู้ชนิดและประเภทของ

สมุนไพร โดยการน านักท่องเที่ยวเก็บสมุนไพร เรียนรู้กระบวนการท าลูกประคบ รวมถึง กิจกรรมการประกอบอาหาร

จากสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย โดยให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารด้วย ท้ังนี้ 
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ชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อให้นักท่องเท่ียวเลือกซื้อเป็นของฝากได้ อาทิ ลูกประคบ น้ ามันหอมระเหย  

ยาหมอ่งสมุนไพร เป็นต้น 

บ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

1. วถิีประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา 

เนื่องจากชุมชนบ้านร่องไฮเป็นชุมชนมีท่ีตั้งอยู่บริเวณใกล้กว๊านพะเยา จึงมีการท าประมงพื้นบ้านสืบถอดกัน

มาตั้งแตอ่ดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นวถิีชีวติท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น โดยพบว่าคนในชุมชน้านร่องไฮมวีิถีออกไปหาปลา

กว๊านพะเยาทุกวัน เพื่อน ากลับมาประกอบอาหาร หรือขายเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัว ทั้งนี้ ชุมชนสามารถพัฒนา

กิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน โดยให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ ทดลอง อาทิ การดักปลา 

การตกปลา การทอดแห และน าปลาท่ีได้มาแปรรูป หรอืน ามาประกอบอาหารพื้นบ้านร่วมกับคนในชุมชนได้ 

2. ภูมปิัญญาด้านการตมีดี 

การตีมดีถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของบ้านร่องไฮมานานกว่า 100 ปี ในการตีมดีเป็นการท ามีดด้วยมือท่ีถือ

เป็นศลิปะและเอกลักษณ์ของชาวบ้านร่องไฮ โดยคนตีมีดจะเรียกวา่ สล่า ซึ่งมรูีปแบบการตีมีดท่ีแตกต่างกันไปคนละ

แบบ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชม รวมถึงศึกษารูปแบบการใช้งานของมีดแต่ละประเภท 

โดยมีดท่ีผ่านการตีแล้วจะถูกการันตีทุกเล่ม และนักท่องเท่ียวสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากของท่ีระลึกได้ 

อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเท่ียวมีความสนใจในภูมิปัญญาด้านการตีมีดและมีระยะเวลาในการท่องเท่ียวก็สามารถ

ศกึษาเรียนรู้ขัน้ตอน วธีิการในการตีมีด เพื่อท ามีดของตนเองได้  

3. การเกษตรทฤษฏีใหม่ สวนนายณรงค์ หาญจริง 

สวนนายณรงค์ หาญจริง เป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม ่เป็นการท าการเกษตรโดยไมใ่ชย้าฆ่าแมลง มีการท าปุ๋ย

อินทรีย์ส าหรับใช้ในการเกษตรในพื้นท่ีสวนของตนเอง พบการปลูกพืชผักและผลไม้ท่ีหลากหลาย อาทิ ผักปลัง บวบ 

มะละกอ กล้วย การท านาข้าว และนาบัว รวมถึงเลีย้งปลาในบ่อ โดยสวนนายเปลี่ยนมีพืชผลท่ีสามารถเก็บกินและน า

ได้ขายได้ตลอดปี หากนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมสามารถมร่วมกิจกรรมการเก็บดอกบัวและเก็บฝักบัว กิจกรรมการ

ทดลองทอดแห เพื่อจับปลา นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวยังได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปปลา การท าปลาหวาน ของกลุ่ม

แมบ้่านร่องไฮ ตลอดจน นักท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมการเก็บผักบริเวณสวน เพื่อน าวัตถุดิบจากสวน และปลาท่ี

ได้จากการทอดแห มาประกอบอาหาร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันได้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร คือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร โดยอาจให้นักท่องเท่ียวมี

ส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีชีวติ วัฒนธรรม ประเพณี ท้ังนี้ ชุมชนสามารถ

น าเอาทรัพยากรท่ีมีมาสร้างประโยชน์ก่อเกิดรายได้ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการอนุรักษ์ควบคู่กับการ

ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย์ (2558 ,หน้า 121) ท่ีได้

กล่าวถึง หลักการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชงิเกษตร ที่ควรค านึงถึงหลักการจัดการความยั่งยืน โดยมีการวางแผน 

การอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนอ์ย่างต่อเนื่องในอนาคต มิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และการได้รับความ

ร่วมมอืจากทุกภาคส่วนจึงจะก่อให้เกิดความย่ังยนืได้ตอ่ไปในอนาคต 

ท้ังนี้ พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ (2557) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท่องเท่ียวชาว

ไทย ได้ศึกษาประเด็นความพึงพอใจทางด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ

เดินทาง ด้านการต้อนรับ ด้านกิจกรรม ซึ่งพบว่ารูปแบบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนิยม คือ การท านา 
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เกษตรแบบผสมผสาน ผลไม้ ดอกไม้ประดับ ตลาดการเกษตร เป็นต้น ดังนั้น ในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อน าไปสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน ควรค านึงถึงการจัดการความหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ท้ังในรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์สดและผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูป เพื่อจ าหนา่ยให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มชีื่อเสียง

มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐท าการศึกษา ค้นคว้า วิธีการ แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน ตลอดจนในพืน้ท่ีได้มีการก าหนดโครงสร้างในการบริหารงานด้าน

การจัดการการท่องเท่ียวเชงิเกษตร สรา้งระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงร่วมกัน การก าหนดจุดแหลง่ท่องเท่ียว เพ่ือจ ากัด

ให้นักท่องเท่ียวลงตามจุดบริการ หรือมีเจ้าหน้าท่ีน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว การก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ

นักท่องเท่ียว เพื่อลดผลกระทบทางการเกษตร และการวางแผนพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวสามารถให้นักท่องเท่ียวได้

เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการชม และทดลองปฏิบัติ  สามารถสร้างความร่วมมือ

ระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังนี้สามารถต่อยอดการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้โดย

ศึกษาประเด็นทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ ปริศนา มั่นเภา (2559 ,

หน้า 109 ) ท่ีได้กล่าวถึงพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงเกษตรสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจบริการ ซึ่งได้พิจารณาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแหล่งท่องเท่ียว ปัจจัยราคา ปัจจัยช่องทางการจัด

จ าหนา่ย ปัจจัยการสง่เสริมการตลาด เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลการศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชงิเกษตรโดยชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานโครงการ บูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการ

ท่องเท่ียว Green Tourism กิจกรรมย่อย การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด ล้านนา

ตะวันออก กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส ารวจ ประเมินศักยภาพ พื้นท่ีพร้อมพัฒนาและออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร

โดยชุมชน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดแพร่ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2557). คู่มอืการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลง่ท่องเท่ียว

เชงิเกษตร.คร้ังท่ี 2 .กรุงเทพฯ : ส านักงานกจิการโรงพิมพอ์งต์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์. 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 . (2561). สรุปประเด็นส าคัญและความตอ้งการของกลุม่

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 เชยีงราย พะเยา แพร่ นา่น พ.ศ. 2561-

2565 . ได้จาก: http://osmnorth-n2.moi.go.th/demob2-3/ สบืค้นเมื่อ 20 กันยายน 2562. 

คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดวชิาการจัดการการท่องเท่ียวเชงิเกษตร. (2559). การจัดการการท่องเท่ียวเชงิเกษตร. 

พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  

ปริศนา มั่นเภา. (2559) . พฤติกรรมการตัดสนิใจท่องเท่ียวเชงิเกษตร กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม .

วารสารวิชาการมหาวทิยาลัยธนบุรี ปีท่ี 10 (22) :109.  



2624 

 

-Proceeding- 

พัทธ์ยมล สื่อสวัสดิ์วณชิย์. (2558) . ต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวเชงิเกษตร .วารสารศลิปกร ฉบับ

ภาษาไทย ปีท่ี 35 (1) :121.  

พมิพา หิรัญกิตติ. (2557) . พฤตกิรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตร .สุทธปิริทัศน์ ปีท่ี 28 (88) :374.  

 Paresh V. Joshi and Milind B. Bhujbal.  (2012).  Agro-Tourism A Specialized Rural Tourism: Innovative 

Product Of Rural Market. International Journal of Business and Management Tomorrow.pg 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2625 

 

-Proceeding- 

การประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนป่าพยอม บริเวณลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา อ าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง 

Assessment of Community Based Tourism Management by Pa Phayom Area 

of Songkhla Lake Basin, Pa Phayom District, Phatthalung Province 
 

ชัยรัตน์ จุสปาโล1* 

Chairat Jussapalo1* 
 

บทคัดย่อ 
            พื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตัง้อยู่เขตของจังหวัดพัทลุง สงขลา และบางอ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
บริเวณนี้มีฐานทรัพยากรท่องเท่ียวท้ังแหล่งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลาย ปัจจุบันชุมชนท่องเท่ียวในพื้นท่ี

ได้ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหลายชุมชนยังขาดระบบการจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง การศึกษาคร้ังนี้จะประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนป่าพะยอม บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การวจิัยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ 

คือ  1) เพื่อศึกษาบริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม  2) เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนป่าพยอม จ.พัทลุง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การส ารวจ การสังเกตการณ์ สนทนากลุ่มย่อย 

สัมภาษณ์เชิง จากผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของชุมชน ได้แก่ ชาวบ้าน สมาชิกในฐานการเรียนรู้ของชุมชน แกนน า

ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเท่ียวในชุมชน และเจ้าหนา้ท่ีจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพัทลุงและองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า บริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวมีโครงสร้างการ

ท างาน แบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน โดยค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียว ส่วนผลการประเมินศักยภาพใน

การบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบว่า ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนและด้านการจัดการ

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบและยั่งยนื และด้านบริการและความปลอดภัย มศีักยภาพครบทุก

ประกอบ 
 

ค าส าคัญ:   ประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียว, ชุมชนท่องเท่ียวป่าพยอม, ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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1 Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Province 90110  
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Abstract  
 Songkhla Lake Basin is located in Phatthalung Province, Songkhla and some districts of Nakhon Si 

Thammarat Province.  This area has many tourist attractions bases on both natural and diverse cultural sites. 

Currently, the tourism community in this area uses the tourism resource bases. However, it is found that many 

communities still lack a system of tourism management by communities.  Especially the tourism community in 

Phatthalung province. Therefore, this study will assess the tourism potential by the Pa Phayom community in the 

Songkhla Lake Basin in Pa Phayom District, Phatthalung Province. The research has two main objectives: 1) To 

study the operational context of the Pa Payom tourism community. 2) To assess tourism management potential 

by Pa Payom Community, Phatthalung Province. Method of qualitative research by a survey, observation group 

discussion, An in-depth interview was conducted with those involved in community tourism such as Villagers, 

members of the learning base of the community, community leaders, local tourism business owner And officer 

from the Phatthalung Tourism and Sports Office and officer from Local Administrative Organization 40 people. 

The findings of this research were as follows: The operational context of the tourism community has a working 

structure. Divide the roles and responsibilities of each duty. There is a community tourism promotion committee 

with consideration to environmental conservation and there are guidelines for tourists as for the evaluation of the 

potential of community tourism management, it is found that the community tourism management and the 

economy, society and quality of life. Conservation and promotion of cultural heritage Systematic and sustainable 

management of natural resources and the environment and the service and safety have full potential in each 

component. 
 

Keywords:   Assessment of community based tourism management, Pa Payom tourism community, Songkhla lake basin 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการ

กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) นอกจากนี้การท่องเท่ียวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมบีทบาทส าคัญ ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถชว่ยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ได้ในเวลาท่ี

รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวปัจจุบันมแีนวโน้มท่ีต้องพัฒนาเป็นการท่องเท่ียวเชิง 

สร้างสรรค์น าไปสู่ความยั่งยืนต้องการให้นักท่องเท่ียวท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่  ๆ และนักท่องเท่ียวมีความ

คาดหวังวา่การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีแปลกใหม ่นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับแนวคิด

พัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยใช้การท่องเท่ียว เป็นกลไกส าคัญ เพื่อให้การท่องเท่ียวได้สร้างนวัตกรรมหรือความคิด

สร้างสรรค์สนับสนุนให้เกิดแหล่งเท่ียวใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้  ความส าคัญกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยสะท้อนวิถี

ไทย ท่ีมีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้น  ๆ ให้เกิดความ ยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับทรัพยากรทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชิวิตในชุมชนใน

เชงิการเรียนรู้ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
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 การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อเกิดความยั่งยืน เป็นหนึ่งเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ และ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บทบาทและความส าคัญของการท่องเท่ียวมิได้จ ากัดเพียงแค่เป็น

อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ และน าเงินตราต่างประเทศหลายแสนลา้นบาทเข้าสู่ประเทศไทย ยังกอ่ให้เกิดการจ้าง

งาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้ก าหนดประเด็นท่ีต้องการ

ส่งเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาตไิด้เดินทางไปชุมชน ก่อให้เกิดการ

จับจ่ายใช้สอยในชุมชน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2558; 2560) มีนักวิชาการหลายท่าน (Wang and 

Fesenmaier, 2002; Salazar, 2012) ได้ให้ความหมาย การท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยนื โดยมกีารจัดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้างการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์แก่

นักท่องเท่ียว สอดคล้องกับ Boonratana (2010) ท่ีกล่าวว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเท่ียวท่ีคนของชุมชน

เป็นผู้ควบคุมและจัดการท่องเท่ียวในแหล่งและกิจกรรมท่ีเกิดการท่องเท่ียวของชุมชน นอกจากนั้นชุมชนสามารถใช้

การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหวา่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการท่องเท่ียวและ

ผลประโยชนท่ี์ชุมชนจะได้รับ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชนต์อบแทนและเกิดความย่ังยนืในการพัฒนาชุมชน  

 การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ถือเป็นการจัดการท่องเท่ียวท่ีประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนด

ทิศทาง แผนงาน และด าเนินงาน โดยฐานคิดท่ีว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ

ท่องเท่ียว ความส าเร็จของการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน จึงขึน้อยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ทรัพยากร

การท่องเท่ียวในชุมชน 2) ความรู้และความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวของคนในชุมชน และ 3) การมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน การท่องเท่ียวโดยชุมชนจัดว่าเป็นการท่องเท่ียวทางเลือก เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหมท่ี่เปลี่ยนแปลง

รูปแบบการท่องเท่ียวจากท่องเท่ียวกระแสหลัก ให้ความส าคัญตามความสนใจของนักท่องเท่ียว ท าให้ เกิดกิจกรรม

การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ ดังนั้นการท่องเท่ียวโดยชุมชน จึงเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเท่ียวและเป็นเคร่ืองมือ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2560)  

 พื้นท่ีลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยมีชุมชนท่ีจัดการท่องเท่ียวท่ีต้ังอยูใ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา หลายภาคส่วนมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา พยายามท่ีใช้แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยน าแหล่งและทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง

วัฒนธรรม วิถีชีวิต มาพัฒนาเป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นท่ีโดยค านึงถึง

ประโยชนข์องชุมชน โดยมีชุมชนท่ีจัดการท่องเท่ียวท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 

และชุมชนท่ีกระจายตัวอยู่รอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

 กลุ่มชาวบ้านหรือชมรมท่องเท่ียวของชุมชน มีหลายกลุ่มท่ีจดทะเบียนกับหนว่ยงานรัฐ เช่น กลุ่มรัฐวสิาหกิจ 

อีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นกลุ่มแบบมีโครงสร้าง สนับสนุนโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา

จังหวัด ส านักงานพัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรม และพาณิชย์จังหวัด และรวมองค์การปกครองส่วนท่องถิ่น บาง

กลุ่มเกิดจากความตอ้งการชาวบ้านรวมกลุม่ท าการท่องเท่ียวโดยชุมชนเองโดยไม่พึงพิงจากหน่วยงานของรัฐ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้แตอ่ยา่งไรก็ตามพบวา่ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท่ีจะสร้าง

ผลประโยชน์ให้กับชุมชนแตกต่างกัน มีวิธีการจัดการหลากหลายแบบ เช่น การจัดการท่องโดยกลุ่มชาวบ้านท่ีอยู่ใน

ชุมชนท่องเท่ียว การจัดการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้ามามีบทบาท และการจัดการท่ีได้รับสนับสนุนโดย

หน่วยงานของรัฐ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องคัดเลือกชุมชนรอบลุ่มน้ า



2628 

 

-Proceeding- 

ทะเลสาบสงขลา ศึกษาถึงความสามารถในการจัดการเพื่อหาแนวทางยกระดับการจัดการให้สูงขึน้ท้ังระดับชุมชนและ

ระดับกลุม่พื้นท่ีตอ่ไป 

 ชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอมเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเท่ียวรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ         

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ด าเนนิให้บรกิารการท่องเท่ียว ที่ด าเนนิงานโดยชุมชนมามากกว่า 10 ปี มีความเข้มแข็งใน

การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยท่ีผ่ามาชาวบ้านสร้างการมสี่วนร่วมกันเองในชุมชนและได้รับการส่งเสริมจาก

หนว่ยงานของรัฐบางส่วนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเท่ียวของชุมชน ดังนัน้การวิจัยในคร้ังน้ีมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

ศึกษาบริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง และประเมินศักยภาพในการบริหาร

จัดการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อน าไปสู่การค้นหาแนวทางในการบริการจัดการใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอต่อพื้นท่ีป่าพยอม

เพิ่มเติม และเพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ รอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและพื้นท่ีอื่น ๆ ของประเทศ

ไทย ท่ีก าลังพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยนื ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนใน

พื้นท่ีตา่ง ๆ เหล่านัน้สามารถจัดท าแผนบริหารจัดการท่องเท่ียวของชุมชนตนเองอย่างมีหลักการได้ในอนาคต เมื่อเกิด

การจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความส าเร็จ ในอนาคตอันใกล้คาดว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนป่าพยอมจะ

กลายเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีส าคัญของพื้นท่ีของประเทศไทย และสามารถสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ให้มีเศรษฐกิจทางเลือกโดยการใช้การท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน 

สร้างรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดขีองผู้คนในพื้นท่ีต าบลป่าพยอมและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อศึกษาบริบทการด าเนนิงานของชุมชนท่องเท่ียวป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 

         2. เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนพืน้ท่ีชุมชนป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิ 
 การมชีุมชนเป็นศูนยก์ลางในการพัฒนา การเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการ การบริหารจัดการโดยหลัก

ธรรมาภิบาล ส่งผลก่อให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมของประเทศรวมท้ังการแข่งขันท่ีสูงขึ้น การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวท้ัง

ระดับประเทศและท้องถิ่น การท่องเท่ียวเป็นทางหนึ่งของการน ารายได้เข้าสู่ชุมชน เป็นการส่งผลถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรในชุมชน การสง่เสริมความภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชน (บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา, 2548) 

 การท่องเท่ียวของชุมชน โดยส่วนใหญ่เร่ิมต้นจากศึกษาศักยภาพท่ัวไปทางด้านการท่องเท่ียวของแหล่ง

ท่องเท่ียวในชุมชน รวมท้ังทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นอันเป็นสมบัติเฉพาะถิ่นของชุมชน หาปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ต่อการวางแผนการท่องเท่ียว เพื่อวางแผนการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและเพื่อหา

รูปแบบ การบริหารจัดการและกิจกรรมทางด้านการท่องเท่ียวหรือเส้นทางท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและ

ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางการท่องเท่ียว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ

การเข้ามาของนักท่องเท่ียวและศึกษามุมมองจากนักท่องเท่ียว ประเด็นท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนคือการ “ท าอย่างไร” เพื่อเกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการ การท่องเท่ียวในชุมชนหรือโดย

ชุมชนได้ (พจนา สวนศรี,2546) 

 สินธ์ุ สโรบล (2546) ได้เสนอปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่าการท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ัน

ฐานการพัฒนาท่ีแท้จริงนั้นต้องมาจากชุมชนและประชากรในชุมชนใช้ฐานทรัพยากรหรือต้นทุนของชุมชนท่ีมีอยู่เป็น
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ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นส าคัญ ซึ่งฐานทรัพยากรหรือต้นทุนของชุมชนดังกล่าวนี้ ได้แก่ ทุนทาง

ธรรมชาติ (Natural Resources Capital) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Capital) ทุนทางภูมิปัญญา 

(Wisdom Capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) 

 การศึกษาศักยภาพของชุมชนพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชงินเิวศหลายงาน จะเห็นถึงประเด็นท่ีนา่สนใจสู่การ

ปฏิบัติได้ดีคือการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประสานงานและให้ข้อมูลบริบทชุมชน เกิดเป็นโปรแกรมศึกษาวิถีชีวิต

ชุมชน ซึ่งนักวิจัยใช้ค าว่า ท าเร่ืองราว หรือ Stories เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีโดดเด่น ซึ่งกระบวนการนี้

นักวิจัยได้สรุปให้ชัดเป็นกลไก 3 ส่วน คือ การใชพ้ลังชุมชนขับเคลื่อน การค้นหาของดีของท้องถิ่นและ การใช้กลยุทธ์

การ เสริม สรา้ง พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะเสนอแนะให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการ โดย

ชุมชนมีส่วนร่วม มีการเสนอสมาชิกในคณะกรรมการซึ่งควรมาจากท้ังภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งมีโครงสร้างคือ

ประธาน รองประธาน เลขานุการ คณะกรรมการ และประธานกลุ่มตา่งๆ เช่น กลุ่มบ้านพัก กลุ่มท่องเท่ียว กลุ่มสนิค้า

บริการ กลุ่มอาหาร กลุ่มต้อนรับ กลุ่มอนุรักษ ์เป็นต้น รวมท้ังมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาซึ่งจะเป็นตัวแทนจากภายนอก 

หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการควรก าหนดระบบวิธีการในการจัดการท่องเท่ียว ก าหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรม

เสริม ซึ่งสะท้อนความเป็นชุมชนรวมถึงภูมปัิญญาและวิถีชีวิตชุมชน 

 การจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนนั้นควรมีทุกภาคส่วนท่ีส าคัญเกี่ยวข้อง ลักษณะการบริหารจัดการ

ท่องเท่ียวในชุมชนได้ดีกว่า ควรเลือกน าหลักการและลักษณะเด่นของการท่องเท่ียวในแต่ละรูปแบบมาปรับใช้ และ

แก้ไขจุดด้อยหรือปัญหาทางการท่องเท่ียวของชุมชน แต่ให้คงรักษาไวซ้ึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชุมชน แนวคิดท่ีเป็น

แบบอย่างที่ดีคือการน าเสนอแนวคิดการศึกษาแบบ “องค์รวม” ซึ่งคือการน าแนวคิดและหลักการของหลายๆ ส่วนมา

ผสมผสาน เช่นแนวคิดรูปแบบต่าง ๆ ของการท่องเท่ียว แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนมาพจิารณา 

  Rochanrugsat (2008) ใชเ้ทคนิคเดลไฟในการสอบถามกับนักวชิาการด้านการท่องเท่ียวและผู้ปฏบัิตงิานด้าน

การท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีประสบการณ์สูง พบว่าในการประเมินความส าเร็จของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ประกอบด้วย 1) การท่องเท่ียวโดยชุมชนควรสร้างการมีส่วนร่วมท้ังชุมชน 2) ผลประโยชน์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนควรกระจายรายได้เท่าเทียมท่ัวถึงอย่างยุติธรรม 3) ให้ความส าคัญกับการจัดการท่องเท่ียว 4) การท่องเท่ียว

โดยชุมชนควรมีหน่วยงานภายนอกเข้ามีส่วนร่วมช่วยสนับสนุน 5) ควรมีองค์การท่ีดูแลเร่ืองความยั่งยืนของแหล่ง

ท่องเท่ียวของชุมชน 6) ให้ความส าคัญกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ปัจจัยเหล่านี้ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบมีสว่นร่วมในการใช้ทรัพยากรและมสี่วนร่วมในการรับประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวโดยชุมชน ยิ่งไปกว่า

นัน้ ชุมชนควรท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นท่ีพอใจของคนในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เยอืนชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสะท้อนความส าเร็จของการท่องเท่ียวชุมชน 

 ปัจจัยความส าเร็จการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมนีักวชิาการหลายท่านศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง

โดยใช้ทฤษฎีตา่ง ๆ ศึกษาการวจิัยท้ังเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในชุมชน องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียว นักวิชาการด้านการท่องเท่ียว (Jamal & Getz, 1995; Kibicho, 2008; Manyara & Jones, 2007) Jamal & 

Getz (1995) ได้น าแนวคิดในการวางแผนการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน 6 เร่ือง ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีความตระหนักในการวางแผนและการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน 2) การจัดการเร่ืองผลประโยชน์ท่ีได้จากการ

กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียว 3) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงานกับการท่องเท่ียวของชุมชน 4) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการท่องเท่ียวของชุมชน 5) ความส าคัญของผู้เร่ิมต้นจัดการ

ท่องเท่ียวต้องสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 6) การพัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกฎระเบียบของการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน 

 แนวคิดการประเมินการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนใช้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน ตามแนวทางขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (Dasta, 

2017)  

 หมวดท่ี 1. การบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดย

ชุมชน 2) ประสิทธิภาพของข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 3) ประสิทธิภาพของข้อ

ควรปฏบัิตสิ าหรับนักท่องเท่ียว 4) ประสิทธิภาพของกลุ่มบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคลากร

ในกลุ่มฯ 5) ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 6) ประสิทธิภาพการมสี่วนร่วมของภาคเครอืขา่ย

ต่างๆ 7) ประสิทธิภาพด้านการจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่าง 8) ประสิทธิภาพ

ของระบบบัญช ีการเงิน 9) การให้ความส าคัญกับเยาวชน 

 หมวดท่ี 2. การจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพในการ

จัดสรรรายได้ 2) ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการยกระดับคณภาพชีวติท่ีดี 3) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ

สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 4) การให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนในการท่องเท่ียว                 

5) ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได้  

 หมวดท่ี 3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสรมิมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) คุณภาพฐานข้อมูลด้านมรดก

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว 2) ประสิทธิภาพในการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการทัองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม         

3) ประสิทธิภาพในการอนุรักษฟ์ื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 หมวดท่ี 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนประกอบด้วย         

1) ประสิทธิภาพในการจัดการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 2) คุณภาพฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ           

4) ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5) ประสิทธิภาพในการสร้างความ

ตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของการรักษา 

 หมวดท่ี 5. ด้านการบริการและความปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการและ

ความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว 2) ประสิทธิภาพของนักสื่อความหมาย 3) คุณภาพของเส้นทางและกิจกรรม

ท่องเท่ียว 4) คุณภาพของจุดบริการท่องเท่ียว 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิธีการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน     

7) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน 8) ประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานด้านบริการ 

 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวสามารถสังเคราะห์น าใช้สนับสนุนตามวัตถุประสงค์

การวิจัยได้ดังนี้ เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพื้นท่ีชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม        

ใช้แนวคิด แบบประเมนิการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนใชเ้กณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ตามแนวทางขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน   
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีใชว้ธีิการวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งเก็บขอ้มูลภาคสนามด้วยการส ารวจ (field 

survey) การสังเกต (observation) สัมภาษณเ์ชงิลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus 
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group discussion) กับผู้คนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวพื้นท่ี อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง โดยแยก

รายละเอยีดเป็นดังน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยพจิารณาจาก

ผู้เกี่ยวข้องกับชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม ชาวบ้าน สมาชิกในฐานการเรียนรู้ของชุมชน แกนน าชุมชน ผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียวในชุมชน และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เชน่ ส านักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพัทลุง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีป่าพะยอม  

 วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

ซึ่งเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการส ารวจ (field survey) การสังเกต (observation) สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง    

(in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยแยกรายละเอยีดตามเป็นดังน้ี 

 ความเที่ยงตรง (Validity) และ ความน่าเชื่อถอื (Reliability) 

 ความเท่ียงตรง และ ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้ เกิดจากการตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า คณะผู้วิจัยได้น าเคร่ืองมือมาตรฐานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน ท่ีใช้ส าหรับการประเมินการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีการน าเคร่ืองมือมาปรับประยุกต์ใช้ให้

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน หลังจากนั้นคณะนักวิจัยได้จัดตั้งคณะท างานร่วมกับคณะกรรมการการท่องเท่ียวของ

ชุมชน  เพื่อลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่การส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ถูกต้องสมบูรณ์ สุดท้ายได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเท่ียวของ

ชุมชน กรรมการท่องเท่ียวชุมชนป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง และคณะนักวจิัยได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ตารางที่ 1  วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจ าแนกวัตถุประสงคก์ารวจิัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อศึกษาบริบทการด าเนินงาน

ของชุมชน ท่องเท่ี ยวป่ าพยอม        

อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง 

  

การส ารวจ  ก ารสั ง เกตการณ์ 

สนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณเ์ชงิลึก 

ชาวบ้าน สมาชิกในฐานการ

เรียนรู้ของชุมชน แกนน าชุมชน 

ผู้ ประกอบการท่องเท่ียวใน

ชุ ม ชน  แล ะส านั ก งานก าร

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 

องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นท่ีป่าพะยอม จ านวน 40 คน 

ประเมินศักยภาพในการบริหาร

จัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พื้นท่ีชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม     

อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง  

การส ารวจ สัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกตการณ ์สนทนากลุ่มย่อย 

ชาวบ้าน สมาชิกในฐานการ

เรียนรู้ของชุมชน แกนน าชุมชน 

ผู้ ประกอบการท่องเท่ียวใน

ชุ ม ชน  แล ะส านั ก งานก าร

ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 

องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พื้นท่ีป่าพะยอม จ านวน 40 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามท่ีได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ

สนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คัดกรองข้อมูลและจัดแยกเป็นประเด็นต่าง  ๆ วิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) ตามประเด็นท่ีคน้พบ (topic) แลว้น ามาพรรณนาเชงิอุปนัย (inductive) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

1. บริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม โดยพื้นท่ีหนานมดแดงเป็นจุดขับเคลื่อนการท่องเท่ียวหลัก เดิมทีเป็นชื่อหมู่บ้าน

ดั้งเดิมหมู่บ้านหนึ่งของอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ค าวา่ "หนาน" หมายถึง แก่ง หรือ น้ าที่ต่างระดับกัน ซึ่งค าว่า 

หนาน เป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ในแต่ละบริเวณเรียกกัน เช่น น้ าตกหนานสวรรค์ น้ าตกหนานปลิว เป็นต้น มีหนานท่ี

ผจญภัยในล่องแก่งหนานมดแดงมีประมาณ 40 หนาน และอีก 5 หนาน ท่ีให้ความตื่นเต้นและเร้าใจ เทศบาลต าบล

ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง ให้การสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน ท าชุมชนท่องเท่ียวเป็นพื้นท่ีดาวรุ่งด้านการ

ท่องเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีมีการล่องแก่งเป็นกิจกรรมนันทนาการท่องเท่ียวท่ีส าคัญในพื้นท่ี ชุมชนท่องเท่ียวอ าเภอป่า

พะยอม โดยมีกิจกรรมล่องแก่งหนานมดแดง ท่ีได้รับรางวัลกินรีทองค าในปี 2558 การพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน

มีความยั่งยืนในสมดุลท้ัง 3 มิติท้ัง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างวัฒนธรรมร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 

กระจายรายได้ให้ทุกกลุ่มอาชีพในพื้นท่ี เช่น กลุ่มหัตถกรรมไม้ (กลึงไม้) ท่ีมีศักยภาพในการท าสินค้าท่ีระลึกเพื่อการ

ท่องเท่ียว  

 ชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอมมีกิจกรรมท่ีโดดเด่นและมีชื่อเสียง คือกิจกรรมล่องแก่งหนานมดแดง            

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เปิดให้บริการล่องแก่งแก่นักทอ่งเท่ียวท่ีรักการผจญภัย โดยมีจุดปล่อยจากอ่างเก็บน้ า

ห้วยน้ าใส ซึ่งการล่องแก่งท่ีนี่ไม่ต้องกังวลถึงฤดูกาล และนักท่องเท่ียว สามารถท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี มีแก่งท่ี       

ผจญภัยกว่า 40 แก่ง โดยเฉพาะแก่งท่ีน่าตื่นเตน้เร้าใจมาก อยา่งเชน่ แก่งลุงจวน แก่งสองพี่นอ้ง แก่งมดแดง แก่งยาว 

และแก่งไม่ไผ่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ของการลอ่งแก่ง จะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถชมธรรมชาติริม

ฝั่งคลอง อาท ิดอกระฆังทอง สาหร่ายปะการัง  นอกจากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับการล่องแก่งยังมีแหล่งท่องเท่ียว

อื่น ๆ ท่ีส าคัญดังนี ้  

   อ่างเก็บน้ า เร่ิมด าเนินการก่อสร้างปีงบประมาณ 2534 แล้วเสร็จปี งบประมาณ 2539 ระยะเวลาก่อสร้าง    

5 ปี ความจุ 80 ล้าน ลบ.ม. พื้นท่ีได้รับประโยชนเ์พื่อช่วยเหลอืพื้นท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการพระราชด าริ 53,500 ไร่ 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ าของโครงการลุ่มแม่น้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังให้ประโยชน์ในการใช้สอย

แก่ประชาชนท้ังชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวจังหวัดพัทลุง ซึ่งน้ าท่ีไหลผ่านจะเป็นการแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง 2 

จังหวัดซึ่งอา่งเก็บน้ าห้วยน้ าใสถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหนึ่งท่ีสามารถชมพระอาทติยต์ก หรือสามารถท ากิจกรรม

การตกปลาน้ าจืดหลายชนดิ  
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 น้ าตกหนานสวรรค์ ตั้งอยูใ่นเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ซึ่งเกิดจากแหลง่น้ าซับบนเทือกเขาบรรทัด ตก

ลงมาเป็นแอ่งน้ าน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บ น้ าห้วยน้ าใส ซึ่งเส้นทางในการเดินทางสะดวก สามารถน าพาหนะเข้าถึง

ตัวน้ าตก ได้ซึ่งน้ าตกหนานสวรรค์ยังมีเส้นทางท่ีให้นักท่องเท่ียวสามารถชมและศึกษาระบบนิเวศวิทยา บริเวณริมน้ า

ตกหนานสวรรค์ได้ซึ่งมีพรรณไม้นานาพรรณหลายชนิด อาทิเช่น ดงพญาเย็น กล้วยไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งยังมีผาหิน

ล้อมท่ีสวยงามให้นักท่องเท่ียวได้เดินชมระหว่างช่องผาหิน   

  น้ าตกหนานปลิว ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเกิดจาก

แหล่งน้ าซับบนเทือกเขาบรรทัด ตกลงมาเป็นแอ่งน้ าน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส เป็นน้ าตกสูงชันมีแอ่งน้ า

น้อยใหญ่ท่ีสามารถให้นักท่องเท่ียวสามารถลงไปเล่น ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามท่ีแตกต่างกัน 

และมีพรรณไมน้านาชนดิและนกประจ าถิ่นอีกมากมายท่ีให้นักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชมกัน 

 นอกจากแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีกิจกรรมการเดินป่าในพื้นท่ีรอยต่อพัทลุงกับ

นครศรีธรรมราช โดยการเดิมเข้าชมถ้ าวังนายพุฒ ถ้ าใหม่ท่ีเพิ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ไม่นาน โพรงถ้ า โอ่โถงเต็มไป

ด้วยคา้งคาว ซึ่งไมม่กีลิ่นเหม็นช้ืน ซึ่งมีจุดเด่นเป็นรูปหินตา่ง ๆ สุดถ้ ามทีางออกเพยีงทางเดียวซึ่งจะตอ้ง ปีนขึน้ไปทีละ

คน เพ่ือพบกับป่าดบิชื้นท่ีสมบูรณ์มีต้นสมพงใหญ่ (ชาวบ้านเรียกต้นมันช้าง) สลับกับเดินเลียบล าห้วยเล็ก ๆ   

 2. ศักยภาพการบรหิารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

คณะวิจัยได้ส ารวจ สัมภาษณ์ สังเกตแบบมีส่วนร่วมและ การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินศักยภาพการ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่องเท่ียวอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.2  การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่องเท่ียวอ าเภอป่าพะยอม 

ชุมชนท่องเที่ยว อ าเภอป่าพะยอม มี ไม่มี 

ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน   

1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยชุมชน   

2. ประสทิธิภาพของข้อตกลงร่วมกันส าหรับการบรหิารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน   

3. ประสทิธิภาพของข้อควรปฏบัิติส าหรับนักท่องเท่ียว   

4. ประสทิธิภาพของกลุม่บรหิารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนในการพัฒนาบุคลากรในกลุม่ฯ   

5. ประสทิธิภาพของการสง่เสริมการมสีว่นรว่มของทุกฝ่าย   

6. ประสิทธิภาพการมีส่วนรว่มของภาคีเครอืข่ายต่างๆ   

7. ประสทิธิภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน   

8. ประสทิธิภาพของระบบบัญชี การเงิน   

9. การใหค้วามส าคัญกับเยาวชน   

ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี   

10. ประสิทธิภาพในการจัดสรรรายได้   

11. ประสิทธิภาพในการสง่เสริมยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี   

12. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสรา้งโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว   

13. การใหค้วามส าคัญกับสทิธิมนุษยชนในการท่องเท่ียว   

ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม   

14. คุณภาพฐานข้อมูลดา้นมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว   

15. ประสทิธิภาพในการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   

16. ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยนื   

17. ประสทิธิภาพในการจัดการพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว   

18. คุณภาพฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   

19. ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภูมปัิญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  

20. ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชุมชน   

21. ประสทิธิภาพในการสรา้งความตระหนักรูถ้ึงความส าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียว 

  

ด้านบริการและความปลอดภัย   

22. ระดับความพึงพอใจในการบริการและความปลอดภัยดา้นการท่องเท่ียว   

23. ประสทิธิภาพของนักสื่อความหมาย   

24. คุณภาพของเส้นทางและกิจกรรมท่องเท่ียว   

25. คุณภาพของจุดบรกิารท่องเท่ียว   

26. ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการวิธีการเดนิทางท่องเท่ียวในชุมชน   

27. ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการกรณีฉุกเฉิน   

28. ประสทิธิภาพในการติดต่อประสานงานด้านบรกิาร   
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สรุปการบรหิารจัดการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวปา่พะยอม  สามารถสรุปได้เปน็ 5 ดา้นดังนี้ 

1.ด้านการบรหิารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ในการลงพื้นท่ีอ าเภอป่าพะยอม คณะผู้วิจัยได้เลือกชุมชนหนานมดแดงและชุมชนใกล้เคียง พบว่า การ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนหนานมดแดง และชุมชนใกล้เคียงใน ต.ลานข่อย อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง          

โดยภาพรวมมปีระสิทธิภาพดี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลานข่อยให้การสนับสนุนและได้ร่วมกับคนในชุมชน

เปิดให้บริการดา้นการท่องเท่ียวในหลายเร่ืองเชน่การล่องแก่ง และให้บริการเร่ืองท่ีพัก โดยท่ีชุมชนซึ่งได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานภาครัฐ และ และชุมชนมีโครงสร้างการท างาน แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะหน้าท่ี

ชัดเจน โดยมีกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเป็นคนในชุมชน มีแผนการด าเนินงานท่ีครอบคลุมท้ัง 3 มิต ิ

คือ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ชุมชนได้จัดท าทะเบียนประวัติข้อมูลสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบัน ชุมชนมีข้อตกลง

ร่วมกันในการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาชุมชนเข้ากองทุนส่วนกลางเพื่อประโยชน์

ของชุมชนโดยมีการน ากองทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้รับประโยชน์ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมจากการท่องเท่ียว ชุมชนมีตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสังคมประเพณีและ

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว ชุมชนได้ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการใช้ทรัพยากรด้านสังคม ประเพณี 

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะท้องถิ่น เป็นต้น         

โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ และ ดูแลรักษาทรัพยากรเหล่านั้นให้ไม่ถูกท าลายหรือลดคุณค่าลงจากกิจกรรมท่องเท่ียว

ต่าง ๆ ในชุมชน ชุมชนมีข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะการล่องแก่ง ชุมชนมีการส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากร และมีความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน ชุมชนได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนใน

การรับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวในชุมชน มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเป็นสมาชิกท่องเท่ียวชุมชน โดย

ชุมชนมีการท างานร่วมกับภาคีต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนให้ยั่งยืน 

ชุมชนมีการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมท่องเท่ียวของชุมชน มปีฏทิินกิจกรรมท่องเที่ยว มีแผนท่ี

ท่องเท่ียวชุมชนเพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบข้อมูลต่าง ๆ ชุมชนมีการจัดเร่ืองระบบการบริหารจัดการเงิน การบัญช ี

เยาวชนได้รับการให้ความส าคัญในการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนมีการให้ความส าคัญกับเยาวชนในการเข้าร่วม

กิจกรรมท่องเท่ียวดว้ย 

 2. ด้านการจัดการเศรษฐกจิ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ชุมชนมีการจัดสรรรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง แต่การท่องเท่ียวของชุมชนยังไม่

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพแต่สร้างรายได้จากการ

ท่องเท่ียวได้ปานกลาง และมกีารส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว มี

การจัดสรรพื้นท่ีจัดจ าหน่ายให้กับคนในชุมชน ชุมชนได้ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของคน ทุกกลุ่ม เช่น เด็ก สตรี คนชรา 

คนพกิาร และ คนกลุ่มนอ้ยตา่ง ๆ ให้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชนจ์ากการท่องเท่ียว  

 3. ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 

 ชุมชนมีการจัดการข้อมูลทางมรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว และได้เผยแพร่มรดกวัฒนธรรมผ่านการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชน เชน่ ผ้าทอลานข่อย  

 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 ในการจัดการพื้นท่ีการท่องเท่ียวมปีระสิทธิภาพ ชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนดการใชพ้ื้นท่ีตามวัตถุประสงค์ 

เพื่อการท่องเท่ียวโดยมีการร่วมวางแผน และ จัดท าเส้นทางท่องเท่ียวตามแผนผังการใชพ้ื้นท่ี เพื่อให้การท่องเท่ียวไม่

ส่งผลกระทบด้านลบกับการใชพ้ื้นท่ีเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ชุมชนได้พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนให้มคีวามร่ม
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ร่ืน เป็นระเบียบ สวยงามตามความเหมาะสม ชุมชนได้การจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน และยังได้เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียวโดยชุมชน ชุมชนมีการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ

ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเท่ียว 

 5. ด้านบริการและความปลอดภัย 

 ชุมชนยังไม่มีการวัดระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเท่ียว เพื่อน าข้อมูล และน าข้อมูลมา

วเิคราะห์วางแผนการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ ชุมชนมีนักสื่อความหมายท่ีได้รับการพัฒนาและสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของ

ชุมชนได้อยา่งถูกต้องชัดเจน ชุมชนมเีส้นทางและกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีมคีวามปลอดภัย ชุมชนยังมีการจัดหาสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะ เชน่ คนพกิาร ผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงจุดท่องเท่ียวตา่ง ๆ ได้ ชุมชน

มีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อนักท่องเท่ียว ชุมชนมีจุดบริการด้านอาหารและข้อมูลท่องเท่ียว มีการจัดสรรจุด

จ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกของชุมชน ชุมชนมีป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ที่ชัดเจนติดตั้งในจุดท่ีเหมาะสม ชุมชนมี

เส้นทางการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชน  ชุมชนยังมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน อุปกรณ์ และ มี

มาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน การติดต่อประสานงานด้านบริการมีประสิทธิภาพชุมชนมีวิธี ช่องทาง และ มีอุปกรณ์

การประสานงานด้านการบริการเพื่อใชป้ระสานงานภายในชุมชนและ ติดตอ่สื่อสารกับนักทอ่งเท่ียวค่อนข้างน้อย 

 จากผลการวิจัยพบว่าบริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวอ าเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง มีหลาย

หน่วยงานท่ีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีและหน่วยงานราชการท่ี

เกี่ยวข้องได้เข้าไปหนุนเสริมชุมชนส่งผลการด าเนินงานด้านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนในรอบระยะเวลา 10 กวา่ปี

ท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้น าชุมชนและกรรมการของชุมชนท่องเท่ียวมี

ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว การบริหารจัดการ

การท่องเท่ียวโดยชุมชน การจัดการเร่ืองท่ีพัก การตลาด และที่ส าคัญวิธีการในถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้เกี่ยวข้อง 

ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ี ปัจจุบันสามารถด าเนินการเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมบนฐาน

ทรัพยากรทางธรรมชาติ อัตลักษณแ์ละวิถชีวีติท้องถิ่น  

 ส่วนผลการประเมินศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่องเท่ียวอ าเภอป่าพยอม จังหวัด

พัทลุง พบว่า โดยภาพรวมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีความครอบคลุมทุกด้านและพบว่า      

ผลการประเมินการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน ตามแนวทางขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการครบท้ัง         

5 ด้าน 
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อธิปรายผล 
 บริบทการด าเนินงานของชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม มีผลการวิจัยพบว่าชุมชนมีการด าเนินงานด้านการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนมามาก 10 กว่าปี ผู้น าชุมชนและกรรมการของชุมชนท่องเท่ียวมีความรู้และประสบการณ์

ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นอย่างดีหลายเร่ือง เช่นชุมชนดึงเอาทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมา

พัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยพัฒนาเป็นกิจกรรมกิจกรรมลอ่งแกง่หนานมดแดง สอดคล้องกับ รัดเกล้า เปรม

ประสิทธ์ิ (2552) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคมของการท่องเท่ียวเชิง

ผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเท่ียวล่องแก่งล าน้ าเข็ก จังหวัดพษิณุโลก ท่ีชาวบ้านในชุมชนล าน้ าเข็กพัฒนากิจกรรม

ล่องแก่งท่ีด าเนนิการให้บริการท่องเท่ียวโดยคนชุมชน สรา้งรายได้ส่งตรงถึงชุมชนเหมอืนกับชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม 

และสอดคล้อง Kaewkiaw (2018) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนของท้องถิ่นคลองพระอุดม อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่า บริบทการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นคลองพระอุดม ชุมชนมฐีานทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ มีด าเนินงานชุมชนตามแนวคิด ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ท่ี

เกิดจากการท่องเท่ียวชุมชน   

  ส่วนผลการประเมนิศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน พืน้ท่ีชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม พบว่า

โดยภาพรวมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวทางขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษ

เพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ชุมชนท่องเท่ียวป่าพะยอม ผ่านประสบการณ์มาอยา่งยาวนานได้ด าเนินการครอบคลุม

ประเด็นยอ่ยและด าเนินการครบท้ัง 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

สั งคม และคุณภาพชีวิต ท่ีดี  3 ) ด้ านการอนุ รักษ์และส่ งเส ริมมรดกทางวัฒนธรรม 4) ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และ5) ด้านบริการและความปลอดภัย สอดคล้องกับ

บทความวิชาการของ Maneechod (2017) ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดเร่ือง การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

พบว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นการท่องเท่ียวท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเท่ียว เพื่อ

ประโยชน์ต่อชุมชน โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่างเจ้า บ้านกับผู้มาเยือนผ่าน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเท่ียวซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเท่ียว สังคม 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิกในชุมชน และก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ากับผู้มาเยือน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เร่ือง ศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของธุรกิจ

และชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ได้รับทุนสนับสนุน จากส านักงานวิจัยแห่งซาติ (วช.) และส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย (สกว.) 
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Level of Industrial Engineering, University of Phayao 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบด้วยนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 118 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และแบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็น

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษามากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก รวมท้ังปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แต่ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย , ปัจจัยด้าน

หลักสูตร และปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิภาคท่ีอาศัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับ  

ต่ ามาก อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยดา้นเหตุผลสว่นบุคคล ในระดับต่ า 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ค าส าคัญ:   การเลอืกศึกษา, วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                           
1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิททยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: kit_9m@hotmail.com  
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Abstract  
 The purpose of this research was to study and find the relationship of affecting factors to selection to 

study in the bachelor’ s degree level of industrial engineering, University of Phayao.  The samples were 118 

students in high school level. Statistics for data analysis were the frequency, the percentages, the Mean, the 

standard deviation, the Pearson’s correlation coefficient for data scale and spearman rank correlation coefficient 

for ordinal data. Research result indicated that course factors are the most of decision to study as a high level 

including the image of the university. But the personal reasons as a medium level. The image of the university 

factors, course factors and personal reasons factors have a positive at moderate level to correlation with the 

statistical significance at the .01 level. And, personal factors in the region have the positive correlation to course 

factors with the statistical significance at the .05  level that also have the positive correlation to course factors 

with the statistical significance at the .01 level   
 

Keywords:   Decision to study, Industrial engineering, University of Phayao 
 

บทน า 

การพัฒนาประเทศให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ถ้าประชาชนมีคุณภาพ การ

พัฒนาประเทศก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ความคิด ความสามารถ รวมท้ัง

พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านยิมและคุณธรรมของมนุษย์ ประชาชนส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการศกึษา และให้ความ

สนใจในการศึกษาเป็นจ านวนมาก รวมท้ังรัฐบาลได้มกีารส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจในเร่ืองนี้

เพราะถือเป็นพืน้ฐานแห่งความส าเร็จในชีวิต อาทิเชน่กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาล

ท่ีให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันจะน าไปสู่การช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและเป็นการพัฒนา

สังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2560) และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาใช้ใน

การประกอบอาชพีเพื่อเลีย้งดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตได้ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัด

มหาวทิยาลัยนเรศวร (วกิิพเีดีย, 2559) ต่อมา มกีารตราพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันท่ี 12 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (ราชกิจานุเบกษา , 

2553) จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็ม

รูปแบบ โดยเร่ิมรับนิสิตเข้าศึกษาในนามมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่จะผ่านการ

คัดเลือกจากโครงการเรียนดี, โครงการรับตรง 10%, โครงการรับตรงท่ัวประเทศหรือแอดมิชชั่น (Admission) โดยคิด

เป็นร้อยละ 70 ของจ านวนนิสติท่ีรับเข้าศึกษา จากโครงการท้ังหมด 4 โครงการ คือ โครงการเรียนดี, โครงการรับตรง

รับตรง 10%, โครงการรับตรงท่ัวประเทศหรือแอดมิชชั่น (Admission) และโครงการรับตรงอิสระ (อัจฉราวดี แก้ว

วรรณดี และ เอราวิล ถาวร, 2560) โดยในปีการศกึษา 2562 มจี านวนนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหา

วิยาลัยพะเยาเพียง 4,613 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2559 เป็นจ านวน 1,444 คน และลดลงจากปีการศึกษา 2556 

เป็นจ านวนถึง 2,499 คน (ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) ซึ่งมีอัตรา
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การลดจ านวนลงมากกว่าร้อยละ 20 ส าหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 4 หลักสูตร คือ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และ

วิศวกรรมอุตสาหการ โดยหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการได้มีการรับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ในปีการศึกษา 2562 

เป็นคร้ังแรกนับตัง้แตเ่ปิดสอนในหลักสูตรนี้  

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญต่อการเข้าศึกษา คือ ความต้องการของผู้เรียนในการเลือกสถานการศึกษาท่ีเหมาะสม (วรัญญา เปรม

ฤทัย. (2545) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา จึงมคีวามส าคัญเพราะจะได้ทราบถึงสาเหตุท่ีแท้จริง ถึงสาเหตุและปัจจัยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ และยังสามารถใช้เป็นแนวางในการวางแผนเพื่อ

พัฒนาการวางแผนระบบการศึกษา และการบริหารจดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของนิสติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวศิวกรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ศึกษาได้ใชก้รอบแนวคิด ดังนี้ 

ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาต่อ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยสว่น

บุคคลด้านข้อมูลท่ัวไป 2) ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3) ด้านหลักสูตร และ 4) ด้านเหตุผลส่วนตัว โดยเป็น

การบูรณาการตัวแปรจาก Cubillo Sanchez, and Cervino, 2006 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ง

สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านข้อมลูทั่วไป 

 ปัจจัยด้านภาพลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

 ปัจจัยด้านหลักสตูร 

 ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 

การตัดสินใจเลือกเข้าศกึษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการพิจารณาหาทางเลอืกท่ีมีอยู่จากหลายทางเลอืก โดยสามารถเลอืกทางเลอืกท่ี

เป็นไปได้ ดังนั้น การตัดสินใจจึงเป็นหน้าท่ีท่ีบ่งบอกถึงแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้ท่ีท าการตัดสินใจนั้นจะต้องมี

หลักการและเหตุผล มีทัศนคตแิละวจิารญาณท่ีดี เนื่องจาก การตัดสินใจเป็นวธีิท่ีสามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ท่ีได้ก าหนดไว้ การตัดสินใจจึงมีความส าคัญ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551) โดยกระบวนการตัดสินใจเป็นการก าหนด

ขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการตัดสินใจโดยจะมีล าดับขั้นตอนของ

กระบวนการ เป็นการตัดสนิใจโดยใชห้ลักเหตุผล และมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือชว่ยในการหาขอ้สรุป เพื่อการตัดสนิใจ  

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จากวิธีการใช้โปรแกรมการค านวณขนาดตัวอย่าง G*Power ซึ่งสามารถ

ก าหนดขนาดตัวอย่างได้ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ มคีวามนา่เช่ือถือและสามารถค านวณขนาดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว 

โดยอาศัยค่าขนาดอิทธิพล ค่าความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 และค่าความคลาดเคลื่อนประเภท 2 โดยโปรแกรม 

G*Power สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย (นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ และคณะ, 2562) โดยสามารถ

ค านวณหาขนาดของกลุม่ตัวยา่งในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้ดังรูป 

 
ภาพที่ 2 วธีิการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวย่างดว้ยโปรแกรม G*power 
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จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*power จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 115 ราย โดยจะมี

ขนาดอิทธิพล (Effect Size) ในระดับกลาง (d=0.3) ค่าความคลาดเคลื่อนประเภทท่ี 1 หรือ ค่าแอลฟ่า () ณ ระดับ

นัยส าคัญ .05 และค่าอ านาจการทดสอบ หรอื ค่า Power (1-) ร้อยละ 95 และเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการศึกษา

ผู้ศึกษาจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 130 ราย โดยด าเนินส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่กลุ่มตัวอย่างด้วย

วธีิการคัดเลอืกตามสัดส่วนในแตล่ะภูมภิาคของประเทศไทย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชแ้บบสอบถามท่ีน ามาจากการศึกษาของณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) 

โดยคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่า 0.906 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมคีวาม

เชื่อม่ันสูง (บุญใจ ศรีสถติย์นรากูร, 2555) โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอก 

และแบบสอบถามปลายปิด แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ลักษณะของคาถามเป็นแบบส ารวจ

รายการ (Checklist) (บุญใจ ศรีสถติยน์รากูร, 2555) โดยท าการเลอืกข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุด ประกอบด้วย เพศ ภูมิภาคท่ี

อาศัย เกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบัน และรายได้รวมของครอบครัว 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกเขา้ศึกษาระดับปรญิญาตรี ในสาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งมลีักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชม้าตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่ง

สอดคล้องกับงานศึกษาของ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, 2) 

ปัจจัยดา้นหลักสูตร และ 3) ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว 

ส าหรับแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 นี้ มีลักษณะข้อค าถามโดยใช้มาตรวัดส่วนลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งได้

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

โดยมีการก าหนดคะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถติย์นรากูร, 2555) 

5 คะแนน หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

4 คะแนน หมายถงึ ระดับความคิดเห็นมาก 

3 คะแนน หมายถงึ ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 คะแนน หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อย 

1 คะแนน หมายถงึ ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
 

เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผล 

เมื่อรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถี่แลว้ น าไปค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชวีติในงาน โดยมีระดับ

คะแนนเฉลี่ย 1 ถึง 5 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การแปลผลออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับ

ปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก โดยการแบ่งช่วงระดับคะแนนเฉลี่ยด้วยวิธีหาความกว้างอันตรภาคชั้นตามท่ี 

รัตนา ศริิพานิช (2530) ได้อธิบายไว้ ดังนี ้ 

 

 

 

  =   = 0.8 

อันตรภาคชัน้   = 
จ านวนชัน้ 

พสิัย คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ าสุดต่ าสุด 

จ านวนชัน้ 

5 

5  -  1 

= 
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การแปลผลคะแนนเฉลี่ยจากการค านวณ สามารถก าหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความคดิเห็น ได้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคดิเห็นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคดิเห็นปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคดิเห็นน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคดิเห็นน้อยท่ีสุด 
 

การแปลความหมายของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) ดังนี ้

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.000 – 0.999 หมายถึง มีการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.000 ขึน้ไป หมายถึง มกีารกระจายของข้อมูลแตกต่างกันมาก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science : SPSS) ดังนี ้

สถิติเชงิบรรยาย (Descriptive Statistic) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา  

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชว้ิเคราะห์ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกับนักเรียน 

และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชว้ิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา อันประกอบด้วย เพศ ภูมภิาคท่ีอาศัย เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้รวมของ

ครอบครัว โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคูก่ับการบรรยาย 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกับ

นักเรียน กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ การใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) ส าหรับ

ข้อมูลท่ีเป็นเกรดเฉลี่ยสะสมและรายได้รวมของครอบครัว และสถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 

Correlation Coefficient) ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นเพศ และภูมภิาคที่อาศัย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่าระหวา่ง -

1 < r < 1 โดยคา่ r เป็นลบ แสดงวา่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน หากค่า r เป็นบวก แสดงว่า มคีวามสัมพันธ์

ในทิศทางเดียวกัน แตถ่้าค่า r เป็น 0 แสดงวา่ ไมม่คีวามสัมพันธ์กัน  
 

ผลการศึกษา 
 จากผลการส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ จ านวนท้ังสิ้น 130 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมา จ านวน 118 ฉบับ หรือ เท่ากับร้อยละ 90.77 ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด โดยส าหรับลักษณะข้อมูล

ท่ัวไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง อันประกอบไปด้วย เพศ ภูมิภาคท่ีอาศัย เกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบัน และรายได้

รวมของครอบครัว ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามลักษณะประชากร (n=118)  

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

ชาย 50 42.37 

หญิง 67 56.78 

ไมร่ะบ ุ 1 0.85 

รวม 118 100.0 

2. ภูมภิาคที่อาศัย   

ภาคเหนอื 59 50.00 

ภาคกลาง 40 33.90 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 19 16.10 

รวม 118 100.0 

3. เกรดเฉลี่ยสะสม    

 ต่ ากว่า 2.00 2 1.69 

 2.01 - 2.50 3 2.54 

 2.51 - 3.00 21 17.80 

 3.01 -3.50 50 42.37 

 มากกวา่ 3.50 41 34.75 

ไมร่ะบ ุ 1 0.85 

รวม 118 100.0 

4. รายได้ของครอบครวั (บาท) 

   ต่ ากว่า 10,000 12 10.17 

 10,000 - 19,999 41 34.75 

 20,000 - 29,999 27 22.88 

 30,000  - 39,999 17 14.41 

 40,000 - 49,999 9 7.63 

 มากกวา่ 50,000 11 9.32 

ไมร่ะบ ุ 1 0.85 

รวม 118 100.0 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 56.78 

รองลงมาเป็น เพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37 ของจ านวนกลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคเหนือ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 

จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 และภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 ตามล าดับ 

เกรดเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3.01-3.50 ขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37 รองลงมา  

ได้แก่ เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 จ านวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ตามล าดับ 

รายได้รวมของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,000-19,999 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 

รองลงมา ได้แก่ มีรายได้ระหว่าง 20,000-29,999 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 และมีรายได้ระหว่าง 

30,000-39,999 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจ เลอืกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปัจจัย Mean S.D.  ระดับ 

 ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั 3.65 0.546 มาก 

เป็นมหาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง 3.45 0.723 มาก 

มคีวามโดดเด่นด้านเทคโนโลย ีและ การเรียนการสอน 3.54 0.735 มาก 

มคีณาจารย์เก่ง และมีความรู้เชี่ยวชาญ 3.80 0.734 มาก 

มหี้องเรียน อุปกรณก์ารเรียน และห้องปฏบัิตกิารท่ีทันสมัย 3.80 0.797 มาก 

มสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และสวยงาม 3.99 0.779 มาก 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเข้าง่าย จบยาก 3.30 0.850 ปานกลาง 

เมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน 3.72 0.896 มาก 

 ด้านหลักสูตร 3.67 0.550 มาก 

มทุีนสนับสนุนตลอดการศึกษา 3.74 0.881 มาก 

ค่าเทอมมรีาคาท่ีเหมาะสม และไมแ่พง 3.63 0.845 มาก 

คา่ใชจ้่ายนอกเหนอืจากค่าเทอมไม่สูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 3.57 0.882 มาก 

เปิดสอนเนน้ทางด้านสาขาวิชาชพีและการปฏบัิตมิากกวา่ทฤษฎ ี 3.53 0.781 มาก 

มรีะบบรับนักเรียนแบบโควตา้ หรือ รับตรง 3.92 0.775 มาก 

มรีะดับคะแนนในการรับนักเรียนท่ีไม่สูงมาก 3.62 0.794 มาก 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 2.98 0.769 ปานกลาง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใกล้บ้าน หรือภูมิล าเนาของนักเรียน 3.28 1.287 ปานกลาง 

เพื่อนสนทิเลอืกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 2.92 0.997 ปานกลาง 

มเีพื่อนเลอืกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 2.93 0.967 ปานกลาง 
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ปัจจัย Mean S.D.  ระดับ 

ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน าให้เลอืกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 2.75 1.072 ปานกลาง 

ครูท่ีปรึกษาหรอืครูแนะแนวเป็นผู้แนะน าให้เลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยแห่งนี้ 3.06 1.040 ปานกลาง 

รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยแห่งนี้ 3.06 0.970 ปานกลาง 

บุคคลท่ีนักเรียนประทับใจ (Idol) เป็นศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 2.82 1.059 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามากท่ีสุด อยู่ใน

ระดับมาก เชน่เดียวกับปัจจัยด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัย แตปั่จจัยด้านเหตผุลสว่นบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นแยกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปัจจัย 
เพศชาย (n = 50) เพศหญงิ (n = 67) 

Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ 

 ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั 3.56 0.518 มาก 3.72 0.564 มาก 

เป็นมหาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง 3.38 0.805 ปานกลาง 3.51 0.660 มาก 

มคีวามโดดเด่นด้านเทคโนโลย ีและ การเรียนการสอน 3.48 0.762 มาก 3.63 0.648 มาก 

มีคณาจารย์เก่ง และมีความรู้เชี่ยวชาญ 3.76 0.744 มาก 3.82 0.737 มาก 

มหี้องเรียน อุปกรณก์ารเรียน และห้องปฏบัิตกิารท่ี

ทันสมัย 

3.64 0.749 มาก 3.87 0.815 มาก 

มสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และสวยงาม 3.88 0.746 มาก 4.06 0.795 มาก 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเข้าง่าย จบยาก 3.12 0.849 ปานกลาง 3.43 0.839 มาก 

เมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับการยอมรับจาก

ตลาดแรงงาน 

3.66 0.961 
มาก 

3.75 0.841 มาก 

 ด้านหลักสูตร 3.53 0.532 มาก 3.77 0.548 มาก 

มทุีนสนับสนุนตลอดการศึกษา 3.48 0.909 มาก 3.91 0.811 มาก 

ค่าเทอมมรีาคาท่ีเหมาะสม และไมแ่พง 3.56 0.760 มาก 3.67 0.911 มาก 

ค่าใชจ้่ายนอกเหนอืจากค่าเทอมไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ

มหาวทิยาลัยอื่น 
3.50 0.931 มาก 3.61 0.852 มาก 

เปิดสอนเนน้ทางด้านสาขาวิชาชพีและการปฏบัิติ

มากกวา่ทฤษฎ ี

3.42 0.702 มาก 3.60 0.836 
มาก 

มรีะบบรับนักเรียนแบบโควตา้ หรือ รับตรง 3.78 0.864 มาก 4.04 0.684 มาก 

มรีะดับคะแนนในการรับนักเรียนท่ีไม่สูงมาก 3.42 0.835 มาก 3.79 0.708 มาก 
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ปัจจัย 
เพศชาย (n = 50) เพศหญงิ (n = 67) 

Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 2.89 0.699 ปานกลาง 3.06 0.816 ปานกลาง 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใกล้บ้าน หรือภูมิล าเนาของนักเรียน 3.24 1.256 ปานกลาง 3.30 1.326 ปานกลาง 

เพื่อนสนทิเลอืกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 2.78 0.932 ปานกลาง 3.06 1.013 ปานกลาง 

มเีพื่อนเลอืกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น

จ านวนมาก 

2.78 0.910 ปานกลาง 3.06 0.998 
ปานกลาง 

ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน าให้เลอืกเรียนมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ 

2.62 1.086 ปานกลาง 2.85 1.062 
ปานกลาง 

ครูท่ีปรึกษาหรอืครูแนะแนวเป็นผู้แนะน าให้เลอืกเรียนใน

มหาวทิยาลัยแห่งนี้ 
2.98 1.020 ปานกลาง 3.13 1.057 ปานกลาง 

รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยแห่งนี้ 3.12 0.940 ปานกลาง 3.09 0.996 ปานกลาง 

บุคคลที่นักเรียนประทับใจ (Idol) เป็นศิษยเ์ก่าของ

มหาวทิยาลัยแห่งนี้ 
2.68 1.096 ปานกลาง 2.93 1.034 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นแยกตามภูมิภาคของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปัจจัย 

ภาคกลาง  

(n = 40) 

ภาคเหนือ  

(n = 59) 

ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ  

(n = 19) 

Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ 

 ด้านภาพลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 
3.71 0.485 มาก 3.55 0.595 มาก 3.63 0.597 มาก 

เป็นมหาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง 3.55 0.639 มาก 3.32 0.797 ปานกลาง 3.74 0.653 มาก 

มคีวามโดดเด่นด้านเทคโนโลยแีละ

การเรียนการสอน 

3.70 0.687 
มาก 

3.37 0.763 
ปานกลาง 

4.05 0.621 
มาก 

มคีณาจารย์เก่ง และมีความรู้

เชี่ยวชาญ 

3.80 0.723 
มาก 

3.71 0.767 
มาก 

3.95 0.621 
มาก 

มหี้องเรียน อุปกรณก์ารเรียนและ

ห้องปฏบัิตกิารท่ีทันสมัย 
3.80 0.723 มาก 3.71 0.892 มาก 4.11 0.567 มาก 

มสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และสวยงาม 4.03 0.698 มาก 3.93 0.888 มาก 3.63 0.684 มาก 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเข้าง่าย จบยาก 3.23 0.947 ปานกลาง 3.24 0.817 ปานกลาง 3.89 0.809 มาก 
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ปัจจัย 

ภาคกลาง  

(n = 40) 

ภาคเหนือ  

(n = 59) 

ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ  

(n = 19) 

Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ 

เมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับการ

ยอมรับจากตลาดแรงงาน 
3.88 0.853 มาก 3.56 0.933 มาก 3.86 0.449 มาก 

 ด้านหลักสูตร 3.62 0.522 มาก 3.63 0.596 มาก 3.79 0.787 มาก 

มทุีนสนับสนุนตลอดการศึกษา 3.78 0.974 มาก 3.69 0.856 มาก 3.95 0.524 มาก 

ค่าเทอมมรีาคาท่ีเหมาะสม และไม่

แพง 

3.43 0.844 
มาก 

3.66 0.902 
มาก 

4.00 0.667 
มาก 

ค่าใชจ้่ายนอกเหนอืจากค่าเทอมไม่สูง

มากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 
3.40 0.871 ปานกลาง 3.54 0.916 มาก 3.89 0.658 มาก 

เปิดสอนเนน้ทางด้านสาขาวิชาชพี

และการปฏบัิตมิากกวา่ทฤษฎ ี
3.65 0.736 มาก 3.32 0.797 ปานกลาง 4.00 0.471 มาก 

มรีะบบรับนักเรียนแบบโควตา้ หรือ 

รับตรง 

3.83 0.747 
มาก 3.97 0.87 มาก 

3.74 0.653 
มาก 

มรีะดับคะแนนในการรับนักเรียนท่ีไม่

สูงมาก 

3.63 0.705 
มาก 

3.58 0.894 
มาก 

3.89 0.409 
มาก 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 2.80 0.673 ปานกลาง 2.97 0.798 ปานกลาง 3.74 0.872 มาก 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใกล้บ้าน หรือ

ภูมิล าเนาของนักเรียน 
2.63 1.353 ปานกลาง 3.58 1.192 มาก 3.26 0.991 ปานกลาง 

เพื่อนสนทิเลอืกเข้าเรียนต่อใน

มหาวทิยาลัยแห่งนี้ 

2.93 0.997 
ปานกลาง 

2.81 0.991 
ปานกลาง 

3.16 0.834 
ปานกลาง 

มเีพื่อนเลอืกเข้าเรียนต่อใน

มหาวทิยาลัยแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 
2.95 1.037 ปานกลาง 2.85 0.962 ปานกลาง 3.26 0.991 ปานกลาง 

ผู้ปกครองของนักเรียนแนะน าให้เลอืก

เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
2.60 1.008 น้อย 2.68 1.105 ปานกลาง 3.53 0.841 มาก 

ครูท่ีปรึกษาหรอืครูแนะแนวเป็นผู้

แนะน าให้เลอืกเรียนในมหาวทิยาลัย

แห่งนี้ 

2.75 1.08 ปานกลาง 3.12 1.019 ปานกลาง 3.42 0.902 มาก 

รุ่นพี่เป็นผู้แนะนาให้เลอืกเรียนใน

มหาวทิยาลัยแห่งนี้ 

3.10 0.982 
ปานกลาง 

2.98 0.974 
ปานกลาง 

3.32 1.057 
ปานกลาง 
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ปัจจัย 

ภาคกลาง  

(n = 40) 

ภาคเหนือ  

(n = 59) 

ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ  

(n = 19) 

Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ Mean S.D.  ระดับ 

บุคคลที่นักเรียนประทับใจ (Idol) เป็น

ศษิยเ์ก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
2.65 1.122 ปานกลาง 2.78 0.984 ปานกลาง 3.38 0.755 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในภาคกลาง 

มากที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในระดับมาก เชน่เดียวกับปัจจัยด้านหลักสูตร แตปั่จจัยด้านเหตุผล

ส่วนบุคคล จะอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในภาคเหนือ มากท่ีสุด คือ ด้าน

หลักสูตร ซึ่งอยูใ่นระดับมาก เชน่เดียวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย แต่ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล จะอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาก

ท่ีสุด คือ ด้านหลักสูตร และปัจจัยรองลงมา คือ ด้านเหตุผลส่วนบุคคล และด้านภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

โดยทุกปัจจัย อยู่ในระดับมาก 

ผลการวเิคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) ของปัจจัยสว่นบุคคลด้าน

ข้อมูลท่ัวไปอันได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้รวมของครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า

ศกึษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 5 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) ของปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปัจจัย Pearson Correlation ระดับความสัมพนัธ ์

เกรดเฉลี่ยสะสม ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั -0.022 
ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ด้านหลักสูตร 0.156 
ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล -0.002 
ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

รายได้รวมของครอบครัว ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั -0.041 
ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ด้านหลักสูตร -0.064 

ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ด้านเหตุผลส่วนบุคคล -0.034 

ไมพ่บความสัมพันธ์อยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
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ปัจจัย Pearson Correlation ระดับความสัมพนัธ ์

ด้านภาพลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 
ด้านหลักสูตร    0.592** 

มคีวามสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง 

 
ด้านเหตุผลส่วนบุคคล    0.309** 

มคีวามสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง 

 

ด้านหลักสูตร 
ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั    0.404** 

มคีวามสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจัยดา้นภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์เชงิบวกกับปัจจัยดา้นหลักสูตร และ

ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และปัจจัยด้านหลักสูตรมี

ความสัมพันธ์เชงิบวกกับปัจจัยดา้นเหตุผลส่วนตัว ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ตารางที่ 6 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank Correlation Coefficient) ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลอืกเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปัจจัย Spearman Correlation ระดับความสัมพนัธ ์

เพศ ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั 0.173 
ไมพ่บความสัมพันธ์ตาม

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ด้านหลักสูตร 0.210 
ไมพ่บความสัมพันธ์ตาม

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล 0.129 
ไมพ่บความสัมพันธ์ตาม

นัยส าคัญทางสถิติ 

ภูมิภาคที่อาศัย ด้านภาพลักษณข์องมหาวิทยาลยั 0.054 
ไมพ่บความสัมพันธ์ตาม

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ดา้นหลักสูตร  0.158* 
มคีวามสัมพันธ์ระดับ 

ต่ ามาก 

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคล    0.252** มคีวามสัมพันธ์ระดับต่ า 

  

 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านภูมภิาคท่ีอยูอ่าศัย อันได้แก่ ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวันอกเฉยีงเหนอืมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านหลักสูตร ในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  และมี

ความสัมพันธ์เชงิบวกกับปัจจัยดา้นเหตุผลส่วนตัว ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

** p< .01 

*P < .05, ** p< .01 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีระดับความเห็นมากท่ีสุด คือ มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และสวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ระบบรับนักเรียนแบบโควต้า หรือรับตรง ซึ่งเป็นปัจจัยด้านหลักสูตร โดย

มคีวามเห็นอยู ่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านเหตุผลส่วนบุคคล มคีวามเห็นอยู ่ในระดับปานกลาง คือ เป็นมหาวิทยาลัย

ท่ีใกล้บ้าน หรือภูมลิ าเนาของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อันดับท่ี 15 ของไทย ใน UI Green Metric World 

University Ranking 2018  ซึ่ งจัดโดย University of Indonesia (UI) เมื่ อวัน ท่ี  19 ธันวาคม 2561 (University of 

Indonesia, 2018) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มรีะบบการสอบคัดเลอืกเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย หรอื TCAS ครบ

ท้ัง 5 รอบ (ระบบบริการงานทะเบียน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, 2561) คือ  

รอบท่ี 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไมม่ีการสอบข้อเขียน ส าหรับนักเรียนท่ัวไป นักเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควต้าท่ีจะเนน้ไปทางการยื่นผลงานของตนเองเป็นหลัก 

รอบท่ี 2 : การรับแบบโควต้า 10% ซึ่งเป็นการรับเข้าส าหรับนักเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

รอบท่ี 3 : การรับตรงร่วมกัน ส าหรับนักเรียนในโครงการซึ่งเป็นรอบท่ีก าหนดให้มาสมัครท่ีระบบเดียวกัน 

รอบท่ี 4 : การรับแบบแอดมิสชั่น (Admission) ส าหรับนักเรียนท่ัวไป เป็นรอบท่ีให้สมัครท่ีระบบเดียวกัน

เหมอืนกัน แต่จะใชเ้กณฑ์คะแนน O-NET GAT/PAT มาเป็นตัวคัดเลอืก 

รอบท่ี 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) ส าหรับนักเรียนท่ัวไป เป็นรอบท่ีเปิดให้มหาวทิยาลัยใช้เกณฑ์

ของตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้จ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในภาคเหนือถึง 

61.57% รองลงมา คือ ภาคกลางท่ี 24.63% และภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 8.26% โดยภูมิล าเนาท่ีอาศัย คือ จังหวัด

เชียงราย ร้อยละ 14.33 และ จังหวัดพะเยา ร้อยละ 13.40 (ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา, 2562) เมื่อพิจารณาความเห็นของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงด้านปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การ

ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า มีค่าเฉลี่ยท่ี

ใกล้เคียงกันในทุก ๆ ปัจจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาวจิัยของปัทมา วิชิตะกุล (2554)  

ส าหรับ ความสัมพันธ์ (Correlation) ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย, ปัจจัยด้านหลักสูตร และปัจจัย

ด้านเหตุผลส่วนตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับปาน

กลาง อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และปัจจัยส่วนบุคคลดา้นภูมิภาคที่อาศัยมคีวามสัมพันธ์เชงิบวกกับปัจจัย

ด้านหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้าน

เหตุผลส่วนบุคคล ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของสุโท เจริญสุข 

(2520) ได้กล่าวถึง ความสนใจและความถนัดเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ และ จากงานวิจัยของ Mukeun 

(1978 อ้างใน ด ารง แสนสิงห์, 2534) พบว่า ความสนใจและความคาดหวังเป็นตัวแปรในการตัดสินใจศึกษาต่อของ

นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรัชญา เวสารัชช์ (2527) ท่ีได้พบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการศึกษา

ต่อของนักเรียน คือ ความสนใจของนักเรียน ซึ่งงานวิจัยของณัชชา สุวรรณวงศ์ พบว่า ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยของทวีพันธ์ คล้ายเพ็ชร (2542) 

ยังได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสถาบันมคีวามส าคัญตอ่การจูงใจของผู้เรียนในการเข้าศกึษาต่อ ทั้งด้านอาคาร

สถานท่ี สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และท าเลท่ีตั้งของสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีผู้เรียนต้องการในสถานศึกษา และ
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ผลการวิจัยของเทพ เหมือนฟู (2542) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษา

ของผู้เรียน คือ การได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าเลท่ีต้ังยู่ใกล้ สามารถเดินทางได้สะดวก ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของภัทรธิรา วารินทร์ (2539) ท่ีพบวา่ การคมนาคมท่ีสะดวกจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเลอืกเขา้ศกึษา

ตอ่ของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.) ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท่ีอยู่ภาคเหนือด้วย เพื่อ

ศกึษาปัจจัยความต้องการในการศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรี 

2.) ควรมกีารเปรียบเทียบความตอ้งการในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวชิาอ่ืน 

หรือ คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 การศึกษาวิจัยเร่ือง ภูมิปัญญาชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีปกปัก

พันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา มีวิธีการด าเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตคีวาม และสร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย น าเสนอด้วยวธีิพรรณนาวิเคราะห์ 

กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ

สรุปผลวจิัยได้ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและทางกายภาพของต าบลผาชา้งน้อยจังหวัดพะเยา อยูใ่นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
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ท้องถิ่นด้านยารักษาโรค  5. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม 6. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ความเชื่อ และ  7. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ 
 

ค าส าคัญ:   ภูมิปัญญาชุมชน, การอนุรักษฟ์ื้นฟู 

                                           
1 สาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Tourism, School of Management and Information Sciences, University of Phayao, Phayao Province 56000 

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



2656 

 

-Proceeding- 

Abstract  

 This Study is Community wisdom in conservation and restoration Natural tourism routes in the area of 

the Plant Genetic Conservation Project due to the royal initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess 

Maha Chakri Sirindhorn Plant Genetic Coverage, Pha Chang Noi Subdistrict, Phayao Province. 

 By using qualitative research methods to collect data from in-depth interviews Analyze data by 

interpretation and create an inductive summary presented with descriptive analysis methods the sample group 

or informant is knowledgeable. Which consists of community leaders and government and private agencies the 

research found that.  
Current and physical background information of Pha Chang Noi Subdistrict, Phayao Province In the Doi 

Pha Chang Wildlife Sanctuary The introduction of local wisdom of the community in which the multi-biological 

eczema of plants is utilized for the community of Pha Chang Noi Subdistrict Can be divided into 7 categories as 

follows:  1. Knowledge and local wisdom in food 2 . Knowledge and wisdom in the habitat 3 . Knowledge and 

local wisdom on apparel 4. Knowledge and local wisdom in medicine 5. Knowledge and local wisdom on rituals 

6. Knowledge and local wisdom on faith and 7. Knowledge and local wisdom on local wisdom in other areas. 
 

Keywords:   Community wisdom, Conservation 
 

บทน า 
ต าบลผาชา้งนอ้ย ตัง้อยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ีประมาณ 7,800 ไร่ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่

เป็นภูเขาสูงและมีล าธารไหลผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีตั้งของโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนท่ีได้มีด าเนนิโครงการตามพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายรายงานการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนร่วมกับชุมชนบ้านปางพริก เพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนใน

โรงเรียนและชุมชนรอบข้างให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากการท่ีได้เข้าไปพัฒนา

เส้นทางในเบื้องตน้ พบว่า พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของชุมชนมคีวามอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ

บกและระบบนิเวศน้ าอยู่มากแต่ยังขาดการส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตในเขต

อนุรักษ์ จึงจ าเป็นท่ีต้องศึกษาเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย ผู้น าชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย

พะเยา ในการทูลเกล้าถวายพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องชุมชนเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระดับท้องถิ่น  (อ้างอิง:นายพงษ์ศักดิ์ มะโนดี.

(2562).วารสารประชาสัมพันธ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย,ผู้ช่วยเจ้าพนังงานธุรการ) 
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ในการท่องเท่ียวในยุคปัจจุบันได้มแีนวความคิดท่ีปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จากการท่องเท่ียวท่ีเน้นการพักผ่อน 

หาประสบการณ์ใหม่ มาเป็นการท่องเท่ียวท่ีเพื่อการเรียนรู้ (Education-Tourism) อันสืบเนื่องจากการท่ีสังคมไทยได้

เปลี่ยนเป็นสังคมเพื่อการเรียนรู้ (Knowledge Society) หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) การ

ท่องเท่ียวก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งท่ีเกิดความแตกต่างในการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ คือ การท่องเท่ียวท่ีนอกจากจะให้

ความเพลิดเพลินการท่องเท่ียวยังเป็นการให้ความรู้จากแหล่งท่องเท่ียว โดยท่ีนักท่องเท่ียวได้รับความรู้จากแหล่ง

ท่องเท่ียวโดยไม่ต้องมีการอธิบายบนฐานคิดภูมิปัญญาของชุมชน เกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ท่ีมีการสั่งสม

ความรู้มวลประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีมีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมี

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน  จากชุมชนหน่ึงสูชุ่มชนหนึ่งจนท าให้สังคมชาวบ้านมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง 

ดังนั้นชุมชนทุกชุมจึงมีภูมิปัญญาของตนเองในการด ารงอยู่ และสร้างองค์ความรู้ในการด าเนินกิจกรรมในชุมชน ภูมิ

ปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างท่ีท าให้

ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ 1) การอนุรักษ์   คือการบ ารุงรักษาสิ่งท่ีดีงามไว้เช่น ประเพณีต่าง ๆ 

หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏบัิตตินเพื่อความสัมพันธ์อันดกีับคนและสิ่งแวดล้อม 2) การฟื้นฟู คือ การรือ้ฟ้ืนส่ิงท่ี

ดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่นการรื้อฟื้นดนตรีไทย 3) การประยุกต์ คือ การ

ปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรใน

โรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม ่การท าพิธีบวชตน้ไม้ เพ่ือให้เกิดส านกึการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามาก

ยิ่งขึน้ การประยุกตป์ระเพณีการท าบุญขา้วเปลอืกท่ีวัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพื่อช่วยเหลอืผู้ท่ีขาดแคลน และ 

4) คือการสร้างใหม ่ คือ การค้นคิดใหม่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เชน่ การประดิษฐ์โปงลาง การคิดโครงการพัฒนา

เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอื้ออาทรท่ีชาวบ้านเคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ เช่น การสร้าง

ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน  เยาวชน เพื่อท ากิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น  (อ้างอิง:

การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย. (2545)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9) 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากฐานทรัพยากรทางชีวภาพในปัจจุบัน ประเมินศักยภาพของความ

หลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ า  

การเพาะขยายพันธ์ุเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารและการเพื่อการอนุรักษ์สู่พื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ้างอิง: วารัชต ์

มัธยมบุรุษ, สิทธิศักดิ์  ป่ินมงคลกุล, (2558) การพัฒนาเส้นทางศกึษาธรรมชาติระบบนเิวศบกและน้ าในพื้นท่ีโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีปกปัก

พันธุกรรมพชืต าบลผาชา้งน้อย จังหวัดพะเยา) โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี

อนุรักษพ์ันธุกรรมพชื ต าบลผาชา้งน้อยให้เกิดความย่ังยนืได้ตอ่ไป 

โดยสรุป การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพื้นฟูเส้นทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ในพื้นท่ี

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพืน้ท่ีปก

ปักพันธุกรรมพชืต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา จึงเป็นโครงการระยะตอ่มา ในการจัดการพืน้ท่ีพืน้ท่ีโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช

ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา ในส่วนของการร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในในพื้นท่ีเองท่ีจะจัดการด้วย

ตนเอง 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 ศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพื้นท่ีโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นท่ีปกปัก

พันธุกรรมพชืต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีวิทยาการวจิัย 

เครื่องมอืในการวิจัยดังนี ้

ขอบเขตพื้นที่ 

 ต าบลผาชา้งน้อย  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

ขอบเขตด้านประชากร 

1. ผู้บริหารและเจ้าหนา้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลผาชา้งนอ้ย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา จ านวน 3 คน 

2. กลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ได้แก่ 

2.1. ผู้น าชุมชนพืน้ท่ีท้ังผู้น าเก่าและผู้น าใหม ่จ านวน  14 คน 

2.2. ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่วนอุทยานภูลังกา 2 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้น าชุมชนพืน้ท่ี จ านวน  14 คน 

2. ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่วนอุทยานภูลังกา 2 คน 
 

ขอบเขตเนื้อหา 

 ข้อมูลพื้นฐานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้  1. ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุ บัน ทางสังคมเศรษฐกิจ  

วถิีชวีิตประจ าวัน อาชพีหลักและอาชีพเสริม การใชป้ระโยชนท่ี์ดินและท่ีอยู่อาศัย การประกอบการของร้านค้าและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของย่านชุมชน ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และ 2. ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบัน ในมิติ

ของศักยภาพการรองรับทางการท่องเท่ียวชุมชน ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีอยู่ 5 ด้าน ได้แก่  

มีความดึงดูด (Attraction) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ท้ังกายภาพ แนวคิดและประเพณีวัฒนธรรม  

3. การมีท่ีพักอาศัยหรือท่ีพักผ่อนหย่อยใจ (Accommodation or Rest Areas) 4. การมีกิจกรรม (Activity) ที่เป็นท้ังเชิง

ภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษแ์ละ

ฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ 

การประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาของชุมชนทางด้านการ

อนุรักษแ์ละฟื้นฟูเส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ 

การจัดการความรู้ 
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วัฒนธรรมและเป็นไปตามธรรมชาติของท้องถิ่น 5.ความประทับใจ (Amenity) ทางด้านสถานท่ีพักและประทับใจทาง

ธรรมชาติ  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Individual-Depth Interviews) ต่อกลุ่มผู้น าทาง

ความคิด (Key Opinion Leaders) โดยการเข้าร่วมเชิงปฏบัิติการร่วมกับคณะผู้วจิัยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อระดม

ความคิด หาจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของชุมชนท่ีมีอยู่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของชุมชน 

(Divergent Interviewing) เพื่อให้ไม่เป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีกวา้ง ลุง และถูกตอ้งจากบุคคล

ท่ีหลากหลาย โดยใช้เทคนิคเดลฟายในการรวบรวมข้อมูลจกการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้ตามความมุ่งหมายตาม

กรอบแนวคิดงานวิจัยและทฤษฏท่ีีเกี่ยวข้อง 

 เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและแบบสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ 

และแบบสังเกตการณแ์บบไมม่สี่วนร่วม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิัยคร้ังนี้ใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพผู้วจิัยจะท าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล บันทึกข้อมูลท่ีได้ และ

เก็บขอ้มูลเพือ่ไปสรุปผล 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาภูมปัิญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมชาติ ในพืน้ท่ี

โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพืน้ท่ีปก

ปักพันธุกรรมพชืต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา  จากผลการเข้าสัมภาษณแ์บบเจาะลึกกับหน่วยงานดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านข้อมูลพื้นฐาน ผลจากการสัมภาษณเ์ชงิลึกกับ นายกนกพล ศรีสมบัต ิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ผาช้างน้อยองค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา พบว่า  ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและ 

ทางกายภาพของต าบลผาช้างน้อยจังหวัดพะเยา อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาช้าง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ของประชาการในชุมชนท่ีน าความกลากหลายทางชีวภาพของพืชมาใช้ประโยชน์ของชุมชนต าบลผาช้างน้อย สามารถ

แบ่งได้ 7 ประเภทดังนี้ 1. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 2. องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านถิ่นอาศัย  

3. องค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านเคร่ืองนุ่งห่ม 4. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยารักษาโรค 5. องค์

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม 6. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ และ 7. องค์ความรู้

และภมูปัิญญาทอ้งถิ่นดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในด้านอ่ืน ๆ   

 ภูมปิัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหาร  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายเกรยีงศักดิ์ เกียรตชิา้งนอ้ย นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของคนชนเผ่าม้งในต าบลผาช้างน้อยนั้น

เป็นเครื่องสะท้อนวิธีชีวติการด าเนินชวีิตของชาวบ้านร่วมกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการจัดการภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น วัตถุดบิท่ีน ามาให้เป็นสว่นประกอบของอาหารส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้จากธรรมชาติท่ีมีอยูใ่น

ป่า เชน่ ไข่มดแดง ผักหวาน ดอกกระเจียวเป็นตน้ สามรถหาได้ในป่าชว่งหนา้แล้ง หนอ่ไม้เก็บจากไผ่ไร่ ไผ่ลวก ไผ่โฮ๊ะ 

ไผ่บง และไผ่กะยะหนาว ส่วนหวาย เห็ดเผาะ เห็ดดิน เห็ดหน้าแหล่ เห็ดหมุ่ย เห็ดชะโงก  ชาวบ้านสามารถหาได้ช่วง

หน้าฝน  เมือช่วงฤดูฝนก็จะพบเห็นเห็ดโคน ท่ีขึ้นอยู่ในป่า ส่วนอาหารหลักท่ีชาวบ้านหากินได้ตลอดปี ได้แก่  การหา

ปลา และหวายแต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์หวายโดยการเพิ่มการปลูกมากกว่าการท าลายในบริเวณในไร่
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ของตนเอง และนานของตนเออีกส่วนหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพาธรรมชาติท่ีมากเกินไป นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีนโยบาย

การปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรท่ีใช้เป็นเคร่ืองเทศและส่วนประกอบในการท าอาหารบริเวณร้ัวหน้าบ้านของ

ตนเองอยา่งน้องบ้านหลังละ 5 ชนดิ 

 ภูมิปัญญาทางด้านที่อยู่อาศัย ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้ใหญ่บ้าน วิทวัส สมบัติเจริญกิจ   

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 บ้านปางพริก พบวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นทางด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีน าพชืมาใชป้ระโยชนใ์นปัจจุบันเหลอืให้

เห็นน้อยมาก ไมท่ี้น าในการใชป้ลูกสร้างบ้านเรือน ได้แก่ ไม้เต็ง ไมรั้ง ไมป้ระดู่ ไมย้าง ไมต้ะเคียง และไมพ่ะยอม ซึ่งน า

ไม้มาจากชุมชนพบวา่ โดยท่ัวไปก็จะเป็นเฮือนใหญ่ ส่วนใหญ่มีความยาวเสาใต้ถุนโล่ง เรียกว่าเฮือนสามห้อง ชั้นบนมี

สามส่วนห้องเปิงเป็นเรือนท่ีนอนของลูกชาย เพราะฝาเรือนจะมีหิ้งพระส าหรับไว้ของท่ีเคารพบูชา  เฮือนโขง)ระโยชน์

ใช้สอยเหมือนเกยผิดกันท่ีรูปร่างของหลังคา และโครงสร้างซึ่งแยกจากเรือนใหญ่สามรถรื้อไปปลูกใหม่ได้ ในกรณีท่ี

สมาชกิในครอบครัวต้องการยา้ย การเชื่อมตอ่หลังคาใช้ ฮังริม (รางน้ า) ไม้สองแผ่นยาด้วยขี้ชใีนกรรีไมม่ีชายแดดและ

เฮือนไฟ (ครัวเรือน) จะใชพ้ื้นท่ีน้ีท าครัวได้ และยังพบว่า ปัจจุบันลักษณะที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนไปมากตามกาลเวลาและ

สมัยนิยมแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์บ้านทรงยกสูงและมีใต้ถุนบ้าน ส่วนไม้ส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้ในการปลูกเรือนใน

สมัยก่อนจะใช้ไม้ท่ีมาจากป่าแต่ในปัจจุบันจะต้องซื้อไม้มาเพื่อใช้ในการปลูกเรือน ส่วนของพื้นเรือนจะใช้ไม้เต็งและ  

ไม่รัง เคร่ืองเรือนจะใช้ไม้ประดู่ ฝาเรือนจะใช้ไม้ยาง ไม้ตะเคียงและไม้พะยอม นอกจากนี้ยังใช้หญ้าคาเพื่อท าเรือน  

เล็ก ๆ ไวส้ าหรับแขก 

 ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องนุ่งห่ม ผลจากการสัมภาษณ์เชงิลึกกับ นายอุ่งโหล  ศรีสมบัต ิก านันต าบลผา

ชา้งน้อย พบว่า มิปัญญาท้องถิ่นด้านเคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรคท่ีน าพืชมาใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านเคร่ืองนุ่งห่ม การทอผ้าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อใช้สอยและใช้เป็น

เคร่ืองนุ่งห่มในวิถีชีวิตประจ าวันและมีวัสดุเร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้า เช่น กี่พื้นเมือง ฟืมกระสวยเป็นต้น และเส้นใยท่ี

น ามาใช้ในการทอผ้านั้นจะใช้เส้นใยจากฝ้ายซึ่งสมัยก่อนสามารถผลิตเองได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ปัจจุบั นมีการน า

ด้ายมาจากตลาดเป็นหลัก ซึ่งลักษณะแต่งกายมีลักษณะดังนี้ ผู้หญิง ใส่กระโปรง ทอด้วยป่านใยกัญชง (ต้นคล้าย

กัญชา แต่ดอกและใบใช้สูบไม่ได้) การท ากระโปรงของหญิงม้ง โดยการใช้เล็บสะกิดใยกัญชงออกเป็นเส้น แล้วฝั่นต่อ

กันเป็นมว้นใหญ่ น าไปฟอกด้วยน้ าด่างขี้เถ้า จะได้ด้ายสีขาวอมเหลือง น าไปทอเป็นผ้ามีผิวสัมผัสหยาบหนาแตนุ่่มเป็น

มันมีความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร น าไปเขียนด้วยขี้ผึ้ง เป็นลวดลายเรขาคณิต น าไปย้อมสีน้ าเงินอมด า แล้ว

น าไปต้มให้ขี้ผึ้งละลาย เป็นการท าบาติกแบบโบราณน าผ้าท่ีย้อม แล้วมาพับเป็นพลีทเล็ก ๆ แล้วใช้ไม้กดทับไว้ให้จีบ

อยู่ตัว แล้วใชด้้ายร้อยระหวา่งจีบจากด้านหนึ่ง ไปยังด้านหนึ่งเป็นเอวของกระโปรง ใช้ผ้าขาวตอ่เป็นเอว ใช้ผ้าสีต่าง ๆ 

กุ๊นตกแต่งกระโปรง และ ปักด้วยด้ายสีต่าง ๆ เสื้อเอวเกือบจะลอย แขนยาว มีปกเสื้อด้านหลัง ผ่าหน้า หรือทับไป

ทางซ้ายท าด้วยผ้าสี ด า มีตกแต่งลวดลาย ผ้าคาดเอวสีด ามีพู่แดงเป็นชายครุย มีสนับแข็งสีด า ผมขมวดเป็นมวย ใส่ 

หมวดผ้าหรือโพกผ้าสีด า ใส่ต่างหูเงิน ห่วงคอท าด้วยเงิน 3-4 วงซ้อนกัน ด้านหลังเสื้อตกแต่ง ด้วยเหรียญเงินเก่า 

ผู้ชาย นุ่งกางเกงด าเป้าต่ า เสื้อด าแขนยาว เอวลอย (มีเสื้อข้างในสขีาว) ผ้าคาดเอวส ีแดง คาดทับด้วยเข็มขัดเงิน ห่วง

เงินคล้องคอ 1 ห่วง หมวกผ้าด ามีจุกแดงตรงกลาง 

 นอกจากนี้จากงทราบอีกว่า ภูมิปัญญาทางด้านเคร่ืองนุ่งห่มท่ีร าพืชมาใช้ประโยชน์มีดังนี้ ฝ้าย โดยจะใช้

ประโยชนจ์ากเส้นใยในการทอผ้าเพื่อท าเสือ้ผ้าฝ้าย ผ้าสไบ ผ้าผูกผม ผ้ามัดผม และท าผ้าห่ม โดยในสมัยก่อนชาวบ้าน

จะใช้ฝ้ายปลูกเองในหมู่บ้านท าการอิ้วฝ้ายและป้ันฝ้ายเพื่อท าเป็นเส้นด้ายใช้เองแต่ในปัจจุบันพื้นท่ีในการปลูกฝ้าย

ลดลง ท าให้ต้องซื้อเส้นด้ายมาจากตลาดเป็นส่วนใหญ่ ในการย้อมสีในอดีตจะใช้สีธรรมชาติในการย้อมฝ้ายแต่สี

ธรรมชาติไม่มีความทนทานและลอกง่าย จึงปรับมาใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมแทนละส่วนใหญ่นิยมใช้ด้ายท่ีย้อม
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ส าเร็จรูปมาจากตลาดสามารถใช้ทอผ้าได้เลย ซึ่งส่วนวิธีการทอผ้ายังใช้วทีอผ้าแบบดังเดิม คือ การใชก้ี่กระตุกและกี่

ธรรมดา ซึ่งกี่ท่ีใช้ในการทอผ้าท่ีท ามาจากไม้แดงน ามาจากป่าธรรมชาติและไร่นาของชาวบ้าน กระบอกพันดายน ามา

จากไม้แดง และไม้ประดู่ท่ีหาได้จากในป่า กระสวยท ามาจากไม้เนื้ออ่อน เช่น ต้นจามจุรีท่ีหาได้จากป่าทุกหลังคาใน

หมูบ้่านจะต้องมีกี่ไว้ใชใ้นการทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยมใช้นุ่นจากต้นงิ้วท่ีปลูกในหมูบ้่านเพื่อ

ใชท้ าหมอนและฟูกเพื่อใชป้ระโยชนใ์นครัวเรือน 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยารักษาโรค  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ พ่อธรรมยู้ ปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า 

กลุ่มท่ีด ารงชีวติใกล้ชิดกับธรรมชาตมิกีารพ่ึงพงิทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวติ ถึงแมใ้นปัจจุบันการเดินทางไป

รักษาโรคยังโรงพยาบาลจะมีความสะดวกสบายกว่าในอดีตแต่ชาวบ้านยังคงใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคควบคู่กับ

การรักษาโรคในแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ซึ่งพืชต่างๆ

เหล่านี้นอกจากจะใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาหารและเพื่อประดับตกแต่งแล้วบางชนิดยังใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค

ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การรักษาอาการช้ าในโดยวิธีการย่างผู้ป่วย โดยปูเสือบนแคร่จากนั้นใบเปล้ามาวางเรียงซ้อน

กัน จากนั้นให้ผู้ป่วยนอนบนแคร่ และสุมไฟด้านล่างโดยน ามูลสุนัขมาสุมไฟด้วยชาวบ้านได้ให้เหตุผลว่าการท่ีน ามูล

สุนัขมาสุมไฟด้วยนั้นเพราะสุนัขกินสมุนไพรต่างๆท่ีปลูกในบริเวณหมู่บ้าน เช่น ว่านหางช้าง และภูคาวเป็นต้น เพราะ

มูลสุนัขคุณสมบัติช่วยลดอาการตกเลือดฟกซ้ าภายในร่างกาย นอกจากนี้ว่านหางช้างยังมีคุณสมบัติในการรักษาไต

และภูคาวเป็นยาบ ารุงก าลังได้ดี  

นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายชนิดท่ีน าเอาพืชสมุนไพรในป่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ภูมิปัญญา เช่น โรค

กระเพาะอาการ มีอาการแน่ จุกเสียด พืน้ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ต้นหางนกยูงชว่ยให้ขับลม รากหรือต้นตาไก้ชว่ยท า

ให้ขับถ่าย นอกจากนี้ยังใช้ต้นช้างน้าวเป็นส่วนผสมอีกด้วย โรคมดลูก มีอาการคันช่องคลอด ตกขาวมะเร็งในมดลูก 

พืชสมุนไพรท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ไม้เล็บเยี่ยวเป็นไม่เถาน ามาใช้ประโยชน์ท้ังต้นสามรถหาได้จากป่า คันร่มผ้า ใช้

ประโยชน์จากต้นฤๅษีเป็นไมต้้นท่ีหาง่ายพบในป่าชุมชน หนามค่องเป็นไมเ้ถาพบในชุมชน วา่นชักมดลูกปลูกในบริเวณ

หมู่บ้านและไม้ยอส้มจะมีลักษณะใบใหญ่กว่ายอธรรมดา ล าต้นจะเกลี้ยงพบอยู่ตามป่าชุมชนตามตีนเขาและตัดเอา

เฉพาะส่วนล าต้นมาใชป้ระโยชนโ์ดยจะทิง้ตอไวสู้งเพื่อให้แตกออกมาใหมเ่พื่อใชป้ระโยชนใ์นคร้ังต่อไป เป็นต้น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมที่น าพืชมาใช้ประโยชน์ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายกนกพล  

ศรีสมบัติ  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลผาชา้งน้อย และ พอ่ธรรมยู้ ปราชญ์ชาวบ้าน พบวา่ พธีิท่ีพบเห็นได้บ่อยน้ัน 

ยกตัวอย่างเชน่  

พิธีกินข้าวใหม่  เป็นพธีิการท่ีบุคคลหรือครอบครัวท่ีมีความสามารถท าข้าวใหมไ่ด้ และเชิญชวนญาตพิี่นอ้ง 

หรือแขกผู้มเีกียรติมาร่วมรับประทานได้ ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนขยันท ามาหากิน และเป็นคนมจีิตใจกว้างขวางในสังคม 

เพราะข้าวใหม่นัน้กวา่จะท ามากินได้ ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และใช้เวลานาน ดังนั้นพิธีกินข้าวใหม ่จึงถือ

เป็นพิธีท่ีส าคัญพิธีหนึ่ง โดยมีขั้นตอน 1.เลือกเกี่ยวข้าวท่ีเร่ิมสุก เมื่อปลายรวงข้าวเร่ิมเหลือง  2.น าข้าวท่ีเกี่ยวได้มา

นวด ให้ได้ข้าวเปลือก 3.น าข้าวเปลือกมาคั่ว จนเมล็ดข้าวแข็งแล้วน ามาตากลมให้เย็น 4.น ามาต าด้วยครกกระเดื่อง

แลว้น ามาหุงโดยใช้กะทะใบบัวตม้   
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ภาพที่ 2 พธีิกินขา้วใหม ่

 

 พิธีลงสีดา (ua neeb) หรือ พิธีอัวเน้ง เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ เร่ืองของการถ่ายชีวิตกัน ระหว่าง

คนกับสัตว์ มักจะเป็นคนท่ีเจ็บป่วย หรือท่ีมีเคราะห์ร้าย ดวงไม่ดี โดยหมอผีจะเร่ิมด้วยการจุดกระดาษเงิน กระดาษ

ทอง แลว้ร่ายบทสวดเป็นภาษาม้ง ตอ่มาหมอผีจะเขา้มานั่งท่ีม้านั่งยาวท่ีเตรียมไว้ และรา่ยบทสวดต่อ ในขณะท่ีร่ายบท

สวด หมอผีจะเคาะเจียเน้ง (ห่วงวงกลมท่ีลูกกระพรวนติดอยู่) และกระโดดไปมาบนม้านั่งยาวนี้ จากนั้นจะเสี่ยงทาย 

การท าพธีิด้วยการโยนกัวะ หมอผีจะดูว่าการโยนกัวะดีหรือไม่ แล้วท าพิธีต่อไปเร่ือย ๆ โดยหมอผีจะร่ายบทสวดและ

เคาะเจียเน่งตามไปด้วย ขณะท าพิธีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายตัวไปมาตามบทสวด เช่น นั่งแล้วกระโดดหรือยืนแล้วนั่ง 

ท าเช่นนี้ไปเร่ือย ๆ ในการประกอบพิธีนี้จะใช้เวลานานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการโยนกัวะเสี่ยงทาย พิธีกรรมจะด าเนินไป

จนกว่า การเสี่ยงทายจะเสร็จ เมื่อการเสี่ยงทายออกมาดีแล้ว หมอผีจะสั่งให้น าหมูไปฆา่แล้วหมอผีจะใชก้ัวะแตะเลอืด

หมูมาทาท่ีด้านหลังคนป่วย ซึ่งการท าเช่นนี้เป็นการป้องกันมิให้ภูตผีเห็นคนป่วย การฆ่าหมูเป็นการไถ่ดวงวิญญาณ 

หรือตอบแทนผีนัน้เอง 

พิธีสร้างสะพานต้อนรับขวัญ (TuamChoj Tosplig) เป็นพิธีสร้างสะพานตอ้นรับขวัญ สาเหตุมาจากที่เด็ก

มอีาการเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ โดยไม่มสีาเหตุหรือเจ็บป่วย ได้ท าการรักษาทางอื่นจนหมดแล้วยังไม่

หาย หรือผู้หญิงไม่มีลูกหรือมีแต่แท้งลูกเป็นประจ า 2. ภูมิปัญญาท่ีน าพืชมาใช้ประโยชน์ พบว่า บรรพบุรุษมีการ

ปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีตา่ง ๆ ให้กับลูกหลาน โดยเชื่อว่าผีมีอยู่ทุกทีจึงอาศัยผีต่าง ๆ เป็นเคร่ืองปกป้อง

ธรรมชาติและน าความหลากหลายของชีวภาพของพชืมาใชป้ระโยชนด์้านความเชื่อ 

 
ภาพที่ 3 พธีิสร้างสะพานตอ้นรับขวัญ 

การเลี้ยงผีปู่ตา  จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 6 ในชว่งฤดูการท านาเพราะต้องการท านายฝน ชาวบ้านมีความเชื่อ

กับผีปู่ตาว่าเป็นผู้ดูและคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้อยู่อยา่งรม่เย็นเป็นสุขและได้มีการต้ังศาลปูต่า ในบริเวณป่าชุมชนของ

หมูบ้่าน ซึ่งป่าบริเวณนั้นถูกอนุรักษ์ไว้ไม่ให้เข้าไปตัดไม้มาท าลายป่าและล่าสัตวจ์นกลายเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน

ได้อีกทางหนึ่ง ในวันท่ีจัดท าพิธีเลี้ยงปู่ตาจะมีการประกาศให้ชาวบ้านรับทราบว่าจะมีพิธีเลี้ยงผีปู่ตา และจะมีการ
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เร่ียรายเงินตามก าลังศรัทธาเพื่อน ามาซื้อหัวหมู ตับ ไก่ต้มและเพื่อท าอาหารประเภทลาบ ก้อย ต้ม และผักลวกใช้

ส าหรับประกอบพิธีกรรม นอกจากนี้หากมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาพักโฮมสเตย์จะต้องไหว้ศาลเจ้าปู่ตาเพื่อให้ดูแล

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาพักและใชว้กีารไหวแบบเดียวกันกับการเลีย้งผีปู่ตา 

 

     
ภาพที่ 4 การเลีย้งผีปู่ตา 

 

พชืท่ีใช้ในการประกอบพิธี ได้แก่ดอกไม้สีขาวตามฤดู เชน่ ดอกบานค่ า ดอกครุฑ ดอกชบาขาว เป็นต้น ซึ่งมี

ท้ังชาวบ้านปลูกเอกและบางส่วนน ามาจากป่าชุมชน ในสมัยก่อนยังไมม่ีเทียนให้ชาวบ้านจะใช้กิ่งของต้นสาบเสือมาใช้

แทนเทียนในปัจจุบันไม่เป็นท่ีนิยม เหล้าท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อถวายผีปู่ตาจะเป็นเหล้าท่ีหมักเอง โดยใช้

แกลบผสมกับข้าวเหนยีวและขันกระยอง ในอดีตจะใช้แทนขันสานจากไมไ้ผ่ท่ีชาวบ้านปลูกเอง ผักที่ใช้ในการประกอบ

อาหาร เช่น ผักกาดดอก กะหล่ าปลี สะเดา ผักช ีผักหอม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผักตามฤดูกาลที่ชาวบ้านปลูกเอง 

นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีเจ้าป่าเมื่อเวลาชาวบ้านออกจากบ้านเพื่อเลีย้งวัวหรือล่าสัตวจ์ะใช่

กิ่งไม้ ใชใ้บไม ้ใชด้อกไม้ชนดิใดก็ได้เพื่อไหว้เข้าป่าเจ้าเขาให้ดูแลคุม้ครอง 

หมอธรรม ชาวบ้านมคีวามเชื่อกันว่าหมอธรรมเป็นร่างทรงสามารถเสี่ยงทายได้วา่ผู้ป่ายเป็นโรคที่เกิดจาดผี

บรรพบุรุษ ผีเชื้อ ผีไร่ และผีเข้าป่า เป็นต้น เพื่อท่ีจะทราบว่าจะรักษาด้วยวิธีการแบบใด ชาวบ้านจะแต่งขันห้าพร้อม

กับเงิน 1 บาท ไปหาหมอธรรมและหมอธรรมจะเข้าฌานเพื่อดูอาการป่วยเกิดขึ้นจากผีอะไร หากเป็นผีบรรพบุรุษ

ตอ้งการกองบุญตอ้งไปหาพระ ถ้าสาเหตุเกิดจาดผีไร่ ผีนา ผีป่า จะใช้หมอเหยาในการรักษา ส่วนขัน 5 ที่เตรียมไว้จะ

ประกอบไปด้วยเทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ และเงิน 1 บาท ซึ่งดอกไม้ท่ีชาวบ้านน ามาใช้ส่วนจะใช้ดอกครุฑชาววัง ส่วน

ดอกสะเลเตจะนิยมใช้ในฤดูฝน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 5 พอ่ธรรมยู้ (หมอธรรม) 
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-Proceeding- 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่นๆที่พืชมาใช้ประโยชน์ ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ เจ้าหน้าท่ีวนอุทยานภู

ลังกา พบวา่ ชาวบ้านได้น าความหลากหลายทางชวีภาพมาใช้ประโยชน์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆแมก้ระท่ัง

การน ามาใช้ประโยชนใ์นภูมปัิญญาทอ้งถิ่นดา้นการจักสาน และการท าเคร่ืองสอบเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและเพื่อ

จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมแตเ่ยาวชนในปัจจุบันไม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านนี้เท่าท่ีควร จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี

อุทยานท่ีเป็นคนในชุมชน พบว่า มีการน าความรู้หลากหลายทางชีวภาพของพืชในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์คือ การท า

กระติบข้าว กระด้ง ตะกร้า ฝักมีด มวยนิ่งข้าวเหนียว หวด กระหยัง เขิง ไม้กวาดมะพร้าว สวิงหาปลา ตั่ง เขียง แคร่ 

กง กระเบา กระบุ้ง ขันกระยอง ไมต้ยีุง เป็นต้น 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและทางกายภาพของต าบลผาช้างน้อยจังหวัดพะเยา อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

ดอยผาชา้ง การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาการในชุมชนท่ีน าความกลากหลายทางชีวภาพของพืชมาใชป้ระโยชน์

ของชุมชนต าบลผาช้างน้อย สามารถแบ่งได้ 7 ประเภทดังนี้ 1. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 2. องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้านถิ่นอาศัย 3. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเคร่ืองนุ่งห่ม  4. องค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านยารักษาโรค 5. องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรม 6. องค์ความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านความเชื่อ และ 7. องคค์วามรู้และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในด้านอ่ืน ๆ  

ผลการใช้ประโยชน์จากภูมปิัญญาชุมชนทางด้านการอนุรักษ์สรุปผลได้ดังนี้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของคนชนเผ่าม้งในต าบลผาช้างน้อยนั้นเป็นเครื่องสะท้อนวิธีชีวิตการด าเนิน

ชีวิตของชาวบ้านร่วมกับการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการจัดการภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัตถุดิบท่ีน ามาให้เป็น

ส่วนประกอบของอาหารส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้จากธรรมชาติท่ีมีอยู่ในป่า เช่น ไข่มดแดง ผักหวาน  

ดอกกระเจียวเป็นต้น สามรถหาได้ในป่าช่วงหน้าแล้ง หน่อไม้เก็บจากไผ่ไร่ ไผ่ลวก ไผ่โฮ๊ะ ไผ่บง และไผ่กะยะหนาว ส่วน

หวาย เห็ดเผาะ เห็ดดิน เห็ดหน้าแหล่ เห็ดหมุ่ย เห็ดชะโงก  ชาวบ้านสามารถหาได้ช่วงหน้าฝน  เมือช่วงฤดูฝนก็จะพบ

เห็นเห็ดโคน ท่ีขึ้นอยู่ในป่า ส่วนอาหารหลักท่ีชาวบ้านหากินได้ตลอดปี ได้แก่ การหาปลา และหวายแต่ในปัจจุบัน

ชาวบ้านได้มีการอนุรักษ์หวายโดยการเพิ่มการปลูกมากกว่าการท าลายในบริเวณในไร่ของตนเอง และนานของตนเออีก

ส่วนหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพาธรรมชาตท่ีิมากเกินไป นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีนโยบายการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรท่ี

ใชเ้ป็นเคร่ืองเทศและส่วนประกอบในการท าอาหารบริเวณร้ัวหนา้บ้านของตนเองอยา่งน้องบ้านหลังละ 5 ชนดิ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นทางด้านที่อยู่อาศัยท่ีน าพืชมาใชป้ระโยชนใ์นปัจจุบันเหลอืให้เห็นน้อยมาก ไมท่ี้น าในการ

ใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียง และไม่พะยอม ซึ่งน าไม้มาจากชุมชนพบว่ า 

โดยท่ัวไปก็จะเป็นเฮือนใหญ่ ส่วนใหญ่มีความยาวเสาใต้ถุนโล่ง เรียกว่าเฮือนสามห้อง ชั้นบนมีสามส่วนห้องเปิงเป็น

เรือนท่ีนอนของลูกชาย เพราะฝาเรือนจะมีหิ้งพระส าหรับไว้ของท่ีเคารพบูชา  เฮือนโขง)ระโยชน์ใช้สอยเหมือนเกยผิด

กันท่ีรูปร่างของหลังคา และโครงสร้างซึ่งแยกจากเรือนใหญ่สามารถรื้อไปปลูกใหม่ได้ ในกรณีท่ีสมาชกิในครอบครัว

ตอ้งการยา้ย การเชื่อมต่อหลังคาใช้ ฮังริม (รางน้ า) ไม้สองแผ่นยาด้วยขี้ชใีนกรรีไม่มีชายแดดและเฮือนไฟ (ครัวเรือน) 

จะใช้พื้นท่ีนี้ท าครัวได้ซึ่งในปัจจุบันลักษณะท่ีอยู่อาศัยได้เปลี่ยนไปมากตามกาลเวลาและสมัยนิยมแต่ก็ยังคงรักษา

เอกลักษณ์บ้านทรงยกสูงและมีใต้ถุนบ้าน ส่วนไม้ส่วนใหญ่ท่ีน ามาใชใ้นการปลูกเรือนในสมัยก่อนจะใช้ไม้ท่ีมาจากป่า

แต่ในปัจจุบันจะต้องซื้อไม้มาเพื่อใช้ในการปลูกเรือน ส่วนของพื้นเรือนจะใช้ไม้เต็งและไม่รัง เคร่ืองเรือนจะใชไ้ม้ประดู่ 

ฝาเรือนจะใชไ้ม้ยาง ไมต้ะเคียงและไมพ้ะยอม นอกจากนี้ยังใชห้ญ้าคาเพ่ือท าเรือนเล็ก ๆ ไวส้ าหรับแขก  
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-Proceeding- 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคท่ีน าพืชมาใชป้ระโยชน ์นั้นสามารถแบ่งได้ดังน้ี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเคร่ืองนุ่งห่ม พบว่าการทอผ้าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก

รุ่นหนึ่งเพื่อใช้สอยและใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มในวิถีชีวิตประจ าวันและมีวัสดุเร่ืองมือท่ีใช้ในการทอผ้า เช่น กี่พื้นเมือง ฟืม

กระสวยเป็นต้น และเสน้ใยท่ีน ามาใชใ้นการทอผ้านัน้จะใชเ้ส้นใยจากฝ้ายซึ่งสมัยก่อนสามารถผลิตเองได้ในท้องถิ่นเป็น

หลัก แต่ปัจจุบันมีการน าด้ายมาจากตลาดเป็นหลัก ซึ่งลักษณะแต่งกายมีลักษณะดังนี้  ผู้หญิง ใส่กระโปรง ทอด้วย

ป่านใยกัญชง (ต้นคล้ายกัญชา แต่ดอกและใบใช้สูบไม่ได้) การท ากระโปรงของหญิงม้ง โดยการใช้เล็บสะกิดใยกัญชง

ออกเป็นเส้น แล้วฝั่นต่อกันเป็นม้วนใหญ่ น าไปฟอกด้วยน้ าด่างขี้เถ้า จะได้ด้ายสีขาวอมเหลือง น าไปทอเป็นผ้ามี

ผิวสัมผัสหยาบหนาแต่นุ่มเป็นมันมีความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร น าไปเขียนด้วยขี้ผึ้ง เป็นลวดลายเรขาคณิต 

น าไปย้อมสีน้ าเงินอมด า แล้วน าไปต้มให้ขีผ้ึ้งละลาย เป็นการท าบาตกิแบบโบราณน าผ้าท่ีย้อม แล้วมาพับเป็นพลีทเล็ก ๆ 

แล้วใช้ไม้กดทับไว้ให้จีบอยู่ตัว แล้วใช้ด้ายร้อยระหว่างจีบจากด้านหนึ่ง ไปยังด้านหนึ่งเป็นเอวของกระโปรง ใช้ผ้าขาว

ต่อเป็นเอว ใช้ผ้าสีต่าง ๆ กุ๊นตกแต่งกระโปรง และ ปักด้วยด้ายสีต่าง ๆ  เสื้อเอวเกือบจะลอย แขนยาว มีปกเสื้อ

ด้านหลัง ผ่าหนา้ หรือทับไปทางซ้ายท าด้วยผ้าสี ด า มีตกแตง่ลวดลาย ผ้าคาดเอวสีด ามีพู่แดงเป็นชายครุย มสีนับแข็ง

สีด า ผมขมวดเป็นมวย ใส่ หมวดผ้าหรือโพกผ้าสีด า ใส่ต่างหูเงิน ห่วงคอท าด้วยเงิน 3-4 วงซ้อนกัน ด้านหลังเสื้อ

ตกแตง่ ด้วยเหรียญเงินเก่า ผู้ชาย นุ่งกางเกงด าเป้าต่ า เสื้อด าแขนยาว เอวลอย (มเีสื้อข้างในสขีาว) ผ้าคาดเอวสี แดง 

คาดทับด้วยเข็มขัดเงิน ห่วงเงินคล้องคอ 1 ห่วง หมวกผ้าด ามีจุกแดงตรงกลาง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยารักษาโรคท่ีน ามาใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่มท่ีด ารงชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการ

พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวิต ถึงแม้ในปัจจุบันการเดินทางไปรักษาโรคยังโรงพยาบาลจะมีความ

สะดวกสบายกว่าในอดีตแต่ชาวบ้านยังคงใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคควบคู่กับการรักษาโรคในแผนปัจจุบัน 

นอกจากนีช้าวบ้านยังได้ปลูกไมย้ืนต้น ไมด้อก ไมป้ระดับ พืชผักสวนครัว ซึ่งพืชต่างๆเหลา่นี้นอกจากจะใชป้ระโยชนใ์น

การประกอบอาหารและเพื่อประดับตกแต่งแล้วบางชนิดยังใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาโรคได้อกีด้วย ตัวอย่างเชน่ การรักษา

อาการช้ าในโดยวิธีการย่างผู้ป่วย โดยปูเสือบนแคร่จากนั้นใบเปล้ามาวางเรียงซ้อนกัน จากนั้นให้ผู้ป่วยนอนบนแคร่ 

และสุมไฟด้านล่างโดยน ามูลสุนัขมาสุมไฟด้วยชาวบ้านได้ให้เหตุผลว่าการท่ีน ามูลสุนัขมาสุมไฟด้วยนั้นเพราะสุนัขกิน

สมุนไพรต่างๆท่ีปลูกในบริเวณหมู่บ้าน เช่น ว่านหางชา้ง และภูคาวเป็นต้น เพราะมูลสุนัขคุณสมบัติช่วยลดอาการตก

เลือดฟกซ้ าภายในร่างกาย นอกจากนี้ว่านหางช้างยังมีคุณสมบัติในการรักษาไตและภูคาวเป็นยาบ ารุงก าลังได้ดี 

นอกจากนี้ยังมียาอกีหลายชนิดท่ีน าเอาพืชสมุนไพรในป่ามาใช้ให้เกิดประโยชนแ์ก่ภูมิปัญญา เชน่ โรคกระเพาะอาการ 

มีอาการแน่ จุกเสียด พื้นท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ต้นหางนกยูงช่วยให้ขับลม รากหรือต้นตาไก้ช่วยท าให้ขับถ่าย 

นอกจากนี้ยังใช้ตน้ชา้งน้าวเป็นส่วนผสมอกีด้วย โรคมดลูก มีอาการคันช่องคลอด ตกขาวมะเร็งในมดลูก พืชสมุนไพร

ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ คือ ไม้เล็บเยี่ยวเป็นไม่เถาน ามาใช้ประโยชน์ท้ังต้นสามรถหาได้จากป่า คันร่มผ้า ใช้ประโยชน์จาก

ตน้ฤๅษีเป็นไมต้้นท่ีหาง่ายพบในป่าชุมชน หนามค่องเป็นไม้เถาพบในชุมชน ว่านชักมดลูกปลูกในบริเวณหมู่บ้านและไม้

ยอส้มจะมีลักษณะใบใหญ่กว่ายอธรรมดา ล าต้นจะเกลีย้งพบอยูต่ามป่าชุมชนตามตนีเขาและตัดเอาเฉพาะส่วนล าต้น

มาใชป้ระโยชนโ์ดยจะทิง้ตอไวสู้งเพื่อให้แตกออกมาใหมเ่พื่อใชป้ระโยชนใ์นคร้ังต่อไป 

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมท่ีน าพืชมาใช้ประโยชน์ และ ภูมิปัญญาที่น าพืชมาใช้ประโยชน์ 1.ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพิธีกรรมท่ีน าพืชมาใชป้ระโยชน์ ได้แก่ พิธีกินข้าวใหม่, พิธีลงสีดา, พิธีสร้างสะพานต้อนรับขวัญ, 

การเลีย้งผีปู่ตา ฯลฯ 
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สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยคร้ังนี้ และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นใน

ประเด็นต่างๆในการศึกษาของงานวิจัยคร้ังนี้ และชี้แนวทางแก้ไข้ปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการ

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอันเป็นประโยชน์ของการสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านเอกสารด าเนินงานโครงการวิจัยส าหรับผู้

ประสานงานวิจัยและได้แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานด้านเอกสารด าเนินงานโครงการวิจัยโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชงิลึกจากผู้ประสานงานโครงการวิจัยระดับคณะของมหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 17 คน พบว่าปัญหาของ

การปฏิบัตงิานท่ีมักพบได้แก่ การจัดสง่ข้อเสนอโครงการวจิัยมีระยะเวลาท่ีจ ากัด เอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุน

โครงการวิจัยมีเอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยมากเกินไป และเกิดความไม่เข้าใจในขั้นตอนของ 

การปิดโครงการวิจัย ส าหรับแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจึงควร ขยายระยะเวลาการ

จัดส่งข้อเสนอการวิจัย และจัดท าเอกสารส าหรับการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยให้ผู้ประสานงานคณะ

เป็นผู้ตรวจก่อน นอกจากนั้นการเพิ่มบทบาทด้านการประสานงานและส่งเอกสารผ่านเว็บไซด์จะช่วยอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ประสานงาน และนักวิจัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 

ค าส าคัญ:   เอกสารด าเนนิงานโครงการวิจัย, ผู้ประสานงานวิจัย, มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

Abstract  
 The purposes of this research were to study the research document process problems from research 

coordinator and the appropriate guideline for the research document operation.  A sample of 1 7  cases were 

drawn from each faculty research coordinator in University of Phayao, using in-depth interview method. The 

results of this study were issue as follows: the limited period of the offer research proposal method, the financial 

are too many documents and there are not understanding of the final research document process.  The 

appropriate operation to solve problem ought as:  extend during offer research proposal, establish check list 

document for research coordinator certified.  Moreover, the contact working by website, that too support 

the facilitate and accuracy for research coordinator and researcher.   
 

Keywords:   Research document, Research coordinator, University of Phayao  

                                           
1 กองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Division of Research Administration and Educational Quality Assurance, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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บทน า 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับใช้สังคม ท้ังทางด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ  

มุ่งส่งเสริมการวิจัยตามปณิธาน ของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)” โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการวจิัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวจิัย

ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น าไปสู่ ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น 

(นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2558-2561) มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดสรรงบประมาณ

ปกตขิองมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาทิเช่น อาจารย์ บุคลาการสายวิชาการ เสนอ

ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการโครงการวิจัย ต้องอาศั ย

หลักเกณฑ์และข้อปฏบัิตขิองมหาวิทยาลัย อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมผีู้ประสานงานคณะที่มหีน้าที่ประสานงาน

โครงการวจิัย คอยช่วยเหลอือ านวยความสะดวก ให้ขอ้มูลและวธีิการด าเนินงานดา้นเอกสารกับนักวิจัยภายในคณะ 

โครงการวิจัยภายใต้งบประมาณปกติของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีมีจ านวนมาก การด าเนินการด้าน

เอกสารมหีลายขัน้ตอน ในการประสานงานหลายคร้ังเกิดความสับสนระหว่างผู้ประสานงานวจิัยและนักวิจัย ความเข้าใจ

ผิดท าให้เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อนต้องแก้ไขเอกสารซึ่งใช้ระยะเวลาการด าเนนิการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ใน

การด าเนนิการ นักวิจัยไมไ่ด้รับสะดวกในการด าเนินการ และท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณใชร้ะยะเวลานานการด าเนิน

โครงการวจิัยล่าชา้ นักวจิัยมรีะยะเวลาในการด าเนนิโครงการวจิัยนอ้ยลงซึ่งส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการวจิัย  

การท าวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านเอกสารการด าเนินโครงการวิจัย  

เพื่อสามารถออกแบบรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การปฏิบัติงานด้านเอกสารของผู้ประสานงานวจิัย ร่วมกับผู้ประสานงาน

วิจัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินโครงการวิจัย ลดปัญหาระยะเวลาการด าเนินโครงการวิจัยเกินระยะเวลา

ด าเนินโครงการท่ีได้ท าสัญญาร่วมกับกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงาน

โครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย และงานวจิัยท่ีมีประสิทธภิาพในระดับสากล 

เพื่อสามารถน าความรู้ด้านการวิจัยมาพัฒนาสู่การเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตมีความรู้

ความสามารถในการพัฒนาชุมชน ตามกับปณิธานของมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีวา่ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

(Wisdom for Community Empowerment) ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏบัิตงิานดา้นเอกสารด าเนนิงานโครงการวิจัยส าหรับผู้ประสานงานวิจัย 

2. เพื่อได้รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏบัิตงิานดา้นเอกสารด าเนนิงานโครงการวิจัย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ประสานงานวิจัย ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ก ากับ ดูแล และประสานงานโครงการวิจัยงบประมาณปกติของ

มหาวทิยาลัยจ านวน 15 คณะ 2 วทิยาลัย 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศกึษา 

การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การทดลอง (Experimental 

Research) ท่ีผ่านการสัมภาษณ์ทางลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open ended questions) ด้วย

วิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต  เหตุการณ์  และการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส าคัญ การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก และการศึกษาเอกสารบันทึกต่าง ๆ โดยมี รายละเอียดการด าเนินวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะ

ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบด้วย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณท์ าวิจัยสร้างขึน้มาเอง โดยมีกระบวนการการสร้างเครื่องมืออยู ่

3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมของหน่วยงาน คู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณปกติของ

มหาวทิยาลัยพะเยา  

2. รวบรวมข้อมูลท่ีผ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดท าเป็นชุดค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ In-

depth Interview 

3. รวบรวมขอ้มูลท่ีผ่านการศึกษาค้นควา้เพ่ือจัดท าเป็นชุดค าถาม 

ทุนอุดหนุนโครงการวจิัย งบประมาณปกตมิหาวทิยาลัยพะเยา 

กองบริหารงานวจิัยฯ 

การจัดท าสัญญารับทุน การเบิกเงินอุดหนุน

โครงการวจิัย 

รายงานความก้าวหน้า 

การปิดโครงการ 

ผู้ประสานงานคณะ 

นักวจิัย 

งานวจิัย 

 

รูปแบบการประสานงานด้าน

เอกสารภายในกรอบการศึกษา 
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โดยประชากรท่ีน ามาใชใ้นการวจิัยแบบอสิระ คือกลุ่มผู้ประสานงานวจิัย ท่ีมีนักวิจัยภายในคณะจ านวน 17 

คณะ คณะละ 1 คน และมีหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานโครงการวจิัยประจ าคณะ 

 วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิัยเพื่อพัฒนางานประจ าคร้ังน้ี ได้ท าการศกึษาวจิัยโดยใชก้ารส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณก์ลุ่มผู้

ประสานงานวิจัย ประจ าคณะ โดยสามารถสรุปเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยการศึกษาในข้อมูลเชิงลึกการนิรนัย (Deductive reasoning) 

และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ ์น ามาวิเคราะห์เพื่อแจกแจงความถี่ และการวเิคราะห์เชงิพรรณนา  

2. ผู้วิจัยน าข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักการทางสถิติท่ี

วเิคราะห์ถงึ 
 

ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประสานงานโครงการวิจัยระดับคณะ ซึ่งมีหน้าท่ี

ก ากับ ดูแล ประสานงานโครงการวจิัย งบประมาณปกติของมหาวิทยาลัย อาทิเชน่ โครงการวจิัยงบประมาณแผ่นดิน 

โครงการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 17  คนโดยแบ่งเป็นผู้ประสานงานระดับคณะจ านวน 15 

คณะ และ 2 วทิยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการประสานงานโครงการวจิัย งบประมาณปกติ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยเชงิคุณภาพ เป็นรูปแบบการวจิัยท่ีผ่านการสัมภาษณ์ทางลึก ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 

แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการนิรนัย เพื่อคาดคะเน หรือสรุปอ้างอิงข้อความรู้ตามหลักเหตุผล 

ด้วยวธีิการใชเ้หตุผลท่ีด าเนินการจากส่วนร่วมไปส่วนย่อย โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาท าการ

เก็บข้อมูล โดยสร้างชุดค าถาม และท าการสัมภาษณ์ผู้ประสานงานคณะ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน

โครงการวิจัย มหาวทิยาลัยพะเยามากกว่า 1 ปี คิดเป็น 58.82  เปอร์เซ็นต์ และมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน

โครงการวจิัยนอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็น 41.18 เปอร์เซ็นต์ และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยพจิารณาประเด็นวเิคราะห์ดังนี้ 

1. ผลการส ารวจ และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินงานด้านเอกสารโครงการวิจัย 

งบประมาณปกติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณปกติของมหาวิทยาลัยพะเยา มีจุดแข็งของการด าเนินงานด้าน

เอกสารของโครงการวจิัยคือ การชี้แจงช้ันตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาการจัดส่ง

เอกสารชัดเจน โดยมีการเปิดประชุมช้ีแจงการเปิดรับข้อเสนอการวจิัย และชีแ้จงการจัดส่งเอกสารโครงการวจิัย จึงท า

ให้นักวิจัยสามารถปฏบัิตติามขัน้ตอนได้อย่างตอ่เนื่อง อกีทั้งยังมีระบบบริหารจัดการงานวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา หรือ

ระบบ UPRM เข้ามาช่วยในการจัดท าเอกสาร จึงท าให้นักวิจัยสะดวกและถูกตอ้ง ในการจัดท าข้อเสนอการวจิัยมากขึ้น 

พร้อมท้ังยังสามารถตรวจสอบ และปอ้งกันการสูญหายจากการจัดส่งเอกสารผ่านระบบปกติของมหาวทิยาลัย จึงเกิด

ความถูกต้อง รวดเร็ว และจัดสง่เอกสารได้อยา่งถูกตอ้ง 

ส่วนจุดออ่นของการส่งขอ้เสนอโครงการวจิัย คือระยะเวลาของการจัดส่งขอ้เสนอโครงการวจิัย มีระยะเวลา

จ ากัด ท าให้นักวจิัยไม่สามารถท างานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด และระบบ UPRM มีการพัฒนาไปพร้อมกับการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย จึงท าให้เกิดความผิดพลาดบางขั้นตอน อีกท้ังยังมีการใช้งานระบบ UPRM พร้อมกับระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติหรือระบบ  NRMS จึงท าให้นักวิจัยเกิดความสับสนของการจัดท าเอกสารการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย และการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ควรจะมีการตรวจสอบจากนักวิจัย ในส่วนของรูปแบบ 

และหมวดค่าใช้จ่าย ตรวจสอบโดยผู้ประสานงาน ในส่วนของหมวดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (ค านวณงบประมาณให้
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ถูกต้อง) และเอกสารประกอบ ก่อนส่งให้กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และควรมีการจัดการ

ประชาสัมพันธ์โครงการลว่งหน้า ก่อน 2 เดอืน และจัดโครงการอบรมช้ีแจงการจัดท าเอกสารโครงการวจิัยก่อน 

2. กระบวนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถามต่อกระบวนการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ อย่างไร โดยกลุ่มผู้ประสานงานมีประเด็นค าตอบคือ 44.44 เปอร์เซ็นต์ให้

ความเห็นว่า การประกาศผลการพิจารณามีความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน แต่มีผู้ประสานงานวิจัย  55.56 

เปอร์เซ็นต์มปีระเด็นค าตอบคือ การประกาศผลการพจิารณาต้องใช้ระยะเวลานาน โดยมขี้อเสนอแนะให้เพิ่มชอ่งทาง

ในการรับข่าวสารของทุนอุดหนุนโครงการวจิัย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบผลการพจิารณาได้ โดยผ่านระบบ UPRM 

3. เอกสารการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และเอกสารแนบสัญญา 

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถาม ท่านคิดว่าเอกสาร การจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ

และเอกสารแนบสัญญา มคีวามถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถปฏบัิติได้จริง โดยผู้ประสานงานคณะให้ความเห็นว่า 

มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง 100 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากมีการประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการวิจัย พร้อมท้ังแจกคู่มือการด าเนินงานโครงการวิจัยแก่นักวิจัย   ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเอกสาร 

Check list ในแต่ละขัน้ตอน และเซ็นรับรองจากผู้ประสานงาน เพื่อให้การจัดสง่เอกสารถูกต้อง 

4. การเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถามการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เอกสารประกอบการเบิกเงิน

อุดหนุนโครงการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ผู้ประสานงานวิจัยคณะ ให้ความเห็นว่า 66.67 เปอร์เซ็นต์

เอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 

ส่วนผู้ประสานงานคณะ 33.33 เปอร์เซ็นต์ ยังเห็นว่าเอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยมีเอกสาร

ประกอบมากเกินไป ควรลดปริมาณเอกสารให้เหลอืเพียงสัญญา รายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิน อย่างไร

ก็ตามเมื่อมีระบบ UPRM เข้ามาช่วยบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ท าให้เกิดความสะดวกและ

รวดเร็วขึน้ และมขี้อเสนอแนะให้นักวิจัยสามารถติดตามการเบกิเงินอุดหนุนโครงการวจิัยผ่านระบบ UPRM เพื่อความ

สะดวกอกีทางหน่ึงดว้ย 

5. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยของนักวิจัย 

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยของนักวิจัยเป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินโครงการวจิัยหรือไม ่อย่างไร ผู้ประสานงานโครงการวจิัย 87.50 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่านักวิจัย

สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และผู้

ประสานงานวิจัย 12.50 เปอร์เซ็นต์พบวา่นักวิจัยในระดับคณะฯ ยังไม่ค่อยเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายในแตล่ะงวด 

นักวจิัยยังไมส่ามารถท่ีจะควบคุม และบริหารจัดการได้เท่าท่ีควร จึงอยากให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบงบประมาณท่ีใช้

จ่ายให้เป็นภาพรวม โดยท่ีไม่เบิกเป็นงวด ๆ น่าจะนักวิจัยระดับคณะฯ หันมาสนใจและผลักดันการท าวิจัยมากขึ้น 

6. การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM  

ผู้ประสานงานโครงการวิจัย 87.50 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยมีความ

เหมาะสม เนื่องจากอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยและการค านวณรายงานการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และผู้ประสานงานวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องหรือไม่ บาง

คณะ/วิทยาลัย ยังไม่เห็นการรายงานความก้าวหน้า ผ่านระบบ NRMS มีพียงเอกสารท่ีขอขยายระยะเวลา

ความก้าวหนา้ไปเท่านัน้ กอปรกับบริบทของคณะแล้ว นักวิจัยภายในคณะฯ ยังไมเ่ข้าไปกรอกข้อมูลในระบบดังกล่าวฯ 
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จึงยากต่อการเข้าถึงข้อมูล ส่วนข้อเสนอแนะหากนักวจิัยรายงานความก้าวหนา้โครงการวจิัยแล้ว คิดว่าน่าจะแจ้งให้ผู้

ประสานงานระดับคณะฯ จะเป็นระบบส่งขอ้ความในระบบ UPRM 

7. การขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัย  

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถาม การขยายระยะเวลาการด าเนนิงานโครงการวิจัย สามารถขยาย

ระยะเวลาได้ คร้ังละ 3 เดือนจ านวน 4 คร้ัง ท่านคิดว่าเพียงพอหรือไม่ ผู้ประสานงานคณะ 80.00 เปอร์เซ็นต์คิดว่ามี

ความเพยีงพอแล้ว เพื่อให้นักวจิัยสร้างวสิัยและความรับผิดชอบตอ่งานวจิัย อกีทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการ

วจิัย ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ส่วนผู้ประสานงานคณะ 20.00 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าบางโครงการวิจัยท่ีมีแผนการ

ด าเนินงานท่ีมากกว่า 3 เดือน ท านักวิจัยต้องท าเร่ืองขยายระยะเวลาหลายคร้ัง และเกิดความล่าช้าในการขยาย

ระยะเวลาซึ่งอาจต้องท าย้อนหลัง และข้อเสนอแนะให้ ชี้แจงความจ าเป็นในการขยายระยะเวลา และส่งผลกระทบ
หรือไมอ่ย่างไร ให้อาจารย์ได้ทราบ ในวันท าสัญญา 

8. การปิดโครงการวิจัย มีความยุ่งยาก  

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถามการปิดโครงการวิจัย มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ผู้ประสานงาน

คณะ 75.00 เปอร์เซ็นต์มีความเห็นว่าการปิดโครงการวิจัย ไม่มีความยุ่งยาก และซับซ้อน ส่วนผู้ประสานงาน

โครงการวิจัย 25.00 เปอร์เซ็นต์มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากไม่ได้ชี้แจงวิธีแนวทางให้นักวิจัยในการส่งใน

กระบวนการปลายน้ าให้แกน่ักวิจัยทุกคน ซึ่งมกีารบวนการเพิ่มเตมิ นักวิจัยหลายท่านคิดวา่ยังตอ้งท าตามเดิมเลยเกิด

ความล่าช้าท้ังสองฝ่าย และข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนท่ีจะปิดโครงการ เพื่อ

ความถูกต้องของการด าเนินงานโครงการวิจัย และมีระบบแจ้งเตือนนักวิจัยให้ทราบก าหนดการส่งตัวชี้วัด (การส่ง

ตัวช้ีวัดลา่ชา้) 

9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิง่ทีค่าดหวัง 

ผู้วิจัยได้สนทนาแบบกลุ่มในประเด็นค าถามขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งท่ีคาดหวัง 

1. อยากให้มหาวิทยาลัยมกีรอบท่ีชัดเจนทางการการขอรับทุน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

- ถ้าหากไม่กรอกข้อมูลนักวิจัยในระบบ UPRM, NRMS และระบบบริหารจัดการงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง จะไมม่กีารได้รับการพจิารณารับทุนอุดหนุนโครงการวจิัยในปนีัน้ ๆ 

- สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยในคณะ เห็นความส าคัญต่อการวิจัย แต่ก็มีนักวิจัยบางท่านท่ีจะเห็น

ความส าคัญของการวจิัย แต่บางคณะในบางส่วนท่ีต้องด าเนนิการ 

2. สิ่งท่ีคาดหวัง : ในอนาคตโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยทุก

กระบวนการจะสามารถท าในระบบได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่ออ านวยความสะดวก

ถูกต้องรวดเร็ว แก่เจ้าหนา้ที่และนักวิจัย 

3. มีเวทีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ก่อนปิดโครงการวิจัย (ปลายน้ า) หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนปิดโครงการ 

4. ควรแจ้งให้ผู้ประสานงานทราบทุกขั้นตอนของนักวิจัย เพื่อให้ผู้ประสานงานได้ตามเร่ืองได้ 

5. การจัดท าเอกสารประกอบกรณีเบิกเงิน การปิดโครงการ การรายงานความหน้า อยากให้ลด

จ านวนเอกสาร เพื่อให้สะดวกต่อผู้ปฏบัิตแิละสะดวกต่อนักวจิัย เช่น ให้แนบแตส่ัญญา ไมต่อ้งแนบแบบวจิัย 1-3 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ทางคณะจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ท่ีให้งบสนับสนุน และผลักดันงานวิจัยระดับคณะฯ และมหาวทิยาลัย

ไปพร้อม ๆ กัน 

2. ผู้ประสานงานวิจัยระดับกอง สามารถท างานได้อย่างด ีประสานงานได้เป็นอยา่งดี 

3. ควรชี้แจ้งทุกกระบวนการในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลาย ให้มี

กระบวนอยา่ง ถูกต้อง และชัดเจน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประสานงานโครงการวิจัยระดับคณะ จ านวน 17 คน 

โดยมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยามากกว่า 1 ปี คิดเป็น 58.82  เปอร์เซ็นต ์

และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการวิจัยน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็น 41.18 เปอร์เซ็นต์ พบว่าจุดแข็งของการ

ด าเนินงานโครงการวิจัยคือการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถด าเนินงาน

โครงการวิจัย และจัดส่งเอกสารให้แก่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง แต่มีจุดอ่อนคือ

ระยะเวลาการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย มีระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ทัน ผู้ประสานงานมี

ประเด็นค าตอบคือ 44.44 เปอร์เซ็นต์ให้ความเห็นว่า การประกาศผลการพิจารณามีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ

ครบถ้วน แต่มีผู้ประสานงานวิจัย 55.56 เปอร์เซ็นต์มีประเด็นค าตอบคือ การประกาศผลการพิจารณาต้องใช้ระยะ

เวลานาน โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อให้สามารถตรวจสอบ

ผลการพจิารณาได้ โดยผ่านระบบ UPRM 

ส่วนการจัดท าเอกสารการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการและเอกสารแนบสัญญา มีความถูกต้อง 

เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง100.00 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

โครงการวิจัย พร้อมท้ังแจกคู่มือการด าเนนิงานโครงการวจิัยแก่นักวจิัย   ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเอกสาร Check list ใน

แต่ละขั้นตอน และเซ็นรับรองจากผู้ประสานงาน เพื่อให้การจัดส่งเอกสารถูกต้อง และการเบิกเงินอุดหนุน

โครงการวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยคณะ ให้ความเห็นว่า 66.67 เปอร์เซ็นต์เอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุน

โครงการวิจัยเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ส่วนผู้ประสานงานคณะ 33.33 

เปอร์เซ็นต์ ยังเห็นว่าเอกสารประกอบการเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยมเีอกสารประกอบมากเกินไป ควรลดปริมาณ

เอกสารให้เหลอืเพยีงสัญญา รายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงิน อยา่งไรก็ตามเมื่อมีระบบ UPRM เข้ามาชว่ย

บริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  อย่างไรก็ตามผู้ประสานงานโครงการวิจัย 87.50 เปอร์เซ็นต ์

กล่าวว่านักวิจัยสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการวจิัยได้อยา่ง

ถูกต้อง และผู้ประสานงานวิจัย 12.50 เปอร์เซ็นต์พบว่านักวิจัยในระดับคณะฯ ยังไม่ค่อยเป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจ่ายในแต่ละงวด นักวิจัยยังไม่สามารถท่ีจะควบคุม และบริหารจัดการได้เท่าท่ีควร การรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย UPRM มีความเหมาะสม ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

หรือไม่ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย 87.50 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากอ านวยความสะดวกให้

นักวจิัยและการค านวณรายงานการงบประมาณได้อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และผู้ประสานงานวิจัย 12.50 เปอร์เซ็นต ์

ส าหรับการขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวจิัยผู้ประสานงานคณะ 80.00 เปอร์เซ็นตค์ิดวา่มีความ

เพียงพอแล้ว เพื่อให้นักวิจัยสร้างวิสัยและความรับผิดชอบต่องานวิจัย อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ส่วนผู้ประสานงานคณะ 20.00 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าบางโครงการวิจัยท่ีมีแผนการ
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ด าเนินงานท่ีมากกว่า 3 เดือน ท านักวิจัยต้องท าเร่ืองขยายระยะเวลาหลายคร้ัง และเกิดความล่าช้าในการขยาย

ระยะเวลาซึ่งอาจต้องท าย้อนหลัง และข้อเสนอแนะให้ ชี้แจงความจ าเป็นในการขยายระยะเวลา และส่งผลกระทบ

หรือไมอ่ย่างไร ให้อาจารย์ได้ทราบ ในวันท าสัญญา 

และค าถามการปิดโครงการวิจัย มีความยุ่งยาก ซับซ้อนหรือไม่ ผู้ประสานงานคณะ 75.00 เปอร์เซ็นต์มี

ความเห็นวา่การปิดโครงการวิจัย ไมม่ีความยุ่งยาก และซับซ้อน ส่วนผู้ประสานงานโครงการวจิัย 25.00 เปอร์เซ็นต์มี

ความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากไม่ได้ชี้แจงวิธีแนวทางให้นักวิจัยในการส่งในกระบวนการปลายน้ าให้แก่นักวิจัยทุกคน 

ซึ่งมีการบวนการเพิ่มเติม นักวิจัยหลายท่านคิดว่ายังต้องท าตามเดิมเลยเกิดความล่าช้าทั้งสองฝ่าย และข้อเสนอแนะ 

ให้นักวจิัยส่ง (ร่าง) รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ก่อนท่ีจะปิดโครงการ เพื่อความถูกต้องของการด าเนินงานโครงการวจิัย 

และมีระบบแจ้งเตอืนนักวจิัยให้ทราบก าหนดการส่งตัวช้ีวัด (การส่งตัวช้ีวัดลา่ชา้) 

การด าเนินงานโครงการวจิัย มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยเข้ามาชว่ยในการจัดการ บริหารงานจึงท าให้ท้ัง

นักวิจัย ผู้ประสานงานคณะ และผู้ประสานงานหน่วยงานสามารถท างานได้ดีขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วย แต่อาจมีนักวิจัย

บางท่านท่ียังสับสนต่อการใช้งานระบบ UPRM และระบบ NRMS อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามทางกองบริหารงานวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา จะหาแนวทางร่วมกับผู้ประสานงานคณะ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านเอกสาร

โครงการวจิัยตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าเอกสารผ่านระบบ UPRM ผู้ประสานงานคณะต้องท าความเข้าใจกระบวนการ และวิธีการ 

เพื่อสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารผ่านระบบ UPRM ได้ 

2. การตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการตรวจสอบเอกสาร ต้องท าความเข้าใจ ท้ังนักวิจัยและผู้

ประสานงานคณะ โดยต้องมคีู่มอืประกอบการใชง้านเพื่อให้สามารถด าเนินการจัดท าเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้ประสานงานคณะ ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะ และค าแนะน า พร้อมท้ังร่วมจัดท า

แนวปฏบัิติการด าเนินงานโครงการวิจัย ให้ส าเร็จลุล่วง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชต้่อการปฏบัิตงิานได้จริง ท้ายสุด

นี้ ผู้เขียนขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและคอยเป็นก าลังใจในการปฏิบัตงิาน 

ด้วยดมีาตลอด  
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ

ธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี  

Business Operators’  Opinions towards the Desirable Characteristics of the 

Accountants in Phetchaburi Province 
 

อภชิญา จันทร์งาม1*, สกุลวดี ต้นกันยา1, ณัชชา ตั้งธนากาล1 และ  นภนนท์ หอมสุด1 

Apichaya Janngam1*, Sakulwadee Tonkanya1, Natcha Tangthanakan1 and Noppanon Homsud1  
 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและเปรยีบเทียบคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์

ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 100 ราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวจิัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ในด้านทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและการสื่อสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ อยูใ่นระดับมาก การทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า รูปแบบธุรกิจและประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง ขณะที่ทุนจด

ทะเบียนท่ีแตกต่างกันสง่ผลตอ่คุณลักษณะผู้ท าบัญชีของกลุ่มตัวอยา่ง 
 

ค าส าคัญ:   คุณลักษณะของผูท้ าบัญชี, รูปแบบธุรกิจ, ประเภทธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน 
 

Abstract  

 The objectives of this research are to study opinion and comparing accountants’ desirable characteristics 

of business operators in Petchaburi province. The sample is 100 business operators in Petchaburi. The research 

instrument is questionnaire. The usage statistics are frequency, percentage, standard deviation, t-test, and F-

test. It was found that the samples have accountants’ desirable characteristics in high level which consisting of 

intellectual skill, technical and functional skill, personal skill, interpersonal and communication skill, and 

organizational and business management skill. Hypothesis testing found that the difference of business type and 

company type did not effect accountants’ desirable characteristics while the difference of registered capital 

effected accountants’ desirable characteristics.        
 

Keywords:   Accountant characteristics, Company type, Business type, Registered capital 

                                           
1 สาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดัเพชรบุรี 76120 
1 Program of Accountancy, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi Province 76120  
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา 

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ มีตลาดเกิดใหม่ท่ีมีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน 

ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือทาง

การเงินใหม่ๆ รวมท้ังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากยิ่ งขึ้น และ

ข้อจ ากัดภายในประเทศ ท่ีเป็นอุปสรรคและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ

ขยายตัวช้า  ท าให้การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยมีศักยภาพต่ าอยา่งต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี การพัฒนา 5 ปี

ต่อจากนี้ไป  จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคการส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ

ขยายตัวและเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การผลิตในประเทศเพิ่มขึน้ การลงทุนภาครัฐและเอกชน

มกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ในภาคของธุรกิจจะต้องปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพโดยธุรกิจต้องอาศัยข้อมูลการเปรียบเทียบกับใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการบัญชี ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความสามารถในการ

เปรียบเทียบได้  มีความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลา ความสามารถเข้าใจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

สามารถเข้าใจข้อมูลทางการเงินนั้นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และการท่ีจะได้ข้อมูลทางการเงินและ

การบัญชีท่ีถูกต้อง จะต้องมาจากนักบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเชียวชาญในวิชาชีพบัญชี และมี

ประสบการณ์ รวมท้ังความรู้ความสามารถในการบริหารงานส่วนบุคคล หน่วยงานและองค์กร (ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2560 – 2564) 

ปัจจุบันมกีารก าหนดกฎหมายและมาตรฐานทางการบัญชเีพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิานบัญชยีดึเป็นแนวทางและปฏิบัติ

ไปในทิศทางเดียวกัน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชี คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 

10 สิงหาคม 2543 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดแบ่งแยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดท าบัญชีของธุรกิจไว ้2 ฝ่าย คือ ผู้มีหน้าท่ีจัดท าบัญชกีับผู้ท าบัญชี เพื่อให้บุคคล 2 ฝ่าย ได้มีหนา้ที่และความ

รับผิดชอบท่ีช่วยท าให้การจัดท าบัญชีของธุรกิจถูกต้อง ส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินเชื่อถือได้ และสามารถไปใช้

ประโยชนใ์นการตัดสินใจ และมกีารก าหนดคุณสมบัตขิองนักบัญชี มาตรฐานการบัญช ีเป็นหลักการบัญชท่ีียอมรับกัน

โดยท่ัวไป ซึ่งแสดงถึงกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งได้มีการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสม จนเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และน ามาใช้

เป็นหลักในการปฏบัิตงิานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์, 2562) 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่างประกอบด้วย  อ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอเขาย้อย อ าเภอ

ชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี และอ าเภอหนองหญ้าปล้อง (กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562) เป็นจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมของท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาต ิท าให้มี

ความเจรญิเข้ามา จึงท าให้มีสถานประกอบการจ านวนมากเข้ามาท าธุรกิจ และต้องจัดท าบัญช ีดังนัน้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขอ้มูล

เบือ้งต้นและเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบวชิาชพีบัญช ีในการเพิ่มคุณค่าทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาการดา้นต่าง 

ๆ ท่ีตรงตอ่ความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี   
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ทบทวนวรรณกรรม           

 แนวคดิเกี่ยวกับคณุลักษณะของนักบัญชใีนการปฏิบัตงิาน 

กุลนิษฐ์ สารภาพ (2553: 25) ได้อธิบายไว้วา่ ลักษณะของการปฏบัิตงิานท่ีดท่ีีนักบัญชีควรมี 

และพึงปฏบัิตใินการประกอบวิชาชพีนักบัญชี ได้แก ่       

1. มคีวามขยันหมั่นเพยีรท่ีนักบัญชีต้องมคีวามขยันหมั่นเพยีรในการปฏบัิตงิานของตนเองอยา่งสม่ าเสมอเอา

ใจใส่และตั้งใจท างานให้เสร็จโดยเร็วไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชนแ์ละไมค่วรให้ผู้บริหารคอยตดิตามหรือ

ทวงถามอกีท้ังงานท่ีปฏิบัติจะต้องมปีริมาณมากพอเป็นท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานขององค์กรหรือเกินกว่านั้นและการ

ท างานต้องเป็นคนท่ีตรงตอ่เวลาอย่างสม่ าเสมอ 

2. มีผลงานท่ีมีคุณภาพ นักบัญชีต้องสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ

การพจิารณาคุณภาพดูได้จากความถูกตอ้งสมบูรณ์ตามท่ีต้องการหรือไมแ่ละทันเวลา 

3. มีความรับผิดชอบเป็นท่ีไว้วางใจได้ดี นักบัญชีต้องมีความรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อตนเองต่อเพื่อน

ร่วมงานต่อผู้บริหารและต่อองค์กรซึ่งความรับผิดชอบนี้จะต้องรับผิดชอบท้ังด้านการปฏิบัติงานและประพฤติการ

รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีเป็นท่ีไวใ้จของผู้บริหารว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองซึ่งได้รับ

มอบหมายได้ผลอย่างเต็มท่ีโดยท่ีผู้บริหารไมต่้องวติกกังวลหรือต้องตดิตามตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ความ

รับผิดชอบเมื่อผิดพลาดเกิดขึ้นตอ้งรับผิดด้วยความยินดีและเต็มใจท าการแก้ไขข้อผิดพลาดน้ันให้ถูกตอ้งโดยเร็วโดยไม่

ปัดความรับผิดชอบและโทษผู้อ่ืน 

4. มคีวามรู้และเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างดี นักบัญชยี่อมตอ้งมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองเป็น

อย่างดีว่าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเองน้ันมีรายละเอียดขั้นตอนละขอบเขตของการปฏบัิตเิป็นอย่างดีและตอ้ง

เข้าใจว่างานเกี่ยวข้องหรือต้องประสานงานกับใคร จุดเร่ิมต้นและแล้วเสร็จเมื่อใดท่ีไหน ทั้ งนี้จะต้องมีความเอาใจใส่

ศกึษาพื้นฐานของงานเพราะถ้าไม่เข้าใจพื้นฐานของงานแลว้จะไมส่ามารถปฏบัิตงิานได้ดีและถูกตอ้ง 

5. มคีวามสามารถในการเรียนรู้ดี นักบัญชีต้องมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ ได้เสมอ เพื่อท่ีจะชว่ยใน

การปรับปรุงปฏิบัติงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอมีความเข้าใจรายละเอียดของงานได้เอย่างรวดเร็ว สามารถเรียนรู้

แนวคิดและวธีิการใหม่ ๆ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในงานหรือสภาพการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักบัญชีตอ้ง

มีความพยายามเอาใจใส่ หมั่นคิดหมั่นไตร่ตรองเร่ืองงานอยู่เสมอ เช่น มีข่าวสารการประกาศหรือการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งนักบัญชีจ าเป็นตอ้งอ่านและท าความเข้าใจและหากนักบัญชีมคีวามสามรถพิเศษเฉพาะตัวแล้ว

จะท าให้การท างานในวชิาชีพดีย่ิงขึ้น เช่น การใชภ้าษาอังกฤษ เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น  

6. มีความคิดริเร่ิมนักบัญชีต้องมีความคิดริเร่ิมอยู่เสมอ สร้างสรรค์และคิดหาวิธีการงานท่ีดีขึ้น สะดวกขึ้น 

ประหยัดและปลอดภัยขึน้ โดยมีความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นท่ีจะปรับปรุงวธีิการท างานให้ดีขึ้น  

7. มีดุลยพินิจ สามัญส านึกท่ีดี นักบัญชีท่ีดีจะต้องมีไหวพริบการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีดุลยพินิจและ

สามัญส านึกท่ีดีท่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี การปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่าง

สมเหตุสมผลและถูกต้องดุลยพินิจต้องอาศัยการคิด การไตร่ตรอง การทบทวนหาเหตุผลประกอบโดยพิจารณาจาก

ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน มใิชเ่พียงแค่คิดและอาศัยข้อมูลเพียงด้านเดียว ใบบางคร้ังจะตอ้งฟังความคิดเห็นและเหตุผลของ

ผู้อ่ืนประกอบการพจิารณาตัดสนิใจ 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี นักบัญชีท่ีดีจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งหมายถึงความสามารถท่ีจะเข้ากับบุคคลอื่นได้

เป็นอยา่งดีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสามารถท างานกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานในหนา้ที่ตนรับผิดชอบอยู่น้ันได้เป็นอย่างดี รูจ้ักกาลเทศะ รู้จักระงับอารมณ์เมื่อโกรธ มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อม
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ตนในในการวางตัวให้เหมาะสม มีความอดทนอดกลั้นและอ่อนน้อมถ่อมตนท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีพร้อมท้ัง

ประสานความเข้าใจทางด้านปฏบัิตกิับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท าให้เกิดประโยชนท้ั์งแกต่นเองและองค์กร 

9.  มคีวามร่วมมือท่ีดี นักบัญชีต้องมีความร่วมมือท่ีดีกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความร่วมมือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การปฏิบัติงานประจ าวันจะต้องมีการประสานงานกับผู้อื่นเสมอ ในทางตรงกันข้ามการท างานของนักบัญชีต้องได้รับ

ความร่วมมอืจากการปฏบัิตงิานฝ่ายอื่น ๆ เช่นกัน ดังนัน้หากนักบัญชไีมใ่ห้ความร่วมมอืก็คงเป็นการยากท่ีผู้ปฏบัิตงิาน

ฝ่ายอ่ืน ๆ จะให้ความร่วมมอืแก่นักบัญชจีะเห็นได้วา่ ความส าคัญของการร่วมมอืและประสานงานกันมกีารท างานเป็น

กลุ่มปรึกษาหารอืกันในการท างาน ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ต้องอาศัยการสื่อสารท่ีดี 

10. มีทัศนคติท่ีดีต่องานและองค์กร นักบัญชีต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อลูกค้า 

และผู้อื่นตลอดจนองค์กร เพราะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ดีต่องาน หรือต่อองค์กรของตนเองแล้ว ย่อมไม่สามารถ

ปฏบัิตไิด้ดีและจะไมไ่ด้รับความร่วมมอืจากคนอื่นหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ไมร่าบร่ืน การมีทัศนคติท่ีดตี่อองค์กรและ

ตอ่งานโดยตอ้งศกึษางานและองค์กรว่า มีเป้าหมายอย่างไร ซึ่งเมื่อทราบเป้าหมายแล้วจะท าให้สามารถปรับตัวให้เข้า

กับงานและองค์กรได้           

จากความหมายข้างต้นคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจจ าเป็นต้องมี

ความสามารถในดา้นความขยันหม่ันเพยีร ด้านผลงานท่ีมีคุณภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรู้และเขา้ใจพื้นฐาน  

ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความคิดริเร่ิม ด้านดุลยพินิจ ด้านมนุษย์สัมพั นธ์ดี ด้านความร่วมมือ                     

ด้านทัศนคติท่ีดตีอ่งานและองค์กร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          

 กรรณิการ์ ล าลือ (2552) ได้ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ่

เก็บข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผู้ประกอบการของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนต่อส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

เชียงใหม่จ านวน 387 ราย จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกวา่ 30 ปี มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นเจ้าของกิจการหรือกรรมการบริหารงาน การศึกษาคุณสมบัติของนัก

บัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ ตามทักษะทางวิชาชีพ 5 ประเภท ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการ

เชงิปฏบัิตกิารและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสื่อสาร 

และทักษะทางการบริหารองค์กร พบว่าคุณสมบัติของนักบัญชีในทักษะทางวิชาชีพท่ีผู้ประกอบการพึงประสงค์ใน

ระดับมาก ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการท าบัญชีในด้านการค านวณต้นทุน 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติการและหน้าท่ีงาน ได้แก่ มีความสามารถวัด/ค านวณมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ 

ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ได้แก่ มีทักษะหรือความช านาญในการจัดการตนเอง 

เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเมื่อประสบปัญหากับงาน เพื่อนร่วมงาน หรือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทักษะทางการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสื่อสาร ได้แก่ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา

ความขัดแย้ง และทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ได้แก่ มีความสามารถจัดแบ่งหน้าท่ีงาน และมี

ภาวะเป็นผู้น าท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด ได้แก่ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักรักษาความลับของกิจการ       

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน ามาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพงึประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด

เพชรบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจใน

จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยส าหรับงานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึง

ประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี มีดังตอ่ไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของ

ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนตอ่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมขีนาด 2,580 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณชิย์, 2562) 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวจิัยค านวณจากสูตร Yamane (1967) ด้วยระดับความเชื่อม่ัน 90% ได้

ประมาณ 100 ราย สาเหตุท่ีใช้ระดับความเชื่อมั่น 90% เนื่องจากระยะเวลาและงบประมาณในการจัดท าวิจัย อีกท้ัง

ข้อมูลทางการบัญชีถือเป็นความลับส าหรับบางองค์กร ส าหรับวธีิเก็บข้อมูลจะเก็บแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ผ่าน

ทาง email ระหว่างวันท่ี 9-27 กันยายน 2562 

3. เครื่องมอืท่ีใชใ้นการวจิัย คือ แบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของโสภาพรรณ 

ไชยพัฒน ์(2555) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยวัดค่า Index 

of Item Objective Congruence: IOC) ต้องมากกว่า 0.5 แบบสอบถามท่ีใชแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการปฏิบัติงานทางการบัญช ี

จ านวน 6 ข้อ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ จ านวน 23 ข้อ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมหลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยสว่นข้อมูล

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ ขณะท่ีการแปลความหมาย

ระดับความส าคัญซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแ้นวทางของประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

4.51 - 5.00  หมายถงึ  ระดับความพงึประสงค์  มากที่สุด 

3.51 - 4.50  หมายถงึ  ระดับความพงึประสงค์  มาก 

2.51 - 3.50  หมายถงึ  ระดับความพงึประสงค์  ปานกลาง 

1.51 - 2.50  หมายถงึ  ระดับความพงึประสงค์  นอ้ย 

1.00 - 1.50  หมายถงึ  ระดับความพงึประสงค์  นอ้ยท่ีสุด     

การวิเคราะห์ประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และทุนจดทะเบียน ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี กรณีท่ีมีกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 2 กลุ่ม ทดสอบ

สมมตฐิานด้วยตัวสถิต ิT-test และวัดความเท่ากันของความแปรปรวนด้วยตัวสถิต ิLevene ขณะที่หากมกีลุ่มตัวอย่าง 

3 กลุ่ม ทดสอบสมมติฐานด้วยตัวสถิติ F-test ท้ังน้ีการทดสอบสมมติฐานก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05  
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ผลการการศึกษา           
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลมาแล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 

ปี และ 35-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหนง่ในสถานประกอบการเป็นฝ่ายบุคคล ประสบการณ์การท างาน 

3-5 ปี 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

บริษัทจ ากัด ประเภทธุรกิจบริการ ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการ 6 – 10 ปี จ านวนนักบัญชีในปัจจุบันของ

กิจการ 1-5 คน และใชโ้ปรแกรม Express for Windows ในการจัดท าบัญชี   

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะ

ทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ อยู่ในระดับ

มาก รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

คุณลักษณะผู้ท าบัญชท่ีีพึงประสงค์ 

คุณลักษณะผู้ท าบัญชีทีพ่ึง

ประสงค ์

ระดับความพึงประสงค ์

mean S.D. 

ระดับ

ความพึง

ประสงค ์

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

ทักษะทางปัญญา 4.03 0.80 มาก 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธุรกิจ ด้านพฤติกรรมองค์กร และ

ด้านการตลาด การวเิคราะห์เชงิ

ปริมาณ และสถิต ิ

31 

(31) 

37 

(37) 

29 

(29) 

3 

(3) 
- 3.96 0.85 มาก 

2. มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญช ี

ด้านภาษอีากรและกฎหมายธุรกิจ 

35 

(35) 

45 

(45) 

18 

(18) 

2 

(2) 
- 4.13 0.77 มาก 

3. มคีวามรู้ความเขา้ใจในการวางระบบ

บัญชแีละสารสนเทศทางการบัญช ี

27 

(27) 

48 

(48) 

21 

(21) 

4 

(4) 
- 3.98 0.80 มาก 

4. มีความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใหไ้ด้มา

ซึ่งข้อสรุป 

28 

(28) 

50 

(50) 

20 

(20) 

2 

(2) 
- 

 

4.04 

 

0.75 มาก 

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏบิัตแิละหนา้ที่งาน 3.93 0.78 มาก 

1. มีความช านาญทางการใช้

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

15 

(15) 

42 

(42) 

40 

(40) 

3 

(3) 
- 3.69 0.76 มาก 

2. มีความช านาญด้านการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

18 

(18) 

56 

(56) 

25 

(25) 

1 

(1) 
- 3.91 0.68 มาก 
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คุณลักษณะผู้ท าบัญชีทีพ่ึง

ประสงค ์

ระดับความพึงประสงค ์

mean S.D. 

ระดับ

ความพึง

ประสงค ์

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

3. มีความสามารถในการวเิคราะห์

ความเสี่ยงของการปฏบัิตงิานบัญช ี

เชน่ ความผิดพลาด 

30 

(30) 

50 

(50) 

18 

(18) 

2 

(2) 
- 4.08 0.75 มาก 

4. มีความสามารถในการจัดท าและ

น าเสนอรายงานการเงินในรูปแบบท่ี

ง่ายตอ่ความเข้าใจ ถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ และทันตอ่เวลา 

25 

(25) 

52 

(52) 

20 

(20) 

3 

(3) 
- 3.99 0.76 มาก 

5. มีความสามารถวัด/ค านวณ

มูลค่าของ สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ 

ค่าใชจ้่ายได้อยา่งถกูต้อง 

26 

(26) 

43 

(43) 

27 

(27) 

3 

(3) 

1 

(1) 
3.90 0.86 มาก 

6. มีความเข้าใจและความสามารถ

ในการวิเคราะห์งบการเงินได ้

29 

(29) 

47 

(47) 

20 

(20) 

3 

(3) 

1 

(1) 
4.00 0.84 มาก 

ทักษะทางคณุลักษณะเฉพาะบุคคล 4.01 0.77 มาก 

1. มีความสามารถในการควบคมุ

ตนเอง เพื่อท่ีจะไมส่่งผลกระทบตอ่

ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 

31 

(31) 

51 

(51) 

17 

(17) 

1 

(1) 
- 4.12 0.72 มาก 

2. มีความคดิริเร่ิม และการเรียนรู้

ด้วยตนเองเพือ่พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

28 

(28) 

37 

(37) 

34 

(34) 

1 

(1) 
- 3.92 0.81 มาก 

3. มีความสามารถในการบริหาร

เวลา 

34 

(34) 

48 

(48) 

17 

(17) 

1 

(1) 
- 4.15 0.73 มาก 

4. สามารถเข้าร่วมและปรับตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

19 

(19) 

51 

(51) 

27 

(27) 

3 

(3) 
- 3.86 0.75 มาก 

5. มีความสามารถในการปฏบัิตงิาน

ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชพี 

29 

(29) 

46 

(46) 

22 

(22) 

3 

(3) 
- 4.01 0.80 มาก 

ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและการสื่อสาร 3.94 0.78 มาก 

1. สามารถท างานเป็นทีม 23 

(23) 

40 

(40) 

33 

(33) 

4 

(4) 
- 3.82 0.83 มาก 

2. สามารถปฏสิัมพันธ์กับผู้ท่ีมี

วัฒนธรรมหรือความคิดเห็นท่ี

ตา่งกันได ้

23 

(23) 

44 

(44) 

32 

(32) 

1 

(1) 
- 3.89 0.76 มาก 

3. สามารถเจรจาเพ่ือได้ขอ้สรุป 

หรือข้อตกลงท่ียอมรับได้ใน

28 

(28) 

49 

(49) 

22 

(22) 

1 

(1) 
- 4.04 0.74 มาก 
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คุณลักษณะผู้ท าบัญชีทีพ่ึง

ประสงค ์

ระดับความพึงประสงค ์

mean S.D. 

ระดับ

ความพึง

ประสงค ์

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

สถานการณ์ทางวิชาชพี 

4. สามารถท างานในวัฒนธรรมท่ี

ตา่งกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

27 

(27) 

41 

(41) 

30 

(30) 

2 

(2) 
- 3.93 0.81 มาก 

5. สามารถน าเสนอ พูดคุย รายงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ ผ่านการเขยีน

และพูดท้ังท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการ 

27 

(27) 

49 

(49) 

23 

(23) 

1 

(1) 
- 4.02 0.74 มาก 

ทักษะทางการบรหิารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ 3.79 0.86 มาก 

1. มีความสามารถในการวางแผน

เชงิกลยุทธ์การจัดการโครงการ 

การจัดบุคลากรและทรัพยากรและ

การตัดสินใจต่าง ๆ ทางธุรกิจ 

21 

(21) 

36 

(36) 

38 

(38) 

5 

(5) 
- 3.73 0.85 มาก 

2. มีความสามารถจัดแบ่งหน้าท่ี

งานและมภีาวะผู้น า 

22 

(22) 

46 

(46) 

25 

(25) 

7 

(7) 
- 3.83 0.85 มาก 

3. มีความสามารถพิจารณาและ

ตัดสนิใจได้อยา่งผู้บริหาร 

22 

(22) 

46 

(46) 

23 

(23) 

9 

(9) 
- 3.81 0.88 มาก 

 

4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูท้ าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ

ในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรรูปแบบธุรกิจ พบวา่ รูปแบบธุรกิจที่แตกตา่งกันมองเร่ืองทักษะทางปัญญา ทักษะทาง

วชิาการเชงิปฏบัิตแิละหนา้ที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

สื่อสาร ทักษะการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจไมม่คีวามแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีด

แสดงดังตารางที่ 2  



2685 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2  ค่า t-statistics และค่า sig. ของการทดสอบสมมติฐานรูปแบบธุรกิจท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ี 

พงึประสงค์  

รายการ รูปแบบธุรกิจ Mean SD t-statistics sig. 

1. รูปแบบธุรกิจส่งผลต่อทักษะทาง

ปัญญา 

บริษัทจ ากัด 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

4.00 

4.23 

0.66 

0.55 

-1.142 

 

0.256 

 

2. รูปแบบธุรกิจส่งผลต่อทักษะทาง

วชิาการเชิงปฏิบัตแิละหน้าท่ีงาน 

บริษัทจ ากัด 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

3.94 

3.83 

0.60 

0.41 

0.599 

 

0.551 

 

3. รูปแบบธุรกิจส่งผลต่อทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

บริษัทจ ากัด 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

4.04 

3.82 

0.58 

0.62 

1.228 

 

0.222 

 

4. รูปแบบธุรกิจส่งผลต่อทักษะ

ทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และการสื่อสาร 

บริษัทจ ากัด 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

3.95 

3.83 

0.63 

0.59 

0.626 

 

0.533 

 

5. รูปแบบธุรกิจส่งผลต่อทักษะการ

บริหารองคก์รและการจัดการธุรกิจ 

บริษัทจ ากัด 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด 

3.77 

3.92 

0.76 

0.79 

-0.613 

 

0.541 

 
 

5. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูท้ าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ

ในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรประเภทธุรกิจ พบวา่ ประเภทธุรกิจที่แตกตา่งกันมองเร่ืองทักษะทางปัญญา ทักษะทาง

วชิาการเชงิปฏบัิตแิละหนา้ที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

สื่อสาร ทักษะการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดแสดงดัง

ตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3 ค่า F-statistics และค่า sig. ของการทดสอบสมมตฐิานประเภทธุรกิจที่ส่งผลตอ่คุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ี 

พงึประสงค์  

รายการ F-statistics sig. 

1. ประเภทธุรกิจส่งผลต่อทักษะทางปัญญา 9.169 0.000 

2. ประเภทธุรกิจส่งผลต่อทักษะทางวิชาการเชงิปฏบัิตแิละหนา้ที่งาน 4.561 0.013 

3. ประเภทธุรกิจส่งผลต่อทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 3.376 0.038 

4. ประเภทธุรกิจส่งผลต่อทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 6.852 0.002 

5. ประเภทธุรกิจส่งผลต่อทักษะการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจ 5.857 0.004 
 

6. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้ท าบัญชท่ีีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ

ในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรทุนจดทะเบียน พบว่า ทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกันมองเร่ืองทักษะทางปัญญา ทักษะ

ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารแตกต่างกัน ขณะท่ีทักษะทาง

วชิาการเชงิปฏบัิตแิละหนา้ท่ีงาน และทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจไม่มคีวามแตกต่างกัน ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 4 
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-Proceeding- 

ตารางที่ 4 ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมตฐิานทุนจดทะเบียนท่ีสง่ผลตอ่คุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ี

พงึประสงค์  

รายการ F-statistics sig. 

1. ทุนจดทะเบียนสง่ผลตอ่ทักษะทางปัญญา 3.891 0.011 

2. ทุนจดทะเบียนสง่ผลตอ่ทักษะทางวชิาการเชงิปฏบัิตแิละหนา้ที่งาน 1.542 0.209 

3. ทุนจดทะเบียนสง่ผลตอ่ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 7.070 0.000 

4. ทุนจดทะเบียนสง่ผลตอ่ทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 5.367 0.002 

5. ทุนจดทะเบียนสง่ผลตอ่ทักษะการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจ 1.503 0.219 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

งานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน

จังหวัดเพชรบุรีสามารถสรุปผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  25-35 ปี และ 35-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ต าแหนง่ในสถานประกอบการเป็นฝ่ายบุคคล ประสบการณ์การท างาน 3-5 ปี และส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด ประเภท

ธุรกิจบริการ ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการ 6-10 ปี จ านวนนักบัญชีในปัจจุบันของกิจการ 1-5 คน และใช้

โปรแกรม Express for Windows ในการจัดท าบัญชี เหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นฝ่ายบุคคล เนื่องจากส่วนใหญ่

ผู้ประกอบการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้พจิารณาคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพงึประสงค์ระดับมากกับทักษะทางปัญญา ทักษะทาง

วชิาการเชงิปฏบัิติและหนา้ที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางการปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

สื่อสาร และทักษะการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจ 

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองรูปแบบธุรกิจท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ พบว่า รูปแบบ

ธุรกิจแตกต่างกันไม่ส่งผลตอ่คุณลักษณะผู้ท าบัญชขีองกลุ่มตัวอยา่งที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  เนื่องจากรูปแบบธุรกิจมี

การบริหารงานท่ีแตกต่างกันท าให้การเลอืกคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีแตกต่างกัน    

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองประเภทธุรกิจท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ พบว่า ประเภท

ธุรกิจที่แตกตา่งกันส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชขีองกลุม่ตัวอย่างท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองทุนจดทะเบียนท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ พบว่า ทุนจด

ทะเบียนท่ีแตกต่างกันส่งต่อคุณลักษณะผู้ท าบัญชีของกลุ่มตัวอย่างในด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณลักษณะเฉพาะ

บุคคล และด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ขณะท่ีด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน 

และด้านทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ ทุนจดทะเบียนท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05  เนื่องจากทุนจดทะเบียนบอกขนาดธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการคุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีมีทักษะสูง

ทางการบริหารองคก์รและการจัดการทางธุรกิจ        

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ท าบัญชท่ีีพงึประสงค์กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมี

ความคิดเห็นในภาพรวมและอยู่ในระดับมาก คือ มีทักษะทางปัญญาของคุณลักษณะผู้ท าบัญชท่ีีพงึประสงค์ในจังหวัด

เพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สรศักดิ์ ธนันไชย (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “การวัดทักษะทางวิชาชีพของนัก

บัญชใีนเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน” พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับมาก 
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-Proceeding- 

การทดสอบสมติฐานเร่ืองทุนจดทะเบียนท่ีส่งผลตอ่คุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์ พบว่า ทุนจดทะเบียน

ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ทักษะทางปัญญาของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ของ สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบวา่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมี

คุณลักษณะผู้ท าบัญชีท่ีพึงประสงค์โดยรวมแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าทุนจดทะเบียนเป็นตัวก าหนดขนาดและ

ธุรกรรมของกิจการ ผู้ประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนมากย่อมต้องมีการลงทุนมาก จึงให้ความส าคัญของการจัดท า

บัญช ีการน าเสนอข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ทันเวลา เพื่อชว่ยให้การวางแผนและตัดสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะทางด้านปัญญาเร่ือง

มาตรฐานการบัญชี ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงานเร่ืองการลงบัญชีบันทึกรายการและทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลเร่ืองภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3       

2. ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ท าบัญชีท่ีมีผลต่อทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ   

สื่อสาร ดังนั้น ผู้ท าบัญชคีวรมีการปรับวธีิการสื่อสารให้สามารถน าเสนอพูดคุย รายงานอย่างมปีระสิทธิภาพผ่านการ

เขียนและพูด ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชีของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี 

Marketing Mixes Factor Influencing Accounting Software Package Buying 

Decision of Business Firms in Phetchaburi 
 

ชนมน ปฐมกนก1*, บุญญารัตน์ ศรเีมือง1, สุชญา ชัยกิจ1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Chanamon Pathomganok1*, Boonyarat Srimuang, Suchaya Chaiyakit1 and Noppanon Homsud1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชขีองสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอยา่ง คือ สถานประกอบการในเขต

จังหวัดเพชรบุรีจ านวน 67 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวจิัย พบว่า กลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดทุกด้านอยู่ในระดับมากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่สถานที่ตัง้สถานประกอบการท่ีแตกตา่งกันไม่สง่ผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ยกเวน้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ

ด้านส่งเสริมการตลาด ผลการวจิัยยังพบวา่ ประเภทอุตสาหกรรมท่ีแตกตา่งกันมีอิทธิพลตอ่สว่นประสมทางการตลาด

ไมแ่ตกตา่งกัน ยกเวน้ ด้านกระบวนการ 
 

ค าส าคัญ:   ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ี
 

Abstract 
 The objective of this researchis to study marketing mixes influencing accounting software package 

buying decision of business firms in Phetchaburi. The sample is 67 business firms in Phetchaburi. The research 

instrument is questionnaire. The usage statistics are frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-

test. It was found that the sample has opinion about marketing mixes in high level in all aspects. Hypotheses 

testing found that the difference in location of business firm did not influence marketing mixes influencing 

accounting software package buying decision except place and promotion. It was also found that the difference 

in type of business firm did not influence marketing mixes influencing accounting software package buying 

decision except process.  
 

Keywords:   Marketing mixes, Buying decision, Accounting software package 
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บทน า 
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัตวิิชาชพีบัญชีและมีการจัดตั้งสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

วิชาชีพบัญชี  รวมท้ังมีการก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การก ากับดูแลและก าหนดบทลงโทษ 

เนื่องจากในปัจจุบันนีก้ารประกอบวชิาชีพบัญชไีด้มีการขยายครอบคลุมออกไปหลายดา้น ไมว่า่การท าบัญช ีการสอบ

บัญช ีการบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชภีาษอีากร การศกึษาและเทคโนโลยกีารบัญช ีรวมถึงการบริการ

ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในทางธุรกิจตา่งๆอย่างกว้างขวาง  จึงจ าเป็นตอ้งให้ผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี

อยู่ภายใต้การดูแลของสภาวชิาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบวชิาชีพมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการควบคุมจรรยาบรรณการ

ประกอบวิชาชพี  อันเป็นการลดและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา (จุฑามาศ  ทิพยากรณ์กุล, 2547)   

เทคโนโลยีมีการพัฒนาจนเกิดมโีปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยให้บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ น ามาใช้กับนัก

บัญชีของบริษัทนั้น ๆ อีกท้ังยังช่วยในการพัฒนาความสามารถของนักบัญชีอกีด้วย จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ของ

สภาวะแวดลอ้มของการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การให้บรกิารสังคมและอุตสาหกรรม ไปเน้นการ

ให้บริการด้านความรู้และข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรรวมท้ังการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและ

อนาคตระบบสารสนเทศจึงได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการติดต่อแลกเปลี่ยนเก็บข้อมูลข่าวสารท้ังในองค์กรและ

ระหว่างผู้ท่ีมีสว่นร่วม ดังนัน้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมกีารน าระบบสารสนเทศท่ีด ีซึ่งจะตอ้งสามารถน ามาแก้ไขปัญหา

ความแตกตา่งและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดลอ้มเหลา่นีไ้ด้  (สัลยุทธ์ สวา่งวรรณ, 2545) 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมีหน้าท่ีหลักคือ การจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งเร่ิมต้นจากการบันทึก

รายการค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดท ารายงานทางการเงิน ในการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพนั้น นักบัญชีจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองการบัญชี ความรู้พื้นฐานเร่ือง

เทคโนโลย ีและท่ีส าคัญต้องเข้าใจธุรกิจที่จะน าโปรแกรมไปใชง้านเป็นอยา่งดี (สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2559) 

เมื่อเทคโนโลยมีกีารพัฒนามาถึงปัจจุบัน สถานประกอบการตา่ง ๆ ได้มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใชใ้น

การด าเนินงาน การตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปขึ้นอยู่กับหลักการทางการตลาดในการด าเนินงานทางการตลาด

โดยนักการตลาดย่อมจะต้องมีวิธีการในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้  ด้วยการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มา

เป็นกลยุทธ์เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมาย เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมน ามาใช้เพื่อท่ีจะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดท่ีได้วางเอาไว้ คือ ส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 4P’s แต่การบริหารด้านการตลาดบริการต่าง ๆ 

มักจะเพิ่มเครื่องมือเข้าไปอกี 3P’s รวมเป็น 7P’s (พัฒนา ศริิโชติบัณทิต, 2548) 

เพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีท้ังหมด 8 อ าเภอ เป็นเมืองโบราณท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตน้ าตาลเนื่องจากมีต้นตาล

หนาแน่นเป็นเมืองท่องเท่ียวและเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก อีกท้ังยังมี

อุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต ์

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่ห่ม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ และ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ีว่าแตล่ะสถานประกอบการนัน้ สามารถ

น าไปใชโ้ดยวิธีใดและใช้ท้ังหมดกี่โปรแกรม และความสามารถในการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปอันเป็นประโยชนใ์น

การวางแผนการตลาดส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชตีอ่ไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ี

ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรอ าเภอ

และประเภทอุตสาหกรรม 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีหน้าท่ีหลักการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งเร่ิมต้นจากการบนึกทึก

รายการค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท และการจัดท ารายงานทางการเงินในการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน (สุภาพร เชิงเอี่ยม, 2559 : 174 )กล่าวไวว้า่ บุคคลท่ีเลือกจะต้องมีความรู้พื้นในเร่ือง

การบัญช ีความรู้พืน้ฐานเร่ืองเทคโนโลยแีละท่ีส าคัญตอ้งเข้าใจธุรกิจจะน าโปรแกรมใชง้านเป็นอยา่งดี    

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี เป็นโปรแกรมท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะท่ี เรียกว่า ซอฟต์แวร์

ทางการบัญชี กล่าวคือเป็นซอฟแวร์ท่ีน ามาใช้ทางการบัญชีโดยเฉพาะ ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการบัญช ี

ประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีในรูปรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอแก่กลุ่มผู้ใช้ภายในและกลุ่มผู้ใช้

ภายนอก ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ทางบัญชีจะประกอบด้วยระบบย่อย หรือท่ีเรียกว่า โมดูลแตกต่างกันตามประเภทและขนาด

ธุรกิจ 

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548 : 29) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดท่ีใชส้ าหรับธุรกิจ เพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวมท่าร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยค านึงถึง

ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นส่วนส าคัญ ส่วนประสมทางการตลาดดัง้เดิมถูกพัฒนาขึ้นมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินค้า

ท่ีจับตอ้งได้ แตส่ าหรับผลิตภัณฑ์นัน้ มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากสินค้าทั่วไปคือไมส่ามารถเก็บรักษาไว้ได้ ดังนัน้ผู้

ให้บริการจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริการด้วย ปัญหาของการรักษาคุณภาพของการบริการ คือการควบคุมคุณภาพ

ของการบริหารท่ีไม่สามารถท าได้เหมือนกับสินค้าท่ีจับต้องได้ จึงจ าเป็นต้องน าเคร่ืองทางการตลาด (7P’s)เข้ามา

จัดการธุรกิจ 
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

พัฒนา ศิริโชติบัณทิต (2548, 48) เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนามาถึงปัจจุบัน สถานประกอบการต่าง ๆ ได้มี

การน าโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน การตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปขึ้นอยู่กับหลักการทางการ

ตลาดในการด าเนินงานทางการตลาดโดยนักการตลาดย่อมจะต้องมีวิธีการในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้

วางไว้ ด้วยการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาเป็นกลยุทธ์เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมาย เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมน ามาใช้

เพื่อท่ีจะให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดท่ีได้วางเอาไว้ คอื ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบไปด้วย 4P’s แตก่าร

บริหารด้านการตลาดบริการต่าง ๆ มักจะเพิ่มเครื่องมือเข้าไปอกี 3P’s รวมเป็น 7P’s  

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยส าหรับงานวิจัย เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกซือ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี มีดังตอ่ไปน้ี 
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1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการในเขตจังหวัดเพชรบุรีท้ังหมด 654 แหล่งแต่สถาน

ประกอบการในเขตจังหวัดเพชรบุรีท่ีใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยเก็บข้อมูลแบบตามสะดวกได้ท้ังสิ้น67 

แหลง่(ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี,2561) ท้ังน้ีสาเหตุท่ีได้จ านวนไม่มาก เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

อกีทัง้สถานประกอบการส่วนใหญ่เก็บขอ้มูลดา้นการบัญชเีป็นความลับท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลได้ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ กันธิมา 

สมพงษ์มิตร (2553) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของแหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน  

6 ข้อ 2) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จทางการบัญชี 5 ข้อ และ 3) ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 7 ด้าน ดา้นละ 3 ข้อ รวมเป็น 21 ข้อ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมหลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยสว่นข้อมูล

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ ขณะท่ีการแปลความหมาย

ระดับความส าคัญซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแ้นวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553)  

4.51 – 5.00   หมายถงึ  ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

3.51 – 4.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น มาก 

2.51 – 3.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถงึ  ระดับความคิดเห็น น้อย 

1.00 –1.50    หมายถึง  ระดับความคดิเห็น นอ้ยท่ีสุด 

4. การวเิคราะห์ปัจจัยทางสถานท่ีและประเภทของอุตสาหกรรมของส่วนประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การ

ตัดสนิใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป กลุ่มตัวอยา่ง 3 กลุ่ม ขึน้ไป ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ท้ังน้ีการทดสอบสมมติฐาน

ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 67 ชุด และน าแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลมาแล้วน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 

สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานท่ีตั้งอ าเภอเขาย้อย ประเภทอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,500,000 บาท รายได้รวมต่อปี มากกว่า 2,000,000 บาท 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และจ านวนพนักงานบัญชี 1-5 คน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี พบว่า เคยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชี จ านวน 1 โปรแกรม โปรแกรมท่ีนยิมใช ้คือ Easy Accระบบปฏบัิตกิาร Windows12 หรือ รุ่นก่อนหนา้นั้น 

ค่าใช้จ่ายซื้อโปรแกรม 20,001 – 30,000 บาท แหล่งข้อมูลท่ีได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ี

ค้นหาข้อมูลอนิเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ตา่ง ๆ  

3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านสิ่งแวดลอ้ม ในระดับเห็นดว้ยมาก รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซื้อ 

ระดับความส าคัญ 

mean S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 4.19 0.68 เห็นดว้ย 

1. ฟังก์ชันการท างานที่มคีวาม

ยดืหยุ่นในการปรับเปลี่ยน

รูปแบบใบส าคัญต่าง ๆ 

20 

(29.85) 

41 

(61.19) 

6 

(8.96) 

- 

 

- 4.21 0.58 เห็นดว้ย 

2. โปรแกรมสามารถใช้งาน

ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ 

15 

(22.39) 

48 

(71.64) 

4 

(5.97) 

- - 4.16 0.50 เห็นดว้ย 

3. ท างานบนระบบเครอืขา่ยได้  27 

(40.30) 

28 

(41.79) 

11 

(16.42) 

1 

(1.49) 

- 4.21 0.76 เห็นดว้ย 

ด้านราคา 4.11 0.78 เห็นดว้ย 

1. ราคาโปรแกรมอยู่ในระดับ

มาตรฐาน 

30 

(44.78) 

29 

(43.28) 

8 

(11.94) 

- - 4.33 0.67 เห็นดว้ย 

2. ค่าใชจ้่ายในการรับบริการ

หลังการขายเหมาะสม 

21 

(31.34) 

35 

(52.24) 

11 

(16.42) 

- - 4.15 0.67 เห็นดว้ย 

3. มกีารจ่ายช าระเป็นงวด ๆ  

มผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้ 

16 

(23.88) 

30 

(44.78) 

17 

(25.37) 

3 

(4.48) 

1 

(1.49) 

3.85 0.88 เห็นดว้ย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 4.04 0.88 เห็นดว้ย 

1. มีการไปสาธติวธีิใชง้านและ

บริการ ณ สถานประกอบการ 

26 

(38.81) 

24 

(35.82) 

15 

(22.39) 

1 

(1.49) 

1 

(1.49) 

4.09 0.89 เห็นดว้ย 

2. มตีัวแทนจ าหน่ายอยู่ใกล้

และสามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

19 

(28.36) 

28 

(41.79) 

17 

(25.37) 

2 

(2.99) 

1 

(1.49) 

3.93 0.88 เห็นดว้ย 

3. สามารถตดิตอ่ซื้อโปรแกรม

ผ่านอินเทอร์เน็ต 

25 

(37.31) 

28 

(41.79) 

12 

(17.91) 

1 

(1.49) 

1 

(1.49) 

4.12 0.85 เห็นดว้ย 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.94 0.81 เห็นดว้ย 

1. มกีารจัดโปรโมช่ันต่าง ๆ เช่น 

ลดราคา การแจก การแถม 

13 

(19.40) 

32 

(47.76) 

21 

(31.34) 

- 1 

(1.49) 

3.84 0.78 เห็นดว้ย 

2. ให้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชทีดลองใชก้่อน

การซือ้ พร้อมการแนะน า 

15 

(22.39) 

40 

(59.70) 

10 

(14.93) 

- 2 

(2.99) 

3.99 0.80 เห็นดว้ย 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซื้อ 

ระดับความส าคัญ 

mean S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

3. การท าการตลาดในดา้น

ตา่งๆ เชน่ การจัดสัมมนา

บริการสอนในสถานศึกษา 

19 

(28.36) 

31 

(46.27) 

15 

(22.39) 

1 1 3.99 0.83 เห็นดว้ย 

ด้านบุคคล 4.21 0.70 เห็นดว้ย 

1. ความเหมาะสมของจ านวน

พนักงานท่ีให้บริการ 

26 

(38.81) 

29 

(43.28) 

12 

(17.91) 

- - 4.21 0.72 เห็นดว้ย 

2. ความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการแนะน าการ

ใชโ้ปรแกรม 

30 

(44.78) 

28 

(41.79) 

9 

(13.43) 

- - 4.31 0.69 เห็นดว้ย 

3. ความรู้ ความสามารถใน

การแก้ไขปัญหากับผูใ้ชง้านของ

พนักงานบริการ 

17 

(25.37) 

41 

(61.19) 

8 

(11.94) 

1 

(1.49) 

- 4.10 0.64 เห็นดว้ย 

ด้านกระบวนการ 4.21 0.73 เห็นดว้ย 

1. ความสามารถในการเข้าใจ

การใช้โปรแกรม 

24 

(35.82) 

37 

(55.22) 

6 

(8.96) 

- - 4.27 0.61 เห็นดว้ย 

2. สามารถส่งแฟม้ขอ้มูลผ่าน

อนิเทอร์เน็ตได้ 

25 

(37.31) 

33 

(49.25 

8 

(11.94) 

- 1 

(1.49) 

4.21 0.77 เห็นดว้ย 

3. ท าการแกไ้ขข้อขัดข้องผ่าน

อนิเทอร์เน็ตได้งา่ย 

24 

(35.82) 

32 

(47.76 

10 

(14.93) 

- 1 

(1.49) 

4.16 0.78 เห็นดว้ย 

ด้านสิ่งแวดล้อม 4.15 0.75 เห็นดว้ย 

1. ชื่อเสียงและความนา่เช่ือถือ

ของบริษัท 

30 

(44.78) 

28 

(43.28) 

8 

(11.94) 

- - 4.33 0.67 เห็นดว้ย 

2. โปรแกรมได้รับการรับรอง

จากกรมสรรพากร  

29 

(43.41) 

28 

(41.79) 

10 

(14.93) 

- 

 

- 

 

4.28 0.70 เห็นดว้ย 

3. สถานท่ีฝึกอบรมใกล้และ

สะดวก 

11 

(16.42 

38 

(56.72) 

16 

(23.88) 

1 

(1.49) 

1 

(1.49) 

3.85 0.75 เห็นดว้ย 

 

4. การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซือ้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรสถานท่ี พบว่า สถานท่ีท่ีแตกตา่งกัน มีความแตกตา่งกันในด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ขณะท่ีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่า F-statistics และค่าSig. ของการทดสอบสถานท่ีท่ีสง่ผลตอ่สว่นประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจ

ซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

ส่วนประสมทางการตลาด F-statistics Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 1.296 0.268 

ด้านราคา 2.062 0.062 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 2.363 0.034 

ด้านส่งเสริมการตลาด 2.512 0.025 

ด้านบุคคล 0.900 0.512 

ด้านกระบวนการ 1.025 0.423 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 2.077 0.060 

 

5. การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสนิใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

ของอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรประเภทของสถานประกอบการ พบวา่ ประเภทของสถานประกอบการ

ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านกระบวนการท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอียดดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบประเภทของสถานประกอบการท่ีสง่ผลตอ่สว่นประสมทาง

การตลาดในการตัดสนิใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

ส่วนประสมทางการตลาด F-statistics Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 1.855 0.115 

ด้านราคา 1.049 0.398 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 0.303 0.909 

ด้านส่งเสริมการตลาด 0.487 0.785 

ด้านบุคคล 1.244 0.300 

ด้านกระบวนการ 2.510 0.039 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 0.778 0.570 

 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

งานวิจัย เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชขีองสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัง้สถานประกอบการในอ าเภอเขาย้อย ด าเนนิธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต ์ ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,500,000 บาท รายได้รวมต่อปี มากกว่า 2,000,000 บาท 

การศึกษา ปริญญาตรี มีพนักงานบัญช ี1-5 คน เคยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญช ี1 โปรแกรม โปรแกรมท่ีนิยม 

คือ โปรแกรมEasy Accระบบปฏบัิตกิาร Windows12 หรือ รุ่นก่อนหนา้นั้น ค่าใชจ้่ายซือ้โปรแกรม 20,000-30,000

บาท แหลง่ข้อมูลท่ีได้รับเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี คือ ค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ตา่ง ๆ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ในระดับมาก  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ค่าเฉลี่ยให้ความส าคัญในระดับมาก สอดคล้องกับ มนู อรดีดลเชษฐ์ (2543:19) เร่ือง

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีอธิบายไว้ว่า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลต้อง

อาศัยเทคนิค การจัดการข้อมูลท่ีดแีละตอ้งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  

ด้านราคา พบว่าค่าเฉลี่ยให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านราคากับการจ่ายช าระเป็น

งวด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของจิระ จริงจิตร (2547) ที่ได้กล่าวไวว้่าแนวโน้มของโปรแกรมมีราคาต่ าลงโปรแกรมมี

ให้เลอืกมากขึน้ท้ังรูปการท างานและราคาดังนั้นผู้ซือ้สามารถเลือกซือ้ได้ตรงกับความตอ้งการงบประมาณและเลอืกใช้

ท่ีเหมาะสมกับการท างาน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ค่าเฉลี่ยให้ความส าคัญในระดับมาก โดยต้องการให้มีพนักงานไปสาธิต

วิธีการใช้ ให้บริการ และช่องทางการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุตราวดี บัวเทศ (2547) ท่ี

กล่าววา่ผู้ใชโ้ปรแกรมขาดความรูค้วามเข้าใจในการใชโ้ปรแกรม เมื่อซื้อโปรแกรมจะค านึงรูปแบบการให้บริการ 

ด้านกระบวนการ พบว่าค่าเฉลี่ยให้ความส าคัญในระดับมาก คือผู้ใชต้้องสามารถเข้าใจถึงการท างานของ

โปรแกรมได้ง่าย ความสะดวกในการส่งข้อมูล เมื่อมีปัญหายังมีการแก้ไขผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ความสะดวกท่ีได้รับหลังการซื้อมีผลต่อการตัดสินใจ

เพราะผู้ใชจ้ะเกิดความรู้สกึอยากเลยีนแบบ เพื่อให้ได้ความสะดวก 

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

ของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรสถานท่ี พบว่า สถานท่ีท่ีแตกตา่งกัน มีความแตกตา่งกันในด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ขณะท่ีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ไมแ่ตกตา่งกัน 

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

ของอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ตามตัวแปรประเภทของสถานประกอบการ พบวา่ ประเภทของสถานประกอบการ

ส่งผลตอ่สว่นประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านกระบวนการ 

กลุ่มตัวอย่างมีส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสิ่งแวดลอ้ม อยู่ในระดับมากซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางบัญชีมีจ าหน่ายหลายโปรแกรมจึงท าให้นักบัญชีมีวิธีการเลือกท่ีสะดวกใช้งานง่ายและสามารถใช้ร่วมกับงานได้

อย่างง่ายดาย ส่วนวธีิการเลอืกซือ้หรือตัดสนิใจก็คงอยู่ท่ีงบประมาณของแตส่ถานประกอบการแตล่ะแห่ง 

ดังนั้นข้อเสนอแนะในวิจัยคร้ังต่อไป จากผลการศึกษาก็พบว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีควรมี

ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีราคาไม่สูงมากนักและขั้นตอนการขายควรมีการสอนให้ข้อมูลท่ีชัดเจนหรือมีการจัดอบรม

ให้กับผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อได้เข้าใจถึงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชโีปรแกรมส าเร็จรูปควรมรูีปแบบท่ีง่ายต่อการเข้าถึง

ไมซ่ับซ้อนมากเกินไปถา้ยิ่งง่ายตอ่นักบัญชีก็จะท าให้ผู้ซือ้ตัดสนิใจเลอืกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมากยิ่งขึ้น 
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คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Quality of Work of Finance and Accounting Staffs in Bangkok 
 

นันท์นภัส น่วมภา1*, สิรนิันทน์ เอมกมล1, อารียา สง่าศรี1 และ นภนนท์ หอมสุด1 

Nannapat Nuampa1*, Sirinun Aemkamon1, Areeya Sangasri1 and Noppanon Homsud1 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test 

และ F-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม อยูใ่นระดับ ปานกลาง และมีคุณภาพชีวติการท างานในด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้าน

การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมาก การทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพ  ท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่าง ๆท่ีไม่แตกต่างกัน และ

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่าง ๆท่ีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น คุณภาพชีวิตการ

ท างานในดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม 
 

ค าส าคัญ:   คุณภาพชีวิตการท างาน, นักการเงินและบัญช ี
 

Abstract 

This research objective is to study quality of work life of finance and accounting staffs in Bangkok. The 

sample is 150 finance and accounting staffs in Bangkok. The research instrument is questionnaire while the 

statistics techniques employed in this research are percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. It 

was found that the sample have quality of work life in receiving enough and fair compensation on moderate 

level. It was also found that they have quality of work life in safe and healthy working condition, career 

advancement and job security, competency development, collaboration and relationship with others, and being 

beneficial to society on high level Hypothesis testing found that the difference on gender and marital status did 

not affect quality of work life in all aspects. Moreover, the difference on education did not affect quality of work 

life in all aspects except on receiving enough and fair compensation. 
 

Keywords:   Quality of work life, Finance and accounting staff 
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บทน า 
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความส าเร็จ ในปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีการ

ปรับเปลี่ยนและให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น การจัดการองค์กรและการจัดการด้าน

ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งตอ่ประสิทธิผลและความส าเร็จขององค์กรพนักงานท่ีคัดสรรเข้า

มาจึงจ าเป็นต้องมีขีดความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความพึงพอใจและจัด

สวัสดิการต่างๆท่ีดี และเหนือกว่าองค์กรอื่นให้กับพนักงานของตน เพื่อความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานท่ีดีท่ี

พนักงานจะให้แกอ่งคก์ร (ศรัญญา ชัยแสง, 2544) 

พนักงานทางบัญชีและการเงินนั้นถือว่ามีส่วนส าคัญต่อกิจการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กร และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินมาจัดท าเป็นงบ

การเงินเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินก็เพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้บริหารในการใชป้ระกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ งานบัญชจีึงจัดเป็นงานท่ีตอ้งใช้ความ

ละเอียดรอบคอบค่อนข้างสูง ฉะนั้นบุคคลท่ีเข้ามาสู่กระบวนการในการท าบัญชีนอกจากจะต้องมีความรู้

ความสามารถทางด้านบัญชีด้านภาษีข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ข้อมูลทางบัญชีจึงจะต้อง

เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หากงบการเงินไม่ถูกต้องหรือแสดงตัวเลขบิดเบือนไปจาก

ความเป็นจริงก็จะส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุน และอาจกระทบตอ่ธุรกิจได้ ท้ังด้านการด าเนินงาน ภาพลักษณ์ 

ชื่อเสียงขององค์กรและอาจส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย จึงนับว่าพนักงานในวิชาชีพบัญชีและ

การเงินนั้นมีบทบาทต่อองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอีกวิชาชีพหนึ่ง กล่าวคือผู้บริหาร

หรือฝ่ายบริหารทรัพยากร พนักงานควรต้องทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานด้าน

การเงินและบัญช ีเพื่อน าไปพัฒนา และปรับปรุงนโยบายบริหารงานบุคคล ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถที่จะรักษาคนดี 

มคีวามรู้ความสามารถให้อยูก่ับองค์กรตอ่ไปในระยะยาว (ฐิตมิา เสริมววิัฒน์วงศ,์ 2559) 

ในส่วนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพชวีิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษา

เร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ

พลังงาน” พบว่า ปัจจัยจูงใจ ลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีงาน 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทนท่ีได้รับ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินกลุ่มบริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ขณะท่ี นิสรา รอดนุช (2559) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย” พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย มีท้ังหมด 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน 

สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งท่ีเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส ปัจจัย

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงาน และโอกาสก้าวหน้าใน

หนา้ท่ีการงาน และปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน ส่วนปัจจัยด้านลักษณะของ

งาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และสวัสดิการท่ี

ได้รับ และปัจจัยด้านความส าคัญของงานท่ีได้รับไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ

บัญช ีในส านักงานสอบบัญชขีนาดใหญ่ 4 แหง่ในประเทศไทย  
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ด้วยเหตุข้างตน้ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญช ีในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มผีู้ปฏบัิติงานทางด้านการเงินและบัญชีเป็นจ านวนมาก ท าให้ทราบถึงคุณภาพ

ชวีิตการท างานท่ีเป็นจริง เพื่อท่ีจะได้น าไปปรับปรุงคุณภาพชวีิตการท างานของผู้ปฏบัิตงิานด้านการเงินและบัญชใีห้ดี

ขึน้ ซึ่งจะชว่ยส่งผลตอ่คุณภาพชวีติท่ีด ีและส่งผลตอ่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์รต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนและวธีิด าเนนิการวจิัยส าหรับงานวจิัย เร่ือง คุณภาพชวีติการท างานของผู้ปฏิบัตงิานดา้นการเงินและ

บัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร มดีังตอ่ไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัย คือ ผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 32,048 คน 

(ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ท าบัญชี กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 ) 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชสู้ตรของ Yamane (1973) ด้วยระดับความเชื่อมั่น 90% ได้จ านวน 100 

คน  โดยผู้วจิัยได้เก็บกลุม่ตัวอย่างเพิ่ม เป็นจ านวน 150 คน 

3. วิธีเก็บข้อมูลจะเก็บตามองค์กรต่าง ๆ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จะเลือกตามกลุ่มนักบัญชี ในเขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะการตอบแบบสอบถาม และการส่งแบบสอบถามไป

ทางอีเมล ระหว่างวันท่ี 20 - 30 กันยายน 2562  

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ  สุมิตร  

ชัยเขตร์ (2553) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามท่ีใช้แบ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ 2) ระดับความคิดเห็นของ

ข้อมูลคุณภาพชวีติการท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 23 ข้อ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมหลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยสว่นข้อมูล

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ ขณะท่ีการแปลความหมาย

ระดับความส าคัญซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแ้นวทางของ สุมิตร ชัยเขตร์ (2553) 

4.51 – 5.00   หมายถงึ  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยมากที่สุด 

3.51 – 4.50   หมายถงึ  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยมาก 

2.51 – 3.50   หมายถงึ  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00 – 1.50   หมายถงึ  ระดับความคดิเห็น เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

6. การวิเคราะห์ปัจจัยทางเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตการท างานของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรณีท่ีมีกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 2 กลุ่ม ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test และวัดความ

เท่ากันของความแปรปรวนดว้ยตัวสถิติ Levene ขณะที่หากมกีลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ท้ังนี้

การทดสอบสมมติฐานก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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ผลการวิจัย 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 150 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลมาแลว้น ามาวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

75.33) อายุต่ ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 46) สถานภาพโสด (ร้อยละ 67.33) การศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 70)  

มอีาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 66) ต าแหนง่เจ้าหนา้ที่บัญชีและการเงิน (ร้อยละ 100) ระยะเวลาการปฏบัิตงิาน 7 ปี

ขึน้ไป (ร้อยละ 40) ที่มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 34) 

2. การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 

และมีคุณภาพชีวติการท างานด้านสภาพการท างานท่ีมคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสความก้าวหน้า

และความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านการท างานรว่มกันและความสัมพันธ์

กับบุคคลอื่น และด้านความเป็นประโยชนต์อ่สังคม ในระดับ มาก รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณภาพชวีิต

การท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับของความส าคัญ 
 

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 3.43 0.67 ปานกลาง 

1. เงินเดอืน ค่าตอบแทนท่ี

ได้รับเหมาะสมกับภาระงานท่ี

ท่านรับผิดชอบ 

11 

(7.33) 

 

65 

(43.33) 

63 

(42.00) 

9 

(6.00) 

2 

(1.33) 

3.49 0.78 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับเงินเดอืนเท่า ๆ 

กัน กับผู้ท่ีปฏบัิตงิาน

คล้ายกันในหน่วยงานอ่ืน ๆ 

8 

(5.33) 

71 

(47.33) 

54 

(36.00) 

14 

(9.33) 

3 

(2.00) 

3.45 0.82 ปานกลาง 

3. นอกจากเงนิเดอืน ยัง

ได้รับสวัสดกิารอื่น ๆ เชน่ ค่า

รักษาพยาบาล เบ้ียขยัน  

22 

(14.67) 

58 

(38.67) 

49 

(32.67) 

13 

(8.67) 

8 

(5.33) 

3.49 1.02 ปานกลาง 

4. เงินเดอืนท่ีท่านได้รับ

เพยีงพอต่อการครองชีพใน

ปัจจุบัน 

10 

(6.67) 

45 

(30.00) 

77 

(51.33) 

16 

(10.67) 

2 

(1.33) 

3.30 0.8 ปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับของความส าคัญ 
 

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

สภาพการท างานที่มีความปลอดภัยและสง่เสริมสุขภาพ 3.63 0.71 มาก 

1. ท่านได้ รับการตรวจ

สุขภาพอย่างน้อยปีละ

ครัง้ 

35 

(23.33) 

67 

(44.67) 

31 

(20.67) 

6 

(4.00) 

11 

(7.33) 

3.73 1.09 มาก 

2. สถานท่ีท างานมีความ

สะอาด และเป็นระเบียบ 

สะดวกตอ่การท างาน 

20 

(13.33) 

78 

(52.00) 

49 

(32.67) 

2 

(1.33) 

1 

(0.67) 

3.76 0.72 มาก 

3. ในองค์ ก รมี ก ารจั ด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ท่ีด ีเช่น การสันทนาการ 

12 

(8.00) 

55 

(36.67) 

57 

(38.00) 

16 

(10.67) 

10 

(6.67) 

3.29 0.99 ปานกลาง 

4. ในท่ีท างานของท่านมีสิ่ง

อ านวยความสะดวก เช่น 

โต๊ะและเก้าอี้  เคร่ืองถ่าย

เอกสาร อยา่งเพียงพอ 

29 

(19.33) 

67 

(44.67) 

44 

(29.33) 

9 

(6.00) 

1 

(0.67) 

3.76 0.86 มาก 

โอกาสความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน 3.73 0.64 มาก 

1. ได้รับมอบหมายให้ท างาน

ท่ีต้องใชค้วามรู้ใหม่และทา้

ทายความสามารถมากขึ้น 

17 

(11.33) 

81 

(54.00) 

39 

(26.00) 

13 

(8.67) 

0 

(0.00) 

3.68 0.79 มาก 

2. ในองคก์รมีการส่งเสริม

และสนับสนุนให้ท่านเสนอ

ผลงานเพื่อความกา้วหนา้ 

16 

(10.67) 

63 

(42.00) 

55 

(36.67) 

15 

(10.00) 

1 

(0.67) 

3.52 0.84 มาก 

3. ต าแหนง่และภาระงานที่

ท่านท าเป็นอาชพีท่ียอมรับ

ของผู้ร่วมงานหรือสมาชิก

ครอบครัว 

33 

(22.00) 

86 

(57.33) 

29 

(19.33) 

2 

(1.33) 

0 

(0.00) 

4.00 0.69 มาก 

4. งานท่ีท่านท าในปัจจุบัน

เป็นอาชพีท่ีมีความมั่งคง 

25 

(16.67) 

68 

(45.33) 

47 

(31.33) 

10 

(6.67) 

0 

(0.00) 

3.72 0.82 มาก 
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับของความส าคัญ 
 

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

โอกาสในการพัฒนาขดีความสามารถของตนเอง 3.71 0.61 มาก 

1. ท่านได้รับการสนับสนุนให้

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ตา่ง ๆ เพื่อน าความรูม้า

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

18 

(12.00) 

68 

(45.33) 

53 

(35.33) 

10 

(6.67) 

1 

(0.67) 

3.61 0.81 มาก 

2. ท่านมีอิสระที่จะใชค้วามรู้ 

ความสามารถของท่านในการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างเต็มท่ี 

17 

(11.33) 

93 

(62.00) 

35 

(23.33) 

5 

(3.33) 

0 

(0.00) 

3.81 0.67 มาก 

3. ท่านมีความสุขท่ีได้ท างาน

ในต าแหนง่หนา้ที่ในปัจจุบัน 

22 

(14.67) 

74 

(49.33) 

45 

(30.00) 

8 

(5.33) 

1 

(0.67) 

3.72 0.80 มาก 

4. ท่านได้รับค าแนะน า ความ

ชว่ยเหลอืในการแก้ไขปัญหา

การท างานจากผู้บังคับบัญชา

อย่างดเีสมอ 

16 

(10.67) 

81 

(54.00) 

42 

(28.00) 

11 

(7.33) 

0 

(0.00) 

3.68 0.76 มาก 

การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 3.74 0.62 มาก 

1. บุคลากรในองค์กรท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้ 

23 

(15.33) 

89 

(59.33) 

32 

(21.33) 

5 

(3.33) 

1 

(0.67) 

3.85 0.74 มาก 

2. ท่านได้รับการตดิตอ่

ประสานงานท่ีดใีนการท างาน

จากเพ่ือนร่วมงาน 

21 

(14.00) 

88 

(58.67) 

36 

(24.00) 

3 

(2.00) 

2 

(1.33) 

3.82 0.74 มาก 

3. ท่านรับทราบปัญหาของ

องคก์ร และร่วมแสดงความ

คิดเห็นในการแก้ปัญหา 

13 

(8.67) 

75 

(50.00) 

55 

(36.67) 

7 

(4.67) 

0 

(0.00) 

3.63 0.71 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาของท่านให้

ความเสมอภาคในการท างาน

และภาระที่ได้รับ 

16 

(10.67) 

82 

(54.67) 

38 

(25.33) 

13 

(8.67) 

1 

(0.67) 

3.66 0.81 มาก 

ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 3.66 0.80 มาก 

1. องคก์รของท่านได้สง่เสริม

ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

19 

(12.67) 

71 

(47.33) 

43 

(28.67) 

11 

(7.33) 

6 

(4.00) 

3.57 0.93 มาก 
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คุณภาพชีวิตการท างาน 

ระดับของความส าคัญ 
 

Mean 

 

S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

2. ท่านปฏบัิตติามนโยบาย

ขององค์กรในดา้นการ

ประหยัดพลังงานและอื่น ๆ 

24 

(16.00) 

82 

(54.67) 

35 

(23.33) 

6 

(4.00) 

3 

(2.00) 

3.79 0.83 มาก 

3. ท่านมีความรู้สกึว่าองคก์ร

ของตนเองมีสว่นร่วมในการ

ท าประโยชนต์อ่สังคมและ

ประเทศชาติ 

20 

(13.33) 

70 

(46.67) 

46 

(30.67) 

11 

(7.33) 

3 

(2.00) 

3.62 0.88 มาก 

 

 3. การทดสอบสมมตฐิาน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชวีติการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช ีใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชวีติการท างานในดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่แตกตา่ง

กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ค่า t-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานเพศท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ เพศ Mean S.D. t-test Sig. 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม ชาย 

หญิง 

3.47 

3.42 

0.70 

0.67 

0.43 0.90 

2. สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริม

สุขภาพ 

ชาย 

หญิง 

3.63 

3.64 

0.74 

0.70 

-0.05 0.92 

3. โอกาสความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน ชาย 

หญิง 

3.66 

3.75 

0.72 

0.61 

-0.82 0.16 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ชาย 

หญิง 

3.71 

3.71 

0.70 

0.57 

0.03 0.19 

5. การท างานรว่มกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ชาย 

หญิง 

3.79 

3.72 

0.61 

0.62 

0.58 0.82 

6. ความเป็นประโยชนต์อ่สังคม ชาย 

หญิง 

3.65 

3.67 

0.89 

0.77 

-0.12 0.30 

 

 4. การทดสอบสมมตฐิาน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติการท างานของผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญช ีใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรสถานภาพ พบวา่ สถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชวีิตการท างานในด้านต่าง ๆ

ท่ีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานสถานภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชวีติการท างานของ

ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ F-test Sig. 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม 0.31 0.58 

2. สภาพการท างานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 0.14 0.71 

3. โอกาสความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน 0.38 0.54 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 0.57 0.45 

5. การท างานรว่มกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 0.99 0.32 

6. ความเป็นประโยชนต์อ่สังคม 1.25 0.27 
 

5. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรระดับการศกึษา พบว่า ระดับการศกึษาที่แตกต่างกันจะมคีุณภาพชีวติการท างานใน

ด้านต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น คุณภาพชีวิตการท างานในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ท่ี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการ F-test Sig. 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม 4.73 0.01 

2. สภาพการท างานที่มคีวามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 0.33 0.72 

3. โอกาสความก้าวหนา้และความมั่นคงในงาน 0.87 0.42 

4. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 0.30 0.74 

5. การท างานรว่มกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 0.54 0.58 

6. ความเป็นประโยชนต์อ่สังคม 0.04 0.97 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัย เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.33) อายุต่ ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 46) สถานภาพโสด 

(ร้อยละ 67.33) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 70) มีอาชีพพนักงานเอกชน (ร้อยละ 66) ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

บัญชีและการเงิน (ร้อยละ 100) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 7 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 40) ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 

20,000 บาท (ร้อยละ 34) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

อยู่ในระดับ ปานกลาง และมีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
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ด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านการ

ท างานรว่มกันและความสัมพนัธ์กับบุคคลอื่น และด้านความเป็นประโยชนต์อ่สังคม ในระดับมาก  

การทดสอบสมมติฐานเร่ืองเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา ท่ีส่งต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

ผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี พบว่า เพศ และสถานภาพ ที่แตกตา่งกันจะมคีุณภาพชีวติการท างานในด้านตา่ง ๆ

ท่ีไม่แตกต่างกัน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างานในด้านต่าง ๆท่ีไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 

คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุติธรรมท่ีระดับการศกึษาแตกต่างกันจะมีคุณภาพ

ชวีติการท างานที่แตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจาก ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นอาจเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ และสมรรถนะในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน าไปสู่คุณภาพของผลงาน ซึ่งจะส่งผล

ให้บุคคลได้รับค่าตอบแทน มีช้ันยศและต าแหนง่ท่ีสูงขึน้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดขีึน้ตามไปด้วย 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับของคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขต

กรุงเทพมหานคร มรีะดับคุณภาพชวีติท่ีสูง (ร้อยละ 83) ซึ่งระดับคุณภาพชวีติตามแนวคดิของ Richard Walton (สุมติร 

ชัยเขตร์, 2553) แสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มสีภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย และส่งเสริม

สุขภาพ เป็นระเบียบ สะดวกตอ่การท างาน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ มีโอกาสความก้าวหนา้และความ

มั่นคงในงาน ได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ใหม่ๆ และท้าทายความสามารถมากขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเอง ได้รับการสนับสนุน ในการอบรมเพิ่มเตมิความรู้ รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและ

มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในองค์กร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีรู้สึกได้ถึงความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม เนื่องจากได้ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนโยบายการประหยัดพลังงานภายในองค์กร  ยกเว้น

การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ซึ่งมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง แสดงถึงเงินเดือน และ

ค่าตอบแทนท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้รับอาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับ

ผลงานวจิัยเร่ือง คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สุมติร 

ชัยเขตร์, 2553) ท่ีพบวา่ ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในงานสูง ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความมั่นคงในงาน 

การได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า เงินเดือน และความสัมพันธ์กับผู้ อื่น ดังนั้นความส าเร็จในการท างาน 

ความมั่นคงและการได้รับการยกย่องนับถือจึงมผีลตอ่ความพอใจ ในคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานเร่ือง สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชี  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ สถานภาพท่ีแตกตา่งกัน ส่งผลตอ่คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏบัิติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ 

(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่ ง

ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน”  พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย

บัญชกีารเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ท่ีไม่แตกต่างกัน  

การทดสอบสมมติฐานเร่ือง ระดับการศึกษา ท่ีสง่ผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงิน

และบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตการท างานของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน ของ นิสรา รอดนุช 

(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบ

บัญชขีนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย” พบวา่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานตรวจสอบบัญช ีในส านักงานสอบบัญชขีนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญช ีควรได้รับเงินเดอืนท่ีเพยีงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน 

2. ผู้ปฏบัิตงิานดา้นการเงินและบัญชี ควรได้รับสวัสดกิารพนักงานเทียบเท่าข้าราชการ เชน่ ค่าเล่าเรียน 

3. ผู้ปฏบัิตงิานด้านการเงินและบัญชี ควรมเีงินพเิศษ เนื่องจากเป็นงานท่ีต้องรับความเสี่ยง และภาระงานมมีาก 

4. องคก์รควรมีการจัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพท่ีดีให้กับผู้ปฏบัิตงิานด้านการเงินและบัญชีให้รู้สึกผ่อนคลาย 

ไมเ่คลียดเกินไป เชน่ การสันทนาการ การเล่นกีฬา 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ 

Factors Affecting the Decision to Choose to Work in an Accounting Office in 

Samut Prakarn Province 
 

จริัฌญา ตันติดลธเนศ1*, เบญจรัตน ์มักสัมพันธ์1 และ อรวี วัจวาทิน1 

Jiratchaya Tantidoltanet1*, Bencharat Maksamphan1 and Arawee Watjawatin1  
  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีในจังหวัด

สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 177 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวจิัย คือ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญชใีนจังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนและ

สวัสดิการ ปัจจัยดา้นค่านยิม ปัจจัยดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปัจจัยดา้นโอกาสการเจริญก้าวหนา้ใน

งาน ปัจจัยดา้นลักษณะงาน และปัจจัยดา้นชื่อเสียงองคก์ร 
 

ค าส าคัญ:   นักบัญช,ี ส านักงานบัญชี 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study factors affecting the decision to choose to work in an 

accounting office in Samut Prakarn. The sample is 177 accountants from Samut Prakarn. The research instrument 

is questionnaire. The statistical techniques used in this research are frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. It was found that factors affecting the decision to choose to work in an accounting office in Samut 

Prakarn in descending order of mean from highest to lowest as follows; relationship with coworkers, job security, 

compensation and benefit, value, opportunity in learning and self-development, opportunity of career 

advancement, job description, and corporate reputation. 
 

Keywords:   Accountant, Accounting office 
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บทน า 
ส านักงานบัญชีถือวา่เป็นธุรกิจด้านการบริการซึ่งมีการแข่งขันท่ีคอ่นข้างสูง เนื่องจากในปัจจุบันมีธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2543        

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2543) ท่ีก าหนดให้นิติบุคคลมีหน้าท่ีต้องจัดท างบการเงินเพื่อยื่นภาษีเป็นประจ าทุกปี      

ซึ่งส่งผลให้นิติบุคคลมีความต้องการใช้บริการจากส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชีและงบการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้

สามารถรองรับต่อความต้องการใชบ้ริการทางด้านการท าบัญชีท่ีเพิ่มขึน้  ส านักงานบัญชีจึงต้องมีความพร้อมในการ

ให้บริการท่ีได้คุณภาพและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายดว้ยเชน่กัน 

การบริการด้านการท าบัญชี ทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญของส านักงานบัญชแีละ

เป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนให้งานบัญชีมคีุณภาพ เนื่องจากงานบัญชีตอ้งอาศัยบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้และ

ความสามารถทางด้านการท าบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร ดังนัน้ ในปัจจุบันองค์กรแตล่ะแห่งจึงหันมาให้ความสนใจกับการจัดการทรัพยากรบุคคลมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

การท่ีองคก์รจะมีบุคลากรท่ีมคีวามสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปได้นัน้ องค์กรจะตอ้งมกีารจัดการด้านบุคลากร 

ท้ังดา้นการคัดเลอืกบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมกับต าแหนง่หนา้ที่ท่ีได้รับ ใน

ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องสร้างความพึงพอใจในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ ท่ีดีให้กับบุคลากรของตน เพื่อให้บุคลากร

สามารถปฏบัิตงิานได้เต็มก าลังความสามารถ เพื่อท่ีจะชว่ยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทีมีคุณภาพทางด้านการท าบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการลาออก

ของพนักงานในส านักงานบัญชีสูงขึ้น ประกอบกับจ านวนผู้สนใจท่ีเข้ามาท างานด้านบัญชีลดลง ท าให้ส านักงานบัญชี

หลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลไม่เพยีงพอท่ีจะให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ การขาดแคลนบุคลากร

ทางด้านการท าบัญชียังมีสาเหตุมาจากจ านวนนักบัญชีจบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ค่อนข้างคงท่ี ประกอบกับคน

รุ่นใหมม่คีวามสนใจท่ีจะประกอบวิชาชพีบัญชลีดลง 

จากสาเหตุการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการท าบัญชี ส่งผลให้ส านักงานบัญชีโดยเฉพาะในจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งถอืว่าเป็นจังหวัดท่ีมีการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม และมีความตอ้งการใชบ้ริการทางด้านบัญชี

ของส านักงานบัญชเีพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส านักงานบัญชตีอ้งการนักบัญชเีพิ่มขึ้น เพื่อรองรับจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึน้ตามการ

ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชใีนจังหวัด

สมุทรปราการ จะท าให้ทราบถึงทัศนคติและแรงจูงใจในการตัดสินใจเลอืกท างานด้านการท าบัญชกีับส านักงานบัญชี

ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของนักบัญชีในส านักงานบัญชีในจังหวัด

สมุทรปราการ 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนและวธีิด าเนนิการวิจัยส าหรับงานวจิัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงาน

บัญชใีนจังหวัดสมุทรปราการ มีดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ ประชากรท่ีท างานในส านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 306 คน 

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562) 
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2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยค านวณสูตร Yamane (1970) ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% ได้

ประมาณ 173 คน ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูล คือ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างท า

แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Google Docs) ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคมถึง

กันยายน พ.ศ. 2562 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ วรวิพัชร์ 

งามพัทธวิชย์ (2559) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยวัดค่า 

Index of Item Objective Congruence: IOC) ต้องมากกว่า 0.5 แบบสอบถามท่ีใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 5 ข้อ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลเกี่ยวกับการ

ตัดสนิใจเลอืกท างานในส านักงานบัญชจี านวน 9 ข้อ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเร่ิมหลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ โดยส่วนข้อมูลปัจจัยทาง ประชากรศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชงิพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี่ และร้อยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความส าคัญ ซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะ

ใชแ้นวทางของ ประสพชัย พสุนนท์ (2553) 

4.51 – 5.00   หมายถงึ  ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

3.51 – 4.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น มาก 

2.51 – 3.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น ปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถงึ  ระดับความคิดเหน็ นอ้ย 

1.00 – 1.50   หมายถึง  ระดับความคดิเห็น นอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย  
 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 177 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลมาแล้วน ามาวเิคราะห์

ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.49 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

12.99 และ เพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 4.52 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ท่ีอยู่ปัจจุบันในจังหวัด

สมุทรปราการ ท่ีอ าเภอเมอืงสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยกรุงเทพ และ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร้อยละ 9.04 เท่ากัน โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับผลการศึกษาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01  – 

3.25 คิดเป็นร้อยละ 38.42 โดยร้อยละ 50.85 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการท างานในส านักงานบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เห็นด้วยมากท่ีสุด วา่ตัดสินใจเข้าท างานในส านักงานบัญชีท่ี มีการจ้างงานท่ีมีความมั่นคง มีเพื่อนร่วมงานท่ีให้เกียรติ

ซึ่งกันและกัน ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะกับกับหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และ ให้ความส าคัญกับงานท่ีสัมฤทธ์ิผลและ  

เห็นด้วยมากกับ ส านักงานบัญชีท่ี งานมีความน่าสนใจ มีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ และพัฒนาท้ังความสามารถ และ

ต าแหนง่งานของตนเอง และองคก์รท่ีท างานจะตอ้งมีช่ือเสียง รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญชี 

ปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลือกเขา้ท างานใน 

ส านักงานบัญช ี

ระดับความเหน็ Mean S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีส่ดุ 

   

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 4.34 0.66 มาก 

1. ทา่นชอบงานท่ีมีความ

นา่สนใจ 

67 

(37.85) 

77 

(43.50) 

29 

(16.38) 

4 

(2.26) 

- 

 

4.17 

 
0.78 มาก 

2. ทา่นตอ้งการท างานที่จะมี

อ านาจความรับผิดชอบในงาน

และอสิระในการเลอืกวธีิปฏบัิติ 

72 

(40.68) 

92 

(51.98) 

12 

(6.78) 

1 

(0.56) 
- 4.33 0.63 มาก 

3. ทา่นตอ้งการท างานที่มี

ล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจน 

92 

(51.41) 

81 

(45.76) 

4 

(2.26) 
- - 4.50 0.54 มาก 

4. ทา่นค านึงถึงลักษณะงานท่ี

ท่านพึงพอใจเป็นหลักเมื่อท่าน

จะท างานในองค์กร 

76 

(42.94) 

91 

(51.41) 

8 

(4.52) 

2 

(1.13) 
- 4.36 0.63 มาก 

 

ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 4.49 0.68 มาก 

1. ทา่นจะเลอืกท างานในองคก์ร

ท่ีให้โอกาสในการเรียนรู้และ

พัฒนาความรูอ้ย่างตอ่เนื่อง 

101 

(57.06) 

74 

(41.81) 

2 

(1.13) 
- - 4.56 0.52 มากที่สุด 

2. ทา่นจะเลอืกท างานในองคก์ร

ท่ีให้โอกาสในการได้รับการ

อบรมและพัฒนาความรู้ของ

พนักงานในระดับเดียวกันท่ีมี

ความเท่าเทียมและท่ัวถึง 

112 

(63.28) 

60 

(33.90) 

5 

(2.82) 
- - 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ทา่นจะเลอืกท างานในองค์กร

ท่ีมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่อยา่ง

ทันท่วงทีและทั่วถึง 

112 

(63.28) 

61 

(34.46) 

4 

(2.26) 
- - 4.61 0.53 มากที่สุด 

4. ทา่นจะเลอืกท างานในองคก์ร

ท่ีมีโปรแกรมส่งพนักงานไป

ท างานยังสาขาต่างประเทศ 

79 

(44.63) 

63 

(35.59) 

22 

(12.43) 

12 

(6.78) 

1 

(0.56) 
4.17 0.93 มาก 
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ปัจจัยด้านโอกาสการเจรญิก้าวหนา้ในงาน 4.48 0.75 มาก 

1. ทา่นมโีอกาสเตบิโต กา้วหนา้

และเลื่อนต าแหนง่ในสายงาน 

104 

(58.76) 

58 

(32.77) 

10 

(5.65) 

5 

(2.82) 
- 4.59 0.73 มากที่สุด 

2. นโยบายการเลื่อนต าแหนง่

ขององค์กรของท่านมีความ

ยุติธรรม 

103 

(58.19) 

52 

(29.38) 

19 

(10.73) 

3 

(1.69) 
- 4.44 0.75 มาก 

3. ความเป็นไปได้ของการ

เจรญิก้าวหนา้ในงานมคีวาม

ชัดเจน 

98 

(55.37) 

57 

(32.20) 

17 

(9.60) 

5 

(2.82) 
- 4.40 0.78 มาก 

ปัจจัยด้านความม่ันคงในงาน 4.73 0.48 มากที่สุด 

1. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีมีความมั่นคง 

131 

(74.01) 

46 

(25.99) 
- - - 4.74 0.44 มากที่สุด 

2. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีไม่เลิกจ้างพนักงานโดยง่าย 

133 

(75.14) 

40 

(22.60) 

3 

(1.69) 

1 

(0.56) 
- 4.72 0.52 มากที่สุด 

3. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีพนักงานเชื่อม่ันวา่หาก

พนักงานปฏิบัตงิานอย่างเต็ม

ความสามารถและผลงานได้

มาตรฐานก็จะสามารถปฏบัิตไิด ้

131 

(74.01) 

44 

(24.86) 

2 

(1.13) 
- - 4.73 0.47 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.74 0.46 มากที่สุด 

1. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กรท่ี

เพื่อนร่วมงานของท่านให้การ

ยอมรับท่านและให้ความช่วยเหลอื 

126 

(71.19) 

50 

(28.25) 

1 

(0.56) 
- - 4.71 0.47 มากที่สุด 

2. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมอื

ในการปฏบัิตอิย่างเต็มใจและเตม็

ความสามารถ 

138 

(77.97) 

38 

(21.47) 

1 

(0.56) 
- - 4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีเพื่อนร่วมงานของท่านรับฟัง

ความคิดเห็นของท่าน 

133 

(75.14) 

42 

(23.73) 

2 

(1.13) 
- - 4.74 0.46 มากที่สุด 

4. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีมีการท างานแบบเป็นพ่ีเป็นน้อง

ท่ีมีความเป็นกันเอง ไมม่ลี าดับ

ขั้นในการท างานมาก 

136 

(76.84) 

37 

(20.90) 

4 

(2.26) 
- - 4.75 0.49 มากที่สุด 
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ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 4.72 0.50 มากที่สุด 

1. งานท่ีท่านเลอืกตอ้งมีระดับ

เงินเดอืนท่ีได้รับอย่างเหมาะสม 

133 

(75.14) 

42 

(23.73) 

2 

(2.26) 
- - 4.74 0.46 มากที่สุด 

2. งานท่ีท่านเลอืกตอ้งมีนโยบาย

การปรับเงินเดอืนแตล่ะปอียา่ง

เหมาะสม 

129 

(72.88) 

47 

(26.55) 

1 

(0.56) 
- - 4.72 0.46 มากที่สุด 

3. งานท่ีท่านเลอืกตอ้งมีโบนัส/

ค่าตอบแทนท่ีได้รับโดยผูกกับผล

การด าเนนิงานอยา่งเหมาะสม 

128 

(72.32) 

46 

(25.99) 

3 

(1.69) 
- - 4.71 0.49 มากที่สุด 

4. งานท่ีท่านเลอืกตอ้งมี

สวัสดกิารตา่งๆอยา่งเหมาะสม 

เชน่ ค่ารักษาพยาบาล,เงินกกอง

ทุนส ารองเลีย้งชีพ วันหยุดลาพัก

ร้อน เป็นต้น 

131 

(74.01) 

40 

(22.60) 

5 

(2.82) 

1 

(0.56) 
- 

 

4.70 
0.58 มากที่สุด 

5. งานท่ีท่านเลอืกตอ้งมีความ

เหมาะสมระหว่างปริมาณของ

งานและเงินเดอืนท่ีได้รับ 

129 

(72.88) 

46 

(25.99) 

2 

(1.13) 
- - 4.72 0.48 มากที่สุด 

 

ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กร 4.34 0.82 มาก 

1. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

98 

(55.37) 

56 

(31.64) 

23 

(12.99) 
- - 4.42 0.71 มาก 

2. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาต ิ

66 

(37.29) 

64 

(36.16) 

35 

(19.77) 

10 

(5.65) 

2 

(1.13) 
4.03 0.95 มาก 

3. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีเป็นท่ีมีช่ือเสียงในการให้

ความส าคัญกับบุคลากร 

107 

(60.45) 

62 

(35.03) 

6 

(3.39) 

2 

(1.13) 
- 4.55 0.67 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านคา่นิยม 4.59 0.67 มากที่สุด 

1. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีให้ความส าคญักับงานท่ีเนน้

ความสัมฤทธ์ิผล 

123 

(69.49) 

43 

(24.29) 

10 

(5.65) 

1 

(0.56) 
- 4.63 0.62 มากที่สุด 

2. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีท าให้ท่านได้รับเกียรตยิศจาก

การท างาน 

118 

(66.67) 

49 

(27.68) 

8 

(4.52) 

1 

(0.56) 

1 

(0.56) 
4.59 0.66 มากที่สุด 

3. ทา่นตอ้งการท างานในองค์กร

ท่ีมีต าแหนง่ท่ีได้รับการยกย่องใน

สังคม 

114 

(64.41) 

48 

(27.12) 

12 

(6.78) 

2 

(1.13) 

1 

(0.56) 

4.54 

 
0.72 มากที่สุด 
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 3. ระดับการตัดสินใจในการเลือกท างานในส านักงานบัญชี ตามข้อมูลตารางท่ี 2 พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว  

กลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจเลือกสมัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชีท่ีท างานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ยของการ

ตัดสนิใจเข้าท างานเท่ากับ 4.13 

ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเห็นของระดับการตัดสินใจในการเลือก

ท างานในส านักงานบัญช ี

ระดับการตัดสินใจในการเลือก

ท างานในส านักงานบัญช ี

ระดับความเหน็ Mean S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 
   

หากทา่นสามารถตัดสินใจใหมไ่ด้อีก

ครัง้ ทา่นจะยังเลอืกสมัครท างานกับ

ส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานอยู่ใน

ปัจจุบัน 

56 

(31.64) 

91 

(51.41) 

28 

(15.82) 

1 

(0.56) 

1 

(0.56) 
4.13 0.73 มาก 

  

4. การทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชี ใน

จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกันมีปัจจัยท่ีไม่แตกตา่งกัน ยกเวน้ ปัจจัยดา้นความมั่นคง

ในงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพศชาย หญิง และเพศทางเลือกมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานเพศส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เข้าท างานในส านักงานบัญช ีในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ F Sig. 

ผลรวมดา้นลักษณะงาน 2.303 0.103 

ผลรวมดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 0.039 0.961 

ผลรวมดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน 0.318 0.728 

ผลรวมดา้นความมั่นคงในงาน 3.569 0.030 

ผลรวมดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 2.487 0.086 

ผลรวมดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 3.639 0.028 

ผลรวมดา้นชื่อเสียงองคก์ร 0.119 0.888 

ผลรวมดา้นค่านยิม 0.208 0.812 

หากทา่นสามารถตัดสินใจใหมไ่ด้อีกคร้ัง ท่านจะยังเลอืกสมัครท างานกับส านักงาน

บัญชท่ีีท่านท างานอยู่ในปัจจุบัน 

0.273 0.761 

  

ท่านจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จักใหส้มัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานใน

ปัจจุบัน 

0.660 0.518 
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5. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีใน

จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรท่ีอยูปั่จจุบันในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ที่อยู่ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรปราการท่ี

แตกตา่งกันมีปัจจัยท่ีไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดดังตารางที ่4 
 

ตารางที่ 4  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานท่ีอยูปั่จจุบันสง่ผลตอ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจ

เลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ F Sig. 

ผลรวมดา้นลักษณะงาน 0.384 0.860 

ผลรวมดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 0.546 0.742 

ผลรวมดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน 1.734 0.129 

ผลรวมดา้นความมั่นคงในงาน 1.198 0.312 

ผลรวมดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 0.598 0.701 

ผลรวมดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 1.478 0.200 

ผลรวมดา้นชื่อเสียงองคก์ร 1.270 0.279 

ผลรวมดา้นค่านยิม 1.481 0.198 

หากทา่นสามารถตัดสินใจใหมไ่ด้อีกคร้ัง ท่านจะยังเลอืกสมัครท างานกับส านักงานบัญชท่ีี

ท่านท างานอยู่ในปัจจุบัน 

0.794 0.555 

  

ท่านจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จักใหส้มัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานในปัจจุบัน 1.605 0.161 
 

6. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีใน

จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรมหาวทิยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยท่ีแตกต่างกันมปัีจจัยท่ีแตกต่างกัน ยกเวน้ ปัจจัย

ด้านโอกาสในการเจรญิเตบิโต และ ปัจจัยด้านความมั่นคงในงานท่ีมีปัจจัยท่ีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

รายละเอยีดดังตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานมหาวิทยาลัยส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ F Sig. 

ผลรวมดา้นลักษณะงาน 1.856 0.008 

ผลรวมดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1.939 0.005 

ผลรวมดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน 1.364 0.115 

ผลรวมดา้นความมั่นคงในงาน 1.484 0.064 

ผลรวมดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 1.812 0.010 

ผลรวมดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 2.544 0.000 

ผลรวมดา้นชื่อเสียงองคก์ร 2.234 0.001 

ผลรวมดา้นค่านยิม 2.347 0.000 
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หากทา่นสามารถตัดสินใจใหมไ่ด้อีกคร้ัง ท่านจะยังเลอืกสมัครท างานกับส านักงานบัญชี

ท่ีท่านท างานอยู่ในปัจจุบัน 

1.154 0.281 

  

ท่านจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จักใหส้มัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานใน

ปัจจุบัน 

1.550 0.045 

 

7. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญช ี  

ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรเกรดเฉลี่ย พบว่า เกรดเฉลี่ยท่ีแตกตา่งกันมปัีจจัยท่ีไม่แตกตา่งกัน ยกเว้น ปัจจัย

ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปัจจัยดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน มีปัจจัยด้านช่ือเสียงขององคก์ร 

และ ปัจจัยด้านคา่นิยมมปัีจจัยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอยีดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานเกรดเฉลี่ยส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ F Sig. 

ผลรวมดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 2.592 0.027 

ผลรวมดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน 2.723 0.021 

ผลรวมดา้นความมั่นคงในงาน .450 0.813 

ผลรวมดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 1.548 0.178 

ผลรวมดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร .369 0.869 

ผลรวมดา้นชื่อเสียงองคก์ร 2.278 0.049 

ผลรวมดา้นค่านยิม 2.509 0.032 

หากทา่นสามารถตัดสนิใจใหมไ่ด้อีกคร้ัง ท่านจะยังเลอืกสมัครท างานกับส านักงานบัญชท่ีี

ท่านท างานอยู่ในปัจจุบัน 

2.511 0.032 

  

ท่านจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จักใหส้มัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานในปัจจุบัน .788 0.559 
 

8. การทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญชี ใน

จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรรายได้เฉลี่ย พบว่า รายได้เฉลี่ยท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัย

ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน และ ปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์กรมีปัจจัยแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

รายละเอยีดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ค่า F-statistics และค่า Sig. ของการทดสอบสมมติฐานท่ีรายได้เฉลี่ยส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกเข้าท างานในส านักงานบัญช ีในจังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ F Sig. 

ผลรวมดา้นลักษณะงาน 3.815 0.003 

ผลรวมดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 6.543 0.000 

ผลรวมดา้นโอกาสการเจรญิก้าวหน้าในงาน .687 0.634 

ผลรวมดา้นความมั่นคงในงาน 3.121 0.010 

ผลรวมดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 2.379 0.041 

ผลรวมดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร 3.114 0.010 

ผลรวมดา้นชื่อเสียงองคก์ร 1.666 0.145 

ผลรวมดา้นค่านยิม 2.642 0.025 

หากทา่นสามารถตัดสินใจใหมไ่ด้อีกคร้ัง ท่านจะยังเลอืกสมัครท างานกับส านักงานบัญชี

ท่ีท่านท างานอยู่ในปัจจุบัน 

2.554 0.029 

  

ท่านจะแนะน าเพื่อน/คนรู้จักใหส้มัครเข้าท างานกับส านักงานบัญชท่ีีท่านท างานใน

ปัจจุบัน 

2.093 0.069 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ 

สามารถสรุปผลได้ดังตอ่ไปน้ี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยระดับผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.01 – 3.25 

มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยจากมากไป คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้าน

ผลตอบแทนและสวัสดกิาร ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ปัจจัยด้านโอกาสการ

เจรญิก้าวหนา้ในงาน ปัจจัยดา้นลักษณะงาน และปัจจัยดา้นชื่อเสียงองคก์ร ซึ่งแตล่ะปัจจัยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญช ี

มากท่ีสุด ซึ่งประกอบด้วย การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือในงานปฏิบัติงาน

อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ รับฟังความคิดเห็น มีความเป็นกันเอง ไมม่ีล าดับขั้นในการท างานมาก เป็นสิ่งท่ีนัก

บัญชีคาดหวังจากเพื่อนร่วมงานในองค์กร หากองค์กรใดมีความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรท่ีช่วยเหลือ รับฟัง

ความคิดเห็น และ เคารพซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลให้นักบัญชีเลือกเข้าท างานกับองค์กรนั้น รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีดี

ของพนักงานในองค์กร ยังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์กรต่อไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของในอดีต ของ ประพาฬรัศมิ์ ลิ้มสุคนธ์ และมนวิกา ผดุงสิทธ์ (2554) ที่สรุปว่าวัฒนธรรมขององค์กรของ

ส านักงานบัญชสี่วนใหญ่มลีักษณะการท างานแบบครอบครัว ให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน 
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 2. ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีของนักบัญช ี  

ซึ่งประกอบด้วย องค์กรท่ีมคีวามมั่นคง และ ผู้ปฏิบัตงิานมีโอกาสท่ีจะสามารถปฏบัิตงิานในองค์กรได้ตลอดไปหากได้

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐาน เนื่องจาก หากองค์กรมีสภาพการท างานท่ีสามารถท าให้

ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าตนเองปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ จะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด จะส่งผลตอ่การตัดสินใจเลอืกเข้าท างานในองค์กรของนักบัญชี ปัจจัยดังกล่าวจะดึงดูดให้ผู้สมัคร 

ต้องการท างานกับองค์กรนั้นๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรามิส อรุโณทอง (2539) และณรงค์ จองใจอนุรักษ์ 

(2550) ท่ีพบวา่ปัจจัยเร่ืองการมอีาชีพท่ีม่ันคงเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลอืกงาน 

 3. ปัจจัยปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชี

ของนักบัญชี ซึ่งประกอบด้วย ความเหมาะสมของเงินเดือนท่ีได้รับกับปริมาณของงาน มีนโยบายการปรับเงินเดือน

อย่างเหมาะสม มคี่าตอบแทนท่ีได้รับโดยผูกกับผลการด าเนนิงาน สวัสดิการตา่งๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ วันหยุดลาพักร้อน เนื่องจาก ผลตอบแทนท้ังในรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็นสิ่งนักบัญชี

คาดหวัง หากองค์กรใดท่ีสามารถให้ผลตอบแทน เหมาะสมตอ่ความรู้ ความสามารถ และ หน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏบัิตงิาน ย่อมสง่ผลให้นักบัญชเีลอืกเข้าท างานกับองค์กรนัน้ 

 4. ปัจจัยด้านค่านิยม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีของนักบัญชี ซึ่ง

ประกอบด้วย องค์กรท่ีให้ความส าคัญกับงานท่ีเน้นความสัมฤทธ์ิผล ได้รับเกียรติยศจากการท างาน มีต าแหน่งท่ีได้รับ

ยกย่องในสังคม เนื่องจาก ความต้องการการยกย่องเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ จากทฤษฏี Hierarchy of 

Needs ของ Abraham Maslow หากองค์กรใดท่ีมีต าแหน่งท่ีมีการยกย่องในสังคม หรือมีการมอบเกียรติยศจากการ

ท างานให้กับผู้ปฏบัิตงิาน จะท าให้นักบัญชเีลอืกเข้าท างานให้องค์กรนัน้ๆ 

 5. ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงาน

บัญชีของนักบัญช ีซึ่งประกอบด้วย โอกาสในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โอกาสในการได้รับการอบรมอย่างเท่า

เทียมและท่ัวถึง และเผยแพร่ความรู้ใหม่อย่างทันที เนื่องจาก ธุรกิจในสมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ 

อบรมความรู้เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีจะสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท าให้เกิดความพงึพอใจมากขึน้  

 6. ปัจจัยด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชี

ของนักบัญชี ซึ่งประกอบด้วย โอกาสการเติบโตก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในสายงาน นโยบายการเลื่อนต าแหน่ง 

ความเป็นไปได้ของการเจริญก้าวหน้า เนื่องจาก หากองค์กรมีการเลื่อนต าแหน่ง อาจจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของท้ัง

ค่าตอบแทนท้ังในรูปท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน อีกท้ังยังส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นในใจความรู้

ความสามารถ ดังนัน้หากองค์กรใดมนีโยบายกาเลื่อนต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และหนา้ที่ท่ีได้รับ 

จะท าให้นักบัญชี สนใจท่ีจะเขา้ท างานกับองคก์รน้ัน 

 7. ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีของนักบัญช ี 

ซึ่งประกอบด้วย งานท่ีมีความน่าสนใจ การได้รับการไว้วางใจในการปฏิบัติงาน มีอิสระและเสรีภาพในการเลือก

ปฏิบัติงาน เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานท่ีค่อนข้างหนัก หากองค์กรใด เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แล้วจะให้

อิสระในการปฏิบัติงาน เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคจึงจะมีการติดต่อไปยังผู้บังคับบัญชาเป็นคร้ังคราว จะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรัณย์ รังษิโย 

(2556) เร่ืองการศึกษาพฤตกิรรมการท างานของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีส่งผลตอ่การท างานในองค์กร โดยท่ีกลุ่มเจน
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เนอเรชั่นวายจะชอบท างานท่ีได้พบปะผู้คน ซึ่งนักศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชใีนปัจจุบัน

เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเชน่กัน 

  8. ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานในส านักงานบัญชีของนักบัญช ี

ซึ่งประกอบด้วย องค์กรเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปและในระดับนานาชาติ องค์กรท่ีมีชื่อเสียงในการให้ความส าคัญกับ

บุคลากร เนื่องจาก หากผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานในองค์กรท่ีมีชื่อเสียง จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกภูมิใจใน

องค์กร และเป็นการท าให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเพื่อนร่วมงานจะมีความรู้ ความสามารถ และท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

จากผลการวิจัยท่ีได้ สามารถน าไปปรับเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ และนโยบายในการสรร

หาและคัดเลือกพนักงานของส านักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ ให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยผู้บริหารควร

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเพื่อนร่วมงานให้มกีารร่วมมอืร่วมใจกันท างานด้วยความสามัคคีและให้เกียรตซิึ่งกัน

และกันอีกท้ังควรปรับเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายผลตอบแทน ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานท่ี

พนักงานรับผิดชอบโดยประเมินความสามารถและบุคลิกภาพพนักงานแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของนักบัญชีท่ีมีความสนใจในการเลอืกท างานในส านักงานบัญชไีด้มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของการรับนักบัญชีจบใหม่เข้าท างานของ

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 100 บริษัท เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ F-test 

การทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประเภทของกิจการท่ีแตกตา่งกันไม่ส่งผลตอ่คุณลักษณะของการรับนักบัญชีจบใหมเ่ข้า

ท างาน ยกเวน้คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย และประเภทการด าเนนิงานของกิจการท่ีแตกตา่งกัน

ไม่ส่งผลตอ่คุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่เข้าท างาน 
 

ค าส าคัญ:   นักบัญชจีบใหม่, บริษัทเอกชน, การรับเข้าท างาน 
 

Abstract  
The objective of this research is to study desirable characteristics in new graduate accountant 

recruitment of private companies in Bangkok. The sample is 100 private companies in Bangkok. The research 

instrument is questionnaire. The usage statistics are frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-

test.  The hypothesis testing was found that different types of businesses do not affect the characteristics of 

recruiting new graduates to work except morality, ethics and personal habits. It was also found that different 

operation of businesses does not affect the characteristics of recruiting new graduates to work. 
  

Keywords:   New Graduated Accountant, Private Company, Recruitment  
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บทน า 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิชาชีพบัญชีมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน หรือ บริษัทจ ากัด ตลอดจนหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  โดยนักบัญชีเป็นแกน

หลักในการเชื่อมตอ่ให้กิจกรรมของส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การเปิดกว้างของธุรกิจ

เพื่อก้าวไปสู่ระบบการค้าเสรี ซึ่งหมายถึงการท่ีธุรกิจต่าง ๆ ท่ัวโลกกลายเป็นธุรกิจไร้พรมแดน ท าให้การแข่งขันทาง

ธุรกิจต้องอาศัยการใช้สตปัิญญาความรู้ความสามารถของคนในองค์กรร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีมีอยู ่และเมื่อระบบ

เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อมมีความซับซ้อนและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ  

ในปี พ.ศ. 2547 มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีก่อให้เกิดการขยายวิชาชีพบัญชีออกไปหลายด้าน ได้แก่ 

การท าบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการ

บัญชี และการบริการเกี่ยวกับการบัญชีตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง (กระทรวงพาณิชย์, 2547) ซึ่งท าให้ความ

ต้องการใชบ้ริการด้านบัญชีซึ่งเป็นแกนหลักในการสนับสนุนธุรกิจสูงตามไปด้วย ในประเทศไทยสถาบันการศึกษาซึ่ง

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบัญชีมีเป้าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชีให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ

ความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจแตกต่างกัน และมีความคาคหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขา

การบัญชตีา่งกัน (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี, 2547) 

 ในปัจจุบันระบบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านลูกค้า คู่แข่ง สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

การท่ีกิจการจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้โดยท่ีกิจการจะต้องมีก าไร ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน อีกท้ังจะต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้ได้และต้องมากกว่าคู่แข่งท้ังในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเข้ามานั้น กิจการจะต้องใช้นักบัญชีท่ีมีคุณภาพมีแนวคิดใหม่  ๆ ไม่ยึดติดกับแนวคิดแบบเดิม ๆ มี

ความพร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ มีการสื่อสารกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ท้ังในและนอกบริษัทให้สามารถเข้าใจได้ถูกต้องแม่นย า ครบถ้วน และมีศักยภาพท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการได้ 

ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตอ่การรับนักบัญชจีบใหม่เข้าท างาน

ของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑติสาขาการบัญชใีห้ตรงกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีจบใหม่ ท่ีต้องการของบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐาน 

1. ประเภทของกิจการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการรับนักบัญชีจบใหม่ท่ี

แตกตา่งกัน 

2. ประเภทการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกตา่งกัน มีผลตอ่ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการรับนัก

บัญชจีบใหม่ท่ีแตกต่างกัน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

 Gray, R. and Other (1997) ได้สรุปคุณสมบัตขิองนักบัญชีท่ีจ าเป็นต้องมไีวว้า่ 

1. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ในศาสตร์ในการบริหาร เพื่อสามารถออกแบบรายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนว

ทางการบริหารจัดการท่ีฝ่ายบริหารก าหนดในแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่นการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Cost 

management) ต้นทุนกิจกรรม และการบริหารกิจกรรม (Activity Based Costing and Activity Based Management) 

ระบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (New Just in Time Production 

System) ทฤษฎีข้อจ ากัด (Theory of Constrain: TOC) การจัดการด้านคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: 

TQM) และการปรับรือ้ระบบ (Reengineering) เป็นต้น 

2. เป็นผู้ท่ีมีความสังเกตรอบคอบ นักบัญชีควรมีการสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้น และช่วยจัดท ารายงานแสดง

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานในอนาคต พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางท่ีควรจะเป็น หรือควร

ด าเนนิงานต่อไปในอนาคต โดยจัดท าให้อยูใ่นรูปของรายงานท่ีเข้าใจง่าย และเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจ 

3. เป็นนักวางแผน และมองการณ์ไกล เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าก่อนคู่แข่ง รวมท้ังช่วยชี้แนะให้เห็นถึง

แนวทาง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และรวมถึงศึกษาหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ไข หรือวางแผนแนวทางการปฏบัิติ

ให้สอดคลอ้งกับแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต 

4. เป็นผู้รักษาความลับขององค์กร ไม่น าความลับขององค์กรไปเปิดเผยให้กับบุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ

การตัดสินใจด าเนินงาน 

5. เป็นผู้มคีวามรู้รอบด้าน ทั้งด้านงานบัญช ีกฎหมาย ภาษี การตลาด การผลิต จิตวิทยา และคอมพิวเตอร์ 

เพื่อท่ีจะเลือกใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีมีอยู ่และจะพัฒนาขึ้น โดยการผสมผสานให้เหมาะสมกับส่วนงานในองคก์ร 

6. เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์ ท่ีจะท าให้สูญเสีย

ความเป็นกลาง และต้องปฏิเสธผลประโยชน์ท่ีจะท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มีอิสระทางความคิด 

โดยปราศจากอคติในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส  

ท้ังขอ้มูลดา้นบวก และด้านลบ โดยยึดหลักการรายงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภบิาล 

จากความหมายข้างต้น  คุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการจ าเป็นต้องมี 

ความสามารถในการออกแบบรายงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ ช่างสังเกตรอบคอบ สามารถ

วางแผนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ไมน่ าความลับขององค์กรไปเปิดเผย 

มคีวามรู้รอบด้านสามารถน ามาผสมผสานให้เหมาะสมกับส่วนงานในองคก์ร และมจีรรยาบรรณแหง่วชิาชีพ 

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชทีี่พึงประสงค์ 

เพ็ญธิดา พงษ์ธานี (2547) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีพึงประสงค์ควรมีความรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ดังนี้ 

1.  มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ความรู้ท่ัวไปความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรูใ้นวชิาชีพบัญชี 

2. มีทักษะของความเป็นนักบัญชีได้แก่ทักษะในการใช้สติปัญญาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการ

ตดิตอ่สื่อสารและทักษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. มีคุณค่าทางวชิาชีพ และจรรยาบรรณของนักบัญชีประกอบด้วยความโปร่งใสความเป็นอิสระความเท่ียง

ธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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4. มีบุคลิกภาพของความเป็นนักบัญชปีระกอบด้วย บุคลิกภาพด้านการแต่งกายบุคลิกภาพด้านการใช้ค าพูด

บุคลิกภาพด้านอารมณ ์

 จากความหมายข้างต้น คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีท่ีพึงประสงค์ เป็นดังนี้  มีความรู้ทางวิชาชีพ

บัญชี มีทักษะของความเป็นนักบัญชี  มีคุณค่าทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณของนักบัญชี มีบุคลิกภาพของความเป็น

นักบัญช ี
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เยาวพา ณ นคร (2541) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การศึกษาทัศนคตขิองผู้ประกอบการท่ีมีต่อผลการท างานของ

บัณฑิตสาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2534-2539” 

ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อการท างานของบัณฑิตท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ความสามารถในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและทัศนคติของผู้ประกอบการท่ีมีตอ่การท างานของบัณฑิต

ระหว่างภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยทัศนคติ ภาครัฐ/

รัฐวิสาหกิจอยู่ในระดับสูงกว่าภาคเอกชน ส่วนทัศนคติของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อการท างานของบัณฑิตท่ีต่างเพศกัน 

และมีอายุการท างานที่แตกตา่งอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างแบบสอบถาม 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณมวีธีิด าเนนิการวิจัยดังตอ่ไปน้ี  

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 

290,782 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดท่ีมีความสะดวกสบายและมี

ความเจรญิในทุก ๆ ด้าน และมสีถานประกอบการท่ีดเีป็นจ านวนมาก  มีโอกาสในการเข้าไปท างาน และมีคา่ตอบแทน

ในการท างานสูง 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Yamane (1967) ด้วยระดับความเชื่อมั่น 90% ได้จ านวน  

100 ราย แต่เนื่องจากเวลาในการจัดท างานวิจัยและงบประมาณมจี ากัด ผู้วิจัยจึงใช้ระดับความเชื่อม่ันเพยีง 90% และ

จะใชว้ธีิการแบบสุ่มโดยติดต่อสถานประกอบการผ่านทางโทรศัพท์ 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งได้ปรับปรุงจากงานวิจัยของเพ็ญธิดา พงษ์ธาน ี

(2547) และจะใชว้ธีิการส่งแบบสอบถามออนไลนไ์ปยังสถานประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ประเภทของกิจการ ประเภทของ

กิจการตามการด าเนนิงาน เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการรับนักบัญชีจบใหม่เข้าท างาน เช่น สถาบันการศึกษาของนักบัญชีจบใหม่  ระดับผล

การศึกษา ประสบการณ์ฝึกงานด้านบัญช ีความสามารถการใชภ้าษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชจีบใหม่ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย และ ด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ 5 ระดับ 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเป็นดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความวา่ มรีะดับความคดิเห็นมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายความวา่ มรีะดับความคดิเห็นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายความวา่ มรีะดับความคดิเห็นปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความวา่ มรีะดับความคดิเห็นน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความวา่ มรีะดับความคดิเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด และน าแบบสอบถามท่ีเก็บข้อมูลมาแล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 39 บริษัทท่ีด าเนินกิจการให้บริการ14 บริษัท ด าเนินกิจการอุตสาหกรรม 14 บริษัท และด าเนินกิจการซื้อมา

ขายไป 11 บริษัท 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักบัญชีจบใหม่เข้าท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับนักบัญชจีบใหม่

จากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐบาล จ านวน 85 บริษัท ท่ีระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 จ านวน 34 บริษัท มี

ประสบการณ์ฝึกงานด้านบัญชีไม่น้อยกวา่ 3 เดือน จ านวน 48 บริษัท และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้ 

จ านวน 54 บริษัท 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชจีบใหมท่ี่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ 

พบว่า คุณลักษณะของนักบัญชีจบใหม่ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และอุปนิสัย และด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อยูใ่นระดับความต้องการมากท่ีสุด รายละเอยีดดังท่ีแสดง

ในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม

คุณลักษณะของนักบัญชจีบใหม่ท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะของนักบัญชีจบ

ใหมท่ี่พึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบการ 

ระดับของความคดิเหน็ 

Mean. S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

ด้านความรู้ ความสามารถ 4.33 0.63 มากที่สุด 

1. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

มาตรฐานการบัญช ี

46 

(46%) 

50 

(50%) 

4 

(4%) 
- - 

4.43 0.57 มากที่สุด 

2. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

ภาษีอากร 

51 

(51%) 

43 

(43%) 

4 

(4%) 

2 

(2%) 
- 

4.43 0.67 มากที่สุด 

3. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

การตรวจสอบ 

31 

(31%) 

50 

(50%) 

18 

(18%) 

1 

(1%) 
- 

4.10 0.72 มาก 

4. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

ระบบบัญช ี

39 

(39%) 

57 

(57%) 

4 

(4%) 
- - 

4.34 0.56 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของนักบัญชีจบ

ใหมท่ี่พึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบการ 

ระดับของความคดิเหน็ 

Mean. S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

5. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

บัญชตีน้ทุน 

30 

(30%) 

64 

(64%) 

6 

(6%) 
- - 

4.23 0.55 มากที่สดุ 

6. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

บัญชสีินทรัพย์ 

30 

(30%) 

63 

(63%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 
- 

4.22 0.60 มากที่สุด 

7. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

บัญชหีนี้สนิ 

33 

(33%) 

60 

(60%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 
- 

4.24 0.61 มากที่สุด 

8. มีความรู้ ความสามารถ ด้าน

บัญชบีริหาร 

35 

(35%) 

58 

(58%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 
- 

4.26 0.61 มากที่สุด 

9. ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ โปรแกรม 

Microsoft Office 

70 

(70%) 

27 

(27%) 

3 

(3%) 
- - 

4.66 0.54 มากที่สุด 

10. ความ รู้เกี่ ยวกับโปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่องานบัญช ี

48 

(48%) 

38 

(38%) 

13 

(13%) 

1 

(1%) 
- 

4.32 0.74 มากที่สุด 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย 4.65 0.51 มากที่สุด 

1. รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ

บัญช ี

66 

(66%) 

32 

(32%) 

2 

(2%) 
- - 

4.63 0.53 มากที่สุด 

2. ตรงตอ่เวลา 67 

(67%) 

32 

(32%) 

1 

(1%) 
- - 

4.65 0.50 มากที่สุด 

3. ซื่อสัตย์ สุจรติ 81 

(81%) 

19 

(19%) 
- - - 

4.80 0.40 มากที่สุด 

4. มีระเบียบวนิัย 66 

(66%) 

34 

(34%) 
- - - 

4.65 0.48 มากที่สุด 

5. มีความขยันหม่ันเพยีร 66 

(66%) 

34 

(34%) 
- - - 

4.65 0.48 มากที่สุด 

6. มีความรับผิดชอบต่องานท่ี

ได้รับมอบหมาย 

77 

(77%) 

22 

(22%) 

1 

(1%) 
- - 

4.75 0.46 มากที่สุด 

7. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชน 

36 

(36%) 

57 

(57%) 

6 

(6%) 

1 

(1%) 
- 

4.27 0.62 มากที่สุด 

8. มีทัศนคติท่ีดตีอ่งานท่ีท า 73 

(73%) 

27 

(27%) 
- - - 

4.72 0.45 มากที่สุด 

9. มีความสามัคค ี 57 

(57%) 

41 

(41%) 

2 

(2%) 
- - 

4.54 0.54 มากที่สุด 

10. ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ

ของบริษัท 

73 

(73%) 

26 

(26%) 

1 

(1%) 
- - 

4.71 0.48 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของนักบัญชีจบ

ใหมท่ี่พึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบการ 

ระดับของความคดิเหน็ 

Mean. S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสมัพันธ ์ 4.48 0.60 มากที่สุด 

1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 29 

(29%) 

55 

(55%) 

16 

(16%) 
- - 

4.12 0.66 มาก 

2. ควบคุมอารมณไ์ด ้ 59 

(59%) 

28 

(28%) 

3 

(3%) 
- - 

4.55 0.56 มากที่สุด 

3. การเชื่อฟังหัวหน้างาน 58 

(58%) 

40 

(40%) 

2 

(2%) 
- - 

4.55 0.54 มากที่สุด 

4. การยอมรับฟังความเห็นของ

ผู้อ่ืน 

67 

(67%) 

31 

(31%) 

2 

(2%) 
- - 

4.64 0.52 มากที่สุด 

5. แต่งกายสุภาพ สะอาด และ

กาลเทศะ 

35 

(35%) 

57 

(57%) 

8 

(8%) 
- - 

4.25 0.61 มากที่สุด 

6. พูดจาแสดงกริยาท่าทางสุภาพ

ตอ่ผู้อื่น 

51 

(51%) 

47 

(47%) 

2 

(2%) 
- - 

4.47 0.56 มากที่สุด 

7. ละเอยีด รอบคอบ ถี่ถ้วน 80 

(80%) 

17 

(17%) 

3 

(3%) 
- - 

4.75 0.52 มากที่สุด 

8. ชว่ยเหลอืผู้อื่น 42 

(42%) 

53 

(53%) 

5 

(5%) 
- - 

4.35 0.59 มากที่สุด 

9. มคีวามอดทนต่องานหนัก  

และสู้งาน 

59 

(59%) 

39 

(39%) 

2 

(2%) 
- - 

4.52 0.61 มากที่สุด 

10. รักเรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

อย่างสม่ าเสมอ 

56 

(56%) 

42 

(42%) 

2 

(2%) 
- - 

4.49 0.61 มากที่สุด 

 

4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชจีบใหม่ตามประเภท

ของกิจการ พบว่า ประเภทของกิจการท่ีแตกต่างกันท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และอุปนิสัยของการรับนักบัญชีจบใหม่แตกต่างกัน ขณะท่ีประเภทของกิจการท่ีแตกต่างกันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะดา้นความรู้ ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ท่ีไม่แตกตา่งกัน 



2726 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชจีบใหม่ตามประเภทของกิจการ  

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig. 

1. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 1.053 3 0.351 1.938 0.129 

 ภายในกลุ่ม 17.384 96 0.181   

 รวม 18.437 99    

2. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม และ

อุปนิสัย 
ระหว่างกลุ่ม 1.103 3 0.368 3.314 0.023 

 ภายในกลุ่ม 10.650 96 0.111   

 รวม 11.753 99    

3. ดา้นบุคลิกภาพ และมนษุยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 0.953 3 0.318 2.014 0.117 

 ภายในกลุ่ม 15.141 96 0.158   

 รวม 16.094 99    

 

5. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีจบใหม่ตาม

ประเภทการด าเนินงานของกจิการ พบวา่ ประเภทการด าเนนิงานของกิจการท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่ไมแ่ตกตา่งกัน 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชจีบใหม่ตามประเภทการด าเนนิงานของกิจการ  

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F sig. 

1. ด้านความรู้ ความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 0.440 2 0.220 1.185 0.310 

 ภายในกลุ่ม 17.998 97 0.186   

 รวม 18.437 99    

2. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม และ

อุปนิสัย 
ระหว่างกลุ่ม 0.523 2 0.261 2.257 0.110 

 ภายในกลุม่ 11.230 97 0.116   

 รวม 11.753 99    

3. ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 0.325 2 0.163 1.000 0.372 

 ภายในกลุ่ม 15.769 97 0.163   

 รวม 16.094 99    
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สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด (มหาชน) รับนักบัญชีจบใหม่จาก

มหาวทิยาลัยปิดของรัฐบาล ที่ระดับผลการศกึษาไมต่่ ากวา่ 2.75 มีประสบการณ์ฝึกงานด้านบัญชไีมน่้อยกว่า 3 เดอืน 

และมีความสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษได้  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีจบใหม่ท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้ประกอบการด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย และด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ อยู่ในระดับความคดิเห็นท่ีมากที่สุด 

การทดสอบสมมติฐาน ประเภทของกิจการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ

รับนักบัญชีจบใหม่ท่ีแตกต่างกัน พบว่า ประเภทของกิจการท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของการรับนักบัญชจีบใหม่เข้าท างานไมแ่ตกตา่งกัน ยกเวน้คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและอุปนสิัย 

การทดสอบสมมติฐาน ประเภทการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของการรับนักบัญชีจบใหม่ท่ีแตกต่างกัน พบว่า ประเภทการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกต่างกัน ท าให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่ไม่แตกต่างกัน 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของการรับนักบัญชจีบใหม่เข้าท างานโดยรวม และเป็น

รายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย และด้านบุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นคุณลักษณะท่ีนักบัญชีจบใหม่ หรือแม้กระท่ังผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีท่ีมีประสบการณ์และอายุงานมาหลายปีพึงมี โดย ด้านความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับคุณสมบัติ

ของนักบัญชีท่ีจ าเป็นต้องมคีวามรู้รอบด้าน ทั้งด้านงานบัญชี ภาษ ีหนี้สิน หรือคอมพิวเตอร์เป็นตน้ กล่าวคอื นักบัญชี

จบใหม่จ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และท าให้ผลงานท่ีปฏิบัติออกมานั้น

เป็นไปถูกต้อง ครบถ้วน (วันธณี สุดศิริ ศวิาพร ทรงววิัฒน์ และวงศ์มณี ชาตหิาญ 2554) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย สอดคล้องกับงานวจิัยของ กรมวชิาการ (2541) ซึ่งพบวา่การเรียนการ

สอนในด้านวิชาชพีควรจะเนน้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เจตคตใินวชิาชีพ และเจตคตใินการด ารงชวีิตท่ีเหมาะสมในด้านสังคม 

ในด้านเจตคติทางวิชาชีพ ควรพยายามปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักในอาชีพ  มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณใน

วชิาชีพ มีความขยัน อดทน และสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอน การปลูกฝังเจตคติทางวชิาชีพควรจัดสอดแทรกไวใ้น

วชิาทฤษฎีและวิชาปฏบัิติในแตล่ะสาขาวิชาชีพ รวมท้ังการเรียนรู้ขอบข่ายกิจกรรมขององค์การวิชาชีพตา่ง ๆ ท่ีจัดขึ้น

ในสถานศึกษา กล่าวคือ นักบัญชีจบใหม่ทุกคนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงาน ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา

จากครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา และมีความสอดคลอ้งกับคุณธรรม จริยธรรมท่ีองค์กรตอ้งการ 

ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ สอดคล้องกับ กรมอาชีวศึกษา (2540) ซึ่งได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของพนักงานท่ีนายจ้างต้องการ ในด้านคุณค่าเฉพาะตัว ได้แก่ ซื่อสัตย์ นับถือตัวเอง มีภาพพจน์ท่ีดีต่อ

ตนเอง มีเป้าหมายในอาชีพและชีวิต มีความมั่นคงทางอารมณ์  มีทัศนคติท่ีดี มีความกระตือ รือร้น ไม่จ ากัด

ความสามารถของตนเอง และทักษะในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ กล่าวคือนักบัญชีจบใหมค่วรมีบุคลิกภาพท่ี

ด ีและมนุษยสัมพันธ์ท่ีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 

การท่ีผู้วิจัยน างานวิจัยของกรมวิชาการและกรมอาชีวศึกษามาเปรียบเทียบ เนื่องจากการปลูกฝังด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และอุปนิสัย  และด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้ผู้เรียน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้อาจสรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาสาขาบัญชีให้ตรงกับ

ความตอ้งการของผู้ประกอบการ ได้ดังนี้ 

1. ในการเลือกรับนักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าท างาน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พิจารณาจาก

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี ซึ่งแสดงให้

เห็นว่านักศึกษาสาขาการบัญชีควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อน าความรู้ 

ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ไปใชใ้ห้เกิดประโยชนต์อ่การปฏบัิตงิาน 

2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ในด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม และอุปนสิัยมากท่ีสุด โดยเฉพาะความซื่อสัตย ์สุจริต ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีสร้างขึ้นจากจิตส านึก 

ดังนัน้นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญชีในด้านความรู้ ความสามารถแล้ว การปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้

นักศกึษาสาขาการบัญชยีังมีความส าคัญเชน่กัน 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศกึษาความคิดเห็นของนักศึกษาบัญชีเกี่ยวกับความต้องการในการปฏบัิตงิานหลังจากจบการศึกษา 

2. ควรศกึษาความตอ้งการของนักศกึษาบัญชดี้านสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีต้องการ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

The Effect of Collaborative Learning Activities Through TGT and KWDL 

Techniques that Affect on Learning Achievement and Problem Solving Skills of 

Mathematics of Prathomsuksa 5 Students 
 

ประกายเดือน  ซื่อสัตย์1* และ วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์1 

Missprakaiduen Suesat1* and Wilaiporn Rittikoop1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค 

KWDL ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) ศึกษาพฤติกรรมการท างาน

กลุ่มของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา 4) แบบประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา่  

1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

คุณภาพมากท่ีสุด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน ก่อนเรียนมีคะแนน ร้อยละ 

60.67 หลังเรียนมคีะแนนร้อยละ 72.67 โดยมผีลตา่งระหวา่งคะแนนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.00 

3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนมคีะแนนร้อยละ 72.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

4. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียน ภายหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มรีะดับคุณภาพดีมาก 
 

ค าส าคัญ:    การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา, เทคนิค TGT, เทคนิค KWDL, ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

                                           
1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop cooperative learning activities by using TGT technique 

and KWLD technique on the efficiency of Mathematics and Mathematics problem-solving skill for grade  

5 students 2)  to compare the students’  learning achievement in Mathematics before and after using the 

cooperative learning activities 3)  to compare the grade 5 students’  Mathematics problem-solving skill after 

learning activities based on the 70 percent criterion and 4)  to study the group work behavior of grade  

5 students. The sample was grade 5 students in at Laifaikaew School (Phayao Primary Educational Service Area 

Office 2)  who had studied during semester 2 in academic year of B.E.  2561.  And there were 15 students.  

The instruments used for this experiment were:  1)  learning management plan 2)  learning achievement test  

3)  problem-solving skill test and 4)  Group work behavior evaluation form.  Data was statistically analyzed by 

mean and standard deviation. 

 The findings were: 

1. The quality of Cooperative learning activities by using TGT technique and KWLD technique was 

highest level. 

2. The students’ learning achievement on problem solving in Mathematics before and after using the 

Mathematics learning activities were 60.67 percent and 72.67 percent, respectively. The post-score was higher 

than pre-score at 12.00 percent. 

3. The post-score of grade 5 students on Mathematics problem-solving skill after learning with 

cooperative learning activities by using TGT technique and KWLD technique was 72.44 percent which higher 

than criterion at 70. 

4. The quality of group work behavior of grade 5 students after learning with cooperative learning 

activities by using TGT technique and KWLD technique was highest level. 
 

Keywords:   Cooperative learning activities, Problem-solving skill, TGT technique, KWLD technique, Learning 

achievement 
 

บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้

คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์

ต่ อการด า เนินชี วิต  ช่ วยพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ให้ ดี ขึ้ นและสามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่ น ได้ อย่ างมี ความสุ ข 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา้1)  

ปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยถือว่าอยู่ในระดับต่ า จากผลการทดสอบระดับชาต ิ 

(O-NET) เมื่อปี 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจ าแนกตามสังกัดพบว่า 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.55 คะแนน โดยการแสดงวิธีท าการแก้
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โจทย์ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเนื้อหาอื่น (สถาบันทดสอบการศกึษาแห่งชาติ, 2560) จากปัญหาดังกล่าวสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ เทคโนโลย ี(2008) ได้ระบุว่า การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา แม้ว่า

ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แต่มีผู้เรียนจ านวนมาก ท่ียังคงด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  

การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา

คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่าง ๆ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้รายวิชา

คณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล ไมไ่ด้มีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งปัญหาเหล่านี้จึงอาจส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถน า

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการศึกษาระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ท้ังยังส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ลดลงอีกดว้ย (ฤชามน ชนาเมธดิสกร, สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ 

และอาพันธ์ชนิต เจนจิต, 2560, หน้า269) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงต้อง

ปรับเปลี่ยนวธีิการท่ีเนน้ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรู้ในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้น  

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นการให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้โดยมีการ

จัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนพึ่งพาอาศัยกัน ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

วเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม และแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกัน ให้บรรลุตามเป้าหมายการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 

2551, หน้า 106-107) สมบัติ กาญจนารักพงค์ (2547, หน้า 5)  ได้กล่าวถึงกระบวนการท างานกลุ่ม ว่าเป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 4-5 คน ที่มคีวามสามารถแตกต่างกัน รว่มมอืและชว่ยเหลอืกันท างาน

เพื่อไปสู่ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ร่วมกันรับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยความส าเร็จของบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับ มานพ ประธรรมสาร (2546, หน้า 10) 

ท่ีกล่าวถึงกระบวนการท างานกลุ่มว่า เป็นการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น  

กลุ่มเล็ก ๆ ให้ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกในกลุ่มชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดความ

เข้าใจ และร่วมมอืกันท างานจนประสบผลส าเร็จ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน

เพื่อท างานกลุ่มร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน ให้สมาชิกแข่งขันกันในเกมท่ีผู้สอนเตรียมไว้ เพื่อทดสอบความรู้ 

คะแนนท่ีสมาชิกได้จากการออกไปแข่งขัน จะถูกน ามารวมกับของสมาชิกคนอื่นในกลุ่มเพื่ อเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม 

โดยผู้สอนใชเ้ทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ TGT มอีงค์ประกอบดังนี้ 

1) การเสนอเนื้อหา เป็นการน าเสนอบทเรียนจากผู้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสนใจด้วยการแจ้งให้ทราบถึงการแข่งขัน  

และการประสบผลส าเร็จของทีม 2) การจัดทีม ผู้สอนจะต้องจัดทีมโดยการคละกันท้ังความสามารถและเพศ  

3) การยอมรับความส าเร็จของทีม โดยการน าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในทีมมารวมกัน เพื่อหาทีมท่ีได้คะแนน

สูงสุด ควรมีการให้รางวัล (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2545, หน้า164-165) โดย (เสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ, 

2549) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT 

และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ

นักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 สอดคล้องกับ นิตยา เสมเหลา, พศิมัย ศรีอ าไพ 

และสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี (2556, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการบวก การลบ 

และการ คูณทศนิยม การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 5 

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กับเทคนิค TGT พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด

กิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI อย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง Mclntyre and Sales 
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(1995 อ้างถึงใน พวงรัตน์ เกสรแพทย์, 2557) กล่าวถึงการสร้างกลุ่มร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการท่ี

ส าคัญ  5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การรับรู้ปัญหา ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนท่ี 3  

การวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินงาน และขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลลัพธ์จากการ

ด าเนนิงาน 

 การสอนแบบเทคนคิ เค ดับเบ้ิลยู ดี แอล (K W D L) ได้พัฒนาขึ้นโดย Ogle (1989) เพื่อใช้สอนและฝึกทักษะ

ทางการอา่น และต่อมาได้พัฒนาให้สมบูรณ์ขึน้โดย Carr และ Ogle ในปีถัดมา (1987) โดยมีขัน้ตอนการเรียนการสอน 

4 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นท่ี 1 ขั้น K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเร่ืองท่ีจะเรียนหรือสิ่งท่ีโจทย์บอกให้ทราบมี

อะไรบ้าง ขั้นท่ี 2 ขั้น W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งท่ีนักเรียนต้องการรู้  

ขั้นท่ี 3 ขั้น D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้างเพื่อหาค าตอบตามท่ีโจทย์ต้องการ หรือสิ่งท่ี

ตนเองต้องการรู้ ขั้นท่ี 4 ขั้น L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดย (ศศิธร แก้วมี, 2555) ได้พัฒนา

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนคิ KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรม

ด้วยเทคนิค KWDL และการจัดกิจกรรมแบบปกติ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 79.29/77.33  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณี โลหิตยา เพยีงพบ มนต์นวลปรางค์ และสุภาณี 

บวรพงษ์สกุล (2555, บทคัดยอ่) ซึ่งศกึษาเร่ืองผลการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จะเห็นได้ว่าการ

จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค KWDL จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ 

หากได้รับการฝึกฝนอยา่งต่อเนื่องจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ TGT ท่ีให้ผู้เรียนได้มทัีกษะการท างาน

ร่วมกัน ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีให้ผู้เรียนมีความคิดท่ีเป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีการถ่ายถอดความคิด

อย่างเป็นระบบ และจะชว่ยพัฒนาทักษะการแก้โจทยปั์ญหาของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนคิ KWDL ท่ีส่งผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิ

และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL  

 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDLกับเกณฑ์ รอ้ยละ 70 

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลังการเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
1.  ได้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับน าไปใช้จัดการเรียน

การสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน 

2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึน้ 

3.  นักเรียนมเีจตคติ และพฤตกิรรมการท างานกลุ่มดขีึน้ 

4.  เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL 

ส าหรับครูคณติศาสตร์ หรือครูกลุม่สาระอื่น ๆ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนคิ KWDL มคีวามเหมาะสมในระดับมากขึน้ไป 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนคิ KWDL สูงกวา่ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนคิ TGT 

ร่วมกับเทคนิค KWDL 

3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงขึน้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับ

เทคนิค KWDL มพีฤตกิรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดับดีขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเปา้หมาย 

กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว อ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน 

ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศกึษา 

1. ตัวแปรตน้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL  

2. ตัวแปรตาม ได้แก ่

 2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทยปั์ญหารอ้ยละ 

 2.2  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  

 2.3  พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 

เนื้อหา 

การวจิัยคร้ังนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/3 , ค 1.2  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 และ

สาระท่ี 6 ค 6.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ป.5/1 ป.5/2 ป.5/5  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีเนื้อหาตามแผนการ

จัดการเรียนรู้จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ ดังนี้  
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แผนการเรียนรู้ท่ี 1-2   เร่ือง  การแก้โจทยปั์ญหาโดยใชบั้ญญัติไตรยางศ์ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  3   เร่ือง  เศษส่วนกับร้อยละ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  4   เร่ือง  ทศนิยมกับร้อยละ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  5   เร่ือง  ร้อยละของจ านวนนับ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  6   เร่ือง  การลดราคา 

แผนการเรียนรู้ท่ี 7-8   เร่ือง  การหาก าไร ขาดทุน ราคาขาย  

แผนการเรียนรู้ท่ี 9-10   เร่ือง  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

ระยะเวลา 

ด าเนนิการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาในการทดลอง รวม 10 ชั่วโมง 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ใช้เวลาแผนละ  

1 ชั่วโมง จ านวน 10 แผน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ มีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จ านวน 

20 ข้อ  

 3. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มลีักษณะเป็นขอ้สอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ

หนา้ที่ ด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านความร่วมมือในการท างาน และด้านการยอมรับความส าเร็จของกลุ่ม 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) แบบแยกสว่น 3 ระดับ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยไดด้ าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาไปยังโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ ข้อตกลงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และท าการทดสอบผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ืองการแก้โจทย์

ปัญหารอ้ยละ 

3. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง การแก้โจทย์

ปัญหาร้อยละ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้  

4. ระหว่างจัดกิจกรรม ผู้วิจัยท าการประเมินด้านพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมท่ี

ผู้เรียนแสดง หรอืท าขณะที่สอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  

5. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้

โจทย์ปัญหากับผู้เรียนอีกคร้ัง โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

6. น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบ มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิตติอ่ไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดังนี ้  

1.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL 

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใชส้ถิตคิ่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 

3.  วเิคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยการเทียบกับเกณฑ์ 70 

4.  วเิคราะห์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยการให้คะแนนนักเรียนตามกลุ่ม วเิคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเทียบ

กับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ 
 

สรุปผลการวจิัย 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ีสรุปตามวัตถปุระสงค์ ดังนี ้

1.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิและทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด  

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.13 (  =12.13,  =4.21)  

หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.40 (  =16.40,  =1.59) โดยมีผลต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนเท่ากับ 

4.27 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 

3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใชเ้ทคนคิ TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ทักษะการแก้โจทยปั์ญหาของนักเรียนก่อนเรียน

มคีะแนน 6.67 คิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 หลังเรียนมคีะแนน 10.87 คิดเป็นร้อยละ 

72.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 3    

  4.  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 5 ภายหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน  

มีค่าเฉลี่ย 2.48 ( =0.07) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก 

ได้แก่ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (  =2.64 ,  =0.15) ด้านความร่วมมือในการท างาน (  =2.50,  =0.22) 

และด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (  =2.46,  =0.17) ส่วนด้านท่ีมีคุณภาพระดับดี ได้แก่ ด้านการยอมรับ

ความส าเร็จของกลุ่ม (  =2.32,  =0.14) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 4    
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปราย

ผลการวจิัย ดังนี ้

1.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิและทักษะ

การแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยูใ่นระดับคุณภาพมากที่สุด 

ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา แล้วด าเนินการ

ออกแบบกิจกรรมตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัย สุมาลี พาหะพรหม (2548) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองพื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 

81.20/77.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และ ศศิธร แก้วมี (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การ

แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้

โจทย์ปัญหาโดยใชเ้ทคนิค KWDL มปีระสิทธิภาพ 79.29/77.33 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีพบว่าผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกในทีมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นให้ผู้เรียนเก่งช่วยเหลือผู้ท่ีเรียน

อ่อน เพื่อให้เกิดความรู้และความช านาญเพื่อแข่งขันเกมวิชาการ เพื่อเป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนมากยิ่งขึ้น ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2545, หน้า198) ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT วา่ผู้เรียนมคีวามพยายามท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึน้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

มีแรงจูงใจในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิ ท าให้การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้น ช่วยให้มี

น้ าใจนักกีฬา ใส่ใจผู้อ่ืนและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย และการรวมกลุ่ม ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี

ขึน้ มีความรู้สกึดีเกี่ยวกับตนเอง เพิ่มความเชื่อม่ัน และช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และเมื่อจัดกิจกรรมร่วมกับเทคนิค 

KWDL ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีประกอบไปด้วยการแสวงหาค าตอบตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน (นรัินดร์ 

แสงกุหลาบ, 2547, หน้า13) แล้วส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกันในการหาค าตอบทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็น

ระบบขั้นตอน และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ผู้วิจัยได้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ เสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ (2549) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วน ที่จัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน TGT และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 

ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน 

TGT และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้อง 

กับวนิดา อารมณ์เพียร (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้  
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เร่ือง การหารทศนยิมและพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค STAD และเทคนิค TGT พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 นอกจากนี้ กัญญาภรณ์  สีนินทิน (2558) ท่ีได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยุกต์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 5 พบวา่ ทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวธีิปกติหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และอังสนา ศรีสวนแตง (2556) ได้ศึกษาผลการพัฒนา

ผลการเรียนรู้โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ

เทคนคิ KWDL พบวา่ ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทยปั์ญหาระคน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT จึงเป็นการจัดกิจกรรมท่ีสามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น และรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร่วมกับเทคนิค 

KWDL ท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท้ังทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

การแก้ปัญหาที่ดี รวมถึงการพัฒนาทางดา้นสังคม การถ่ายทอดขอ้มูล และการวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะชว่ยผลสง่ท่ี

ดีต่อการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอน 

3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT ร่วมกับเทคนคิ KWDL เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการแก้โจทยปั์ญหาผ่าน

กระบวนการเรียนรู้โดยการร่วมมือแบบกลุ่ม ผู้เรียนท่ีเก่งจะคอยช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอ่อนกว่า ท าให้ผู้เรียนท่ีไม่เข้าใจ

วธีิการแก้โจทยปั์ญหาได้ศึกษาและฝึกฝนในเร่ืองท่ีไม่เข้าใจมากขึ้น ดังผลการวจิัยของ วราภรณ์ กิจสวัสดิ์ (2553) ท่ีได้

ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคลอ้งกับ บุญรัตน์ 

ฐิตยานุวัฒน์ (2553) ได้ศึกษาผลการพัฒนาผลการเรยีนรู้เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ส าหรับนักเรียนท่ีมคีวาม

บกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค 

KWDL พบว่า ผลการเรียนรู้เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาคะแนนทักษะการแก้โจทยปั์ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพิจารณา พบว่า

มีนักเรียนจ านวน 5 คน ท่ีมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่เมื่อเทียบจากคะแนนก่อนเรียนและ

หลังเรียนแลว้ พบวา่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถท าคะแนนก่อนเรียนได้สูงกวา่คะแนนหลังเรียน  

 4.  จากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL แล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมการท างาน

กลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามด้านรายการประเมิน พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีมาก เนื่องมาจาก กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 

TGT เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา และพยายามท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พัฒนาการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น ท าให้ผู้เรียนสนใจผู้อื่นและเห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย และการรวมกลุ่ม 
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น า กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง ส่งเสริม

บรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้ เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนาน มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับตนเอง  

ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2550, หน้า168) ท่ีได้สรุปข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 

TGT ไวว้า่ นักเรียนมีความรับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชกิคนอ่ืน ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน

เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง 

นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นไปกับการเรียนรู้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนในแต่ละกลุ่ม มีการแบ่ง

หน้าที่ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มด้วยความเต็ม

ใจ ในขณะท่ีพฤตกิรรมกลุ่มดา้นการยอมรับความส าเร็จของกลุ่ม มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด มีผลการประเมนิอยูใ่นระดับดี อาจ

เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนคิ TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL จากการสังเกตของผู้วจิัย 

พบว่านักเรียนท่ีเรียนเก่งไม่ค่อยยอมรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนในกลุ่ม นักเรียนท่ีเรียนออ่นไม่มีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ 

มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รว่มกันอภปิรายถึงเนื้อหาในบทเรียนหรือการสื่อสารกันไมม่ากพอ ดังนัน้ครูผู้สอนควร

หาเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งเข้าใจและยอมรับนักเรียนท่ีเรียนออ่น และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท่ีเรียนออ่น

มีความกระตือรือร้นและพยามยามท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้วย

ความเต็มใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง  
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิ และทักษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้

1. จากข้อค้นพบท่ีว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน ดังนัน้ ครูผู้สอนควรน าเทคนิคTGT และเทคนิคKWDL ไปประยุกตใ์ชใ้นการสอนในระดับช้ันเรียนอ่ืน ๆ  

2. จากผลการทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหา พบว่ามีนักเรียนจ านวน 5 คน มีทักษะการแก้โจทยปั์ญหา

ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนั้น นอกจากครูผู้สอนจะพิจารณาคะแนน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงข้อท่ี

ควรปรับปรุงแก้ไข จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกเวลาเรียน และท าแบบฝึกเสริมทักษะท้ายชั่วโมงเรียนเพื่อประเมินความ

เข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนมทัีกษะการแก้โจทย์ปัญหาตามเกณฑ์  

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

ยอมรับความส าเร็จของกลุ่มมากขึ้น ครูผู้สอนควรหาเทคนิคกระตุ้นให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งเข้าใจและยอมรับนักเรียนท่ี

เรียนอ่อน และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนมคีวามกระตอืรือร้นและพยามยามท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น มี

ความรับผิดชอบ ช่วยเหลอืตนเองและผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 

1. น าวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL ท่ีส่งผลต่อทักษะการคิด

วเิคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไปใชใ้นการเรียนคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีมีธรรมชาติวิชา

และมีกระบวนการปลูกฝังทักษะดังกล่าว 

2. เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT ร่วมกับเทคนิค KWDL กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการท่ีหลากหลาย 
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กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้ให้ความ

กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ นางรัชนี แก้วรากมุข และนางแพงศรี ศรีค า ท่ีได้กรุณาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาตรวจทานแก้ไขเคร่ืองมอืในการวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว และคุณครูทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์

ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว ท่ีให้ความร่วมมอืในการเก็บขอ้มูลดว้ยความตัง้ใจและเต็มใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวทุกคนท่ีเป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนการศึกษาของข้าพเจ้าจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

ขอกราบบูชาเป็นเคร่ืองสักการะแด่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีนับถือ คือ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก

ท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา อบรมสั่งสอน ชี้แนวทางการศึกษาแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด จนกระท่ังประสบ

ความส าเร็จถึงจุดนี้ได้ 
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การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

The Analysis of Thai Language Subject Tests in O-NET to Develop 

Achievement of Grade 9 Students in Demonstration School University of 

Phayao 
 

คงอมร เหมรัตน์รักษ์1*, ไพลิน อินค า1 และ สุรเชษฐ์ โยชนะ2 

Khongamon Hemmaratrak1*, Phailin Inkham1 and Surachet Yochana2 
 

บทคัดย่อ 
 วจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และน าผล

มาเป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยใช้ข้อสอบ     

O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 ) รวม 250 ข้อ เป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ท่ีได้สร้างขึ้นมาช่วยในการวเิคราะห์ตลอดจนน าผลมาประชุมกับ

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ต่อไป    

 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อสอบจ านวน 250 ข้อ ท าให้ได้คลังข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถแบ่งตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้ 5 สาระ แบ่งกลุ่มข้อสอบตามสาระ ดังนี้   

1) สาระการอ่าน (R) พบข้อสอบ 66 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 8 กลุ่ม  2) สาระการเขียน (W) พบข้อสอบ 36 ข้อ 

และแบ่งกลุ่มขอ้สอบได้ 10 กลุ่ม  3) สาระการฟัง การดูและการพูด (LVS) พบข้อสอบ 27 ข้อ และแบ่งกลุ่มขอ้สอบได้  

9 กลุ่ม  4) สาระการใช้ภาษาไทย (TLU) พบข้อสอบ 87 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 9 กลุ่ม  5) สาระวรรณคดีและ

วรรณกรรม (L) พบข้อสอบ 34 ข้อ และแบ่งกลุ่มข้อสอบได้ 4 กลุ่ม เมื่อน าการวิเคราะห์มาประชุมกลุ่มย่อยกับ

ผู้เชี่ยวชาญได้แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดังต่อไปนี้  (1) การพัฒนาข้อสอบในคลังข้อสอบโดยอิง

เนื้อหาและรูปแบบตามผลการวิจัย เพื่อใช้ทบทวนให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-NET  (2) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    

เพื่อทบทวนนักเรียนก่อนสอบ O-NET อย่างเป็นระบบโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ      

เพื่อจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสัมฤทธ์ิผล  (3) จัดท าแบบทบทวน O-NET ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้สะดวก   
 

ค าส าคัญ:   วเิคราะห์ขอ้สอบ, O-Net ภาษาไทย, แนวทางในการพัฒนาผลสอบ O-Net ภาษาไทย 

                                           
1 โรงเรียนสาธิต และ สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000 
1 Demonstration School and Thai, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 
2 School of education Thai, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: amon607pr@hotmail.com 
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Abstract 
This study aimed to analyze Thai language subject tests in Ordinary National Education Test (O-NET) 

and to find ways to develop achievement of grade 9 students in Demonstration School University of Phayao. 

250 items of the tests at totolly five years (2014-2018) were analyzed by using O-NET Analysis form. In 

addition, the results will be further employed to find ways to develop students’ achievement in O-NET of 

Demonstration School University of Phayao.  

The results revealed that the alaysis of 250 tests can be devided into five standards of learning and 

groups of the tests as follows. There were 66 items of 8 groups in Reading (R), 36 itmes of 10 groups in Writing 

(W), 27 items of 9 groups in Listening, Viewing and Speaking (LVS), 87 items of 9 groups in Thai Language 

Usage (TLU) and 34 items of 4 groups in Literature and Literary Work (L). When the analysis was brought to a 

small group meeting with experts, the following guidelines were developed for student achievement. They were  

(1) developing examination in the test bank based on the contents and the research results to review for the 

students before taking O-NET exam,  (2) making lesson plans systematically to review the students before 

taking O-NET exam by deviding the students into 2 groups; normal students and special students, in order to 

effective learning management and  (3) creating online O-NET for students access conveniently.  
 

Keywords:  Analysis of the test, Thai Language Subject tests in O-NET, Guidelines for the development of O-

NET exam 
 

บทน า 
ข้อสอบ  O-NET (Ordinary National Education Test) คื อ  ข้ อสอบ ท่ี ใช้ วัด ผลสั มฤท ธิการเรียน รู้ ใน

ระดับประเทศ โดยมี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดการสอบ มีการจัดสอบในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งการสอบ O-NET (Campus, 2561,

สื่อออนไลน์) ในระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 นัน้ นอกจากจะเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรู้ในระดับประเทศแล้วยังมีความส าคัญในการน าไปใช้เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาต่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีต้องใช้ผลคะแนนในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีต้องใช้ผลคะแนนในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การสอบ O-NET จึงมี

ความส าคัญกับนักเรียนไทยโดยรายวิชาท่ีจัดสอบในแต่ละระดับชั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป กล่าวคือระดับชั้น

ประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะจัดสอบในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะมีการเพิ่มรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เข้ามาด้วย 

ผลการสอบ O-NET ประจ าปี 2561 ท่ีผ่านมาพบวา่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 ภาพรวมของผลสอบ 

O-NET นั้นมีค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีสูงกว่าผลสอบในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย  

วชิาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวชิาภาษาอังกฤษมคีะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา ตามรายละเอียด

ดังนี้ วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 645,685 คน คะแนนเฉลี่ย 54.42 สูงสุด 100.00 ต่ าสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ 645,323 

คน คะแนนเฉลี่ย 29.45 สูงสุด 100.00 ต่ าสุด 0.00 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,575 คน คะแนนเฉลี่ย 30.04 สูงสุด 
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100.00 ต่ าสุด 0.00 และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,200 คน คะแนนเฉลี่ย 36.10 สูงสุด 100.00 ต่ าสุด 0.001  

(ข่าวสด, 2562, สื่อออนไลน์) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคะแนนในรายวิชาภาษาไทยแมจ้ะมีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น

จากปีท่ีผ่านมา แต่คะแนนเฉลี่ยดังกล่าวนี้ก็ยังมีคะแนนเพียง 54.42 คะแนน ซึ่งมากกว่าคร่ึงหนึ่งของคะแนนท้ังหมด

เพียงแค่ 4.42 คะแนนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผลคะแนนท่ีต่ าท่ีสุด คือ 0.00 คะแนน มีนัยส าคัญว่ามีนักเรียน

บางส่วนไมป่รากฏคะแนนในรายวชิาภาษาไทย เพราะฉะนั้นหากใชข้้อสอบ O-NET เป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษารายวิชาภาษาไทย อาจกล่าวได้ว่าการวัดผลท่ีออกมานั้นยังไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทย จึงท าให้หลายโรงเรียนต้องตระหนักถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการวัดผลการสอบ O-NET 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนท่ีมีภาพรวมในด้านการพัฒนาผลการวัดผลการสอบ 

O-NET วิชาภาษาไทยในทางท่ีดีโดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยาก่อตั้ง

ขึ้นในปีพุทธศักราช 2554 และมีการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คร้ังแรกในปีพุทธศักราช 2557 และ

ต่อเนื่องมาถึงคร้ังล่าสุดในปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งเมื่อส ารวจสถิติการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา โดยแยกออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1. การอา่น 2. การเขียน 3. การฟัง การ

ดู และการพูด 4. หลักการใช้ภาษาไทย และ 5. วรรณคดีและวรรณกรรม โดยน าค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยามาเปรียบเทียบในรูปแบบต่าง ๆ 3 ประการ จะพบรายละเอียดดังนี้ ประการท่ี 1 เมื่อน าค่าเฉลี่ย

คะแนนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามาเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของสังกัดโรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยในปี 

2557 สาระการอ่านมีค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสังกัดโรงเรียน แต่ในสาระการเขียน สาระการฟัง การดู 

และการพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรมยังมีค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

คะแนนของสังกัดโรงเรียนอยู่ โดยเฉพาะสาระวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของ

สังกัดโรงเรียนค่อนข้างมาก ต่อมาในปี 2558 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของสาระการอ่าน สาระการฟัง การดู และการพูด 

สาระหลักการใช้ภาษาไทย และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสังกัดโรงเรียน

ท้ังหมด เหลือเพียงสาระการเขียนท่ียังมคีะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนของสังกัดโรงเรียน ส่วนในปี 2559 – 2561 พบว่า

คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสังกัดโรงเรียนท้ังหมด ประการท่ี 2 เมื่อน าเมื่อน าค่าเฉลี่ยคะแนนของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามาเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังประเทศ พบว่าในปี 2557 คะแนนเฉลี่ย

ในสาระการอา่น สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด และสาระหลักการใชภ้าษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังประเทศท้ังหมด มีเพียงสาระวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าคะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนท้ังประเทศ ส่วนในปี 2558 - 2561 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกสาระนั้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ

นักเรียนท้ังประเทศท้ังหมด และประการท่ี 3 เมื่อน าค่าเฉลี่ยคะแนนของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยาแตล่ะสาระ

ในแต่ละปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 – 2561 มาเปรียบเทียบกันเพื่อดูพัฒนาการของคะแนนจะพบว่า สาระการอ่าน

และสาระการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นในทุกปี สาระการฟัง การดู และการพูด มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี 

2558 และ 2559 แต่ต่ าลงในปี 2560 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2561 สาระหลักการใชภ้าษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ในปี 2558 และ 2559 แต่ต่ าลงใน 2560 และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังในปี 2561 เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 

2559 และสาระวรรณคดีมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงขึ้นในปี 2558 แต่ต่ าลงในปี 2559 และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังในปี 2560 และ 2561 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561, สื่อออนไลน์) หากมองภาพรวมของข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามีพัฒนาการการท าคะแนน O-NET ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองลึกลง

รายละเอยีดจะพบวา่มีคะแนนบางสาระในบางปท่ีีมีคะแนนต่ าลงและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีดขีึน้ 
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จากข้อมูลข้างต้นท่ีได้หยิบยกมาท าให้เห็นถึงภาพรวมของผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ท่ี

เพิ่มขึน้ทุกปี จึงท าผู้วจิัยมีความสนใจท่ีวเิคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาจัดท าคลังข้อสอบตลอดจนหาแนวทางพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้เพิ่มขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ O-NET รายวชิาภาษาไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 3 ในการทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน   

2. เพื่อวเิคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน    

3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน      

นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักเรียน    หมายถงึ นักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย   หมายถงึ ข้อสอบรายวชิาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในการทดสอบ    

                                               ทางการศกึษาระดับชาต ิขั้นพื้นฐาน  

 แบบวเิคราะห์ขอ้สอบ หมายถงึ แบบวเิคราะห์ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้สอบO-NET ภาษาไทย 

 ผลสัมฤทธ์ิ  หมายถงึ ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ O-NET ภาษาไทย ของนักเรียน 

                                                           ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

 สาระ   หมายถงึ สาระการเรียนรู้แกนกลาง จากหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 

                                                           ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ย้อนหลัง 5 ปี 

ดังนี้  

1.1 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2557 

1.2 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2558 

1.3 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2559 

1.4 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2560 

1.5 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2561 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

2.1  แบบวเิคราะห์ขอ้สอบ          

2.2 แบบประเมินคุณภาพแบบวเิคราะห์ขอ้สอบ   
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3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 การสร้างแบบวเิคราะห์ขอ้สอบ      

 3.1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวิเคราะห์และข้อมูลหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 3.1.2 สร้างแบบวิเคราะห์กลุ่มข้อสอบให้สอดคล้องกับข้อมูลสาระมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา

ภาษาไทยท่ีปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้วิจัยก าหนดหมวดหมู่ของสาระ

การเรียนรู้แกนกลาง และตัวช้ีวัด ด้วยตัวอักษรยอ่ ดังตอ่ไปน้ี  

R   คือ สาระท่ี 1 การอา่น (Reading) 

R1  คือ กลุ่มข้อสอบ  การอา่นเก็บรายละเอยีด สรุปใจความส าคัญ 

R2 คือ กลุ่มข้อสอบ การอ่านตีความ 

R3 คือ กลุ่มข้อสอบ  การอา่นเพื่อหาความสอดคล้อง หรอื ขัดแย้ง 

R4 คือ กลุ่มข้อสอบ การอ่านเพื่อวิเคราะห์คุณค่า หรือ ข้อคดิ 

R5 คือ กลุ่มข้อสอบ การอ่านเพื่อหาจุดประสงค์ในการแตง่ 

R6 คือ กลุ่มข้อสอบ การอ่านเพื่อแยกข้อคดิเห็นและข้อเท็จจริง 

R7 คือ กลุ่มข้อสอบ การแบ่งวรรคข้อความท่ีอ่าน 

R8 คือ กลุ่มขอ้สอบ การอ่านเพื่อวิเคราะห์น้ าเสียงของกว ี 

W  คือ สาระท่ี 2 การเขียน (Writing) 

W1 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนย่อความ หรือ สรุปความ 

W2 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนจดหมาย 

W3 คือ กลุ่มข้อสอบ การต้ังช่ือหัวขอ้ในการเขียน 

W4 คือ กลุ่มข้อสอบ การล าดับเนื้อเร่ืองของงานเขียน 

W5 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนรายงาน 

W6 คือ กลุ่มข้อสอบ กลวธีิในการเขียน 

W7 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนเพื่อแสดงทัศนะ 

W8 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนแนะน า 

W9 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนค าขวัญ 

W10 คือ กลุ่มข้อสอบ การเขียนเรียงความ 

LVS คือ สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด ( Listening Viewing and  speaking )  

LVS1 คือ กลุ่มข้อสอบ การใชทั้กษะการฟัง การดู การพูด อยา่งเหมาะสม 

LVS2 คือ กลุ่มข้อสอบ การพูดโน้มน้าว 

LVS3 คือ กลุ่มข้อสอบ การดูรูปภาพเพื่อหาวัตถุประสงค์และสรุปข้อมูล 

LVS4 คือ กลุ่มข้อสอบ การพูดอภิปราย 

LVS5 คือ กลุ่มข้อสอบ การโต้วาท ี

LVS6 คือ กลุ่มข้อสอบ ข้อบกพร่องในการพูด 

LVS7 คือ กลุ่มข้อสอบ การพูดแสดงความคดิเห็น 

LVS8 คือ กลุ่มข้อสอบ ข้อคดิจากการฟัง 
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LVS9 คือ กลุ่มข้อสอบ การพูดในโอกาสตา่ง ๆ 

TLU คือ สาระท่ี 4 หลักการใชภ้าษาไทย (Thai language usage) 

TLU1 คือ กลุ่มข้อสอบ ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 

TLU2 คือ กลุ่มข้อสอบ ระดับภาษา 

TLU3 คือ กลุ่มข้อสอบ ประโยค 

TLU4 คือ กลุ่มข้อสอบ การสร้างค า 

TLU5 คือ กลุ่มข้อสอบ ส านวน สุภาษติ 

TLU6 คือ กลุ่มข้อสอบ ค า กลุ่มค า ชนดิของค า และความหมาย 

TLU7 คือ กลุ่มข้อสอบ ลักษณะค าประพันธ์ 

TLU8 คือ กลุ่มขอ้สอบ ค าราชาศัพท์ 

TLU9 คือ กลุ่มข้อสอบ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา  

L คือ สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม (literature) 

L1 คือ กลุ่มขอ้สอบ คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 

L2 คือ กลุ่มข้อสอบ การถอดความ การตีความวรรณคดีและวรรณกรรม 

L3 คือ กลุ่มข้อสอบ การเชื่อมโยงเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม 

L4 คือ กลุ่มข้อสอบ จุดมุง่หมายในการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม 

                          3.1.3 น าแบบวิเคราะห์ข้อสอบ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้อง

และความถูกตอ้งด้านภาษา 

3.1.4  บันทึกผลการพจิารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน แตล่ะคนในแตล่ะข้อ 

3.1.5  น าแบบวิเคราะห์ข้อสอบท่ีผ่านการประเมินความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุง

แก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 

3.1.6 น าแบบวเิคราะห์ขอ้สอบท่ีปรับปรุงแล้ว ไปท าการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET ภาษาไทย ท่ีเป็น

กลุ่มตัวอยา่ง   

3.1.7 น าผลคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) และแปรค่า  

 

3.2 แบบประเมินคุณภาพแบบวเิคราะห์ขอ้สอบส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

3.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

3.2.2  วิเคราะห์จุดประสงค์ของแบบวเิคราะห์ขอ้สอบ  

3.2.3  สร้างแบบประเมนิ 1 ชุด คือ แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความ

เหมาะสมทางภาษา ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยใชด้ัชนคีวามสอดคล้อง  

3.2.4 น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแบบวิเคราะห์ข้อสอบในการวเิคราะห์

ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวเิคราะห์ขอ้สอบโดยใชด้ัชนคีวามสอดคล้อง (IOC)   

3.2.5 น าผลจากการประเมนิมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์การประเมนิคุณภาพของแบบ

วเิคราะห์ขอ้สอบ ผู้วิจัยได้คัดเลอืกหัวข้อการวเิคราะห์ท่ีมีคา่ดัชนคีวามสอดคล้องตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 

3.2.6 น าแบบประเมินคุณภาพแบบวิเคราะห์ข้อสอบ ท่ีประเมินคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปจัดพมิพฉ์บับสมบูรณ์  
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4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 ท าการวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 250 ข้อ 

4.2 น าผลการวเิคราะห์มาจัดหมวดหมูต่ามแบบวเิคราะห์ขอ้สอบ  

4.3 รวบรวมและจัดท าคลังข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

4.4 น าเสนอผลการวเิคราะห์ในท่ีประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนสาธิตฯ  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 จัดท าคลังข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  5 สาระ ได้แก่ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู และการพูด สาระหลักการใช้

ภาษาไทย สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

5.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage)    

5.3 จัดกลุ่มโจทยข์้อสอบท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและจัดท าคลังข้อสอบ 

6. สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ค่าร้อยละ    

 

 เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน คะแนนท่ีได้ 

   N แทน คะแนนเต็ม 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนคีวามสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

         N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผล

การศึกษาตามตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ O-NET รายวชิาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  ในการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าคลังข้อสอบจ านวน 250 ข้อ สามารถแยกตามสาระ ตามรายะ

เอยีด ดังนี ้

คลังข้อสอบ สาระ ท่ี 1 การอา่น (Reading) จ านวน 66 ข้อ   แยกกลุ่มข้อสอบได้ดังนี้  

กลุ่ม R1  จัดเก็บข้อสอบได้ 23 ข้อ, กลุ่ม R2 จัดเก็บข้อสอบได้ 8 ข้อ, กลุ่ม R3 จัดเก็บข้อสอบได้ 9 ข้อ, กลุ่ม R4  

จัดเก็บข้อสอบได้ 8  ข้อ, กลุ่ม R5 จัดเก็บข้อสอบได้ 7 ข้อ, กลุ่ม R6  จัดเก็บข้อสอบได้ 8 ข้อ, กลุ่ม R7 จัดเก็บข้อสอบ

ได้ 2 ข้อ และ กลุ่ม R8 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ 
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คลังข้อสอบ สาระ ท่ี 2 การเขียน (Writing) จ านวน 36 ข้อ แยกกลุ่มขอ้สอบได้ดังนี ้

กลุ่ม W1 จัดเก็บข้อสอบได้  8  ข้อ, กลุ่ม W2 จัดเก็บข้อสอบได้  5  ข้อ, กลุ่ม W3 จัดเก็บข้อสอบได้  5  ข้อ, 

กลุ่ม W4 จัดเก็บข้อสอบได้  5  ข้อ, กลุ่ม W5 จัดเก็บข้อสอบได้  3 ข้อ, กลุ่ม W6 จัดเก็บข้อสอบได้  3  ข้อ, 

กลุ่ม W7 จัดเก็บข้อสอบได้  3  ข้อ, กลุ่ม W8 จัดเก็บข้อสอบได้  2 ข้อ, กลุ่ม W9 จัดเก็บข้อสอบได้  1  ข้อ และ กลุ่ม 

W10 จัดเก็บข้อสอบได้  1  ข้อ  

คลังข้อสอบ สาระ ท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด ( Listening, watching and speaking ) จ านวน  27  ข้อ 

แยกกลุ่มข้อสอบได้ดังนี ้

กลุ่ม LVS1 จัดเก็บขอ้สอบได้ 11 ข้อ, กลุ่ม LVS2 จัดเก็บขอ้สอบได้ 7 ข้อ, กลุ่ม LVS3 จัดเก็บขอ้สอบได้ 2 ข้อ 

กลุ่ม LVS4 จัดเก็บข้อสอบได้ 2 ข้อ, กลุ่ม LVS5 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ, กลุ่ม LVS6 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ, กลุ่ม 

LVS7 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ, กลุ่ม LVS8 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ และ กลุ่ม LVS9 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ 

คลังข้อสอบ สาระ ท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย (Thai language usage) จ านวน  87  ข้อ แยกกลุ่มข้อสอบได้

ดังนี้ 

กลุ่ม TLU1 จัดเก็บข้อสอบได้ 17 ข้อ, กลุ่ม TLU2 จัดเก็บข้อสอบได้ 15 ข้อ, กลุ่ม TLU3 จัดเก็บข้อสอบได้  

14  ข้อ, กลุ่ม TLU4 จัดเก็บข้อสอบได้ 11 ข้อ, กลุ่ม TLU5 จัดเก็บข้อสอบได้ 9 ข้อ, กลุ่ม TLU6 จัดเก็บข้อสอบได้ 8 ข้อ, 

กลุ่ม TLU7 จัดเก็บข้อสอบได้ 7 ข้อ, กลุ่ม TLU8 จัดเก็บข้อสอบได้ 5 ข้อ และกลุ่ม TLU9 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ 

คลังข้อสอบ สาระ ท่ี 5 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม (literature) จ านวน  34  ข้อ แยกกลุ่มขอ้สอบได้ดังนี้ 

กลุ่ม L1 คือ จัดเก็บข้อสอบได้ 21 ข้อ, กลุ่ม L2 จัดเก็บขอ้สอบได้ 8 ข้อ, กลุ่ม L3 จัดเก็บข้อสอบได้ 4 ข้อและ 

กลุ่ม L4 จัดเก็บข้อสอบได้ 1 ข้อ 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน   
 

สาระ ที่ 1 การอา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมคิ่าเฉลี่ย 5 ปีของกลุ่มขอ้สอบสาระการอ่าน 
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จากรูปภาพแผนภูมิท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อสอบในสาระการอ่าน ตั้งแต่ปี 2557-2561 สามารถจัด

กลุ่มข้อสอบ O-NET ออกมาได้ 8 กลุ่ม พบว่ากลุ่มข้อสอบท่ีพบมากท่ีสุดคือกลุ่ม R1 การอ่านเก็บรายละเอียด สรุป

ใจความส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 35 ของกลุ่มข้อสอบสาระการอ่านท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มข้อสอบในกลุ่ม R3 

การอา่นเพื่อหาความสอดคล้อง หรือ ขัดแยง้ คิดเป็นร้อยละ 14 ของกลุม่ขอ้สอบสาระการอา่นท่ีพบท้ังหมด รองลงมา

เป็นกลุ่มข้อสอบกลุ่ม R2 การอ่านตีความ, R4 การอ่านเพื่อวิเคราะห์คุณค่า หรือ ข้อคิด และ R6 การอ่านเพื่อแยก

ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง โดยปรากฏจ านวนข้อสอบเท่ากันท้ัง 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 12 ของกลุ่มข้อสอบสาระการ

อ่านท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มข้อสอบกลุ่ม R5 การอ่านเพื่อหาจุดประสงค์ในการแต่ง คิดเป็นร้อยละ 11 ของ

กลุ่มข้อสอบสาระการอา่นท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มข้อสอบกลุ่ม R7 การอ่านแบ่งวรรค พบเพยีงร้อยละ 3 ของ

กลุ่มข้อสอบสาระการอา่นท่ีพบท้ังหมด และสุดท้ายกลุ่มท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ข้อสอบกลุ่ม R8 อา่นวเิคราะห์น้ าเสียงของ

กวีซึ่งพบเพยีงร้อยละ 1 ของกลุม่ขอ้สอบสาระการอ่านท่ีพบท้ังหมด 
 

สาระ ที่ 2 การเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมคิ่าเฉลี่ย 5 ปีของกลุ่มขอ้สอบสาระการเขียน 
 

จากรูปภาพแผนภูมิท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อสอบในสาระการอ่าน ตั้งแต่ปี 2557-2561 สามารถจัด

กลุ่มข้อสอบ O-NET ออกมาได้ 10 กลุ่ม พบว่ากลุ่มข้อสอบท่ีพบมากท่ีสุดคือ W1 การเขียนย่อความหรือสรุปความ 

คิดเป็นร้อยละ 22 จากกลุ่มขอ้สอบการอ่านท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มข้อสอบกลุ่ม W2  การเขียนจดหมาย, W3 

การตั้งชื่อหัวข้อในการเขียน และ W4 การการล าดับเนื้อเร่ืองของงานเขียน โดยท้ัง 3 กลุ่มปรากฏจ านวนข้อสอบ

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของกลุ่มข้อสอบการอ่านท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็น ข้อสอบกลุ่ม W5 การเขียนรายงาน, 

W6 กลวธีิในการเขียน และ W7 การเขียนเพื่อแสดงทัศนะ โดยท้ัง 3 กลุ่มปรากฏจ านวนข้อสอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

8 ของกลุ่มข้อสอบการอ่านท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม W8 การเขียนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 6 ของกลุ่ม

ข้อสอบการอ่านท่ีพบท้ังหมด และสุดท้ายกลุ่มท่ีพบน้อยท่ีสุดก็คือกลุ่ม W9 การเขียนค าขวัญ และ W10 การเขียน

เรียงความ โดยท้ัง 2 กลุ่มปรากฏจ านวนขอ้สอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3 ของกลุม่ขอ้สอบการอา่นท่ีพบท้ังหมด 
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สาระ ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมิค่าเฉลี่ย 5 ปีของกลุ่มขอ้สอบสาระการฟัง การดู และการพูด 
 

จากรูปภาพแผนภูมิท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อสอบในสาระการฟัง การดู และการพูด ตั้งแต่ปี 2557-

2561 สามารถจัดกลุ่มข้อสอบ O-NET ออกมาได้ 9 กลุ่ม พบวา่กลุ่มข้อสอบที่พบมากท่ีสุดคือ LVS1 การใชทั้กษะการ

ฟังการดูและการพูดอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 41 จากกลุ่มข้อสอบการการฟัง การดู และการพูดท่ีพบท้ังหมด 

รองลงมาเป็นกลุ่มขอ้สอบกลุ่ม LVS2 การพูดโนม้นา้ว คิดเป็นร้อยละ 26 ของกลุ่มข้อสอบการฟัง การดู และการพูดท่ี

พบท้ังหมด รองลงมาเป็น ข้อสอบกลุ่ม LVS3 การดูรูปภาพเพื่อหาวัตถุประสงค์และสรุปข้อมูล และ LVS4 การพูด

อภิปราย โดยท้ัง 2 กลุ่มปรากฏจ านวนข้อสอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7 ของกลุ่มข้อสอบการฟัง การดู และการพูดท่ี

พบท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม LVS6 ข้อบกพร่องในการพูด, LVS7 การพูดแสดงความคิดเห็น, LVS8 ข้อคิด

จากการฟัง และ LVS9 การพูดโอกาสต่าง ๆ โดยท้ัง 4 กลุ่มปรากฏจ านวนข้อสอบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 4 ของกลุ่ม

ข้อสอบการฟัง การดู และการพูดท่ีพบท้ังหมด และสุดท้ายกลุ่มท่ีพบน้อยท่ีสุดก็คือกลุ่ม LVS5 การโต้วาที คิดเป็น 

ร้อยละ 3 ของกลุม่ขอ้สอบการฟัง การดู และการพูดท่ีพบท้ังหมด 
 

สาระ ที่ 4 หลักการใชภ้าษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมคิ่าเฉลี่ย 5 ปีของกลุ่มขอ้สอบสาระหลักการใชภ้าษาไทย 
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จากรูปภาพแผนภูมิท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อสอบในสาระหลักการใช้ภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2557-2561 

สามารถจัดกลุ่มข้อสอบ O-NET ออกมาได้ 9 กลุ่ม พบว่ากลุ่มข้อสอบท่ีพบมากท่ีสุดคือ TLU1 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 20 จากกลุ่มขอ้สอบหลักการใชภ้าษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นกลุ่มข้อสอบกลุ่ม TLU2 

ระดับภาษา คิดเป็นร้อยละ 17 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็น ข้อสอบกลุ่ม TLU3 

ประโยค คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม TLU4 การสร้าง

ค า คิดเป็นร้อยละ 13 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม TLU5 ส านาน 

สุภาษิต คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม TLU6 ค า 

กลุ่มค า ชนิดของค า และความหมาย คิดเป็นร้อยละ 9 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด รองลงมา

เป็นข้อสอบกลุ่ม TLU7 ลักษณะค าประพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 8 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด 

รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม TLU8 ค าราชาศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 6 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด 

และสุดท้ายกลุ่มท่ีพบน้อยท่ีสุดก็คือ TLU9 การเปลี่ยนแปลงทางภาษา คิดเป็นร้อยละ 1 ของกลุ่มข้อสอบหลักการใช้

ภาษาไทยท่ีพบท้ังหมด 
 

สาระ ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภูมิค่าเฉลี่ย 5 ปีของกลุ่มขอ้สอบสาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
 

จากรูปภาพแผนภูมิท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อสอบในสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ตั้งแต่ปี 2557-

2561 สามารถจัดกลุ่มข้อสอบ O-NET ออกมาได้ 4 กลุ่ม พบว่ากลุ่มข้อสอบท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลุ่ม L1 คุณค่าของ

วรรณคดีและวรรณกรรม คิดเป็นร้อยละ 62 ของกลุ่มข้อสอบของวรรณคดีและวรรณกรรมท้ังหมด รองลงมาเป็น

ข้อสอบกลุ่ม L2 การถอดความ การตีความวรรณคดีและวรรณกรรม คิดเป็นร้อยละ 23 ของข้อสอบของวรรณคดี

และวรรณกรรมท้ังหมด รองลงมาเป็นข้อสอบกลุ่ม L3 การเชื่อมโยงเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 12 ของกลุ่มขอ้สอบของวรรณคดีและวรรณกรรมท้ังหมด และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มท่ีพบนอ้ยท่ีสุดก็คือ L4 จุดมุ่งหมาย

ในการแต่งวรรณคดีและวรรณกรรม คิดเป็นร้อยละ 3 จากกลุ่มข้อสอบของวรรณคดีและวรรณกรรมท้ังหมด 
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-Proceeding- 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้น าผลจากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 เข้าร่วมประชุมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ในการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ได้ขอ้สรุปดังตอ่ไปน้ี  

1. การพัฒนาข้อสอบในคลังเพื่อใชท้บทวนให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-NET   

กล่าวคือ คลังข้อสอบท่ีได้รวบรวมจ านวน 250 ข้อ ให้ตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อท าการพัฒนาข้อสอบโดยอิงเนื้อหาและรูปแบบตามผลการวิจัยมาช่วยในการ

จัดท าข้อสอบชุดใหม่เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการ

ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ตอ่ไป  

2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ  

การบูรณาการข้อสอบในคลังข้อสอบ O-NET ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยการ

วางแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อใช้ทบทวนให้กับนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียน

ปกติและกลุ่มนักเรียนพิเศษ โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนนี้ต้องใช้แบบทดสอบวัดเพื่อท าการแบ่งกลุ่มนักเรียนดังกล่าว 

อันจะท าให้เกิดการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสัมฤทธ์ิผล  

3. จัดท าแบบทบทวนขอ้สอบ O-NET ในรูปแบบออนไลน์  

การจัดท าแบบทบทวนข้อสอบ  O-NET ในรูปแบบออนไลน์ นั้นจะสามารถให้นักเรียนได้เข้าไปอ่าน ทบทวน

ตลอดจนเลือกท าข้อสอบ O-NET แบบออนไลน์ได้ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะต้องจัดอยู่ในรูปแบบ CAI หรือแบบเรียน

ส าเร็จรูปออนไลน ์ท าให้ผู้สอนประหยัดเวลาและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลาโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ในการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน โดย ศึกษาจากข้อสอบยอ้นหลัง 5 ปี ได้แก่ 

1. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2557 

2. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2558 

3. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2559 

4. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2560 

5. ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ประจ าปกีารศึกษา 2561 
 

สามารถสรุปผลการวจิัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ตามล าดับของวัตถุประสงค์ ดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ท าให้ได้คลังข้อสอบ O-NET โดยมีข้อสอบ

จ านวน 250 ข้อ ซึ่งได้แบ่งตามสาระ 5 สาระ ในการจัดท าคลังข้อสอบนี้ท าให้พบถึงข้อสังเกตท่ีน่าสนใจในรูปแบบของ

ข้อสอบในกลุ่มข้อสอบแตล่ะสาระ มีประเด็นท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้  

สาระ ที่ 1 การอา่น เมื่อเทียบรายละเอยีดของข้อสอบในกลุ่มแตล่ะปพีบข้อสอบท่ีมีค าถามในลักษณะเดียวกัน

มเีพยีงแค่ตัวอยา่งหรือเนื้อเร่ืองท่ีให้อ่านเพื่อตอบค าถามท่ีแตกตา่งกัน ตลอดจนพบพัฒนาการของข้อสอบอย่างเห็นได้
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ชัดคือ เนื้อเร่ืองท่ีน ามาให้อ่านจะมีขนาดสั้นลงในแต่ละปีและพบว่ามีการลดขนาดของจ านวนข้อค าถามเมื่อตอบ

ค าถามจากเนือ้เร่ืองนัน้ ๆ ลง 

สาระ ที่ 2 การเขียน พบข้อสอบเกี่ยวกับลักษณะงานเขียนประเภทตา่ง ๆ ที่น ามาออกข้อสอบปีละ 1 ประเภท

โดยไม่ซ้ ากัน 

สาระ ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด พบลักษณะข้อสอบท่ีเป็นข้อสอบแบบบูรณาการกับสาระอื่น ๆ อีก  

4 สาระ และลักษณะค าถามส่วนใหญ่จะเป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบว่าเมื่อพบสื่อประเภทข้อมูลรูปภาพ แผนผังจะตอบ

ค าถามจากสื่อนัน้อยา่งไร ส่วนการพูดนัน้ก็มีขอ้สอบประเภทเร่ืองการพูดท่ัวไปตลอดจนมารยาทในการฟัง การดู การพูด   

สาระ ท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย พบลักษณะข้อสอบท่ีเน้นภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมากท่ีสุด  

พบข้อสอบ 1 ข้อท่ีต้องการค าตอบ 2 ค าตอบ  

สาระ ท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม พบลักษณะข้อสอบท่ีถามถึงคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมมาก

ท่ีสุด และประเด็นส าคัญในสาระ นี้จะมีข้อสอบท่ีน าไปบูรณาการกับสาระ อื่น ๆ เพราะส่วนใหญ่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการยกตัวอยา่งในค าถามของข้อสอบแตล่ะสาระ  

ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อสอบนี้ท าให้เห็นถึงการบูรณาการของภาษาไทยข้ามสาระ เพราะมีข้อสอบท่ีผู้เรียน

จะตอ้งใชค้วามรู้ในสาระ ต่าง ๆ เขา้มาบูรณาการเพื่อหาค าตอบ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วจิารณ ์อยา่งมี

เหตุผล การประเมินค่า ตลอดจนน าไปใช้ ซึ่งสอดคลองกับจุดประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

ท่ีว่าเมื่อนักเรียนจบชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 แล้ว จะต้องมีทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า และน าไปใช ้ท่ีปรากฏ

อยู่ในทุกสาระ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 5 ) และผู้วิจัยยังหวังว่าการ

จัดท าคลังข้อสอบนีจ้ะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคลังข้อสอบท่ีสามารถชว่ยในการพัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ดังนักวิจัยทางการศึกษาอีกหลายท่านท่ีได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าคลัง

ข้อสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีาระสนเทศเข้ามาชว่ย เช่น ด ารง  สุพล (2554, หน้า 6) ที่ได้

วิจัยเร่ือง ระบบคลังข้อสอบออนไลน์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บ 

วิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้อย่างเหมาะสม และ วีระยุทธ  ธาน ี

(2546, หน้า 7) ท่ีได้พัฒนาคลังข้อสอบในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งมีผลปรากฎว่าโปรแกรมระบบคลังข้อสอบท่ี

พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการใช้ในโรงเรียนได้จริง โดยในด้านคู่มือการใช้โปรแกรมด้านการท างานของโปรแกรม 

และการบริหารจัดการของโปรแกรมระบบคลังข้อสอบมคีวามเหมาะสมมากที่จะน าไปใชง้าน  

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน   

การวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ในวัตถุประสงค์ข้อนี้มเีป้าหมายเพยีงแค่หาจ านวนค่าเฉลี่ยของการออกข้อสอบ 

O-NET ในระยะเวลา 5 ปี (2557-2561) ผู้วิจัยไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเร่ือง คุณภาพของข้อสอบ ความเท่ียง 

ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ฯลฯ ผลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 พบวา่ ค่าเฉลี่ยของการออกข้อสอบ O-NET ในแต่ละ

สาระ โดยเรียงจากมากไปนอ้ย ดังนี ้ 

1. สาระ ที่ 4 การใชภ้าษาไทย มขีอ้สอบจ านวนร้อยละ 35  

2. สาระ ที่ 1 การอา่น มีข้อสอบจ านวนร้อยละ 26 

3. สาระ ที่ 2 การเขียน มีขอ้สอบจ านวนร้อยละ 14 

4. สาระ ที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มีขอ้สอบจ านวนร้อยละ 14 

5. สาระ ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มีขอ้สอบร้อยละ 11  
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จากข้อมูลพบว่า สาระ ท่ี 4 การใช้ภาษาไทย มีข้อสอบจ านวนร้อยละ 35 มีจ านวนมากท่ีสุด เนื่องจาก

รายละเอียดตัวชี้วัดของสาระนี้มีจ านวนมากถ้าเทียบกับรายละเอียดของสาระ อื่น ๆ ท้ังหมด อีกท้ังหากพิจารณาให้    

ถี่ถ้วนท าให้พบข้อสังเกตว่า การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดนั้น เป็นทักษะท่ีสามารถแสดงออกให้เห็น

เป็นรูปธรรมในการวัดผลได้ ส่วนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ก็สามารถบูรณาการเข้าได้ร่วมทุกกับทักษะ ฉะนั้น

รูปแบบการวัดผลจึงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝนทักษะโดยไม่ใช้ข้อเป็นแบบวัดได้มากกว่า ส่วนสาระ              

หลักการใช้ภาษาไทยนั้นมีเนื้อหาว่าด้วยทฤษฎี หลักภาษา โครงสร้างภาษา รูปแบบฉันทลักษณ์ ภาษาต่างประเทศ 

ฯลฯ จึงท าให้การวัดผลการเรียนรู้อยูใ่นรูปแบบของขอ้สอบชนิดขอ้เขียนหรือหรือตัวเลอืกมากกว่าสาระอื่น ๆ  

 ท้ังนี้ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างข้อสอบ 

O-NET รายวิชาภาษาไทย ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใด ๆ ท่ีท าในลักษณะนี้ จึงไม่สามารถหาผลเทียบเคียงจากงานวิจัย

ชิ้นอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นงานบุกเบิกแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ

ดังกล่าว  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3      ใน

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน  

ข้อสรุปท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนสาธิตฯ มี 3 ข้อ คือ 1.การพัฒนาข้อสอบในคลังข้อสอบโดยอิงเนื้อหา

และรูปแบบตามผลการวจิัย เพื่อใชท้บทวนให้กับนักเรียนก่อนสอบ O-NET 2.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อทบทวน

นักเรียนก่อนสอบ O-NET อยา่งเป็นระบบโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ เพื่อจัดรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสัมฤทธ์ิผล 3. จัดท าแบบทบทวน O-NET ออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งแนวทางท้ัง 3 ข้อ

นี้ต้องอาศัยการท างานร่วมกันในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการสอบ O-NET ต่อไป การวางแผนนั้น

จะต้องท าอย่างมีระบบ รัดกุม และมีความต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงคิดว่าจะใช้ขั้นตอน PDCA ในการบริหารจัดการระบบ    

ต่าง ๆ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจัดการรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อท าให้เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยท่ีจะยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนัน้ประสบผลส าเร็จ ดังท่ี กนิษฐา ทา่กระเบา (2546) ได้ใช้ระบบ 

PDCA  ในการปฎิรูปกระบวนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพึงพอใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะ

ใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม ที่ส่งเสริมผู้เรียนท้ังเด็กอ่อนเเละเด็กเก่ง โดยสอนซ่อมคือการสอนช่วยเหลือนักเรียนท่ี

เรียนอ่อนหรือเรียนช้ากว่าปกตท่ีิมีปัญหา และสอนเสริมให้กับนักเรียนท่ีเรียนเก่งให้เรียนเก่งได้มากยิ่งขึ้น โดยใชว้ธีิการ

สอนท่ีแตกต่างกว่าปกติ้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2557, หน้า 6-7) ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิตามขั้นตอน

ดังตอ่ไปนี ้ 

1. พัฒนาข้อสอบในคลังขอ้สอบท่ีเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  

2. ใช้ข้อสอบท่ีพัฒนาจากคลังข้อสอบในการ Pre-Test เพื่อแยกนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสอนซ่อม และ

กลุ่มสอนเสริม  

3. วางแผนการสอนและจัดตารางสอนซ่อมและสอนเสริมโดยใช้กระบวนการ PDCA และใช้ชุดความรู้ท่ีได้

จากการวเิคราะห์ขอ้สอบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 มาเป็นตัวช่วยในการสอน 

4. ใชข้้อสอบท่ีพัฒนาจากคลังข้อสอบในการ Post-Test ดูพัฒนาการของนักเรียน 

5. รอผลการสอบ O-NET ในปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในการสอบ O-NET 

ครัง้นี้  

6. วเิคราะห์ สรุป อภปิรายผล หลังใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดังกลา่ว   
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การพัฒนานักเรียนนัน้เป็นหน้าท่ีหลักของครูผู้สอนเสมอถึงเเมว้า่ในการพัฒนานักเรียนนัน้จะใชเ้วลามากหรือ

ใชเ้วลานอ้ยท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของนักเรียนด้วยวา่มปัีจจัยอะไรท่ีเป็นตัวขัดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน งานวิจัยเร่ืองนี้เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการจัดท าคลังข้อสอบที่พร้อมจะพัฒนากับแนวทางการพัฒนาผลผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET 

ผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยาได้ไมม่ากก็นอ้ย  

ข้อเสนอแนะ 

1. การวจิัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET ในรายวชิาอ่ืน ๆ   

2. กระบวนการในการวิเคราะห์สามารถน ามาวเิคราะห์ขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาไทย ในระดับอ่ืน ๆ   
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีให้ความร่วมมือในประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อหา

แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ในการสอบ O-NET รายวชิาภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีท่ี 3   
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์  

A Relationship between Admission Programs and Learning Achievement of 

Liberal Arts Undergraduates  
 

ปวลี ดวงดี1* 

Pawalee Duangdee1*  
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์ กลุ่มเปา้หมายกลุ่มตัวอยา่งคือ นิสติสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัสนิสิต 56 รวมท้ังหมด 172 คน แล้วน ามา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation) 

ความแตกตา่งของตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ผลการศึกษา

พบว่าประเภทโครงการรับเข้าศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162  ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามแม้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์จะแสดงว่าไม่สัมพันธ์กัน แต่เมื่อเรียงล าดับเกรดเฉลี่ยพบว่านิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการระบบกลาง

(Admissions) มีผลการเรียนเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมาคือ นิสิตท่ีรับเข้าศึกษาโดยโครงการโควตา

ท่ัวประเทศ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และน้อยท่ีสุดคือ นิสิตท่ีรับเข้าศึกษาต่อโดยโครงการนักเรียนเรียนดโีดยมีผล

การเรียนเฉลี่ย 2.54 ผลการวจิัยถูกน าไปใชใ้นกระบวนการรับเข้าโดยพจิารณาให้จ านวนท่ีน่ังในการสอบคัดเลอืกทุก ๆ 

โครงการเท่ากัน และเพื่อสร้างแนวทางเพิ่มจ านวนนิสิตในสถานการณ์ท่ีจ านวนเยาวชนท่ีศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมี

จ านวนลดลง  
 

ค าส าคัญ:   ความสัมพันธ์, โครงการรับเข้า, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                                           
1 งานบรกิารการศึกษา คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
1 Education Services, School of Liberal Arts, University of Phayao Phayao Province 56000  
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Abstract  
This study aims to analyze the relationship between the admission programs and the learning 

achievement of undergraduate students of the School of Liberal Arts.  The target samples are 172 students 

(Student Code 56) of the School of Liberal Arts, University of Phayao, who completed a Bachelor's Degree in 

the regular program.  The data was collected in the form of administration recording and was statistically 

analyzed using coefficient correlation to find the differences between variables ( admission programs, e. g. 

Excellent Student Project, Quota Admission Program, etc.) affecting the learning achievement of students. The 

results of the study has pin pointed that the admission programs showed no effect on the student’s learning 

achievement or their grades. It was statistically found thatthey have the correlation coefficient value of 0.162. In 

addition, the results disclosed that the students enrolled by the University Central Admission System (UCAS) had 

the highest average results, with an average of 2.87, followed by students who were admitted by the Quota 

Admission System, with an average grade of 2. 72.  In contrast, it was found that the students who were 

admitted by the Excellent Student Project had the lowest average results with an average grade of 2.54.  
 

Keywords:   Relationship, Admission programs, Learning achievement 
 

บทน า 

การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมต้องการเพิ่มความรู้

ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึงมุ่ง

พัฒนาหลักสูตรใหม ่ๆ อาท ิหลักสูตรท่ีบูรณาการระหว่างสองศาสตร์ขึ้นไป เช่น หลักสูตรท่ีให้ปริญญาบัตร 2 ใบ และ

มกีารพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา  การจัดการศึกษาจึงต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ท่ีมี

การเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันท่ัวโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด าเนินการด้านต่าง ๆ  

ท้ังการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศกึษา 

ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรด้านการสอน หลักสูตร จากสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย อันมีผลท าให้เกิดการเปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการ

จัดการศึกษาท่ีมีความเป็นสากลให้เป็นท่ียอมรับ อีกท้ังการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย 

ได้ส่งผลให้เกิดความตอ้งการการศึกษาที่มคีุณภาพทัดเทียมในระดับสากล 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะเข้า

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้นิสิตท่ีมีคุณสมบัติเหมาะกับสาขาวิชาท่ีจะศึกษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ ศศ.บ. (ภาษาจีน), ศศ.บ. (ภาษาญี่ ปุ่น), ศศ.บ.

(ภาษาไทย), ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) และศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ท้ัง 5 หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรีท้ังหมด 6 โครงการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการรับตรง 10%, โครงการนักเรียน

เรียนดี, โครงการโควตาท่ัวประเทศ, โครงการระบบกลาง (Admissions), โครงการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

(รีรหัส) และโครงการอื่น ๆ  

จากการด าเนนิการคัดเลอืกนักเรียนเข้าศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรีของคณะศลิปศาสตร์ยังไม่มีการศึกษาถึงผล

การด าเนนิโครงการรับเข้าของคณะศิลปศาสตร์ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยท่ีผ่านมา ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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กระบวนการรับนิสิตกับผลการเรียนเฉลี่ย โดยมีผลการวิจัยพบว่า มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และกลุ่มท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น 

ธิติมา พลับพลึงและปิยะพงศ์ พลับพลึง (2553) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

แตกต่างกันของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบรวม ได้แก่ เพศ อายุ การท างานหารายได้ร ะหว่างเรียน การเข้า

ห้องสมุด การท่องเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมย์ การลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาเดียวกัน การถูกอาจารย์ต าหนิขณะ

สอน ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดตารางเรียน การสร้างแรงจูงใจของอาจารย์ รายได้ที่ได้รับจากผู้อุปการะ 

ความถี่ในการเข้าชั้นเรียน จ านวนชั่วโมงท่ีทบทวนก่อนสอบ จ านวนคร้ังในการไปเที่ยวผับ จ านวนคร้ังในการไปดู

ภาพยนตร์ หรือการแสดงดนตรี ในขณะที่ผลการวจิัยของ พเยาว์ ดีใจและคณะ (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนของ

นักศึกษาโควตาและการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกันเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 244 คน ซึ่งยังไม่มีทักษะทางด้านคหกรรมศาสตร์มาก่อน มาได้รับความรู้จากการเรียน

พร้อมกัน จึงมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในทุกๆด้านใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

ภายใต้นักวิจัยท่ีศึกษากลุ่มท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ยังแบ่งผลการวิจัยได้เป็นอีก 2 ผลลัพธ์ คืองานวิจัยท่ีพบว่ากระบวนการรับนักศึกษาไม่มีผลตอ่ผลการเรียนเฉลี่ย เช่น 

วชิรา สุคนธา (2557) หรือ พัชรี น้าวานิช และสัมมนา มูลสาร (มปป.) อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่า กระบวนการรับ

นักศกึษามีผลตอ่ผลการเรียนเฉลี่ย เช่น อรรถกร คุณพันธ์ และคณะ (2552)กล่าวคืองานวิจัยท่ีพบว่ากระบวนการรับ

นักศึกษาไม่มีผลต่อผลการเรียนเฉลี่ย เช่น วชิรา สุคนธา (2557) หรือ พัชรี น้าวานิช และสัมมนา มูลสาร (มปป.)  

อกีงานวิจัยหนึ่งพบวา่ กระบวนการรับนักศกึษามผีลตอ่ผลการเรียนเฉลี่ย เช่น อรรถกร คุณพันธ์ และคณะ (2552) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการเรียนเฉลี่ยโครงการการรับนิสิตเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญา

ตรีจ านวน 6 โครงการ ทางหลักสูตรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ว่าส่งผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยของนิสิตหรือไม่ เพื่อน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตอ่ในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรของคณะศลิปศาสตร์ 

เพื่อหากระบวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาดีขึ้นในหลายๆ ด้าน และเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการรับเข้านิสิตในภาคการศึกษาใหม่ต่อไป อีกท้ังยังเป็นการยืนยันกับผลวิจัยในอดีตท่ีมี

ด้วย 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยสถาบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

พะเยา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องส่วนมากจึงเน้นท่ีบริบทประเทศไทย และแบ่งเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของการ

รับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต และ งานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ 

ดังนี้ 

งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับเข้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 

ในปี 2557 วชิรา สุคนธา (2557) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์

ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทต่าง  ๆ ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประเภททบวงฯ พ้นสถานภาพนักศึกษามากท่ีสุด

ถึงร้อยละ 7 โดยสาเหตุมาจากการลาออกมากที่สุด ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนักศึกษาตั ้งแต่รหัส 41-45  



2759 

 

-Proceeding- 

ทุกประเภท ไม่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.75-3.24 มากที่สุด ยกเว้น

นักศึกษารหัส 45 มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยยู่ระหว่าง 2.00-2.75 มากท่ีสุด เมื่อเทียบเป็นร้อยละทุกประเภท มีค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.25-3.49 และ 3.50 ขึ้นไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ของนักศึกษาทุกรหัส ทุกประเภท ของวิชาบรรยาย วิชาการปฏิบัติการ วิชาคลินิก ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาชีพ ไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นนักศึกษารหัส 45 ที่มาจากทบวงฯ มีผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดีกว่า

นักศึกษาโควตา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีโควตา และโครงการพิเศษมีผลการเรียนหมวด

ศึกษาทั่วไปไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของนักศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเภท

โครงการพิเศษ โควตา และทบวงฯ เทียบเท่ากัน ผลการศึกษาเปรียบเทียบจึงใกล้เคียงกัน แต่นักศึกษาทบวงฯ 

ลาออกมากกว่า 

 เช่นเดียวกับ อรรถกร คุณพันธ์ และคณะ (2552) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอบระบบโควตา กับ ระบบแอดมิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2249-2551 ผลการวิจัย

พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่สอบเข้าในระบบโควตา กับระบบแอดมิชชั่น ปี

การศึกษา 2549-2551 นักศึกษาท่ีสอบเข้าในระบบโควตามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีสอบเข้าใน

ระบบแอดมิชชั่น  

พัชรี น้าวานิช และสัมมนา มูลสาร (มปป.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่รับเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรงกับวิธีเอนทรานซ์ โดยทบวงหมาวิทยาลัย รุ่นปี

การศึกษา 2542-2543 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2542 ท้ังวิธีรับตรง และวิธีเอนทรานซ์ ไม่แตกต่างกัน ท้ังสัดส่วนของผู้ท่ีออกก่อนส าเร็จ

การศึกษา สัดส่วนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดและเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยัง

พบว่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี

การศึกษา 2543 ทั้งวิธีรับตรงและรับโดยวิธีเอนทรานซ์ ไม่มีความแตกต่างกัน เกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ที่ออกก่อน

ส าเร็จการศึกษา แต่กลับพบว่า สัดส่วนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด ร้อยละ 88.1 และ 81.8 ตามล าดับ 

และเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่รับโดยวิธีเอนทรานซ์สูงกว่าของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่รับ

โดยวิธีรับตรง 2.84 และ 2.74 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีสังเกตว่าค่าเฉลี่ยของเกรดท่ีแตกต่างกันนี้มีค่าน้อย

มาก แทบจะไม่มีความหมายในเชิงแสดงความแตกต่างของคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาได้ เมื่อจ าแนกตาม

รายคณะและพบว่ามีเพียบเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับโดยวิธีเอนทรานซ์ รุ่นปีการศึกษา 2543 

จ านวน 2 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริการศาสตร์ เท่านั้นท่ีสูงกว่านักศึกษาที่รับโดยวิธีรับตรง 3.03 

และ 2.93 , 3.15 และ 2.90 ตามล าดับ ส าหรับเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีรับโดยวิธีเอนทรานซ์ของ

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ไม่แตกต่างจากของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ได้รับโดยวิธีรับตรง ซึ่งผลการศึกษานี้มีความแตกต่างจากผลการศึกษาท่ีพบในปีการศึกษา 2542 ท่ี

พบว่าไม่มีคณะใดที่เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับโดยวิธีเอนทรานซ์สูงกว่านักศึกษาที่รับโดยวิธีรับ

ตรง แต่กลับพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของผู้ส าเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่รับโดยวิธีรับตรง สูงกว่าผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่รับโดยวิธีเอนทรานซ์ 3.00 และ 2.75 ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างมากในคณะเกษตรศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ 
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ผลการวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับ พเยาว์ ดีใจและคณะ (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและการสอบคัด เลือกของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า  

การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างน ักศึกษาประเภทโควตาและการสอบคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลปรากฎว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ท่ีระหว่าง  3.01-3.50 

จ านวน 129 คน รองลงมาอยู่ระหว่าง 2.51-3.00 จ านวน 100 คน ทั้งนักศึกษาประเภทโควตาและสอบคัดเลือก

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าให้สรุปผลได้ว่าการเปรียบเทียบของนักศึกษาท้ังสองประเภทไม่

มีความแตกต่างกันทางนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังการเปรียบเทียบในสาขาเดียวกัน และการเปรียบเทียบ

ในภาพรวม 

ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนระหว่างนักศึกษาโควตาและการสอบคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 244 คน ซึ่งยังไม่มีทักษะทางด้านคหกรรมศาสตร์มาก่อน มาได้รับความรู้จากการเรียน

พร้อมกัน จึงมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในทุกๆด้านใกล้เคียงกัน 

งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ 

ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง มีตัวอ ย่างงานวิจัยของ ธิติมา 

พลับพลึง และ ปิยะพงศ์ พลับพลึง (2553) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเข้าเรียน

โดยวิธีโควตา และการสอบคัดเลือกของคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

แต่ถ้าพิจารณาจากประเภทของนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกโดยวิธีโควตา สอบตรง และสอบรวมของทุกสาขาวิชา จะ

พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที ่สอบคัดเลือกโดยวิธีสอบรวม(ผ่านส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา) จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีสอบตรง หรือกล่าวได้ว่านักศึกษาที่สอบ

คัดเลือกโดยวิธีสอบตรงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าท่ีสุด และแตกต่างจากนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบ

รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีแตกต่างกันของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตา ได้แก่ ความ

คิดเห็นที่ว่ารายวิชามีเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน และความถี่เฉลี่ยในการเข้าชั้นเรียน จะมีความสัมพันธ์ใน

ทางบวก  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกันของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบตรง ได้แก่ เพศ 

การทบทวนบทเรียนก่อน การท่องเท่ียวสถานบันเทิงเริงรมย์ การลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาเดียวกัน ความถี่เฉลี่ย

ในการเข้าชั้นเรียน และจ านวนชั่วโมงท่ีทบทวน  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกันของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีสอบรวม ได้แก่ เพศ 

อายุ การท างานหารายได้ระหว่างเรียน การเข้าห้องสมุด การท่องเท่ียวสถานบันเทิงเริงรมย์ การลงทะเบียนเรียน

ซ้ าในวิชาเดียวกัน การถูกอาจารย์ต าหนิขณะสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน การสร้างแรงจูงใจ

ของอาจารย์ รายได้ท่ีได้รับจากผู้อุปการะ ความถี่ในการเข้าชั้นเรียน จ านวนชั่ วโมงท่ีทบทวนก่อนสอบ จ านวนคร้ัง

ในการไปเท่ียวผับ จ านวนคร้ังในการไปดูภาพยนตร์ หรือการแสดงดนตรี  
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ผลลัพธ์ 

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต และ 

งานวิจัยที ่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง  ๆ ยังมีไม่มากนัก ทั้งที ่ข้อมูลประเภทนี ้มี

ความส าคัญต่อการตัดสินใจวางแผนการรับเข้าศึกษาต่อในภาวะที่คนไม่นิยมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดังเช่น

ปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

                     ตัวแปรอสิระ                                                                  

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระ คือ ประเภทโครงการรับเข้าศึกษา เพศ หลักสูตร และตัวแปร

ตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆเหล่านี้ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. เพื่อน าผลท่ีได้จากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ไปใช้ในการตัดสินใจรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรของ 

คณะศลิปศาสตร์ 

2. เพื่อน าผลท่ีได้จากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่งโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต

ระดับ ปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ แผนการถ่ายทอด

เทคโนโลยหีรือผลการวจิัยสูก่ลุ่มเป้าหมาย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้จะวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ รหัสนสิิต 56 จ านวน 172 คน  ซึ่งแยกเป็นหลักสูตร ดังนี ้

1. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 41 คน 

2. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 33 คน 

3. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 30 คน 

4. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จ านวน 6 คน 

5. ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 62 คน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต 

- ประเภทโครงการการรับเข้าศึกษา 

- เพศ 

- หลักสูตร 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งผู้วจิัยได้สร้างขึน้เพื่อใช้

ในการเก็บขอ้มูลเบือ้งตน้ ซึ่งเป็นแบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิสิต โดยประกอบไปด้วย เพศ เกรด

เฉลี่ยสะสม สาขาวชิา ประเภทโครงการการรับเข้าศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกตามปีท่ี

เข้าศึกษา 2556 จากฐานขอ้มูลของงานทะเบียนและประเมินผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จ านวน 

172 คน 

2. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จากฐานข้อมูลของงานทะเบียนและประเมินผล 

มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งแบ่งกลุม่ตามโครงการรับเข้า ดังนี้ 

2.1 โครงการรับตรง 10% 

2.2 โครงการนักเรียนเรียนดี 

2.3 โครงการโควตาท่ัวประเทศ 

2.4 โครงการระบบกลาง(Admission) 

2.5 โครงการรับนสิิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(รีรหัส) 

2.6 โครงการอื่น ๆ (โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มคีุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา, โครงการความร่วมมือรับ

นักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา, โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการรับเข้าในแต่ละโครงการ จากฐานข้อมูลของงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้น าข้อมูลนิสิตและข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) จากฐานข้อมูลงาน

ทะเบียนนสิิตและประเมนิผล มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อมูลการรับเข้าแต่ละโครงการจากฐานข้อมูลงานรับเข้าศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา วเิคราะห์ขอ้มูลโดยเลอืกใช้สถิตดิังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย

(Mean) เพื่อพรรณนาลักษณะโดยท่ัวไปของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 

2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation) 

ความแตกตา่งของตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์   

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมี

ความสัมพันธ์ในระดับน้อย หรือ ไมม่ีเลย ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยท่ัวไปอาจใชเ้กณฑ์ ดังนี้

(Hinkle, William, and Stephen, 1998, p.118) 
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-Proceeding- 

 ค่า r    ระดับของความสัมพันธ์ 

  0.90 – 1.00   มคีวามสัมพันธ์กันสูงมาก 

  0.70 – 0.90   มคีวามสัมพันธ์กันในระดับสูง 

  0.50 – 0.70   มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

  0.30 – 0.50   มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

  0.00 – 0.30   มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 เครื่องหมาย +,-หนา้ตัวเลขสัมประสิทธ์ิ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์โดย 

 r มเีครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัว

หนึ่งจะมีค่าสูงไปดว้ย) 

 r มเีครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปร

อกีตัวหน่ึงจะมีคา่ต่ า) 
 

ผลการศึกษา 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการวจิัยได้ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการการรับเข้าศกึษา ที่มีผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิตระดับปริญญา

ตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

โครงการรบัเขา้ศึกษา จ านวน เกรดเฉลี่ยสะสม r 

โครงการรับตรง 10% 55 2.57 0.162 

โครงการนักเรียนเรียนดี 22 2.54  

โครงการโควตาท่ัวประเทศ 28 2.72  

โครงการระบบกลาง(Admissions) 48 2.87  

โครงการรับนสิิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา(รีรหัส) 4 2.64  

โครงการอื่นๆ 15 2.63  
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าโครงการรับเข้าศึกษาต่อของประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาไมม่ีผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน และพบว่านิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการระบบกลาง (Admissions) มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉลี่ย 2.87 รองลงมาคือนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาโดยโครงการโควตาท่ัวประเทศโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และน้อย

ท่ีสุดคือนสิิตท่ีรับเข้าศึกษาต่อโดยโครงการนักเรียนเรียนดโีดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.54 
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-Proceeding- 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้าศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

และพบวา่นสิิตท่ีเข้าศึกษาตอ่โดยโครงการรับเข้าศกึษาโครงการระบบกลาง(Admissions)มผีลการเรียนเฉลี่ยมากที่สุด

โดยมีคา่เฉลี่ย 2.87 รองลงมาโครงการโควตาทั่วประเทศโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และน้อยท่ีสุดโครงการนักเรียน

เรียนดีโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.54 เนื่องจากคณะศิลปะศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน

เรียนมหาวิทยาลัย (พรียู) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้และทักษะทางวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ

ศลิปศาสตร์ และเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และท่ีส าคัญคณะ

ศิลปศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN) โดยพัฒนาด้านการเรียน การสอน 

การวิจัย รวมถึงการควบคุมคุณภาพนิสิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ พเยาว์  ดีใจและคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนของนักศึกษาประเภทโควตาและ

สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่มีความแตกต่างกัน ทั้งการเปรียบเทียบในสาขา

เดียวกัน และการเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งนี้อาจเนื่องจากงานวิจัยของพเยาว์ ใจดี และคณะ (2556) ศึกษากับ

เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ยังไม่มีทักษะทางด้าน คหกรรมศาสตร์มาก่อน และได้รับความรู้จากการ

เรียนพร้อมกัน จึงมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในทุกๆด้านใกล้เคียงกัน  

2. ผลการวจิัยพบวา่ความสัมพันธ์ระหวา่งโครงการรับเข้าศกึษาไม่มีผลตอ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

และพบว่านสิิตท่ีเข้าศึกษาตอ่โดยโครงการรับเข้าศกึษาโครงการระบบกลาง(Admissions)มผีลการเรียนเฉลี่ยมากที่สุด

โดยมีคา่เฉลี่ย 2.87 รองลงมาโครงการโควตาทั่วประเทศโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และน้อยท่ีสุดโครงการนักเรียน

เรียนดีโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.54 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ธิติมา พลับพลึงและ ปิยะพงศ์ พลับพลึง 

(2553) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนโดยวิธีโควตา และการสอบคัดเลือก

ของคณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากลักษณะและ

คุณสมบัติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์แตกต่างจากนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโครงการรับเข้ากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี  

คณะศิลปศาสตร์ พบว่า นิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการระบบกลาง(Admissions) มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉลี่ย 2.87 และรองลงมาคือนิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการโควตาท่ัวประเทศโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.72 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรถกร คุณพันธ์ และคณะ (2552) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอบระบบโควตา กับ ระบบแอดมิชชั่น ประจ าปีการศึกษา 2249-2551 

ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่สอบเข้าในระบบโควตา กับระบบแอด

มิชชั่น ปีการศึกษา 2549-2551 นักศึกษาที่สอบเข้าในระบบโควตามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ี

สอบเข้าในระบบแอดมิชชั่น  
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-Proceeding- 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่าโครงการรับเข้าศึกษาต่อของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.162 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามแม้จะไม่สัมพันธ์กัน แต่เมื่อเรียงล าดับเกรดเฉลี่ยพบว่านิสิตท่ีเข้าศึกษาโดยโครงการ

ระบบกลาง(Admissions)มผีลการเรียนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคา่เฉลี่ย 2.87 รองลงมาคือนสิิตท่ีรับเข้าศกึษาโดยโครงการ

โควตาท่ัวประเทศโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.72 และน้อยท่ีสุดคือนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาต่อโดยโครงการนักเรียนเรียนดี

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.54  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการการรับเข้าศึกษาไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ ควรปรับกระบวนการรับเข้าศึกษาโดย

พจิารณาให้จ านวนท่ีน่ังในการสอบคัดเลอืกทุกๆ โครงการเท่ากัน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา             

เพื่อเป็นขอ้มูลในการจัดการเรียนการสอน 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยโดยจ าแนกตามสาขาวิชา 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าป รึกษา 

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็น

อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าของเอกสารงานวิจัยทุกท่าน ท่ีผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย อันเป็น

ประโยชนต์อ่การศึกษาครัง้นี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม ่ท่ีเป็นผู้ให้ก าลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยค์ณะศลิปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ทุกท่านท่ีให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าต่าง ๆ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ 

ทุกทา่นท่ีมีสว่นช่วยให้งานวจิัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด 

 งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้พยายามทุ่มเทและตั้งใจท าอย่างดีท่ีสุดหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาด

ประการใด ผู้ศกึษาขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอยา่งยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจต่อไป 
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การศึกษาวิเคราะห์การตอบสนองทางกฎหมายต่อปัญหาของธุรกิจครอบครัวใน

ประเทศไทย  

An Analysis Study on Legal Responsiveness to Problems of Family Business in 

Thailand 
 

เบญญาภา เกษมปิติสุขสกุล1* 

Benyapha Kasemphitisuksakul1* 
 

บทคัดย่อ 
ธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจท่ีมีอยู่ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศและของโลก ส าหรับประเทศไทยธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ของประเทศและ

ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวนมาก การเป็นธุรกิจครอบครัวสามารถพจิารณาได้จากความเป็นเจ้าของ การเป็นสมาชิก

ในครอบครัว และวิธีการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ฉันท์สมาชิกในครอบครัวเดียวกันมบีทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ

ด าเนินธุรกิจครอบครัว แม้วา่ธุรกิจครอบครัวจะมคีวามส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีลักษณะเฉพาะใน

การด าเนนิธุรกิจ แตไ่มม่บีทบัญญัติใดในระบบกฎหมายไทยท่ีบัญญัติถงึธุรกิจครอบครัวไวโ้ดยเฉพาะ 

งานวจิัยนี้จึงมุง่ท่ีจะศกึษาวิเคราะห์การตอบสนองทางกฎหมายต่อปัญหาของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย 

โดยท าการวิจัยเอกสารถึงปัญหาของธุรกิจครอบครัวและการตอบสนองของระบบกฎหมายไทยต่อปัญหาดังกล่าว ผล

การศึกษาในชั้นต้นพบว่าการน าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใช้กับธุรกิจครอบครัวได้ก่อให้เกิด

ความไมเ่ป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ควรมกีฎหมายธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ และควรมกีารศึกษาวิจัยอยา่งลึกซึ้งต่อไป 

ค าส าคัญ:   ธุรกิจครอบครัว, ปัญหาธุรกิจครอบครัว, การตอบสนองทางกฎหมาย 

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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Abstract  
 Family business or family firm is quite notable in almost all countries around the globe. In Thailand, this 

type of business provides 80 per cent of GDP and brings about a notable number of employment rate. Family 

business can be classified by its ownership, family members, and management. Family relationship plays crucial 

roles in family business management. Despite of family business’s crucial roles in economic system and unique 

character, legal system does not provide adequate responsiveness to the needs of this business. None of Thai 

legal provisions directly refer to family business. 

This study aims to analyze the necessity of a family business law through documentary research on the 

problems of family business and how Thai legal system responses to those problems. This primary study found 

injustice occurred and lead to the conclusion that a family business law should be enacted and a thorough study 

on this issue should be done. 
 

Keywords:   Family business, Family business problem, Legal responsiveness 
 

บทน า 

ธุรกิจครอบครัว (family business or family firm) เป็นรูปแบบในการด าเนินธุรกิจอย่างหนึ่ง ในเบื้องต้นอาจ

อธิบายได้ว่าธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการและบริหารงานโดยบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งได้มี

การอธิบายความหมายธุรกิจครอบครัวโดยให้พิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ คือ ความเป็นเจ้าของ ความเป็นสมาชิก

ในครอบครัวตระกูลเดียวกัน และการจัดการธุรกิจ(ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนและพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560) โดยยังมีการ

อธิบายว่าธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจท่ีคนในตระกูลหนึ่งถือหุ้นมากท่ีสุด โดยพิจารณาความเป็นคนในตระกูล

เดียวกันจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือการแต่งงาน และคนในตระกูลนั้นมีสิทธิในการออกเสียงมากพอท่ีจะ

ควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจนัน้ได้ ตลอดจนมกีารวางแผนเพื่อการถ่ายโอนธุรกิจไปสู่ทายาทรุ่นท่ีสองหรือรุ่นตอ่ไป

(Paul Westhead และ Marc Cowling, 1997) ให้ความหมายว่าธุรกิจครอบครัวคือธุรกิจท่ีบริหารงานโดยผู้ก่อตั้งและ

สมาชิกครอบครัวของผู้ก่อตั้ง และมีการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง(ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ รวิดา วิริย

กิจจา, 2555)  

ในบางประเทศเช่น ประเทศมอลต้า มีการอธิบายความหมายธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจท่ีมีเจ้าของร่วมกัน 

เป็นธุรกิจท่ีเป็นรูปแบบการท าธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ เป็นธุรกิจที่ด าเนนิกิจการและบริหารงานโดยบุคคลในครอบครัว

เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ปู ่ยา่ ตา ยาย บดิา มารดาและบุตร(Gupta, 2017) การด าเนินธุรกิจครอบครัวจะมบุีคคล

ท่ีเรียกว่า การ์ต้า เป็นบุคคลผู้ถือหุ้นร่วมกับผู้อื่นในทรัพย์มรดก เข้ามาบริหารจัดการควบคุมธุรกิจเพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชนข์องบริษัทเพียงล าพัง ในเร่ืองความรับผิดของสมาชิกผู้ถือหุ้นร่วมกับผู้อื่นในมรดกท่ีเกี่ยวกับทรัพยส์ินนั้น

จะจ ากัดขอบเขตความรับผิดในการเข้าร่วมการแบ่งทรัพย์สินของครอบครัว เว้นแต่ การ์ต้า โดยสมาชกิผู้ถอืหุน้ร่วมกับ

ผู้อ่ืนในมรดกจะไม่มสีิทธท่ีิจะกระท าในสว่นการจัดการการบริหารการควบคุมการท างานในธุรกิจได้โดยตรง สมาชกิท่ี

เป็นผู้ถอืหุน้ร่วมกับผู้อื่นในมรดกจะตอ้งเชื่อฟังท าตามค าสั่งและชว่ยเหลอืการต์้า เนื่องจากการต์า้เป็นสมาชกิคนหนึ่งท่ี

มคีวามเป็นผู้อาวุโสสูงสุดและมีประสบการณ์มากสุดในสมาชกิครอบครัวของธุรกิจนั้น (RP Maheshwari, 1997) 

ธุรกิจครอบครัว หรือ ธุรกิจกงสี (Guanxi) คือ ความสัมพันธ์ท่ีมาจากหลายรูปแบบ เช่น  ความสัมพันธ์ท่ีมา

จากครอบครัว หรือ ผู้ร่วมงาน หรือ เพื่อนร่วมงาน (บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล.2018)และมีนักวิจัยให้ค านิยามค าว่า 
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กงสี คือ ความสัมพันธ์ท่ีมีความใกล้ชดิ ซึ่งความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น เพื่อน ผู้ร่วมงาน หุ้นส่วน ที่เกิดจากการ

จัดตัง้จากของบุคคลท่ีมลีักษณะเฉพาะท่ีเกี่ยวกับหนี้ท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีมคีวามแตกตา่งกันซึ่งตัง้อยู่บนบรรทัดฐาน

ทางสังคมและจรยิธรรม (Barbara Xiaoyu Wang, 2019) 

การด าเนินธุรกิจในลักษณะท่ีเป็นธุรกิจครอบครัวมอียู่ในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก และมีความส าคัญตอ่ระบบ

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศและของโลก ธุรกิจครอบครัวเป็นรากฐานแห่งการขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศ ในปัจจุบันธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจท่ีมีการควบคุมโดยครอบครัวมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 90 ของธุรกิจท่ัวโลก กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีสัดส่วนของธุรกิจครอบครัว

สูงท่ีสุด คือร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 70 ส่วนประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกามีจ านวนธุรกิจ

ครอบครัวร้อยละ 75 โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 70 ของธุรกิจในประเทศตามล าดับ (ฐานะมาศ เพ็งแพ่ง, สุรัต ิ

สุพิชญางกูร และ บรรพต วิรุณราช, 2559) จนอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจครอบครัวมีสัดส่วนถึงสองในสามของกิจการ 

ท่ัวโลก ธุรกิจครอบครัวเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 ของอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ตา่ง ๆ และก่อให้เกิดอัตราการจ้างแรงงานไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 ของแรงงานท่ัวโลก (สิริรัฐ บุญรักษา,2557) 

ส าหรับประเทศไทย ส านักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ระบุว่าธุรกิจครอบครัวมี

มากกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกับบริษัท PricewaterhouseCoopers หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า PwC ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบ

บัญชท่ีีใหญ่ท่ีสุดในโลกหนึ่งในสี่แห่ง ระบุวา่ธุรกิจครอบครัวมสีัดสว่นมากกว่ารอ้ยละ 80 ของ GDP ของประเทศ (PwC 

Thailand, 2019)และหนึ่งในสามของธุรกิจท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นธุรกิจครอบครัว 

เชน่เดียวกับประเทศอื่น ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวนมากในประเทศ (นิพันธ์ ศรีสุขุม

บวรชัย, 2559) ส่วนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือเรียกวา่ SMEs รูปแบบธุรกิจครอบครัวหรือท่ีเรารู้จักใน

นามของ “ธุรกิจกงสี” มจี านวนมากกวา่รอ้ยละ 80 ของ SMEs ท้ังหมด (ธีระ กนกกาญจนรัตน์, 2558) 

 แม้ว่าธุรกิจครอบครัวจะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่จากการศึกษา

พบว่าการด าเนินธุรกิจครอบครัวมีปัญหาหลายประการและขาดกฎหมายท่ีจะเข้ามาช่วยแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิด

ปัญหา ดังเชน่ ปัญหาจากการด าเนนิธุรกิจครอบครัวลักษณะหน่ึงท่ีปรากฏให้เห็นบ่อยคร้ังในสังคมไทยคือข้อพพิาทอัน

เกิดจากการจัดสรรทรัพย์สินให้กับสมาชิกในครอบครัวเมื่อการด าเนินธุรกิจครอบครัวนั้นไม่สามารถท าร่วมกันได้อีก

ตอ่ไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะท าการศกึษาวจิัยเร่ืองการตอบสนองทางกฎหมายตอ่ปัญหาของธุรกิจครอบครัว

ในประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาปัญหาของธุรกิจครอบครัว 

2. เพื่อศกึษาปัญหาของการน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีใชก้ับธุรกิจทั่วไปหรือกรณีท่ัวไปมาใชก้ับ

ธุรกิจครอบครัว  

3. เพื่อวิเคราะห์ถงึความจ าเป็นในการมกีฎหมายธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการวิจัยทางเอกสาร (Document Research) โดยค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความจากวารสารและเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ปัญหาของธุรกิจครอบครัว 

ตลอดจนประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ด้วยเร่ืองห้างหุน้สว่นและบริษัทของประเทศไทย 
 

ผลการศึกษา 
แมว้า่ประเทศไทยมีการน าประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ว่าด้วยเร่ือง ห้างหุ้นส่วน และ บริษัท มาปรับใช้

ในเร่ืองธุรกิจครอบครัว ซึ่งจากการศึกษาปัญหาของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย ผู้วิจัยพบปัญหาทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจครอบครัว เช่นค าพิพากษาศาลฎีกา20102/2556 และข้อพิพาทเกี่ยวกับบุคคลท่ีประกอบ

ธุรกิจครอบครัวท่ีพบเห็นอยู่บ่อยคร้ัง ดังเช่น คดีหมายเลขด าท่ี พ.2264/2559 ก. ข้อพิพาทตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 

20102/2556 

คดีนี้โจทก์ท่ี 1 -7 ขอให้ศาลมีค าสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ ส.ซึ่งเป็นกิจการของบิดาของโจทก์ท้ังเจ็ด และ

ขอให้แต่งตั้งโจทก์ท่ี 1 เป็นผู้ช าระบัญชี ให้จ าเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินทุกแปลงตามแบบ 40 ก แนบท้ายค า

ขอท้ายฟ้องให้แกโ่จทก์ท่ี 1 ในฐานะผู้ช าระบัญช ีหากไมด่ าเนนิการให้ถอืเอาค าพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน หาก

ไม่อาจปฏิบัติได้ให้จ าเลยใช้ราคาเป็นเงินตามท่ีระบุท้ายท่ีดินแต่ละแปลงเพื่อน ามาแบ่งปันหลังหักบัญชีให้แก่โจทก์ท้ัง

เจ็ดคนละ 1 ใน 9 ส่วน ให้จ าเลยโอนหุ้นบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด แก่โจทก์ท่ี 1 ในฐานะผู้ช าระบัญชี น ามา

แบ่งปันให้แก่โจทก์ท้ังเจ็ดคนละ 1 ใน 9 ส่วน หากไม่อาจโอนได้ให้จ าเลยช าระเงิน 15,000,000 บาท ให้จ าเลยใช้เงิน 

30,000,000 บาท แก่โจทก์ท่ี 1 ในฐานะผู้ช าระบัญช ีน ามาแบ่งปันหลังหักบัญชีแกโ่จทก์ท้ังเจ็ดคนละ 1 ใน 9 ส่วน และ

ให้จ าเลยช าระดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงิน 84,050,000 บาท นับแต่วันฟอ้งจนกว่าจะโอนหุ้นและท่ีดิน

หรือช าระเงนิแก่โจทก์ท่ี 1 เสร็จสิ้น 

คดีนีศ้าลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายนื โดยขอ้เท็จจรงิท่ีปรากฏในคดีคอื โจทก์ท้ังเจ็ดเป็น

บุตรของนาย ส. ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายตามฟ้องมาก่อนโจทก์ท้ังเจ็ดก าเนิด นาย ส.ให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้

การศึกษาแก่โจทก์ท้ังเจ็ดในฐานะบิดากระท าต่อบุตร เมื่อโจทก์ท้ังเจ็ดเติบโตได้ช่วยนาย ส. ค้าขายจนกระท่ังโจทก์ท้ัง

เจ็ดแต่งงานมคีรอบครัวแลว้แยกครอบครัวไป 

โจทก์จึงได้ยื่นฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ

โจทก์ท้ังเจ็ดวา่ โจทก์ท้ังเจ็ดเป็นหุ้นส่วนกับนาย ส. หรือไม่ โจทก์ท้ังเจ็ดฎีกาว่า กิจการค้าเป็นกิจการท่ีต้องใชแ้รงงาน

โดยโจทก์ท้ังเจ็ดลงแรงเป็นหุ้นความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนในกิจการของครอบครัวอันเป็นข้อตกลงโดยปริยาย

ในการเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน ไม่ใช่กรณีของความสัมพันธ์ท่ีบุตรควรจะพงึกระท าเพื่อชว่ยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ

หารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว เห็นว่า การเป็นหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 นั้น คือ

สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่

กิจการท่ีท านั้น สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจึงตอ้งเป็นการตกลงเข้ากันเพื่อกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปัน

ก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการท่ีท านั้นโดยชัดแจ้ง เมื่อไม่ปรากฏโดยชัดแจ้งวา่นาย ส.ตกลงร่วมค้าขายกับโจทก์ท้ังเจ็ดโดย

ให้โจทก์ท้ังเจ็ดลงแรงเป็นหุ้น และประสงค์แบ่งเงินก าไรกัน หรือหากต้องขาดทุนโจทก์ท้ังเจ็ดต้องรับผิดชอบอย่างไร 

การท่ีโจทก์ท้ังเจ็ดช่วยดว้ยแรงงานจึงไมเ่ป็นการลงหุ้นดว้ยแรง คงเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบดิาและบุตร 

การท่ีบุตรไม่แยกไปประกอบกิจการของตนเองแต่สมัครใจอยู่ช่วยเหลือและอาศัยกับบิดาต่อไป หาท าให้กิจการของ
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บิดาเป็นกิจการของครอบครัวอันจะถือว่าเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไมจ่ดทะเบียนระหว่างบุตรและบิดาโดย

ปริยายไม่ โจทก์ท้ังเจ็ดจึงไมเ่ป็นหุน้สว่นกับนายสง่าตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎกีาพิพากษายืน  

ดังนี้ แม้ค าพิพากษาดังกล่าวจะชอบด้วยหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท แต่เป็นท่ีน่าสงสัยว่าการน าหลัก

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทมาใชใ้นกรณีนี้ได้ให้ความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการประกอบกิจการ

ร่วมกันเยี่ยงหุ้นส่วน แก่โจทก์ท้ังเจ็ดแลว้หรือไม ่อย่างไร และการน าหลักกฎหมายหุน้ส่วนบริษัทมาใช้กับการประกอบ

ธุรกิจครอบครัวมคีวามเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในค าพพิากษาฎกีาที่ 20102/2556 นี้ เมื่อน ามาเปรยีบเทียบกับค าวินิจฉัยข้อพิพาทกรณี 

สามีภริยาท ามาหากินร่วมกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผู้วิจัยพบว่าผลของคดีแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อสามีภริยา

หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย ฝ่ายหนึ่งร้องขอต่อศาล ว่ามสี่วนได้เสียในสนิสมรส ระหวา่งที่ตนอยู่กินด้วยกันกับ

ผู้ถึงแก่ความตาย ศาลได้วินจิฉัยว่า ภริยาที่มชีวีติอยูห่รือผู้ร้องขอต่อศาลเป็นผู้มสี่วนได้เสียในทรัพย์มรดกดังกล่าวและ

แตง่ตัง้ให้ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกด้วย ดังเช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2551 มรีายละเอยีด ดังนี้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4355/2551 ผู้ร้องยื่นค ารอ้งขอว่า ผู้ร้องเป็นภริยากับผู้ตายโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และ

มบุีตรด้วยกัน 2 คน ซึ่งผู้ตายรับรองวา่เป็นบุตรด้วยการให้ใชน้ามสกุล ส่งเสียเลีย้งดูและให้การศกึษา บิดามารดาของ

ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้ว ผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2542 ผู้ตายมีทรัพย์มรดกคือท่ีดิน 2 แปลง ซึ่ง

เป็นสนิสว่นตัวของผู้ตายและตกทอดแก่บุตรท้ังสองของผู้ร้อง และรถยนต์กระบะซึ่งเป็นทรัพย์สนิท่ีได้มาระหวา่งอยู่กิน

ฉันสามภีริยากับผู้ร้อง ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกดังกล่าวและการจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ผู้ร้องไม่เป็น

บุคคลต้องห้ามท่ีจะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ศาลมีค าสั่งตัง้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย 

ผู้คัดค้านท้ังสี่ยื่นค าคัดค้านและแก้ไขค าคัดค้านว่า ผู้คัดค้านท้ังสี่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย 

บุตรของผู้ร้องไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายมิได้รับรองวา่เป็นบุตร รถยนต์กระบะเป็นของมารดาผู้ตาย 

มใิช่ทรัพยส์ินท่ีผู้ร้องกับผู้ตายท ามาหาได้ร่วมกัน ผู้คัดค้านท่ี 1 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามท่ีจะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยก

ค ารอ้งขอของผู้ร้องและมีค าสั่งต้ังผู้คัดค้านท่ี 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย 

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกค าร้องขอของผู้ร้องและยกค าค้านของผู้คัดค้านท่ี 1 (ท่ีถูกผู้คัดค้านท้ังสี่) ผู้ร้อง 

และผู้คัดค้านท้ังสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้คัดค้านท่ี 1 เป็นผู้จัดการมรดกของ ผู้ตาย 

โดยให้มีสทิธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ผู้ร้องได้ยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงท่ีคู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่า ผู้ตายและผู้

คัดค้านท้ังสี่เป็นบุตรของบิดาและมารดา ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ตายโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรกับผู้ตาย 2 คน 

ผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2542 มีทรัพย์มรดกคือท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6906 และ 6923 ต าบลคลองจิก 

อ าเภอบางปะอิน (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) และรถยนต์พิพาทหมายเลขทะเบียน บ - 8226 

พระนครศรีอยุธยา ผู้ตายมิได้ท าพินัยกรรมไว้ก่อนถึงแก่ความตาย หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายศาลมีค าสั่งตั้ง

มารดาเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แต่มารดาถึงแก่ความตายในขณะท่ีจัดการมรดกยังไม่แล้วเสร็จ มีปัญหาต้อง

วนิจิฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีส่วนได้เสียในรถยนต์พพิาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกผู้ตายหรือไม ่เห็นวา่ แม้ข้อท่ีผู้ร้อง

เบิกความอา้งวา่ผู้ร้องมสี่วนร่วมกับผู้ตายออกเงินซื้อรถยนต์พิพาทจะรับฟังไม่ได้ดังท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินจิฉัยก็ตาม 

แตก่็ได้ความว่าผู้ร้องแต่งงานอยู่กินฉันสามีภริยาผู้ตายเมื่อปี 2535 และมีบุตรด้วยกัน 2 คน ระหว่างที่อยู่กินดว้ยกันผู้

ร้องท างานอยู่ท่ีบริษัท เจ.วี.ซี. จ ากัด ส่วนผู้ตายมีอาชีพท าเคร่ืองไฟ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้องและผู้ตายร่วมกันท ามาหา

กินและมเีจตนาเป็นเจ้าของในทรัพย์ท่ีหามาได้ระหวา่งท่ีอยู่กินด้วยกัน เมื่อผู้ตายได้รถยนต์พพิาทมาในระหวา่งที่อยู่กิน

กับผู้ร้อง ผู้ร้องย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทด้วยในฐานะเจ้าของร่วม ผู้ร้องจึงมีส่วนได้เสียในรถยนต์ดังกล่าว
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ซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายและมีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็น

บุคคลต้องหา้มมิให้เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายและผู้ร้องเป็นมารดาของเด็กหญิงเบญจมาศและเด็กชายอรรถพล

ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมล าดับท่ี 1 ของผู้ตาย จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกับผู้คัดค้านท่ี 1 

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ท้ังสองดังกล่าว ท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย 

ฎกีาของผู้ร้องฟังขึน้"พิพากษาแก้เป็นวา่ ให้ต้ังผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายละเอียดผู้ตาย ร่วมกับนางทองเหลอืงผู้

คัดค้านท่ี 1 โดยให้มีสทิธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย  

ดังนี้ จะเห็นได้ว่าในคดีนี้ ศาลยอมรับว่าการท่ีสามีภริยาท ามาหากินร่วมกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือ

เป็นการท ามาหากินร่วมกันจากทรัพย์ท่ีหามาได้ ถือว่าภริยามีส่วนในทรัพย์สินนั้นด้วยในฐานะเจ้าของร่วม เมื่อน าค า

พิพากษานี้มาเทียบกับ ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 20102/2556 เห็นว่า การท่ีโจทก์ซึ่งเป็นบุตรท้ัง 7 ของนายส. ซึ่ง

ประกอบอาชีพค้าขายตามฟ้องมาก่อนโจทก์ท้ัง 7 ก าเนิด นาย ส.ให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่โจทก์ท้ัง

เจ็ดในฐานะบิดากระท าต่อบุตร แต่เมื่อโจทก์ท้ังเจ็ดเติบโตก็ได้ช่วยนาย ส. ค้าขายจนกระท่ังโจทก์ท้ังเจ็ดแต่งงานมี

ครอบครัวแลว้แยกครอบครัวไป จึงเป็นท่ีน่าสงสัยวา่ เมื่อโจทก์ท้ัง 7 ช่วยนาย ส. ท ามาหากินร่วมกันจากทรัพย์ท่ีหามา

ได้ เหตุใดศาลจึงไม่ถือวา่โจทก์ท้ัง 7 มีส่วนในทรัพย์สินน้ันด้วยในฐานะเจ้าของร่วมดังเชน่กรณีภรรยาท่ีมิได้จดทะเบียน

สมรสในคดีตามค าพิพากษาฎีกาที่ 4355/2551 และหากโจทก์ท้ัง 7 มีส่วนในทรัพย์สินนั้นดว้ยในฐานะเจ้าของร่วมควร

จะถือวา่โจทก์ท้ัง 7 เป็นหุน้สว่นในกิจการดว้ยหรือไม่ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อได้เปรียบเทียบ 2 คดี พบวา่ผลท่ีเกิดขึ้นคอืการตอบสนองของกฎหมายตอ่บุคคลท่ี

เกีย่วข้องกับธุรกิจครอบครัวมคีวามแตกตา่งกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สม่ าเสมอในทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้ จากการศึกษาในชั้นต้นผู้วิจัยพบด้วยว่านอกจากจะมปัีญหาในการแบ่งทรัพย์สินระหว่าง  

ผู้ประกอบธุรกิจครอบครัวในชั้นบิดากับบุตรแล้ว การแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ประกอบธุรกิจครอบครัวในชั้นบุตรกับ

บุตรก็เกิดข้อพพิาทขึ้นเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏเป็นขอ้พิพาทตามคดีหมายเลขด าที่ พ. 2264/2559 ของศาลแพง่ธนบุรี  

ดังมรีายละเอยีดตามท่ีปรากฏในหัวข้อตอ่ไป 

ข. ข้อพพิาทตามคดหีมายเลขด าท่ี พ. 2264/2559 

บุตรคนโตและพี่น้องรวม 9 คน ยื่นฟ้องบุตรคนท่ี 3 ภริยาและคนในตระกูลรวม 6 คน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน

บริษัทและที่ดินตา่ง ๆ เป็นจ าเลยท่ี 1-6 เร่ืองขอแบ่งทรัพย์สินในกงสี หรือ ทรัพยส์ินในครอบครัวท่ีท ามาหากินร่วมกัน

ท่ีฝ่ายจ าเลยถือแทนทายาทอื่น คดีนี้โจทก์เป็นบุตรคนท่ี 1 ของครอบครัวขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามจ าเลยซึ่งเป็นบุตรคนท่ี 3 

ใช้นามสกุลร่วมกับพี่น้อง เนื่องจากจ าเลยได้สั่งปลดพี่น้องในตระกูลทุกคนออกจากการเป็นกรรมการบริษัทซึ่งเป็น

ธุรกิจของครอบครัว 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วง  

ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งในขณะนั้นเศรษฐกิจในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ จ าเลยซึ่งเป็นบุตรคนท่ี 3 อ้างวา่ได้น าบริษัทเข้า

ปรับปรุงปรับโครงสร้างสภาพหนี้จนเป็นผลส าเร็จ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทในขณะนัน้ กลับมาซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์

ได้ ต่อมาปี 2546 บริษัทเกิดประสบปัญหาอีก เกี่ยวกับเร่ืองค่าใชจ้่ายไม่ได้สัดส่วนกับรายได้ ส่งผลให้บริษัทไม่มกี าไร

ตอ่เนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และอ้างว่าในปี 2557 ฝ่ายบริหารชุดเดิมท่ีบริหารโดยพี่น้องฝ่ายโจทก์ได้กระท า

ผิดตามหลักธรรมาภบิาล มกีารกระท าท่ีสุ่มเสี่ยงตอ่การกระท าความผิดทางกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

การท าธุรกรรมทางการค้าของบริษัท คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่จึงมีมติให้หยุดธุรกรรมดังกล่าวท่ีมีปัญหา

ท้ังหมด และมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง จนกลายเป็นเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในปัจจุบัน ต่อมา 

บริษัทถูกถอดถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ บุตรคนท่ี 3 อ้างว่า คณะกรรมการชุดใหม่ท่ีได้แต่งต้ังใหม่ได้ปรับปรุงการ
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บริหารงานใหม ่ลดค่าใชจ้่ายท่ีไมจ่ าเป็น เพ่ิมยอดขาย ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ตนและบุตรของตน

ตอ้งเสียสละเข้าไปฟื้นฟูเรียกความเช่ือมั่น และสามารถท าให้หุ้นกลับไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกคร้ัง 

ศาลเห็นวา่ แมภ้ายหลังคนในตระกูลจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือหุ้นส่วนมากในบริษัทท่ีเป็นธุรกิจหลักของ

ครอบครัว แต่ก็ปรากฏว่ามีบริษัทท่ีตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์สินของกงสี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนั้น  ๆ แทน จึงมี

เหตุผลให้เชื่อได้ว่าโจทก์และจ าเลยกับพวก มีความเกี่ยวพันธ์เป็นเครือญาติกันและได้จัดตัง้บริษัทตา่ง ๆ ขึน้มาเพื่อท า

ธุรกิจของครอบครัวในลักษณะกงสี ศาลมีค าพิพากษาให้บุตรคนท่ี 3 ซึ่งเป็นจ าเลยท่ี 1 และพวกจะต้องน าแบ่งให้แก่

โจทก์ท้ัง 9 และให้จ าเลย 1 ส่วน 

ดังนี้ จะเห็นได้ว่าในคดีน้ี แม้ศาลจะยอมรับความเป็นธุรกิจครอบครัวของการด าเนินธุรกิจตามข้อพิพาท แต่

หลักกฎหมายท่ีศาลน ามาใชใ้นการวินิจฉัยคอืหลักกฎหมายมรดก จึงให้บุตรท้ังสิบได้รับส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน จึงน่าสงสัย

ว่าการน าหลักกฎหมายครอบครัวมาใช้ในกรณีนี้ได้ให้ความเป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการแก่ผู้เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ อย่างไร และการน าหลักกฎหมายมรดกมาใช้กับการประกอบธุรกิจ

ครอบครัวมคีวามเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยท่ียกตัวอย่างข้างต้น พบว่าการไม่มี

กฎหมายท่ีใช้กับธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ เพื่อรองรับปัญหาของธุรกิจครอบครัว อาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีท าให้

การด าเนินธุรกิจครอบครัวต้องหยุดชะงัก จนน าไปสู่การล่มสลายของธุรกิจครอบครัว กรณีท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่

บ่อยคร้ัง คือ ความไม่เป็นธรรม ในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากผลการด าเนนิงานของธุรกิจครอบครัวตอ่ไปได้ 

แนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ก. แนวความคิดและทฤษฎขีองหลักกฎหมายหุน้สว่นบริษัท 

ในการวิเคราะห์ปัญหาของการน ากฎหมายท่ีใช้กับธุรกิจท่ัวไปหรือกรณีท่ัวไปมาใช้กับธุรกิจครอบครัว จาก

การศึกษาในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง

ความเหมาะสมในการน ามาใช้กับธุรกิจครอบครัว ดังท่ีปรากฏในค าพพิากษาฎีกาท่ี 20102/2556 ผลการศึกษาพบว่า

หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทซึ่งเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง มีรากฐานความคิดมาจากแนวคิดพื้นฐานท่ีส าคัญคือหลัก

อสิระทางแพง่ (Private autonomy) และหลักเสรีภาพในการท าสัญญา 

หลักอสิระในทางแพ่งคอื อ านาจของบุคคลใด ๆ ในการตัดสนิใจเร่ืองการก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายของ

ตน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัวหรือเร่ืองทรัพย์สิน โดยท่ีรัฐไม่สามารถเข้ามาแทรกแซง เช่นการก าหนดขอบเขตในทาง

กฎหมายในเร่ืองส่วนตัวโดยการรับรองบุตร การสมรส การรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น หรือการก าหนดขอบเขตในทาง

กฎหมายในเร่ืองทรัพย์สินท้ังการท าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว เช่น การท าพินัยกรรม หรือท าเป็นนิติกรรมสองฝ่าย เช่น 

เร่ืองของการท าสัญญา เป็นต้น เมื่อมกีารใช้เสรีภาพในการท านิติกรรมแล้ว กฎหมายจะรับรองสิ่งท่ีได้ท านิตกิรรมนั้น 

ให้เกิดผลในทางกฎหมายขึน้ จากที่ได้กลา่วมาข้างตน้จะเห็นได้ว่า หลักเสรีภาพในการท าสัญญาจะมีความหมายท่ีแคบ

กว่าหลักอสิระในทางแพ่งไม่ว่าจะในส่วนของเนื้อหาเนื่องจากสัญญาจะมีเร่ืองทรัพย์สินมาเกี่ยวด้วยหรือในส่วนของผู้

เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้หลักดังกล่าว ต้องมีการจัดการโดยนิติกรรมสองฝ่ายคือจ าเป็นต้องมีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป

เสมอ 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้ยอมรับท้ังหลักอิสระทางแพ่ง (Private autonomy) และหลัก

เสรีภาพในการท าสัญญา ดังท่ีปรากฏอยู่ในบทบัญญัติเร่ืองต่าง ๆ อย่างชัดเจน แม้จะมีข้อจ ากัดอ านาจของบุคคลใน

การตัดสินใจเร่ืองการก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายของตนอยู่บ้าง ดังท่ี มาตรา 151 ได้บัญญัติว่า การใดเป็นการ
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แตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การนัน้ไม่เป็นโมฆะ (ศนันท์กรณ์ โสตถพันธ์ุ, 2559) 

ในสว่นของการใช้อิสระทางแพง่และเสรีภาพในการท าสัญญาในการจัดต้ังหา้งหุ้นส่วนและบริษัทนัน้ ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1012 บัญญัตวิา่ “อันวา่สัญญาจัดตัง้ห้างหุน้ส่วนหรือบริษัทนัน้ คือสัญญาซึ่งบุคคล

ตัง้แตส่องคนขึน้ไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบง่ปันก าไรอันจะพงึได้แตก่ิจการท่ีท านั้น” 

ดังนั้น เมื่อน าหลักกฎหมายเร่ืองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมาใช้กับธุรกิจครอบครัว จึงเห็นได้ว่าในเบื้องต้นว่า

ขาดความสอดคล้องกับลักษณะพื้นฐานของความเป็นธุรกิจครอบครัว คือ การเป็นสมาชิกของครอบครัวและ

ความสัมพันธ์ฉันท์บุคคลในครอบครัวท่ีมีอยู่ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าสมาชิกใน

ครอบครัวมีอิสระในทางแพ่งและมีเสรีภาพในการท าสัญญาอย่างเต็มท่ี การน าหลักกฎหมายเร่ืองห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทมาใช้กับธุรกิจครอบครัวจึงก่อให้เกิดความไม่ธรรมต่อสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่อาจใช้อิสระในทางแพ่งและ

เสรีภาพในการท าสัญญาอยา่งเต็มท่ี จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมกีารตรากฎหมายเพื่อใชก้ับธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 

อกีทั้งในการวเิคราะห์ปัญหาของการน ากฎหมายท่ีใชก้ับกรณีท่ัวไปดังเชน่กฎหมายครอบครัวมาเปรียบเทียบ

กับธุรกิจครอบครัว จากการศึกษาในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายครอบครัว  

เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการน ามาใชก้ับธุรกิจครอบครัว ดังท่ีปรากฏในค าพพิากษาฎีกาที่ 4355/2551 

ผลการศึกษาพบว่าหลักกฎหมายครอบครัวในเร่ืองของทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสกัน  

ตามมาตรา 1457 ได้มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ว่า การสมรสจะมีได้เฉพาะได้ท าการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น ชาย

และหญิงท่ีอยูก่ินด้วยกันไมถ่ือว่าสมรสกันและบุตรท่ีเกิดมาจะถือว่าเป็นบุตรของหญิงเท่านั้น สินส่วนตัวและสินสมรส

ไมอ่าจเกิดขึ้นได้ แต่ในส่วนทรัพย์สินท่ีชายหญิงคู่นี้ได้ลงทุนลงแรงร่วมกันระหวา่งท่ีอยูก่ันนัน้ ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน

และมีส่วนในทรัพย์สินคนละคร่ึงเท่า ๆ กัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพราะเหตุท่ีชายและหญิงแต่งงานกันโดยไม่ได้

จดทะเบียนสมรส แม้วา่ทางกฎหมายจะไมถ่ือว่าเป็นสามภีริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย แตห่ากระทบถึงสิทธิในทรัพย์สิน

ท่ีชายหญิงคู่นี้จะพึงได้พึงมีตามกฎหมายท่ัวไป ดังเช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2551 ท่ีศาลได้วินิจฉัย ว่าผู้ร้องและ

ผู้ตายร่วมกันท ามาหากินและมีเจตนาเป็นเจ้าของในทรัพย์ท่ีหามาได้ระหว่างท่ีอยูก่ินดว้ยกัน เมื่อผู้ตายได้รถยนตพ์พิาท

มาในระหว่างท่ีอยู่กินกับผู้ร้อง ผู้ร้องย่อมมีส่วนเป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทด้วยในฐานะเจ้าของร่วม ผู้ร้องจึงมีส่วนได้

เสีย ในรถยนต์ดั งกล่ าวซึ่ ง เป็นท รัพย์มรดกของผู้ ตายและมีสิท ธิ ร้องขอ เป็นผู้ จั ดการมรดกของผู้ ตาย   

จากค าพิพากษาท่ีกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า การท่ีสามีภริยาท ามาหากินร่วมกันแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

ทรัพย์สินท่ีชายหญิงได้ลงทุนลงแรงร่วมกันระหว่างท่ีอยู่กันนั้น ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนในทรัพย์สินคนละ

ครึ่งเท่า ๆ กัน หลักการเชน่วา่นี้ในตา่งประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนยีได้วนิิจฉัย

ท านองเดียวกัน คือ แม้สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในส่วนทรัพย์สินท่ีท ามาหาได้

ร่วมกันนั้นจ าตอ้งแบ่งคนละคร่ึง (Cary & Cary. 1973) ท้ังนี้ ศาสตราจารย์ประสพสุข บุญเดช ได้อธิบายว่าการลงทุน

ลงแรง คือ การท ามาหาได้ร่วมกัน โดยหลักการท่ัวไปการให้ค านิยาม คือ การท่ีชายและหญิงร่วมกันประกอบกิจการ

ค้าหรือได้ด าเนินกิจการโดยเฉพาะเจาะจงท่ีได้เงินหรือทรัพย์สินนั้นมา ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินนี้ถือว่าชายและหญิงเป็น

เจ้าของร่วมกันในส่วนเท่า ๆ กัน (ประสพสุข บุญเดช, 2558) 

เมื่อผู้วิจัยน าค าพิพากษาฎีกาท่ี 20102/2556 มาเทียบกับค าพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2551 พบว่าการน า

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นเร่ืองหุ้นส่วนบริษัทมาใชก้ับธุรกิจครอบครัวนัน้ ได้กอ่ให้เกิดความไม่

เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจครอบครัว กล่าวคือในคดีตามค าพิพากษาที่ 20102/2556 แมข้้อเท็จจริงจะปรากฏชัดว่า

บุตรท้ังเจ็ดจะได้ช่วยบิดาประกอบธุรกิจ แตศ่าลฟังวา่เมื่อไม่ปรากฏโดยชัดแจ้งวา่มกีารตกลงร่วมค้าขายโดยให้บุตรลง
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แรงเป็นหุ้น คงเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวระหวา่งบิดาและบุตร การท่ีบุตรไม่แยกไปประกอบกิจการของตนเองแต่

สมัครใจอยูช่ว่ยเหลอืและอาศัยกับบิดาต่อไป หาท าให้กิจการของบิดาเป็นกิจการของครอบครัวอันจะถือวา่เป็นสัญญา

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนระหว่างบุตรและบิดาโดยปริยายไม่ บุตรจึงไม่เป็นหุ้นส่วนกับบิดาตามบท

กฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ร่วมแรงท ามาหาได้จากบุตรเป็นภรรยาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2551 ศาลกลับถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนในทรัพย์สินคนละคร่ึงเท่า ๆ กัน ดังนี้  

จึงแสดงให้เห็นความจ าเป็นในการต้องมีกฎหมายท่ีใช้กับธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับ

สมาชิกในครอบครัวในทุกสถานะ 
 

ข. แนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายมรดก 

การวิเคราะห์ปัญหาของการน ากฎหมายท่ีใช้กับกรณีท่ัวไปมาใช้กับธุรกิจครอบครัว จากการศึกษาใน

เบือ้งตน้นอกจากแนวความคิดและทฤษฎีของหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทแล้ว ผู้วจิัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี

ของหลักกฎหมายมรดก เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการน ามาใช้กับธุรกิจครอบครัว ดังท่ีปรากฏใน 

ข้อพิพาทตามคดีหมายเลขด าท่ี พ. 2264/2559 ผลการศึกษาพบว่าหลักกฎหมายมรดกเร่ืองการแบ่งมรดก ซึ่งเป็นไป

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1745 ว่า ทายาททุกคนมีสิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกัน 

แสดงว่า ถ้ามีทายาทหลายคน ทายาทเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าท่ีในทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่าจะได้มีการแบ่งมรดก

เสร็จสิ้น และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1746 ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย หรือข้อความใน

พนิัยกรรมถ้าหากม ีให้สันนษิฐานไวก้่อนวา่ ผู้เป็นทายาทด้วยกันมีส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง อธิบายได้ว่า 

หากไม่มีกฎหมายหรือพินัยกรรมก าหนดสิทธิของทายาทไว้เป็นพิเศษ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นทายาท

ด้วยกันมีส่วนเท่ากันในกองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง(บุญเพราะ แสงเทียน , 2555) จากข้อพิพาทตามคดีหมายเลขด าท่ี  

พ. 2264/2559 ศาลได้วินจิฉัยว่าข้อพพิาทดังกล่าว ศาลได้น าหลักกฎหมายมาใชใ้นการวินิจฉัยคอืหลักกฎหมายมรดก 

จึงให้บุตรท้ังสบิได้รับส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน  

ดังนั้น แม้ศาลจะยอมรับความเป็นธุรกิจครอบครัวของการด าเนินธุรกิจตามข้อพิพาท เมื่อน าหลักกฎหมาย

เร่ืองมรดกมาใช้กับธุรกิจครอบครัว จึงเห็นได้ว่าในเบื้องต้นว่าขาดความสอดคล้องกับลักษณะพื้นฐานของความเป็น

ธุรกิจครอบครัว คือ การด าเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะธุรกิจครอบครัวและการน ากฎหมายมรดกท่ีมีอยู่ควบคู่ไปกับการ

ด าเนินธุรกิจ ดังนัน้ จึงไมอ่าจกล่าวได้วา่การน ากฎหมายมรดกมาใชก้ับการด าเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจครอบครัวจะ

ได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มท่ี จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมกีารตรากฎหมายเพื่อใชก้ับธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ 
 

สรุปผลการอภิปราย  
จากการศึกษาค าพิพากษาฎีกาท่ี 20102/2556 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4355/2551 และคดีหมายเลขด าท่ี 

พ.2264/2559 หนังสือ บทความ เอกสารงานวจิัย และบรรดากฎหมายตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ประเด็น

เร่ืองของการเป็นหุ้นส่วน การแบ่งมรดกรวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การไมม่กีฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ เมื่อมีขอ้พพิาทเกิดขึน้กับสมาชิก

ของครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจร่วมก้น ศาลจึงต้องน าบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้กับธุรกิจท่ัวไปหรือใช้กับกรณีท่ัวไป

มาใชใ้นการวนิจิฉัย ท้ังท่ีอาจขัดกับลักษณะเฉพาะของความเป็นธุรกิจครอบครัว ที่มคีวามสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังเชน่ ค าพิพากษาฎีกาหมายเลขท่ี 20102/2556 ศาลน าเร่ืองห้างหุน้สว่น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาปรับใช้กับคดีพิพาทดังกล่าว โดยพิเคราะห์ว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนต้องเป็นการตกลงเข้ากัน 

เพื่อกระท ากิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่กิจการท่ีท านั้นโดยชัดแจ้ง เมื่อไม่ปรากฏโดยชัด
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แจ้งว่าบิดาตกลงร่วมค้าขายกับบุตรโดยให้บุตรลงแรงเป็นหุ้น และประสงค์แบ่งเงินก าไรกัน หรือหากต้องขาดทุนบุตร

ต้องรับผิดชอบอย่างไร การท่ีบุตรช่วยด้วยแรงงานจึงไม่เป็นการลงหุ้นด้วยแรง คงเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว

ระหว่างบิดาและบุตร การท่ีบุตรไม่แยกไปประกอบกิจการของตนเองแต่สมัครใจอยูช่่วยเหลือและอาศัยกับบิดาตอ่ไป 

หาท าให้กิจการของบิดาเป็นกิจการของครอบครัวอันจะถือว่าเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

ระหว่างบุตรและบิดาโดยปริยายไม่ บุตรจึงไม่เป็นหุ้นส่วนกับบิดาตามบทกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้รับส่วนแบ่งในธุรกิจ

ครอบครัวท่ีท าร่วมกับบิดา 

เมื่อน าค าพิพากษาดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับกรณีสามีภรรยาท่ีอยู่ร่วมกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4355/2551 ได้วินิจฉัยว่าเม่ือสามีและภรรยาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายร่วมกันท ามาหากินและมีเจตนา

เป็นเจ้าของในทรัพยท่ี์หามาได้ระหวา่งท่ีอยูก่ินด้วยกัน เมื่อผู้ตายได้ทรัพย์สินมาในระหวา่งท่ีอยู่กินกับผู้ร้อง ผู้ร้องยอ่ม

มีส่วนเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นด้วยในฐานะเจ้าของร่วม ดังนี้ จะเห็นได้ว่าความแตกต่างท่ีส าคัญของคดีท้ังสอง คือ

สถานะของผู้ ท่ีร่วมท ามาหากินกับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์ โดยในคดีตามค าพิพากษาฎีกาหมายเลขท่ี 

20102/2556 ผู้ท่ีร่วมแรงท าธุรกิจคือบุตร ส่วนคดีตามค าพิพากษาฎกีาที่ 4355/2551คือภรรยาที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

เมื่อศาลน ากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทมาใช้กับคดีตามค าพิพากษาฎีกาหมายเลขท่ี 20102/2556 และน ากฎหมาย

ครอบครัวมาใชก้ับคดีตามค าพิพากษาฎีกาที่ 4355/2551 ผลของคดจีึงตา่งกัน และสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

 ส่วนในกรณีของคดีหมายเลขด าท่ีพ.2264/2559 ซึ่งเป็นคดีพิพาทท่ีศาลตัดสินโดยน าหลักกฎหมายในเร่ือง

มรดก มาปรับใช้ในคดีมีผลท าให้บุตรทุกคนมีส่วนในทรัพย์มรดกเท่ากัน ท้ังท่ีในความเป็นจริงบุตรคนหนึ่งอาจลงทุน

หรือลงแรงในธุรกิจครอบครัวมากกว่าบุตรคนอื่น ซึ่งหากน าหลักกฎหมายหุน้ส่วนบริษัทมาปรับใช ้บุตรคนดังกล่าวจะ

ได้ส่วนแบ่งมากกว่าคนอื่น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การท่ีศาลตัดสินให้แบ่งมรดกให้กับบุตรเท่า ๆ กันนั้น เห็นได้ว่า ไม่เป็น

ธรรมกับผู้เป็นหุน้สว่นท่ีลงหุ้นด้วยแรงมากกว่า 

ข้อเสนอแนะ  

 ควรจะมีการบัญญัติกฎหมายเร่ืองธุรกิจครอบครัวขึ้นใช้โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของ

ธุรกิจครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกของครอบครัวท่ี

มสี่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ และควรมกีารศึกษาค้นควา้โดยละเอียดตอ่ไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
ค าพิพากษาศาลฎกีาที่ 4355/2551 

คดีหมายเลขด าท่ี พ.2264/2559 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 20102/2556 

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนและพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560). การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการสืบทอด

ธุรกิจครอบครัวกลุ่มร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. Veridian E-Journal, 

Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ , ปีท่ี 10 (ฉบับท่ี 3),  

หนา้ 299-300. 

ฐานะมาศ เพ็ญแพง่. สุรัต ิสุพิชญางกูร และบรรพต วิรุณราช. (2559). แนวทางการสบืทอดธุรกิจครอบครัวให้ประสบ

ความส าเร็จ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 

11(2), หนา้ 11. 



2777 

 

-Proceeding- 

ธีระ กนกกาญจนรัตน์, ธุรกิจครอบครัว เดนิหน้าอย่างไรให้ยั่งยืน. สบืค้นเมื่อ 15 กันยายน 2562  

จาก https://www.thairath.co.th/content/490889. 

นพิันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย, PwC ชี้ธุรกิจครอบครัวอาจหยุดชะงักหากไร้แผนสบืทอดกจิการ มองการเปลี่ยนสูด่ิจิทัลเป็น

ความท้าทายของทายาทรุ่นใหม.่ สบืค้นเมื่อ 16 กันยายน 2562  

จาก https://www.ryt9.com/s/iq03/2569347. 

บุญเพราะ แสงเทียน. (2555). กฎหมายลักษณะมรดก. พมิครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: วทิยพัฒน์. 

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล.(2018). “พื้นท่ีกฎบราซิล” การเปลี่ยนแปลงรองและการเปลี่ยนแปลงความหมายของสินค้า

ในการค้าข้ามพรมแดนไทย – เมียนมา. วารสารสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  

30 (2), 137-176. 

ประสพสุข บุญเดช. (2558). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว. พิมพ์ครั้งท่ี 21. 

กรุงเทพฯ: ศูนยห์นังสือเนติบัณฑิตยสภา. 

ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ รวิดา วิริยกิจจา. การศึกษาวิสัยทัศน์และเป้าหมายของธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรม

และที่พักในจังหวัดเชยีงใหม่. วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ, 8 (2), หนา้ 33.  

ศนันท์กรณ์ โสตถพันธ์ุ, (2559). ค าอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 

สิริรัฐ บุญรักษา, (2557). ตัวแบบเชงิสาเหตุความส าเร็จทางการเงินหลังการถ่ายโอน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย.

วทิยาลัยบัณฑิตศกึษาดา้นการจัดการ หลักสูตรการจัดการดุษฎบัีณฑิต. มหาวทิยาลัยศรีปทุม. 

Barbara Xiaoyu Wang, (2019). Guanxi in the Western Context: Intra-Firm Group Dynamics and Expatriate 

Adjustment. Springer. P.10. 

Cary & Cary, (1973). In re Marriage of Cary. 34 Cal. App. 3d 346. 

Gupta, (2017). Business Studies Xi 6E. Tata McGraw-Hill Education. pp. 68-74. 

PwC, Empowering the NextGen: The Key to Achieving Growth and Enduring Prosperity, Retrieved (3 September 

1019) , From https://www.pwc.com/th/en/thailand/assets/Family-Business-survey-2019/new/global-

family-business-survey-2019.pdf. 

RP Maheshwari, (1997). Principles of Business Studies. Pitambar Publishing. P.155-159. 

Westhead, P. and Cowling, M. (1997), Performance contrasts between family and non‐family unquoted 

companies in the UK. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Vol. 3 No. 1, pp. 

30-52. 



2778 

 

-Proceeding- 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อ

เด็กและเยาวชน 

Problems and Legal Measures in case of Sexual Grooming Online on Children 

and Juvenile 

 

วิภาวรรณ แก้วมณีพร1* และ วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1 

Wipawan Kaewmaneeporn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความทันสมัยและก้าวหน้า ท าให้การติดต่อสื่อสารกัน

ท าได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดท้ังผลดีและผลเสีย จึงมี

กลุ่มบุคคลใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยนี้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดและแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชน  

การล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลน์ตอ่เด็กและเยาวชน จึงถือว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความรุนแรง 

อันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชนไมว่า่จะเป็นในเชงิพัฒนาการ แนวคิดหรือค่านยิม รวมไปถึงสภาพ

สังคม เป็นปัญหาส าคัญท่ีควรตอ้งได้รับการแก้ไขและก าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ยัง

ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอและยังด้อยประสบการณ์   จากการศึกษาพบว่าการล่อลวงเด็กและเยาวชน โดยปกตินั้นมี

ขั้นตอนท่ีเรียกว่า บันได 4 ขั้น คือ  1) การติดต่อสื่อสารหรือส่งสื่อลามกผ่านทางข้อความ ซึ่งพบได้บ่อยคือผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือ (sexting)  2) วิธีในการชักจูงเด็กให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศตา่ง ๆ ท่ีผิดกฎหมาย โดยการ

ท าให้เด็กไว้ใจ (grooming)  3) อนาจาร คือการกระท าท่ีไม่สมควรในทางเพศ แตะต้องร่างกายเนื้อตัวผู้อื่นในทาง 

ไม่สมควรและรวมไปถึงลักษณะท่ีท าให้เกิดความอับอายในทางเพศ 4. ส าเร็จผล คือ การล่วงละเมิดทางเพศได้ท า

ส าเร็จแล้ว  แต่ในปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการในการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามความผิดใน

ขั้นตอน sexting และ grooming มีแต่เพียงความผิดฐานกระท าอนาจาร และความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา  

ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดฐานดังกล่าวล้วนแต่ต้องมีการกระท าความผิดส าเร็จท้ังสิ้น กฎหมายจึง 

ไม่ครอบคลุมท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย จึงส่งผลให้ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  ดังนั้นจึง

จ าเป็นท่ีจะต้องบัญญัติฐานความผิดขึ้นใหม ่เพ่ิมเตมิค านิยามหรือขอบเขต “การลอ่ลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่

เด็กและเยาวชน” เพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนอายุของเด็กและเยาวชน  มาตรการลงโทษและเพิ่มโทษให้หนักขึ้น และ

ควรมีหนว่ยงานเฉพาะของรัฐซึ่งมหีนา้ที่เข้ามาก ากับดูแล  รวมไปถึงการเยยีวยาเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นเหยื่อ จึงเป็น

สิ่งท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการล่อลวงเพื่ อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ:    เด็กและเยาวชน, สื่อออนไลน์, อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต, การล่อลวงทางเพศออนไลน์, ความผิด

ฐานลอ่ลวงเด็ก 
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Abstract 
Nowadays, the world has developed rapidly, the modern and advanced technology is making easy way 

for communicating especially via internet then the result effect in both good and bad way. Therefore some group 

of people use this technology communicate for making the offence and exploiting children and juvenile.  

The online grooming and sexual abuse to children and juvenile are cybercrime that are violent, dangerous and 

causing damage to children and juvenile regardless of their development, ideas  or social values including the 

state of society. This is very important issue that should be addressed and set the measures protecting children 

and juvenile who are not yet mature enough and underdeveloped also. The researcher found that Sexual 

Grooming, there are 4 steps called steps: 1. Sexting, 2. Grooming, 3. Indecent and 4. Succeed, there is no law 

or measure to control, prevent, suppress, sexting and grooming, sexual grooming online on children and juvenile 

that can be adapted and punished offenders appropriately. There are just the offense of committing indecent 

and rape of the Criminal Code, that the said offenses must be the complete offense. Therefore the law does not 

cover then causing legal gap resulting in being unable to punish the offender. Thus it is necessary to establish 

new offenses such as adding definition or scope of “sexual grooming online on children and juvenile” 

furthermore adding regulation involving with the age of children and juveniles, increasing more penalties and 

should sets up a specific government unit which is responsible for overseeing including the remedy of victims to 

children and juvenile. Then it is necessary and appropriate to make all of solution mention above solving the 

problem of sexual grooming online on children and juvenile more effectively. 
 

Keywords:   Children and juvenile, Online media, Cybercrime, Sexual grooming online, Child sexual grooming offense 
 

บทน า 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีอิทธิพล

ต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนให้ความสนใจในโลกออนไลน์มากกว่าในโลกของความเป็น

จริง ความสนใจต่อสังคมภายนอกมีน้อยลง เนื่องมาจากการอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปในโลกออนไลน์ ท าให้ขาด

ทักษะการสื่อสารและขาดทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เด็กและเยาวชนจึงมักตกเป็นเหยื่อและมีความ

เสี่ยงท่ีจะถูกล่อลวงและแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบในโลกออนไลน์ 

ลักษณะของภัยท่ีเป็นอันตรายส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีเผชญิอยู่ในโลกออนไลน์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การล่อลวงและละเมิดทางเพศออนไลน์ (online grooming and sexual abuse) 2. การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน ์

(cyber bullying) 3. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 4.สื่อท่ีมีเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน เช่น สื่อลามก

อนาจาร  งานวจิัยนี้มุ่งเนน้ศึกษาถึงกรณกีารล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งการล่อลวงเพื่อ

ละเมิดทางเพศนั้น เกิดขึน้ได้ท้ังในโลกแห่งความเป็นจริงหรือบนโลกออนไลน์ โดยเด็กและเยาวชนอาจจะถูกคนแปลก

หน้าหรือคนท่ีรู้จักคุ้นเคยกันไมว่่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ท าการล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศ โดยเด็กและเยาวชน

นัน้อาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจวา่สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับตนคือการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศ จึงมีกลุ่มบุคคลท่ีอาศัยเทคโนโลยีเป็น

เคร่ืองมือในการกระท าความผิดแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยใช้เด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อ ในช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บแคม แชทรูม เกมส์ออนไลน์ เป็นต้น ในปัจจุบันเฟสบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทุกคน
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สามารถสร้างเฟสบุ๊กเป็นของตนเองได้ง่ายและรวดเร็ว รวมไปถึงเว็บไซต์หาคู่ท่ีได้รับความนิยมจากเด็กและเยาวชน

เชน่กัน  ผู้ล่อลวงใชว้ธีิคือปิดบังตัวตนท่ีแท้จริงของตนเองและสร้างประวัติของตนเองขึ้นมาใหม่ โดยเป็นบุคคลท่ีตนเอง

อยากเป็นหรือเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของผู้อ่ืน เพื่อท่ีจะดึงดูดเด็กและเยาวชนให้สนใจ สร้างปฏสิัมพันธ์ทางอารมณ์

ความรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีปรึกษาและเป็นเพื่อนท่ีดี จนเด็กและเยาวชนไว้เนื้อเชื่อใจและตกเป็นเหยื่อในท่ีสุด จึงเกิด

ปัญหาท่ีมักได้ยินกันบ่อย ๆ เช่น การล่อลวงเด็กและเยาวชนไปละเมิดทางเพศ ข่มขืน กระท าอนาจาร หรือถ่ายภาพ

อนาจารเด็ก ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นย่อมมีความผิดตามกฎหมาย แต่กฎหมายไทยหรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้องใน

ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมจึงท าให้มีช่องว่างทางกฎหมายและกฎหมายไม่ร่วมสมัย จึงท าให้เกิดอันตรายต่อเด็กและ

เยาวชน  

ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายหรือมาตรการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการล่อลวงเพื่อละเมิด

ทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการเยียวยาเมื่อเด็กและเยาวชน

ตกเป็นเหยื่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาที่เกิดขึน้จากการใชส้ื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ศึกษา

ลักษณะและกระบวนการลอ่ลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ ในเร่ืองการควบคุม 

ป้องกัน ปราบปรามการล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน    

3. เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาเด็กและ

เยาวชนท่ีตกเป็นเหยื่อ 

กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและมาตรการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์

ส าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและกรณีกฎหมายไม่ร่วมสมัย 

เมื่อเกิดปัญหาการล่อลวงออนไลน์ขึ้นจึงไม่มีกฎหมายมาใช้บังคับ หากประเทศไทยมีมาตรการควบคุมป้องกัน 

ปราบปรามการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม ก็สามารถอุดช่องว่าง

กฎหมาย ท าให้สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ และท าให้ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนนัน้ลดน้อยลง 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 งานวิจัยเร่ืองปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและ

เยาวชน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัย ท้ังการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ดังนี ้ค ือ  

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา  3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ 4) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไปถึงบุคคลผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทัศนะทางด้านกลไกหรือกระบวนการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและ

เยาวชน มาด าเนินการในการประมวลผลข้อมูล 
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2. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ได้แก่ 

- ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สื่อออนไลน์ของเด็ก

และเยาวชน ศึกษาลักษณะและกระบวนการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ วเิคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทาง

กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีใช้ในการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการกระบวนการล่อลวงเพื่อละเมิด

ทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชนโดยรวบรวมขอ้มูลใน ต ารา วารสาร ผลงานวจิัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

- ข้อมูลสัมภาษณ์ ได้แก่ การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)สัมภาษณ์  

นักวชิาการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิรวมไปถึงบุคคลผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) รองศาสตราจารย์ ดร. พิศวาส สุคนธพันธ์ (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC, 

คณะท างานร่างกฎหมายกลุ่มมาเจสติก) 

(2) ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ (อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด, คณะท างานร่างกฎหมายกลุ่มมาเจสติก) 

(3) ท่านปกรณ์ ธรรมโรจน์ (อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด, คณะท างานร่างกฎหมายกลุ่ม 

มาเจสติก) 

(4) คุณเกษณี จันทร์ตระกูล (ผู้จัดการโครงการมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

Foundation of the elimination of child prostitution, child pornography and the trafficking of children- ECPA, 

คณะท างานประชุมร่างกฎหมายกลุ่มมาเจสติก) 

(5) พันต ารวจโทเทิดสยาม บุญยะเสนา (รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) กองก ากับการ 4 กองบังคับการสบืสวน

สอบสวน ต ารวจภูธรภาค 5) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถแยกได้ ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) 

การศกึษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายท่ีเกี่ยวกับกรณีการลอ่ลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและ

เยาวชน อย่างเป็นระบบจากต ารา บทความ  วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่น ๆ ของไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ข้อมูลสว่นดังกล่าวจะเป็นขอ้มูลทุตยิภูมิ 

(2) การเก็บขอ้มูลสัมภาษณโ์ดยสัมภาษณเ์ชงิลึก (In-depth Interview) 

การก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ โดยมีการเตรียมแนวค าถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า มีความต่อเนื่องของค าถาม สามารถเจาะลึกและ

สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดับหัวข้อค าถาม เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติและไม่สร้างความ    

อดึอัดแก่ผู้ถูกซักถาม ซึ่งแนวทางประเด็นท่ีใชใ้นการสัมภาษณม์ดีังนี้คอื  

• ขอบเขตของค าว่าล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศ 

• วัตถุประสงค์ในการท่ีจะรา่งกฎหมายในกรณกีารลอ่ลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน 

• มุมมองเกี่ยวกับกรณีการล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน 

• มุมมองหรือความคิดเห็นหากประเทศมีกฎหมายเฉพาะในการลงโทษทางอาญาในกรณีการล่อลวงเพื่อ

ละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน 
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การบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยท าการขออนุญาตใช้เคร่ืองบันทึกเสียง เมื่อผู้ให้ข้อมูลไม่

ขัดข้อง ผู้วิจัยจะได้บันทึกเสียงไว้ท าให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มาก ครบถ้วน และท าให้การสนทนา

เป็นไปอยา่งธรรมชาติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอจะน าเอาข้อมูลท้ังท่ีได้มาจากเอกสาร และสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก มาใช้ประกอบกัน 

ในลักษณะของการผสมผสานข้อมูลเข้าดว้ยกัน 
 

ผลการศึกษา 

การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์  

 grooming  หมายถึง การตระเตรียมการท่ีแสดงบทบาทหรือกระท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการ

ตระเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

แตก่็ยังไมม่กีารให้ความหมายของค าว่า grooming ท่ีเหมาะสมหรือยอมรับว่าถูกต้องท่ีสุด เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ี

มลีักษณะนามธรรม ยากจะรู้ว่ากระบวนการมจีุดเร่ิมตน้และจดุสิ้นสุดอยา่งไร (สุพัตรา สถิตจันทรากุล, 2552, น. 13) 

grooming  หมายถึง การล่อลวงทางเพศ ท่ีบุคคลได้สร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับเด็ก ปกปิดตัวตนท่ี

แท้จริงของตนเองเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะแสวงหาประโยชน์หรือละเมิดทางเพศต่อเด็กและ

เยาวชนโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เด็กและเยาวชนอาจถูกล่อลวงโดยคน

แปลกหน้าหรือคนท่ีรู้จักคุ้นเคยกัน เช่น เพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ groomers หรือบุคคลท่ีท าการ

ล่อลวงนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ มีเด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากท่ีไม่รู้ว่าสิ่งท่ีก าลังเกิดขึ้นกับตนเองคือ

การละเมิดหรือไม่เข้าใจว่าก าลังถูกล่อลวง เมื่อเด็กเชื่อใจแล้วบุคคลท่ีท าการล่อลวงจะแสวงหาประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์ด้วยการแยกเด็กออกจากครอบครัว เพื่อน และท าให้เด็กต้องรู้สึกพึ่งพาใช้วิธีการควบคุมให้เด็กเชื่ อว่า

เด็กไมม่ทีางเลือกและจ าเป็นต้องท าในสิ่งท่ีเขาต้องการ (ธีรารัตน ์พันทว ีวงศธ์นะเอนก, 2559, น. 6-7) 

grooming อาจเกิดขึ้นท้ังในโลกออนไลน์และโลกในชีวิตจริง ในโลกออนไลน์ บุคคลท่ีท าการล่อลวงใช้

อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือและแสวงหาเหยื่อทางออนไลน์หรือท าให้เด็กและเยาวชนจากโลกในชีวิตจริงเข้าสู่โลก

ออนไลน์ เช่น การขอ LINE จากเด็กก็เร่ิมกระบวนการ grooming ทางออนไลน์ ส่วนใหญ่ผู้กระท าความผิดในการ

ล่อลวงมักจะใช้วิธีการในกระบวนการท่ีคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน เนื่องจากการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสร้าง

ความสัมพันธ์น้ันเป็นวธีิการท่ีท าได้งา่ยและได้ผล จึงท าให้สามารถควบคุมให้ท าตามความตอ้งการของตน (WORAPON 

H., 2559)  

online grooming หมายถึง การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีบุคคลท าการล่อลวง

โดยใชล้่อลวง โนม้นา้ว ชักจูงเพื่อให้เด็กมกีิจกรรมทางเพศ หรือพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองเซ็กส์ ใช้ความสัมพันธ์ทางออนไลน์

น าไปสู่ความสนใจในเร่ืองเพศ ให้เด็กมสี่วนร่วมทางเพศท้ังในโลกออนไลนแ์ละโลกในชวีติจรงิ เช่น การล่วงละเมดิทาง

เพศเด็กผ่านทางเว็บแคม ผู้ล่วงละเมิดมักค้นหาเด็กท่ีเด็กท่ีโดดเดี่ยว มีปัญหาเร่ืองความมั่นใจ พฤติกรรมการเตรียม

เด็ก ได้แก่ การสนองความต้องการของเด็ก เช่น ให้ของขวัญหรือการเอาใจใส่ (มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศจากเด็ก, 2562)  
ข้อสังเกต grooming เป็นการท่ีผู้กระท ามีการติดต่อสื่อสารในทางออนไลน์กับเด็ก โดยให้อารมณ์ความรู้สึก

ในการสร้างความสัมพันธ์ ท าให้เด็กเข้าสู่พฤตกิรรมทางเพศ ถือว่าผู้กระท ากระเตรียมเด็กโดยมีเจตนาที่จะละเมดิทาง

เพศเด็กในอนาคต 
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การล่วงละเมิดทางเพศมี 2 ประเภท คือ การล่วงละเมิดทางเพศแบบมีการสัมผัสร่างกาย, การล่วงละเมิด

ทางเพศแบบไมม่กีารสัมผัสร่างกาย (ทางออนไลน์) มีรายละเอยีดลักษณะการกระท าแตกต่างกันดังน้ี 

การลว่งละเมดิทางเพศแบบมกีารสัมผัสร่างกาย 

- สัมผัสร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเด็กไมว่า่จะสวมเสื้อผ้าหรือไมก่็ตาม 

- ใช้อวัยวะเพศหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสอดใส่เข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารของเด็ก รวมไปถึง 

การจูบและการมเีพศสัมพันธ์ทางปาก 

- บังคับให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ    

- ท าให้เด็กเปลื้องผ้าหรือสัมผัสคนอื่น 

การลว่งละเมดิทางเพศแบบไมม่กีารสัมผัสร่างกาย (ทางออนไลน์) 

- แสดงภาพอนาจาร     

- เปิดเผยการกระท าทางเพศตอ่เด็ก 

- ท าให้เด็กชว่ยตัวเอง        

- บังคับให้เด็กท า ดู หรอืสง่ภาพหรือวดีีโอท่ีเกี่ยวกับการละเมดิทางเพศ 

- ท า ดูหรือแจกจ่ายภาพหรือวดิีโอท่ีลว่งละเมดิทางเพศเด็ก 

- บังคับให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศโดยพูดคุยผ่านทางออนไลน์หรือผ่านสมารท์โฟน  
ลักษณะและประเภทของการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ 

การกระท าความผิดทางเพศจะมีกระบวนการท่ีเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรของการกระท าความผิดทาง

เพศหรือเรียกว่า “cycle of abuse” ในการกระท าความผิด เหยื่อและผู้กระท าความผิดต้องเข้าสู่วงจรของการกระท า

ความผิดทางเพศท่ีก่อให้เกิดผลคือการล่อลวงเป็นส่วนส าคัญ ในวงจร cycle of abuse ส่วนมากผู้กระท าความผิดทาง

เพศจะไม่ใช้วิธีการท่ีบังคับเด็ก แต่จะกระท ากับเด็กท่ีให้ความยินยอมท่ีจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับตน เนื่องจาก

ผู้กระท าความผิดทางเพศจะไมต่อ้งรับโทษหรือไมต่อ้งถูกจับในความผิดท่ีตนได้ก่อขึน้ 

ลักษณะเฉพาะของโลกออนไลน์ คือ การไม่ต้องตอบโต้คู่สนทนาในทันที (sychronicity) การมองไม่เห็น         

คู่สนทนา (invisibility) สังคมออนไลน์ไม่มีการแยกชนชั้น และมีการปิดบังตนเอง (anonymity) ท าให้ความสัมพันธ์ท่ีมี

ตอ่กันในโลกออนไลน์เกิดขึ้นโดยไมม่ีข้อจ ากัด เงื่อนไข และสถานท่ี ท าให้คู่สนทนาจินตนาการขึ้นเองคู่สนทนาอีกฝ่าย

ขึ้น คู่สนทนาอีกฝ่ายจึงใช้ประโยชน์ท่ีอีกฝ่ายจินตนาการนั้นบิดเบือนความเป็นจริงท่ีตนเป็นอยู่ (ดารินทร์ สวัสดิ์เสวี, 

2545, น. 134-137) 

ขั้นตอนและกระบวนการการล่อลวง แบ่งออกเป็น 5 ระยะดังนี ้ 

ระยะที่ 1 สรา้งความสัมพันธ์ 

บุคคลท่ีล่อลวงเด็กจะเร่ิมท าความรู้จักกับเด็ก โดยใช้ระยะเวลาในเด็กแต่ละคนแตกต่างกันออกไป การท า

ความรู้จักกับเด็กจะมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ท่ีบุคคลดังกล่าวอยากให้เป็น โดยมีการขอรูปถ่ายเด็ก 

หากเด็กส่งรูปถ่ายให้ดู ก็จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่าบุคคลท่ีท าการล่อลวงก าลังคุยกับเด็กคนนั้นจริง ๆ ใน

กรณีท่ีเลือกเหยื่อในละแวกใกล้เคียงตัวผู้กระท า ก็จะสามารถตามหาหรือระบุตัวเด็กได้ การขอรูปถ่ายของเด็กใน

ระยะแรกนีย้ังคงเป็นรูปถ่ายแบบธรรมดา ยังไม่มีเร่ืองในทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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ระยะที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชดิ 

ความสัมพันธ์ในระยะท่ี 2 นี้ อาจจะมีการพูดคุยถึงเร่ืองส่วนตัวเด็กมากขึ้น เช่น ชีวิตในโรงเรียน หรือ

ครอบครัว ระยะนีบุ้คคลที่ท าการลอ่ลวงนัน้จะสรา้งตัวตน เพื่อให้เด็กเห็นวา่ตนเองเป็นเพื่อนสนทิของเด็ก ให้เด็กไวเ้นื้อ

เชื่อใจและอยากพัฒนาความสัมพันธ์ 

ระยะที่ 3 ระยะเสี่ยง 

 การสนทนากับเด็ก จะถามเด็ก เชน่ ใชค้อมพวิเตอร์ร่วมกันกับใครบ้าง หรือเด็กใชค้อมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์

อยู่ท่ีไหน ค าถามในลักษณะนี้อาจเดาได้ว่าผู้ล่อลวงก าลังประเมินความเป็นไปได้ท่ีตนจะถูกจับได้โดยบุคคลท่ีใกล้ชิด

กับเด็กหรือไม ่เช่น พ่อแม ่พี่ของเด็ก หรอืครูเป็นต้น 

ระยะที่ 4 กันเด็กจากผู้อ่ืน 

ลักษณะของการสนทนาระหว่างเด็กกับผู้ล่อลวงจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ล่อลวงจะชักจูงความรู้สึกและความคิด

ของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดหรือเข้าใจเด็กมากท่ีสุด ท าให้เด็กกล้าท่ีจะเปิดเผยความลับและ

รักษาความลับระหว่างเด็กกับผู้ล่อลวงไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ หากเด็กแสดงความเชื่อใจให้บุคคลท่ีล่อลวงเห็นแล้ว ก็จะ

น าไปสู่ประเด็นท่ีเป็นเร่ืองของทางเพศและเร่ืองส่วนตัว 

ระยะที่ 5 เขา้สู่เร่ืองทางเพศ 

มักจะมีการถามเด็กในลักษณะ เช่น เธอเคยกอดกับคนอื่นมาก่อนหรือไม่ เธอเคยจูบมาก่อนหรือเปล่า 

ส าหรับตัวเด็กแล้วระยะนี้อาจดูไม่เป็นอันตราย เพราะพูดคุยกันในลักษณะนี้เป็นปกติ ผู้ล่อลวงจะท าให้เด็กรู้สึกว่า

ก าลังแบง่ปันความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ในกรณีท่ีเด็กเคยถูกล่อลวงและละเมดิทางเพศมาก่อน บุคคลพวกนี้จะมีวธีิการ

เข้าหาเด็กที่แตกตา่งออกไป คือ วธีิการท่ีท าให้ตนมอี านาจอยู่เหนอืเด็ก 

การรักษาความสัมพันธ์กับเด็กในระยะท่ี 5 นี้ จะเป็นไปอย่างนุ่มนวล เพื่อให้เด็กเข้าใจว่าเกิดความรักความ

ไว้ใจขึ้น และท าให้เด็กรู้สึกว่าผู้ล่อลวงเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี ฉลาด ไว้ใจได้ จะเป็นคนรักท่ีดีในอนาคตให้เด็กได้ ในกรณีท่ี

เด็กรูส้ึกไม่สบายใจถึงความสัมพันธ์ ผู้ล่อลวงก็จะแสดงความเสียใจอยา่งที่สุดเพื่อจะท าให้เด็กให้อภัยตนในทันที ซึ่งจะ

น าไปสู่การสร้างความรู้สึกร่วมกันอีกคร้ังและในคร้ังนี้จะมีความลึกซึ้งมากกวา่เดิม การสนทนาในเร่ืองเพศก็จะเร่ิมมี

ความรุนแรงและมีลักษณะทางเพศอย่างชัดเจน เช่น บอกวิธีการช่วยตัวเอง หรือ ออรัลเซ็กส์ เป็นต้นการท าให้เด็กมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศอย่างใด ๆ อาจโน้มน้าวเด็กให้หลงเชื่อว่าเด็กจะเป็นคู่รักท่ีดีในอนาคต จึงส่งผลให้

ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้น าไปสู่การนัดพบระหว่างผู้ล่อลวงกับเด็ก (สุพัตรา สถิตจันทรากุล, 2552, น. 19-20) 

วธิีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ 

บุคคลท่ีล่อลวงเด็กและเยาวชนจะแฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์, แชทรูม, เฟสบุ๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน 

เฟสบุ๊กเป็นท่ีนิยมในหมูเ่ด็กและเยาวชนเป็นอยา่งมาก การควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลก็สามารถท าได้ยาก โดยบุคคล

เหล่านั้นจะสร้างประวัติของตนเอง (Profile) ให้มีความน่าสนใจ มกีารปิดบังตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง โดยการท่ีแสร้ง

เป็นบุคคลท่ีตนอยากเป็นหรือเป็นบุคคลท่ีผู้อื่นช่ืนชอบเพื่อท่ีจะดึงดูดให้เด็กและเยาวชนมคีวามสนใจในตัวคุณผู้ล่อลวง 

เมื่อมีการติดต่อพูดคุยกันและสร้างความสัมพันธ์มาในระยะหนึ่งโดยเด็กหรือเยาวชนให้ความเชื่อใจจึงจะมกีารพูดคุย

กันถึงเร่ืองส่วนตัว โรงเรียน หรอืครอบครัว และมกีารบอกเล่าเร่ืองความสัมพันธ์ในทางชูส้าวของตนและบอกเล่าเร่ือง

ท่ีเกี่ยวกับเซ็กส์ให้เด็กฟัง เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กันเข้มข้นขึ้นอาจจะน าไปสู่การนัดพบกัน ในขั้นตอนนี้อาจจะมี

การเสนอเงินหรือของต่างๆ ความตอ้งการท่ีจะใช้เด็กและเยาวชนเป็นเหยื่อในการก่อให้เกิดความพึงพอใจทางเพศเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการล่อลวงเด็กและเยาวชน โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์
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-Proceeding- 

ความรู้สึกบนอินเตอร์เน็ตและอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการท่ีจะแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง (สุพัตรา สถิต

จันทรากุล, 2552, น. 25-27) 

ข้อสังเกต การสร้างความสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์นัน้เป็นไปอย่างรวดเร็วและการตดิตอ่สื่อสารสามารถท า

ได้อย่างสะดวก เมื่อพูดคุยจนเกิดความสนิทสนมจึงส่งให้มคีวามเชื่อใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย 

และการล่อลวงทางเพศ (grooming) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการล่อลวงทางอินเตอร์เน็ตและท าให้เกิดการกระท า

ความผิดทางเพศ อนิเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยา่งรวดเร็ว และเป็นชอ่งทางที่สามารถโกหก

ผู้อ่ืนได้งา่ย เนื่องจากไม่ได้พบเจอกัน ไมส่ามารถเรียนรู้ หรือรับรู้ถึงความคิด ความรูส้ึก หรือตัวตนซึ่งกันและกันได้ จึง

ส่งผลให้เด็กและเยาวชนถูกล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศได้ง่าย  และตกเป็นเหยื่อในการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศ

ออนไลน์ให้เห็นอยูเ่ป็นประจ า 

วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

ประมวลกฎหมายอาญา 

ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ฐานความผิดท่ีพอจะเกี่ยวข้องและน ามาใช้เพื่อคุ้มครองในกรณีการล่อลวง

เพื่อละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชน คือ ความผิดฐานข่มขืนกระท าช า(เด็ก) มาตรา 277, ความผิดฐานอนาจาร 

มาตรา 278, ความผิดฐานพรากผู้เยาว ์มาตรา 317, 

มาตรา 277 การกระท าช าเรา (เด็ก) 

การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน เป็นการกระท าท่ีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือใน

การติดต่อสื่อสารและแสวงหาประโยชนใ์นทางเพศจากเด็กและเยาวชน การกระท าดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่

ต้องมีการกระท าเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท าโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่อง

ปากของเด็กและเยาวชน  ดังนั้นการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนจึงไม่เป็นความผิดฐาน

ข่มขืนกระท าช าเราเนื่องจากไม่มกีารกระท าเพื่อสนองความใคร่โดยใช้อวัยวะเพศ ตาม ม. 277 (แต่เป็นการกระท าท่ีมี

เจตนาท่ีจะมีการละเมดิทางเพศต่อเด็กและเยาวชนในอนาคต) จึงไม่สามารถน ามาลงโทษผู้กระท าผิดได้ 

มาตรา 278  การกระท าอนาจาร 

การกระท าอนาจารเป็นเพยีงการกระท าตอ่ร่างกายเนื้อตัวของผู้อ่ืนในลักษณะที่ท าให้เกิดความอับอายในทาง

เพศเท่านั้น จะเห็นได้ว่าการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์เด็กและเยาวชนโดยท่ีผู้ล่อลวงได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาประโยชนใ์ห้แก่ตนเป็นการสื่อสารผ่านมือถือคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ การท่ีจะ

กระท าต่อร่างกายเนื้อตัวย่อมไม่เกิดขึ้น หากไมม่กีฎหมายเฉพาะในเร่ืองของการล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์่อ

เด็กและเยาวชนมาคุ้มครองย่อมไม่เป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนและไมส่ามารถน าตัวผู้ท่ีกระท าความผิดมาลงโทษได้ 

มาตรา 317  พรากผู้เยาว์ 

พราก คือ การเอาไป แยกออกจาก พาไปจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล การท าให้ผู้เยาว์ ห่างจาก

ผู้ปกครอง ในกรณีท่ีเด็กไปด้วยความสมัครใจก็ถือเป็นการพรากเช่นกัน แต่การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน ์

เป็นการสื่อสารโดยอาศัยอนิเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมอื โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ความรู้สึกจนท าให้เด็กเกิดความ

เชื่อใจ จนน าไปสู่การนัดพบกันเพื่อละเมดิทางเพศ การนัดพบกันน้ัน ถือได้ว่าผู้ล่อลวงได้แยกเด็กออกจากบิดามารดา 

ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแล้ว ความผิดฐานพรากผู้เยาว ์จึงสามารถน ามาปรับใชใ้นการกระท านี้ได้ ถึงแม้ว่าจะมเีหตุ

จูงใจในการละเมิดทางเพศหรือกระท าอนาจารหรือไม่ก็ตาม แต่ถึงอย่างไรความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ก็เป็นความผิด

เพยีงแค่การพรากหรือพาเด็กไปจากการดูแลของผู้ปกครอง บิดามารดา หรือผู้ดูแลเด็กเท่านัน้ แตเ่จตนาท่ีแท้จริงของ
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-Proceeding- 

ผู้ล่อลวงนั้นคือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งร้ายแรงกว่าการพรากหรือการพาไป ความผิดฐานพรากผู้เยาว์จึงเป็น

เพียงความผิดท่ัวไปไม่ใชค่วามผิดเฉพาะท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อ

เด็กและเยาวชน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

ตามมาตรา 26 (9) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือ  กระท าการอันมลีักษณะ

ลามกอนาจารไม่วา่จะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 

 เห็นได้ว่าผู้กระท าความผิดมีอ านาจเหนือเด็ก สามารถท าให้เด็กกระท าในลักษณะลามกอนาจาร ถือได้ว่า 

ผู้กระท าความผิดท าการล่อลวงให้เด็กมีความผิดและสามารถเอาผิดในฐานนี้ได้ ไม่ว่าการกระท าในลักษณะลามก

อนาจารยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ตาม เพียงแต่มีการชักจูงให้เด็กกระท าในลักษณะลามกอนาจารโดยท่ีผู้ชักจู งมีเจตนาก็

สามารถมีความผิดได้ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546 แล้ว แต่อย่างไรก็ดี 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไม่ครอบคลุม เนื่องจากมขี้อจ ากัดในเร่ืองของการกระท าอันมลีักษณะลามก

อนาจารนั้นว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีจะน ามาวิเคราะห์หากเกิดกรณีท่ีมีการล่อลวงเพื่อ

ละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

มาตรา 14 (4) การน าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลท่ีมีลักษณะลามก 

เห็นได้ว่าการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลท่ีมีลักษณะลามกค าว่า ลามก เป็นค าท่ีไม่มีการให้

ความหมายหรือนิยามศัพท์ไว้จึงเป็นปัญหาในการตีความ แต่ค าว่าลามกเป็นค าท่ีใช้เป็นองค์ประกอบความผิดตาม

มาตรา 287 ซึ่งเป็นความผิดฐานเผยแพร่วัตถุอันลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนัน้การน าข้อมูลซึ่งมีลักษณะ

ลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จึงใช้เหมือนกันกับความผิดตามมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญาดังท่ีศาลฎีกาได้มี

ค าพิพากษาไวเ้ป็นบรรทัดฐานแลว้ (ชวลิดา ปังคะบุตร, ยอ่หน้าท่ี 10) 

ในกรณีท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรา 14(4)ได้นัน้จะต้องเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขา้ถึงได้

อีกด้วย เห็นได้ว่าถ้าหากเป็นการน าเขา้ข้อมูลโดยมคีวามประสงค์ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ไม่ได้มีการเผยแพร่ไปสู่

บุคคลภายนอก การกระท าดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรา 14(4) แตห่ากมีการมีการสง่ข้อความเกี่ยวกับเร่ือง

เพศหรือให้เด็กดูภาพลามกอนาจารท่ีโพสต์ไว้ การกระท าดังกล่าวถือเป็นการกระท าท่ีน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ลักษณะลามกและเป็นขอ้มูลท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ก็จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ 

มาตรา 15 “ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิด ตามมาตรา 

14 ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน” 

เห็นได้ว่า ผู้ให้บริการรู้ว่ามีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 แล้วยังปล่อยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีผิด

กฎหมายในคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ผู้ให้บริการจงึมคีวามผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ไม่ได้ถูกบัญญัตมิาเพ่ือคุม้ครอง

เด็กและเยาวชนจากการถูกล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ไว้โดยเฉพาะ มีเพียงแต่บางขั้นตอนในการกระท า

เท่านั้นท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นได้เมื่อเกิดกรณีปัญหาแล้วจึงไม่มีกฎหมายท่ีจะน าตัวผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมดิทางเพศออนไลนต์อ่เด็กและเยาวชนได้ 
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-Proceeding- 

กรณีตัวอย่างที่เกดิขึ้นในประเทศไทย 

หนุ่มวัย 25 ปี ล่อลวงเด็กหญิงวัย 14 ปี ผ่านทางเฟสบุ๊ก โดยเด็กหญิงวัย 14 ปี โพสต์เฟสบุ๊กในลักษณะมี

ปัญหาทางครอบครัว มีความอ่อนแอทางจิตใจ หนุ่มวัย 25 ปี จึงแชตพูดคุยไปในเชิงชู้สาว จากนั้นจึงได้ชักชวน

เด็กหญิงให้มาอยู่ด้วยกัน  เด็กหญิงวัย 14 ปี ด้วยความท่ีเป็นเด็ก ไม่รู้เท่าทัน จึงหนีออกจากบ้านมาอยู่กับชายหนุ่ม

ดังกล่าว หนุม่วัย 25 ปี จึงมคีวามผิดฐานพรากผู้เยาว ์(ไทยรัฐออนไลน์, 2562) 

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามมาตรา 317 คือ แยก พาไปจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล  จากกรณี

ข้างต้นเห็นได้ว่าผู้ล่อลวงได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิด โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์

ความรู้สึกจนเด็กเกิดความเชื่อใจและยอมไปอยู่ด้วย เจตนาท่ีแท้จริงของผู้ล่อลวงนั้นคือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่ง

ร้ายแรง กว่าการพรากเด็กออกจากการดูแลของผู้ปกครองหรือบิดามารดา ความผิดฐานพรากผู้เยาว์จึงเป็นเพียง

ความผิดท่ัวไป ไม่ใช่ความผิดเฉพาะท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก

และเยาวชน ประเทศไทยจึงควรมกีฎหมายเฉพาะที่มบีทลงโทษท่ีเหมาะสมและสามารถน ามาลงโทษผู้กระท าความผิด

ในลักษณะดังกล่าวได้ 

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

การน ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศอังกฤษเพื่อมาเทียบเคียงนั้น 

เนื่องมาจากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีมกีารพัฒนาสูงและเป็นผู้น าทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

นวัตกรรมเทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีมีความทันสมัยเป็นอย่างมาก ท าให้การบัญญัติกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องมีความร่วมสมัยและครอบคลุมควบคู่ไปกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ส่วนประเทศอังกฤษ เป็นประเทศท่ี

เป็นผู้ริเร่ิมให้ความส าคัญและมองเด็กเป็นศูนย์กลางของการดูแลและคุ้มครองมาตั้งแต่เปลี่ยนจากระบบศักดินา ใน

การคุ้มครองสิทธิเด็กนั้น ได้มีการบัญญัติกฎหมายเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1933 ก าหนดป้องกันคุ้มครองการทารุณ

กรรมเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไม่เกิน 16 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ การป้องกันไม่ให้เด็กไปค้าประเวณี การป้องกันเด็กที่อยูใ่กล้

อันตรายและป้องกันไม่ให้ใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือขอทาน ต่อมาประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก ค.ศ. 1987 พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดทาง

เพศ ค.ศ. 2003 และยังมีมาตรการในการป้องกันการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์เห็นได้ว่าประเทศอังกฤษให้

ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน และเป็นแนวทางให้น ามาปรับใช้ในการพัฒนากฎหมายเพื่อ

คุ้มครองเด็กได้เป็นอยา่งดี 

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา  

United States Code: 18 U.S. Code § 2422 Coercion and enticement (ความผิดฐานล่อลวงเด็ก) 

“(b) บุคคลใดใช้จดหมายหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ หรือวิธีการระหว่างรัฐหรือเขตอ านาจทางทะเล

และเขตอ านาจพิเศษของสหรัฐอเมริกา ชักจูง ล่อลวง หรือบีบบังคับ บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า  18 ปี ให้มีส่วนร่วมใน

การค้าประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศใด ๆ บุคคลดังกล่าวมคีวามผิดฐานพยายามกระท าการเชน่วา่นั้น มีโทษปรับและ

โทษจ าคุกไมน่อ้ยกว่า 10 ปี หรอืจ าคุกตลอดชีวิต” (สุจิรา เชื่อมไพบูลย์, 2560, น. 157) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับการการล่อลวงเด็กไว้ใน มาตรา  2422 เพื่อคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน เห็นได้ว่าเมื่อผู้กระท าความผิดได้ล่อลวง ชักจูง หรือบังคับให้บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปีกระท า

กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับเพศ บุคคลผู้นั้นยอ่มมีความผิดในทางอาญา โดยไม่จ ากัดว่าท าไปเพื่อการค้าบริการทางเพศ

เท่านั้น แต่ให้รวมถึงเพื่อกิจกรรมทางเพศทุกประเภทด้วย ก าหนดให้มีโทษขั้นต่ าให้จ าคุกไม่น้อยกว่าสิบปีและมีโทษ

สูงสุดให้จ าคุกตลอดชวีติ กรณีท่ีไม่มเีด็กจริง ๆ โดยผู้กระท าความผิดได้มกีารติดต่อพูดคุยแต่เป็นการติดต่อพูดคุยกับ
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-Proceeding- 

เจ้าหน้าท่ีซึ่งปลอมตัวเป็นเด็กเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการจับผู้กระท าความผิด เพียงเท่ านี้ผู้กระท าความผิดก็อาจมี

ความผิดฐานพยายามได้ อยา่งไรก็ตามในมาตรานี้ไม่เพียงแต่คุ้มครองการถูกล่อลวงในโลกออนไลน์เท่านั้น ยังรวมไป

ถึงคุ้มครองการถูกล่อลวงในชวีิตจริงอีกด้วย ในกฎหมายนี้ได้ก าหนดให้การพยายามกระท าความผิดและการกระท า

ความผิดให้รับโทษเท่ากัน เน่ืองจากกฎหมายนี้มีเจตนามุง่คุ้มครองผู้เยาวซ์ึ่งตกเป็นเหยื่อ 

กฎหมายของประเทศอังกฤษ 

พระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 (The Sex Offender Act 2003) Part 1 

รัฐบาลอังกฤษได้ตั้งหน่วยงาน Internet Task Fore ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้เสนอความผิดฐานล่อลวงเด็ก

ขึน้และก าหนดการกระท าความผิดฐานล่อลวงเด็กไว้เป็นความผิดเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิดทาง

เพศต่อเด็กในอนาคตและยังให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในการยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นมาตรการ

ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายขึน้ในอนาคต และความผิดฐานล่อลวงเด็กนั้นยังรวมไปถึงการลอ่ลวงในชีวิตจรงิอกีด้วย 

มาตรา 15 ความผิดฐานล่อลวงเด็ก (Meeting A Child Following Sexual Grooming) มีองค์ประกอบ

ดังตอ่ไปนี ้

(1) ผู้กระท ามกีารตดิตอ่กับเด็กมาก่อนอย่างนอ้ย 2 ครัง้ หรือ 

(2) ผู้กระท าความมเีจตนาหรือเดินทางไปโดยมีเจตนาเพื่อท่ีจะไปพบเด็ก และ 

(3) ในขณะนั้นผู้กระท ามีเจตนาท่ีจะกระท าความผิดทางเพศท่ีก าหนดไว้ (กษมา ประเสริฐสังข์, 2554,น. 

152-153) 

ความผิดตาม มาตรา 15 น ามาลงโทษในบุคคลคนท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ที่กระท าต่อเด็กหรือเยาวชนอายุ

ต่ ากว่า 16 ปี มกีารก าหนดโทษแยกกันระหว่างกรณีการตดิตอ่สื่อสารท่ีเกี่ยวกับเร่ืองกิจกรรมทางเพศและกรณกีารท่ีมี

การนัดพบระหวา่งผู้กระท าความผิดกับเด็กหรือเยาวชน โดยบัญญัตแิยกการกระท าที่เป็นการกระท าผิดตา่งกรรมตา่ง

วาระกันไว ้คือ ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดมีการตดิตอ่เด็กหรือเยาวชนเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ แมผู้้กระท าความผิด

ไม่ได้มีการนัดพบหรือหลอกลวง ก็ถือวา่เป็นความผิดส าเร็จแล้ว  โดยมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินสองปี แต่หากมีการนัด

พบเด็กหรือเยาวชนจะมีอัตราโทษจ าคุกสูงสุดไมเ่กิน 10 ปี หากมีการนัดพบกันไมว่่าใดในโลกให้ถือว่าความผิดนัน้เป็น

ความผิดท่ีกระท านอกราชอาณาจักรท่ีสามารถลงโทษในราชอาณาจักรได้ 
ความผิดฐานล่อลวงเด็กใน มาตรา 15 บัญญัติขึ้นเพื่อยับยัง้การกระท าความผิดในต้ังแต่ระยะเร่ิมตน้ จึงถือได้

วา่เป็นฐานความผิดท่ีบัญญัติเพื่อจะน าตัวผู้กระท าความผดิมาลงโทษ และเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกดิขึน้กับเด็ก

และเยาวชนในอนาคต 

สรุปและอภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ท าให้สามารถสรุปเป็น

ประเด็นส าคัญได้ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก

และเยาวชนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอังกฤษ 

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง 

ประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดฐานข่มขืนกระท าช า(เด็ก) มาตรา 277, ความผิดฐานอนาจาร มาตรา 

278, ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ มาตรา 317, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ตามมาตรา 26 (9), พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14(4) และ มาตรา 15 
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-Proceeding- 

เห็นได้ว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะและกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน       

ไมเ่พยีงพอและไมค่รอบคลุม มีขอ้จ ากัดในการบังคับใช ้จึงสง่ผลให้ไมส่ามารถน าตัวผู้การท าความผิดมาลงโทษได้ 

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเฉพาะในความผิดฐานล่อลวงเด็ก  United States Code เพื่อลงโทษผู้ท่ี

ล่อลวงเด็กโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือ และมีการขยายขอบเขตของฐานความผิดท่ีมีอยู่แล้ว คือความผิดฐาน

ล่อลวงเด็ก เพื่อน ามาปรับใช้ในกรณีท่ีมีบุคคลใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการก่ออาชญากรรมท้ังในโลกออนไลน์

และในชีวิตจริง การล่อลวงในชีวิตจริง เช่นจดหมาย ท่ีมีบัญญัติไว้ใน 18 U.S. Code § 2422 (b) Coercion and 

enticement (ความผิดฐานล่อลวงเด็ก) เพื่อใช้ในการชักจูง ล่อลวง โน้มน้าว บังคับ หรือขู่ บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

ให้กระท าความผิดทางเพศ ยังรวมไปถึงกรณีท่ีผู้กระท าความผิดไม่ได้ติดต่อกับเด็กจริง ๆ แต่เป็นการติดตอ่พูดคุยกับ

เจ้าหนา้ท่ีซึ่งปลอมตัวเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวผู้กระท าอาจมีความผิดฐานพยายามได้ ก าหนดให้มีโทษขั้นต่ าให้จ าคุก

ไมน่อ้ยกว่าสิบปีและมโีทษสูงสุดให้จ าคุกตลอดชวีติ 

 ประเทศอังกฤษ มีพระราชบัญญัติผู้กระท าความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 (The Sex Offender Act 2003) เป็น

ความผิดฐานล่อลวงเด็กไว้เป็นความผิดเฉพาะ (meeting a child following sexual grooming) โดยไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

เพียงความผิดฐานล่อลวงทางอาศัยอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ยังรวมไปถึงการล่อลวงในชีวิตจริงอีกด้วย ซึ่งกฎหมาย

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าความผิดทางเพศไว้ในอนาคต  และความผิดตามมาตรา 15 ใน

ความผิดฐานล่อลวงเด็ก   (meeting a child following sexual grooming)  ซึ่งมีโทษปรับและโทษจ าคุกท่ีใช้ลงแก่

ผู้กระท าความผิด มอีัตราโทษจ าคุกสูงถึง 10 ปี 

ประเด็นที่ 2 การรับผิดของผู้กระท าความผิดขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาจากการ

เจตนาและการกระท า 

แม้ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติว่าไม่จ าเป็นต้องมีการนัดพบกันระหว่างผู้กระท าความผิดกับ

เหยื่อ เพียงแค่ท าให้เหยื่อกระท ากิจกรรมทางเพศก็เป็นความผิดแล้ว แต่ศาลท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

อังกฤษ มีแนวทางที่ศาลตัดสนิเป็นบรรทัดฐานในความผิดฐานพยายามลอ่ลวงหรือล่อเด็กและเยาวชนทางออนไลน์ ซึ่ง

จะต้องมีการนัดพบกันระหว่างผู้กระท าความผิดกับเหยื่อ เนื่องจากการนัดพบกันนั้นเป็นขั้นสูงสุดของการกระท าใน

ลักษณะท่ีเป็นการตระเตรียมการเพื่อละเมิดทางเพศต่อเด็ก มีการใกล้ชิดกันระหว่างการกระท าและผลท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ส่วนในกรณีท่ีไม่มกีารวางแผนจะไปพบระหวา่งผู้กระท าความผิดกับเหยื่อ แตม่ีการเสนอว่าผู้กระท าความผิด

จะไปรับเหยื่อหรือมีกระท าในทางเพศของผู้กระท าความผิดและเหยื่อ อาจถือได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า

ท่ีมีลักษณะตระเตรียมการต่อเหยื่อ(เด็ก) ท่ีสามารถพิสูจนเ์จตนาของผู้กระท าความผิดได้  

การกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการล่อลวง ชักจูง โน้มน้าว หรือบังคับ ให้กระท ากิจกรรมทางเพศโดยกรณีท่ี

อาศัยสื่อออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือนั้นผู้กระท าก็มีความผิดแล้ว เนื่องจากการกระท าท่ีมีลักษณะในทาง

เพศนั้นไม่ได้หมายความถึง การมเีพศสัมพันธ์หรือการร่วมประเวณีเท่านัน้ แต่รวมไปถึงการกระท าต่อเนื้อตัวของผู้อื่น

หรือการกระท าต่อเนื้อตัวของตนเองและการกระท าลามกอนาจาร เช่น การให้เปลื้องผ้า เป็นต้น เห็นได้ว่าเป็นการ

กระท าที่ใกล้ชิดต่อผล ถึงแมย้ังไม่มีการกระท าละเมดิตอ่ร่างกายของเหยื่อก็ตาม แต่มเีจตนาในการกระท าแลว้  
ประเด็นที่ 3 อายุของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับความคุ้มครอง ในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทาง

เพศออนไลน์ 

กฎหมายอาญา มาตรา 317 พรากผู้เยาว์, มาตรา 277 การกระท าช าเราเด็ก, มาตรา 279 การกระท า

อนาจารกฎหมายให้ความคุ้มครองเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการ
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อนาจาร ตามมาตรา 282 และมาตรา 283 และมาตรา 283 ทวิ ให้ความคุ้มครองเด็กจนถึงอายุช่วงอายุไม่เกินสิบ

แปดปี 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีการให้ความหมายของค าว่า “เด็ก” ไวโ้ดยตรง แต่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 19 

เร่ืองความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุนติ ิว่า บุคคลพ้นจากการเป็นผู้เยาวแ์ละบรรลุนติภิาวะเมื่อมีอายุ

ยี่สิบปีบริบูรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้

ความหมายว่า 

มาตรา 4 “เด็ก” หมายถงึ บุคคลอายุยังไม่เกินสบิห้าปีบริบูรณ์ 

มาตรา 5 “เยาวชน” หมายถงึ บุคคลอายุเกินสบิห้าปีบริบูรณ์ แตย่ังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้คุ้มครองบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่

รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนติภิาวะด้วยการสมรส 

การพจิารณาการก าหนดอายุท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนี้ 

อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ให้ความคุ้มครองบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  รัฐท่ีเป็นภาคี

สามารถก าหนดอายุให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในได้ แต่ต้องไมต่่ ากว่าสบิหกปี 

อนุสัญญาสิทธิเด็กก าหนดให้ความคุ้มครองผู้ท่ีมีอายุไม่เกินสิบแปดปี เชน่เดียวกัน เนื่องจากเด็กในระดับอายุ

นี้ ยังไม่เจริญเติบโตเต็มท่ีท้ังจิตใจและร่างกาย ย่อมต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมไปถึงการท่ีจะต้องได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายท่ีเหมาะสมดว้ย 

กฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีการก าหนดอายุท่ีลักลั่นกันอยู่ คือ มีการ

ก าหนดช่วงอายุท่ีไม่เท่ากันในกฎหมายแต่ละฉบับ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศแล้ว จึงเห็นควรว่า อายุของเด็กและเยาวชนท่ีควรได้รับความคุ้มครอง ในกรณีการล่อลวงเพื่อละเมิด

ทางเพศออนไลน์ นั้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 เนื่องจากมกีารแบ่งชว่งอายุเหมาะสมและครอบคลุมซึ่งบุคคลท่ีมีอายุในชว่งดังกล่าว เน่ืองจาก

ร่างกายและจิตใจยังไม่เตบิโตเต็มท่ีย่อมตอ้งได้รับการดูแลเป็นพิเศษ สอดคลอ้งตามท่ีอนุสัญญาสิทธิเด็กได้บัญญัติไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

เห็นควรเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกล่อลวงเพื่อละเมิด

ทางเพศออนไลน์และสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  ประเทศไทยควรเพิ่มค านิยามและความผิดฐาน

ล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ โดยฐานความผิดดังกล่าวให้มุง่เนน้ไปท่ีเจตนาของผู้กระท าความผิดเป็นหลัก เพื่อ

ป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยอาจก าหนดดังนี้ 

ค านิยามของค าว่า “การล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีบุคคลท าการล่อลวง ชักจูง โน้มน้าว ขู่ หรือบังคับ เพื่อจะแสวงหาประโยชน์หรือละเมิดทาง

เพศตอ่เด็กและเยาวชน”  

ประเด็นที่ 2 กรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชน เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อ

เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เช่น การด าเนินธุรกิจถ่ายภาพหรือวิดีโอลามกอนาจารเด็กและ
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เยาวชนเพื่อหาก าไร เป็นต้น ควรมีมาตรการนอกเหนือจากความผิดฐานล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก

และเยาวชน ควรเพิ่มโทษให้หนักขึน้ และเพิ่มมาตรการริบทรัพย์ท่ีได้จากการด าเนนิธุรกิจ โดยอาจก าหนดดังนี้ 

มาตรา… ผู้ใดเพื่อการอนาจาร หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศส าหรับตนเองหรือบุคคลอื่นหรือกระท า

การอยา่งหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการโน้มน้าว ชักจูง จูงใจ ล่อลวง บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี หรือ

บุคคลท่ีตนเข้าใจว่าเป็นบุคคลท่ีอยู่ในเกณฑ์อายุเช่นว่านั้น ต้องระวังโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 

บาทหรือท้ังจ าทัง้ปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคแรกกระท าต่อบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปีหรือท าให้ผู้ถูกกระท าหลงเชื่อและได้กระท า

ตามความตอ้งการของผู้กระท าตอ้งระวังโทษจ าคุกไมเ่กิน 5 ปีและปรับไมเ่กิน 100,000 บาท 

ถ้าการกระท าตามมาตรานี้ เป็นการกระท าผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคม เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิด

หนึ่งในสามของโทษท่ีกฎหมายก าหนด  

มาตรา... ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277 ทวิ มาตรา 277ตรี มาตรา 278 

มาตรา 279 มาตรา 280 มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284/1 มาตรา 284/2 มาตรา 284/3 เป็นการกระท าแก่

บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือญาติสืบสายโลหิตซึ่งอยู่ใน

ความควบคุมตามหน้าท่ีราชการ ผู้ท่ีอยูใ่นความปกครอง ในความพทัิกษ ์หรือในความอนุบาลหรือผู้ท่ีอยูภ่ายใตอ้ านาจ

ด้วยประการอื่นใด ผู้กระท าต้องระวังโทษหนักกวา่ท่ีบัญญัติไวใ้นมาตรานั้นนั้นหนึ่งในสาม (มาร์ค เจริญวงศ์ (อัยการ

ประจ าส านักงานอัยการสูงสุด, คณะท างานประชุมร่างกฎหมายกลุม่มาเจสติก, สัมภาษณ,์  2562) 

ประเด็นที่ 3 ก าหนดขอบเขตอายุของเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงอายุของบุคคลท่ีจะได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี 

“เด็ก” หมายถงึ บุคคลอายุยังไม่เกินสบิห้าปีบริบูรณ์ 

“เยาวชน” หมายถงึ บุคคลอายุเกินสบิห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

มาตรการอื่น ๆ 

1. ตัง้ศูนยป้์องกันอาชญากรรมการลอ่ลว่งเพื่อละเมดิทางเพศออนไลน ์โดยหนว่ยงานเฉพาะของรัฐซึ่งมีหน้าท่ี

เข้ามาก ากับดูแล   

2. จัดให้มีสายดว่นเด็ก (Child Helpline) ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา 24 ชม. 

3. การให้การศกึษา ผ่านโครงการอบรมเชงิปฏบัิติการณ์ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยและวัยของเด็ก เพื่อสร้างการ

รู้เท่าทันอันตรายท่ีมากับสื่อออนไลน ์
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการของระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ต ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีไป

ในทางท่ีดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กระบวนการของการท าธุรกรรมการติดต่อกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จาก

อินเตอร์เน็ตโดยมีคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ สังเกตจากการใช้งานมากขึ้น

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มีระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้บุคคลท่ัวไปมีการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล 

การท าธุรกรรมการเงิน การสั่งซื้อสินค้า และอื่น ๆ ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิตในการติดต่อธุรกรรมของบุคคลใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนส าคัญบนพื้นฐานของการใช้งานมากขึ้น จึงย่อมมีการเกิดปัญหา

การลักลอบการกระท าความผิดผ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการในรูปแบบการประมวลผลของ

คอมพิวเตอร์ หรือเกิดจากการไม่ท างานตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจากค าสั่งท่ีก าหนดไวห้รือ

ใช้วธีิการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบรูปแบบสังคมปัจจุบัน

มีนิยมการใช้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นจนกระท่ังได้พัฒนาเป็นท่ีแพร่หลายสู่เส้นทางการท าธุรกรรมทุกรูแบบท าให้

การท าธุรกรรมหลายประเภทจากการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารกระดาษเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังการรับส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างหรือการจัดเก็บเอกสารในรูปการจัดเก็บบันทึกของไฟล์ ซึ่งมีข้อดีท่ีสามารถ

กระท าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากร ลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย แตเ่มื่อเทียบกับแตเ่ดิม

ท่ีใช้เอกสารกระดาษเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นท่ีนิยมใช้ท าธุรกรรมอย่างกว้างท้ังในองค์กรภาครัฐท่ีประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชนได้อยา่งท่ัวถึง สะดวก และรวดเร็ว หรือในภาคเอกชนกับความคล่องตัว

ของธุรกิจต่าง ๆ และแม้แต่การท าธุรกรรมเชิงพาณิชย์ในทุกระดับระหว่างประเทศต่าง  ๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาความ

น่าเชื่อถือท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าความผิดผ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จึงมีผลตามมาท าให้เกิดความเสียหายต่อ

บุคคลอื่นในสังคม ฉะนั้นรัฐควรท่ีจะเข้ามาควบคุมก าหนดมาตรการสนับสนุนความน่าเชื่อถือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

เพื่อดูแลมิให้เกิดปัญหาล่าช้าในการสืบเสาะหาพยานจากกระท าความผิดโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีท าความเสียหาย

ดังกล่าว ซึ่งได้ตราพระราชบัญญัติว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติธุรกรรม

อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2551 สมควรท่ีจะก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าดังกล่าว 
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ค าส าคัญ:     การรับฟังพยานหลักฐานดิจิตอลในชั้นศาล, ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ผู้ให้บริการ, อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัติว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 พระราชบัญญัตธุิรกรรมอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2551 
 

Abstract 

Due to the evolution of the internet communication system today, there has been a change in technology for 

the better and faster.  Making the process of transactions, contacts, various activities through online media from the 

internet with computers or other electronic media convenience for humans observe from more usage through various 

channels of computer data, which has an internet system, allowing individuals to communicate, sending information, 

making financial transactions, orders, products, etc., resulting in a change in the way of life of people in society. The 

computers come in more important parts based on usage, therefore, there is a problem of illegal smuggling through 

computer data traffic of service providers in the form of computer processing or causing by failure to perform as specified 

in the order or causing malfunction from the specified command or use any method unknowingly access to information, 

modify or destroy other people's information in the computer system.  Today's society has become more and more 

popularly used information technology until it has developed into a wide variety of transaction paths, resulting in many 

types of transactions from the conversion of paper documents to electronic documents, including data transmission via 

electronic networks creating or storing documents in the form of document storage which has advantages that can be 

done quickly and efficiently, it also helps to reduce the amount of resource use, reduce cost. However, when compared 

to the past, the use of paper documents and electronic documents are therefore widely used for transactions, both in 

government organizations that apply information technology systems for providing services thoroughly, conveniently and 

quickly, or in the private sector with agility of various businesses and even commercial transactions at all levels between 

countries. When there has a credible problem arising from an offense through computer data traffic, it has a consequence 

causing damage to other people in society. Therefore, the government should take control and establish measures to 

support the credibility of electronic data in order to prevent the delay in searching for witnesses from the offender by 

using the computer system that caused the damage. That was the reason to enact “The Computer Crime Act 2007” and 

“The Electronic Transactions Act 2008” then it is appropriate to specify measures to prevent and suppress such acts 
 

Keywords:   Digital Evidence Court Hearing, Electronic Data, Computer Traffic Information, Service Providers, 

Computer Crime, The Computer Crime Act 2007 (B.E. 2550), The Electronic Transaction Act 2008 

(B.E. 2551) 
 

บทน า 

เนื่องด้วยปัจจุบันมกีารพิจารณาคดีของศาลจ าเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นใน

คดีทุกอย่าง ในการน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาลจึงไม่ควรจ ากัดประเภทพยานหลักฐาน เพราะจะท าให้ข้อมูลและ

ข้อเท็จจริงบางเร่ืองไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลได้เพียงแต่หากเป็น พยานบุคคล พยานวัตถุ พยาน

เอกสาร และพยานผู้เชี่ยวชาญ แล้วคู่ความตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าสบืและการรับฟังพยานหลักฐาน

ของพยานแต่ละประเภทเท่านั้นแต่หากเป็นพยานหลักฐานประเภทอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างออกไปก็ไม่จ าต้องน า
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าสืบและรับฟังพยานหลักฐานท้ังสี่ประเภทมาใช้บังคับแต่ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะรับฟัง

เป็นพยานหลักฐานหรือไม่ก็ได้ซึ่งเป็นอ านาจท่ัวไปของศาลในการพิจารณาคดี ซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้

พระราชบัญญัตวิา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตวิ่าด้วยธุรกรรมทาง

อเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นท่ีชัดเจนว่าข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้แต ่มาตรา 11 ของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นเร่ืองการรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งและ

พาณิชยใ์นสว่นของพยานหลักฐานในทางอาญาข้อมูลอิเล็กทรอนิกสส์ามารถรับฟังได้หรือไมด่้วยเหตุน้ีพระราชบัญญัติ

วา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 6 จึงได้แก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตวิา่ด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 11 โดยบัญญัติว่า ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟั งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น

พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายท้ังในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็น

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

การสร้างความนา่เชื่อถอืของเอกสารอเิล็กทรอนิกสท่ี์จะน ามาใชเ้ป็นพยานหลักฐานจ าต้องให้ความส าคัญต่อ

ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลท่ีได้ปฏบัิตติามมาตรฐานสากล และผ่านการพจิารณาเพ่ือรับรองความถูกตอ้งจากหน่วยงานท่ี

มอี านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการท าของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ท่ีใช้

เป็นพยานหลักฐานมีความถูกต้องแท้จริง และการท่ีศาลจะเชื่อถือหรือไม่ว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้เป็น

พยานหลักฐานนั้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลท่ีพิจารณาผ่านการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานนั้นเป็น

ส าคัญ 

การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้นให้พิเคราะห์ถึงความ

นา่เชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการท่ีใชส้ร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวธีิการเก็บรักษา 

ความครบถ้วน และไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธีการท่ีใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล จึง

ยอ่มมกีารเกิดปัญหาการลักลอบการกระท าความผิดผ่านขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ของผู้ให้บริการในรูปแบบการ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หรือเกิดจากการไม่ท างานตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจาก

ค าสั่งท่ีก าหนดไว้หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้อมูลของบุคคลอื่นในข้อมูลเกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ 

ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้นรวมท้ังพฤติการณ์ท่ี

เกี่ยวข้องท้ังปวง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายหรือมาตรากาสนับสนุนความน่าเชื่อถือข้อมูล

อเิล็กทรอนกิส์ในกระบวนการยุตธิรรม เป็นแนวทางการจัดเตรียมพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการพิจารณาเพื่อรับรองความถูกต้องจากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจและเพื่อควบคุม ป้องกัน ใน

การใช้ระบบคอมพวิเตอร์ระบบอนิเตอร์เน็ตนั้นมใิห้เกิดการกระท าความผิดขึน้ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือ

เป็นเพราะกฎหมายเพยีงอยา่งเดียวย่อมไม่สามารถที่จะป้องกันหรือควบคุมการใช้งานจากกันบันทึกข้อมูลได้ท้ังหมด 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางและความหมายพยานอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการสนับสนุนความน่าเชื่อถือข้อมูล

พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกสใ์นกระบวนการยุตธิรรมอยา่งไร  

2. เพื่อศึกษาการมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกตา่งกับสากล หรอืไม่ 

3. เพื่อศึกษาค้นจุดบกพร่องของกระบวนการพิจารณาพยานหลักฐานดิจัทัลของประเทศไทยและแนว

ทางการจัดการแก้ไขในปัจจุบันให้พกพร่องนอ้ยท่ีสุด 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรการสนับสนุนความนา่เชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ใน

กระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและกฎหมายไม่ร่วมสมัย อีกท้ังกระบวนการยังไม่เป็นท่ี

แนน่อน จึงท าให้เกิดผลที่ไมน่า่เช่ือถือเกิดขึ้น และหากประเทศไทยมมีาตรการควบคุมป้องกันการรับฟังพยานหลักฐาน

ดิจิตอลของกระบวนการยุติธรรมของการด าเนินการข้อมูลมีขั้นตอนการเป็นมาก่อนท่ีศาลจะรับฟังพยานหลักฐาน  

โดยการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองของพยานหลักฐานดิจิทัล เร่ืองหลักเกณฑ์การเก็บ

รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการของพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลการท างานของระบบประมวลผล

ของคอมพิวเตอร์ ท่ีได้ท าการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการรับฟังพยานหลักฐานดิจิตอลได้มีความ

ชัดเจนและยังช่วยแกไ้ขปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานต่อผู้เสียหายคดอีาญาได้อยา่งน่าเชื่อถอื 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
งานวจิัยเร่ืองมาตรการสนับสนุนความนา่เชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐานอเิล็กทรอนกิส์ในกระบวนการยุตธิรรม 

เป็นงานวิจัยเชงิเอกสาร (Documentary Research) ได้ด าเนินการวจิัยโดยผู้วจิัยได้ใชรู้ปแบบการวจิัย ดังนี ้คือ 

1. ศึกษาการวจิัยจากการวเิคราะห์ตัวบทรวมถึงเอการต ารา ค าพพิากษาฎกีา บทความ และสิ่งพมิพอ์ื่น ๆ 

2. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศท่ีใช้ในการ

ควบคุม ป้องกัน มาตรการสนับสนุนความน่าเชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์  จากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2551 และการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 (ฉบับท่ี 

3, ฉบบัท่ี 4) และรวมท้ังต าราของหลักกฎหมายของตา่งประเทศ 
 

ผลการศึกษา 

การพิจารณาจากความรับผิดของผู้ให้บริการและหน้าท่ีของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ “อินเทอร์เน็ต” เป็นนวัตกรรมส าคัญในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท าให้บุคคลจ านวนมากท่ัวโลก

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้ขดีจ ากัด ฉะนัน้จึงเกิดแนวความคิดในการก าหนดความรับผิดทางกฎหมายแก่ผู้ให้

บริการส าหรับการกระท าความผิดของบุคคลอื่นท่ีอยู่ภายในระบบเครือข่ายใช้ในการกระท าความผิดนั้นปัจจุบัน

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ก าหนดความ

รับผิดทางอาญาของผู้ให้บริการท่ีให้ความรวมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14  

ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตนเองให้รับผิดเชน่เดียวกับตัวการ 
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นอกจากนี้พระราชบัญญัติยังได้ก าหนดหน้าท่ีของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ไวเ้พื่อประโยชนใ์นการเป็นพยานหลักฐาน 

1. ความหมายของผู้ให้บริการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 รวมถึงประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่ืองหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้

ให้บริการ พ.ศ. 2550 ข้อ 4 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ค านิยาม ค าว่า  “ผู้ให้บริการ” 

ไวว้า่ หมายถงึ 

(1) ผู้ให้บรกิารแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อนิเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดตอ่ถึงกันโดยประการอ่ืนโดยผ่าน

ทางระบบคอมพิวเตอร์ท้ังน้ีไมว่า่จะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชนข์องบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพวิเตอร์เพื่อประโยชนข์องบุคคลอื่น 

จะเห็นได้ชัดว่าค าจ ากัดความค าว่า “ผู้ให้บริการ” ข้างต้นรวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานทุกประเภทท่ี

ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการและ / หรือท่ีได้เก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้

บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม 1 ซึ่งประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แบ่งประเภทของผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ภายใต้บังคับของมาตรา 262 

2. ความรับผิดของผู้ให้บริการ 

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

มาตรา 15 ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมอืยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษเชน่เดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14 

3. พยานหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานท่ีใชใ้นการพิสูจนข์้อเท็จจริง 

หากพิจารณาจากค านยิามศัพท์ในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจะพบวา่ “พยานหลักฐาน” หมายถึง หลักฐานท่ีใช้ใน

การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ส่วน “พยานหลักฐานดิจิทัล” นั้นมีลักษณะเฉพาะคือสามารถถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย และ

การแก้ไขนั้นอาจไม่เหลือร่องรอยให้ตรวจสอบในภายหลัง ดังนั้น ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การน าสืบ และการ

พิจารณาน้ า หนักหรือความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติทางด้านเทคนิค เพื่อให้

พยานหลักฐานดจิิทัลคงไวซ้ึ่งความนา่เช่ือถือและสามารถรับฟังได้ตลอดสายกระบวนการยุตธิรรม 

พยานหลักฐานดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้เก็บรักษาบนสื่อบันทึกข้อมูล หรือข้อมูลอยู่ระหว่างการส่งรับด้วย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งสามารถถูกใชเ้ป็นพยานหลักฐาน 

                                           
1 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, เร่ืองขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับการท าให้แพร่หลายของ

ข้อมูลคอมพวิเตอร์และการน าข้อมูลคอมพวิเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560, มาตรา 3 
2 พระราชบัญญัตวิา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550, พมิพ์ครัง้ท่ี 1, (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

124 หน้า 4 วันท่ี 18 มถิุนายน 2550 ตอนท่ี 27ก), หนา้ 5. 
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ประเภทพยานหลักฐานดิจิทัล มีการแบ่งดังนี้ 

แบ่งตามสื่อบันทึกข้อมูล คือ 

1. Internal storage 

2. External storage 

3. Network storage 

4. Cloud storage 

แบ่งตามกระบวนการสื่อสาร คือ 

1. ข้อมูลคอมพวิเตอร์ 

2. ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาท่ีอยู่ในระบบ

คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ 

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความวา่ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

แสดงถึงแหลง่ก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนดิของบริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 

แบ่งตามการเข้ารหัส คือ 

1. ข้อมูลเข้ารหัส Encrypted Data 

2. ข้อมูลไม่เข้ารหัส Non-Encrypted Data  

แบ่งตามชนิดอุปกรณ์ คือ 

1. คอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณพ์กพา 

3. อุปกรณส์วมใส่ 

4. สื่อบันทึกข้อมูล 

5. Internet of thing (IoT) 

6. อื่นๆ เช่น กล้อง CCTV กระดาษ 

4. หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ส าหรับผู้ให้บริการไว้ใน มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

นับแต่วันท่ีข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษา

ข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวัน แตไ่มเ่กินสองปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ 

ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตัง้แต่เร่ิม

ใชบ้ริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าเก้าสิบวันนับตัง้แตก่ารใช้บริการสิน้สุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใดอย่างไรและเมื่อใด ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ผู้ให้บริการผู้ใดไมป่ฏบัิตติามมาตรานี ้ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหา้แสนบาท 
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5. ความแตกต่างของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลที่อยู่ ในรูปของกระดาษในการใช้ เป็น

พยานหลักฐาน 

ประการแรก ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มักถูกบันทึกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในฮาร์ดดิสก์

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสามารถท าซ้ าไปยังอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ หลายสิบหลายร้อยคร้ังโดยไม่ได้ท าให้

คุณภาพของข้อมูลน้ันลดลงแต่อยา่งใดท าให้ดูเหมอืนข้อมูลต้นฉบับทุกประการ 

ประการที่สอง ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้ขอ้มูลคอมพวิเตอร์สามารถ

ส่งจากท่ีแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและส่งได้คราวละมากๆท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งไปท่ัว

ระบบอินเทอร์เน็ตการลบหรือการท าลายข้อมูลเหล่านี้ ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงจึงไม่อาจท าได้โดยง่ายข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส์ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานอาจหลงเหลอือยู่ในสื่อบันทึกแห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกแตข่้อมูลท่ีอยูใ่นรูปของ

กระดาษไมส่ามารถท าได้ 

ประการที่สาม ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ท่ีถูกลบทางเทคนคิยังคงบันทึกอยูใ่นสื่อบันทึกนัน้ต่อไปจนกวา่จะ

มขี้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหม่มาบันทึกทับลงบนท่ีท่ีบันทึกเดิมนัน้ดว้ยเหตุนีข้้อมูลอเิล็กทรอนกิส์แมถู้กลบแล้วก็สามารถกู้

คืน ในขณะท่ีข้อมูลท่ีบันทึกบนกระดาษเมื่อถูกขีดฆ่าหรือลบด้วยยางลบหรือปากกาลบค าผิดแล้วจะไม่สามารถกู้คืน

เพื่อให้ทราบขอ้มูลเดิมได้ 

ประการที่สี่ ในส่วนแฟ้มข้อมูลของข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์จะมีส่วนท่ีเรียกว่า “เมตาเดตาหรือเมตาดาตา 

(Metadata)” ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกซ่อนไว ้(hidden data) เป็นส่วนประกอบเมตาเคตาเป็นข้อมูลท่ีถูกสร้างขึน้อัตโนมัติโดย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นรูปภาพจะประกอบด้วยขนาดของภาพ ( image size) ความ

ละเอียดของสี (Color depth) ความละเอียดของภาพ (image resolution) วันเดือนปีและเวลาท่ีบันทึกภาพรุ่นของกล้อง

ท่ีใชบั้นทึกในขณะที่ข้อมูลท่ีบันทึกในกระดาษจะไมป่รากฏข้อมูลเหล่านีเ้วน้แต่ผู้สร้างข้อมูลจะได้บันทึกไว้เอง 

6. กฎหมายพยานกับการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน 

6.1 กฎหมายพยานหลักฐานกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พยานหลักฐานหมายถึงสิ่งใด ๆ ที่แสดง

ข้อเท็จจริงให้ปรากฏแก่ศาล ตามหลักกฎหมายลักษณะพยานของไทยพยานหลักฐานแบ่งออกเป็น  

4 ประเภท คอื 

1) พยานบุคคล หมายถึง ถ้อยค าของบุคคลท่ีมาเบิกความต่อหน้าศาลซึ่งจะเป็นค าเบิกความด้วย

วาจาหรือลายลักษณ์อักษรของบุคคลนั้นโดยตรงผ่านล่ามหรือกิริยาอาการ (เช่นภาษามือของคนใบ้) ท่ีแสดงความหมาย

ได้ก็ได้  

2) พยานเอกสาร หมายถึง ข้อความท่ีบันทึกไว้ไมว่่าจะด้วยวธีิใดเชน่การเขียนพิมพแ์กะสลักฯ ไม่

วา่จะบันทึกในวัสดุใด เช่น กระดาษผ้าโลหะฯ และไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ฯ ท่ีสามารถสื่อ

หรือแสดงความหมายของสิ่งท่ีบันทึกไว้ให้ศาลเข้าใจได้  

3) พยานวัตถุ หรือวัตถุพยาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ท่ีเสนอต่อศาลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันเป็น

ประโยชนต์อ่การพิจารณาคดี เชน่ มีด ปืน ทอ่นไม ้เป็นต้น  

4) พยานผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีศาลแต่งตั้งโดยศาลเห็นสมควรหรือโดยท่ีคู่ความร้อง

ขอให้ท าหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

จากประเด็นข้างต้นมผีู้ให้ความเห็นว่า ในการน าเสนอพยานหลักฐานตอ่ศาล กฎหมายลักษณะพยานของไทย

จ ากัดให้น าเสนอได้เฉพาะพยานหลักฐาน 4 ประเภท คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยาน
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ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากจะน าพยานหลักฐานใด ๆ มาน าสืบ คู่ความต้องจัดให้เป็นพยานประเภทใดประเภทหนึ่งในสี่

ประเภทนี้เท่านั้นและต้องน าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการน าสืบและการรับฟังพยานหลักฐานมาใช้กับพยานหลักฐานนั้น 

ฉะนั้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นพยานหลักฐานประเภทใด ต้องพิจารณาดังนี้ หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูก

บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันทึกอื่นใด เช่น แผ่นซีดีแผ่นดีวดีีซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการเห็นหรือโดยประสาทตา 

แต่ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการอ่าน ถ้ามีการอ้างฮาร์ดดิสก์หรือสื่อบันดังกล่าวเป็นพยาน จะไม่ถือว่าเป็นพยาน

เอกสาร แต่ถือว่าเป็นพยานวัตถุ หากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถูกน ามาปร้ินเอ้าท์ (print out) แล้วน าผลลัพธ์ท่ี

ได้มาน าเสนอตอ่ศาลพยานหลักฐานทางคอมพวิเตอร์น้ัน อาจรับฟังได้ในฐานะที่เป็นพยานเอกสาร  

อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ความเห็นในทางตรงกันข้ามว่า ในการพิจารณาคดีของศาลศาล จ าเป็นต้องได้รับทราบ

ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นในคดีทุกอย่าง ดังนั้น ในการน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาล จึงไม่ควรจ ากัด

ประเภทพยานหลักฐานไวเ้พียง 4 ประเภท เพราะจะท าให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงบางเร่ืองไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณา

คดีของศาลได้ เพียงแต่หากเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานผู้เชี่ยวชาญแล้ว คู่ความต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าสืบและการรับฟังพยานหลักฐานของพยานแต่ละประเภทเท่านั้น แต่หากเป็น

พยานหลักฐานประเภทอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างออกไป ก็ไม่จ าต้องน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าสืบและรับฟัง

พยานหลักฐานท้ังสี่ประเภทมาใช้บังคับ แต่ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือไม่ก็ได้ ซึ่ งเป็น

อ านาจทั่วไปของศาลในการพิจารณาคดี 

ตอ่มาได้มกีารประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 โดย มาตรา 

11 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นท่ีชัดเจนว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถ  

รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็น

เร่ืองการรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณิชย์   ในส่วนของพยานหลักฐานในทางอาญานั้น ข้อมูล

อเิล็กทรอนิกส์สามารถรับฟังได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 มาตรา 6 จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 11  

โดยบัญญัติว่า...ห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม

กฎหมายท้ังในคดีแพ่ง คดีอาญา หรอืคดีอื่นใด เพยีงเพราะเหตุวา่เป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ 

ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ จะเช่ือถือได้หรือไมเ่พยีงใดนัน้ ให้พิเคราะห์ถึงความ

นา่เช่ือถือของลักษณะ หรือวธีิการท่ีใชส้ร้าง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส์ ลักษณะหรือวธีิการเก็บรักษา 

ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความลักษณะ หรือวิธีการท่ีใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล 

รวมท้ังพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวง 

เช่น จ าเลยท าสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 595,500 บาท ตกลงช าระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จ าเลย

ได้รับเงินท่ีกู้ยืมครบถ้วนแล้ว หลังจากท าสัญญาจ าเลยไม่ช าระต้นเงิน คงช าระดอกเบ้ีย 4 คร้ัง รวมเป็นเงิน 6,550 บาท 

การท่ีโจทก์ส่งข้อความทางเฟสบุ๊คถึงจ าเลย มีใจความว่า เงินท้ังหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืน ยกให้หมดไม่ต้อง

ส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการสนทนาผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องน า พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2544 มาตรา 7 ถึง มาตรา 9 มาใช้บังคับด้วย แม้ข้อความนี้จะไม่มีการลงลายมือชื่อโจทก์ก็ตาม แต่การส่งข้อความ

ทางเฟสบุ๊คจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วย และโจทก์ก็ยอมรับว่าได้ส่งข้อความถึงจ าเลยจริง ข้อความการสนทนาดังกล่าวจึง

รับฟังได้ว่า เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จ าเลย โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตาม ป.พ.พ. มาตรา 340 แล้ว  
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หนี้ตามสัญญากู้ยืมย่อมระงับ จ าเลยไม่ต้องรับผิดช าระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

6757/2560) 

การท่ีจ าเลยน าบัตรกดเงินสดควิกแคชไปถอนเงินและใส่รหัสส่วนตัว เปรียบได้กับการลงลายมือชื่อตนเอง     

ท ารายการเบิกถอนเงินตามท่ีจ าเลยประสงค์ และกดยืนยันท ารายการพร้อมรับเงินสดและสลิป การกระท าดังกล่าว

ถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินจากโจทก์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 มาตรา 7, 8 และ

มาตรา 9 ประกอบกับคดีนี้จ าเลยมีการขอขยายระยะเวลาผ่อนช าระหนี้สินเชื่อเงินสดควิกแคชท่ีจ าเลยค้างช าระแก่

โจทก์ ซึ่งโจทก์มีเอกสารซึ่งมีข้อความชัดว่า จ าเลยรับว่าเป็นหนี้โจทก์ ขอขยายเวลาช าระหนี้ โดยจ าเลยลงลายมือชื่อ

มาแสดง จึงรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยมือีกสว่นหนึ่ง โจทก์จึงมอี านาจฟ้อง  

ความเห็นของผู้เขียนกรณีท่ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2544 กับ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูล

อเิล็กทรอนิกสด์้วย 

6.2 การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลศาลอาจรับฟั งข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในคดีได้หาก  

1) การบันทึกโดยเครื่องคอมพวิเตอร์หรือประมวลผล โดยเครื่องคอมพวิเตอร์ เป็นการกระท าใน

ตามปกติในการประกอบกจิการของผู้ใชค้อมพิวเตอร์และ 

2) การบันทึกและการประมวลผลข้อมูล เกิดจากการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และแม้หากมีกรณีการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

ก็ไมก่ระทบถึงข้อมูลน้ัน ๆ 

7. หลักการรับฟังพยานกับข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ 

ปัญหาท่ีตามมาจากการไม่มีหลักเกณฑ์กลางในการน าสืบและการรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นการท่ัวไป คือ หลักการรับฟังพยานท่ัวไป จะสามารถน ามาใช้กับพยานหลักฐานท่ีเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงใดอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการรับฟังพยานท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก

หลักการรับฟังพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด และ ประการท่ีสองหลักการรับฟังพยานบอกเล่า ซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานท่ีมี

ข้อบกพร่อง คือ เป็นพยานท่ีได้รับการบอกเล่ามา ผู้เป็นพยานคนนัน้ ๆ ไม่ได้เห็น ไมไ่ด้รู้ หรือไมไ่ด้ยินมาด้วยตนเอง 

8. บทตัดพยานหลักฐานดิจิทัล 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก าหนดบทตัดพยานไว้ใน มาตรา  226 ซึ่งมีใจความว่า 

พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล ซึ่งนา่จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้  

แต่ต้องเป็นพยานชนิดท่ีมิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น และให้

สบืตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนอันวา่ด้วยการสบืพยาน 

กรณีข้อมูลอยู่ต่างประเทศ 

1. MLAT (Mutual legal assistance treaty) ตาม พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทาง

อาญา พ.ศ.2535 

2. I24/7 (INTERPOL network) ความร่วมมอืทางเครือข่ายตรวจสากล 

3. Law Enforcement Support ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะมีช่องทางสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีบังคับใช่

กฎหมาย เชน่ FB twitter Google Apple Microsoft เป็นต้น 
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9. การสอบสวนพยานหลักฐานดิจิทัล 

การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่าข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่  เพียงใด พิ เคราะห์ถึ ง  

(พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ความน่าเชื่อถือของลักษณะ หรือวิธีการท่ีใช้  สร้าง เก็บรักษา หรือ

สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อความ

ลักษณะ หรือวิธีการท่ีใชใ้นการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล รวมท้ังพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวงกลับการรักษาความ

นา่เช่ือถือ 

กฎในการรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิ เล็กทรอนิกส์  (Sammes T.& Jenkinson 

B.,2007,278) 

กฎข้อที่ 1  ตอ้งไม่กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพยานหลักฐาน 

กฎข้อที่ 2  กรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถหลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานได้ต้องสามรถอธิบาย

ได้ และพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

กฎข้อที่ 3  บันทึกรายละเอียดต่างๆ ทุกขั้นตอนท่ีกระท ากับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และหากใช้

เครื่องมืออื่นท่ีได้มาตรฐานเชน่เดียวกันจะต้องได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกัน 

กฎข้อที่ 4  ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของคดี ต้องท าให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องกฎหมายและกฎในการรักษาความ

นา่เช่ือถือของพยานหลักฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผล 

ในปัจจุบันนี้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอทิธิพลในสังคมของชีวติมนุษย์เป็นอย่างมาก 

จึงเกิดการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากบอ่ยคร้ัง ซึ่งในการพจิารณาคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์น้ัน 

คู่ความจะน าข้อมูลหรือบันทึกคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีกันจึงเกิดปัญหาขึน้มาว่าข้อมูลหรือ

บันทึกคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการลงโทษผู้กระท าความผิดได้เพียงใดและ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นัน้มีความน่าเช่ือถือท่ีเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์นัน้พัฒนาและเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วและมีระบบท่ีซับซ้อนมากขึ้นเร่ือย ๆ อีกท้ังข้อมูลหรือบันทึกคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแก้ไข

เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายท้ังโดยการกระท าของมนุษย์หรือโดยตัวระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคู่ความในคดีก็มักจะอ้ างเร่ือง

ความถูกต้องแท้จริงของพยานอเิล็กทรอนิกสน์ัน้เป็นขอ้ต่อสู้ในคดีและในการน าสืบพยานหลักฐานนัน้ควรจะให้น้ าหนัก

พยานหลักฐานนั้นเพียงใดในการจะลงโทษผู้กระท าความผิดเพราะประเทศไทยโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 28 ได้บัญญัติให้บุคคลผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล คือ อัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งจะต้องน า

พยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อให้ได้จึงว่าจ าเลยมีความผิดจึงมีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาพยานหลักฐาน คือ  

การรับฟังพยานหลักฐานท่ีเป็นพยานดิจิทัล และการน าสืบพยานหลักฐานท่ีเป็นพยานดิจิทัล 

ในการพิจารณาประเด็นดังกล่าวนั้ นได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีจะต้องได้ รับการพิสูจน์โดยผู้กล่าวอ้าง

พยานหลักฐานดจิิทัล คือ  

ประเด็นแรก  เกิดปัญหาจากการรับรองความถูกตอ้งแท้จริงของบันทึกท่ีน ามาเป็นพยานหลักฐานของความ

น่าเชื่อถือในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ศาลเชื่อว่าการบันทึกข้อมูลดิจิทัลไม่ได้มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ

ขณะท าบันทึกนัน้โปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ท างานได้ตามปกติไม่มีขอ้ผิดพลาด 

ประเด็นที่สอง เกิดปัญหาเร่ืองการระบุประเภทของพยานหลักฐานในการน าสืบการให้น้ าหนักกับพยาน

ดิจิทัล โดยศาลจะให้น้ าหนักพยานดิจทัิลเพยีงใดในการพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดในทุกกรณี 
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จากการศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า มีข้อ

อุปสรรค เช่น ปัญหาในการรับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์น้ัน สิ่งท่ีจะต้องพิจารณาเป็น

อันดับแรก นั่นคือ ความน่าเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการสร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นั้น ได้ถูกท าขึ้นโดย

เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี 

ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆเนื่องจากมีท้ังรูปแบบท่ีถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์และแบบท่ีถูกสร้างขึ้นโดย

ระบบอัตโนมัติของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมนุษย์นั้นเป็นอาจท าสิ่งท่ีสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จึงเป็นการ

ยากที่จะพิสูจน์วา่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการดังกล่าว ว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องแท้จริงนับตั้งแต่มกีาร

สร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาว่าได้เก็บรักษาตามวิธีการท่ีเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล อาทิเช่น

คอมพิวเตอร์ท่ียึดได้ขณะท าการจับกุมผู้กระท าความผิดตามหมายจับและหมายค้น ได้รับการเก็บรักษาไว้ท่ีเพียงพอ

หรือก่อนท่ีผู้เสียหายจะน ามาน าสืบในศาลนั้น มีมาตรการอย่างไรในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น  ส่วนในกรณีท่ีถูกท าขึ้น

โดยระบบอัตโนมัติ จะตอ้งมีการรับรองว่า ในขณะท่ีระบบคอมพิวเตอร์น้ันสามารถท างานได้ตามปกติ ไมม่ขี้อผิดพลาด

หรือหากมีความผิดพลาด (error) ในระบบคอมพิวเตอร์ ความผิดพลาดนัน้ก็ไม่กระทบตอ่ความถูกต้องแท้จริง การจะ

พสิูจน์ได้น้ันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางคอมพวิเตอร์ จึงตอ้งอาศัยพยานผู้มีความช านาญทางคอมพวิเตอร์ เพื่อท่ีจะ

เป็นหลักประกันว่า ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นั้น เป็นสิ่งท่ีบันทึกท่ีถูกต้องแท้จริง และระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิด

ข้อผิดพลาดจากการประมวลผลนั้น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ประการแรก ควรท่ีจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองความถูกต้องของพยานดิจิทัลในคดีอาญา 

โดยบัญญัติออกมาเป็นพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้เกิดมาตรฐาน

ในการตรวจสอบพยานหลักฐานนั้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินคดีโดยรัฐหรือเอกชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็น

แบบอย่างในการรับประกันถึงความยุติธรรมท่ีคู่ความจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยอาจบัญญัติเกี่ยวหลักเกณฑ์ใน

การรับรองความถูกต้องท่ีแท้จริงขึ้น ในลักษณะการก าหนดหลักในการรับรองความถูกต้องของพยานหลักฐานดิจิทัล 

โดยผู้ท่ีเข้ามาควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีท าการพิสูจน์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องรับรองถึง

ท่ีมาท่ีไปของข้อมูลและการประมวลผลของระบบท่ีขอ้มูลนัน้เกิดขึน้วา่ไมม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากท่ี

ตัวพยานหลักฐานนั้นมีการเกิดขึ้น และก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองความถูกต้องของพยานหลักฐานดิจิทัลท่ีเจ้า

พนักงาน หรือ เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้เก็บรักษาไว้ในกรณีท่ีพยานหลักฐานดิจิทัลนั้น เกิดจากการจับค้นยดึโดยอาศัยอ านาจ

ตามกฎหมาย หรือการได้มาของเจ้าหน้าท่ีจากทางอื่นใดนั้น ซึ่งจะต้องอธิบายได้ถึงวิธีการเก็บอุปกรณ์ ในการเก็บ

รักษาข้อมูลท่ีได้มาดังกล่าวนั้นสมบูรณ์ หากพยานหลักฐานดังกล่าวได้รับการรับรองความถูกตอ้งสมบูรณ์จากบุคคล

ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานท่ีมีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงความ

ถูกต้อง ฉะนั้นแลว้หากเป็นพยานหลักฐานดิจิทัลซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกคดี ที่มไิด้อยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมหรือมีส่วนได้เสียในคดีของคู่ความ หรือเป็นพยานหลักฐานท่ีอยู่กับคู่ความฝ่ายท่ีมไิด้กล่าวอ้างพยานหลักฐาน

นัน้ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานท่ีรับรองถึงความถูกต้องนัน้ เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น และแม้จะ

มไิด้รับการรับรองความถูกต้องแท้จริง ก็ไม่เป็นบทตัดพยานมิให้รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทย

มิได้ใช้ระบบลูกขุนท่ีจะให้ลูกขุนเป็นผู้ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน แต่ เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาว่า 

พยานหลักฐานน้ันมคีวามนา่เช่ือถือหรือไม ่จึงสามารถน าพยานหลักฐานดิจทัิลนัน้มาน าสบืได้ 
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ประการที่สอง ในการน าสืบพยานหลักฐานดิจิทัลนัน้ เพื่อแก้ปัญหาว่าพยานหลักฐานน้ัน ควรจะมีวิธีการใน

การน าสืบอย่างไร จึงควรมีการบ่งแยกประเภทของพยานหลักฐานดิจิทัลออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 

พยานหลักฐานดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ หรือพยานหลักฐานดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นจากการประมวลผลของ

ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ หรือพยานหลักฐานดิจิทัลท่ีเกิดขึ้นท้ังจากการกระท าของมนุษย์และระบบ

คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ  ซึ่งศาลจะใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงน้ าหนักพยานหลักฐานท่ีสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์

อัตโนมัติท่ีประมวลผลได้ตามปกติ หรือความผิดพลาดในการประมวลผลไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลมีน้ าหนักอย่าง

เดียวกับพยานวัตถุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันและในการน าสืบนั้น ควรบัญญัติหลักกฎหมาย

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับความตกลงในประเด็นเร่ืองการรับรองของพยานดิจิทัล และให้สันนิษฐานไวก้่อนว่าได้รับการรับรอง

ความถูกต้องโดยผู้สร้างหรือเข้าถึงข้อมูลผู้เก็บรักษาข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าท่ียึดและหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เก็บ

รักษาข้อมูลสามารถรับฟังได้ เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการเพื่อพิสูจน ์

มาตรการอื่น ๆ 

1. จัดตัง้ส านักงานหรือหนว่ยงานขึน้ เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงานเฉพาะทางของ

รัฐ ซึ่งมีหน้าท่ีเข้ามาก ากับดูแล จัดเก็บ พิสูจน์ตรวจสอบ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยแต่งตั้ง

บุคคลกรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

ร่วมกันกับพนักงานสอบสวน ในการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยในการ

ตรวจค้นพยานหลักฐาน 

2) จัดให้มีหน่วยงานพิเศษ เพื่อด าเนินการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และ ให้

เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรบในแง่เทคนิควิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบสวนและ

รวบรวมพยานหลักฐานดิจทัิล 

3) จัดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หน่วยงานองค์กรต่างๆ 

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันตนเองจากการกระท าความผิด ตลอดจนส่งเสริม

จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์แก่บุคคลท่ัวไป ให้เข้าใจหลักเกณฑ์และมารยาทในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบ

อนิเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดขึ้น เพราะกฎหมายเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถท่ีจะ

ป้องกันหรือควบคุมได้ท้ังหมด 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และ 

ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล 

Comparative Study of the Result of the Settlement Agreement in the Public – 

Engaging Mediation According to Mediation Act B. E.  2562 And of the 

Compromise Agreement in the Mediation in Court 

 

ศลิป์ สร้อยสังวาลย์1* และ วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1 

Sin Soisangwarn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาในสังคมไทยเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในทุกชุมชนตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนไปถึงระดับประเทศ ไม่วา่จะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน

หรือเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ เพิ่มเป็นจ านวนมากทุกปีเป็นเหตุให้คดีความจ านวนมากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

กระแสหลัก มีคดีฟอ้งร้องตอ่ศาลเป็นจ านวนมาก สร้างภาระและเพิ่มคดีให้ศาลตอ้งพิจารณาตัดสินคดีอย่างมากมาย 

ดังนัน้ การมีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการประนอมข้อพพิาท เพื่อให้คูก่รณีได้ตกลงระงับข้อพิพาทกันท้ังใน

ชั้นศาลและในชั้นพนักงานอัยการ ในองค์กรของรัฐต่าง ๆ เช่น  ท่ีท าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ  

ในชุมชนจะมีผลให้คดีท่ีเข้าสู่กระบวนการหรือขั้นตอนตามกฎหมายลดลง เป็นการประหยัดท้ังเวลา ค่าใช้จ่าย และ

บรรเทาความวิตกกังวลให้กับประชาชนท่ีมีขอ้พิพาท 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 เพื่อให้น า

กระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ในคดีแพ่งท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่มากนักและคดีอาญาบางประเภทโดยก าหนดเป็นกฎหมายกลาง

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้เป็นแนวทางและกฎเกณฑ์ใน

การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท้ังนี้โดยค านึงถึงความยินยอมของ

คู่กรณีท้ังสองฝ่ายเป็นส าคัญ เพื่อท าให้ปรมิาณคดีขึน้สู่ศาลให้น้อยลง ลดปัญหาความขัดแยง้ เกิดความสมานฉันท์ขึ้น

ในสังคม และเสริมสร้างสังคมให้อยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข  

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีผลให้การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทท่ีคู่กรณีได้    

ตกลงระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ และได้ท าข้อตกลงระงับข้อพิพาทขึ้น หน่วยงานท่ีมาท าหน้าท่ีในการ

พิจารณารับรองข้อตกลงระงับข้อพิพาท คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิด

ข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีอีกฝ่ายจะสามารถน าข้อตกลงท่ีผ่านการรับรองแล้วนั้นไปบังคับคดีได้เลย ซึ่งท าให้มี

ศักดิ์และสิทธิอยู่ในระดับเดียวกับการระงับข้อพพิาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยข้อ

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: mma9249@hotmail.com 
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พิพาทในศาล ซึ่งตามปกติศาลจะมีค าพิพากษาตามยอม ท าให้มีผลคือหากคู่ความฝ่ายท่ีต้องปฏิบัติตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ ไม่ปฏิบัติตามคู่ความอีกฝ่ายท่ีเสียหายมีสิทธิเรียกร้อง โดยสามารถน าค าพิพากษาตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความ ไปบังคับคดีได้ทันที โดยมิต้องฟ้องด าเนินคดีใหม่ ซึ่งเป็นผลท่ีเท่ากัน แม้กลไกแรก

เกิดนอกศาลยุติธรรม และกลไกหลังเกิดภายในศาลยุตธิรรม 
 

ค าส าคัญ:   การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล, การบังคับตามค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ,  

 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน, การบังคับตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 
 

Abstract 
The civil and criminal disputes in Thai society occur a lot in every community from the family, 

community, sub-district, district, province, to the national level whether the dispute between private and private 

or private and government agencies increasing a lot every year causing a large number of lawsuits to enter the 

mainstream judicial process. There are numerous lawsuits in the court creating a lot of burdens and increasing 

cases for the court to consider. Therefore the process for mediation or conciliation leading the parties agreed to 

settle the dispute both in court and in the prosecutor level in various government organizations such as the 

district office, sub-district administrative organizations or communities will result in reduced cases of legal 

proceedings or procedures. It saves both time, cost, and relieves anxiety for people in dispute. 

At present, the government has issued the Mediation Act B.E. 2562 to enable the mediation process to 

be used in civil cases with a small amount of funds and certain types of criminal cases by establishing a central 

law for government agencies inquiry official or the Public – Engaging Mediation Center for using as a guideline 

and rules for the implementation of alternative justice processes. In resolving various disputes, however taking 

into consideration the consent of both parties is important to reduce the number of cases to court, reducing 

conflict, reconciliation in society and strengthen society to coexist peacefully. 

According to the study, it has been found that the Mediation Dispute Act B.E. 2562 was announced in 

the Government Gazette on 2 2  May B.E.  2 5 6 2  will result in the enforcement of the dispute settlement 

agreement, the  parties agreed to settle disputes under this Act and entered into a dispute resolution 

agreement, the significant agency that response for approving dispute settlement agreements is the Department 

of Civil Rights and Liberties Protection. If either party is in breach of the dispute resolution agreement, another 

party will be able to bring the agreement which was approved to enforce the case. This shows the same rights 

as the dispute resolution under the compromise agreement arising from conciliation in court, which normally the 

court will give a judgment as agreed, if the party who must comply with the compromise agreement do not 

follow the judgment, the damaged party has the rights to demand by being able to bring the judgment under 

the compromise agreement going to enforce immediately without having to file a new lawsuit. This is equivalent 

result although the mechanisms come from outside the court of justice or come from within the court of justice. 
 

Keywords:  Mediation in court, Enforcement of the judgment according to the compromise agreement, Public–

engaging mediation, Enforcement of the dispute resolution agreement 
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บทน า 
 สภาพการณ์ปัญหาในปัจจุบัน มปัีญหาข้อพิพาทมากมายเพิ่มขึ้นและซับซ้อนซ่อนเงื่อน เป็นเหตุท าให้คดีขึน้สู่

การพจิารณาศาลเป็นจ านวนมากและปัจจุบันได้มีกฎหมายได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

ได้ท้ังในช่วงก่อนหรือหลังจากน าคดีมาฟ้องร้องตอ่ศาล 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากมกีารตกลงท าให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายพอใจ สามารถช่วยรักษาความสัมพันธ์ภาพ

หรือผลประโยชนร่์วมกัน ซึ่งมีผลดกีว่าการน าคดีขึน้สูก่ารพิจารณาของศาล อันไม่ใชว่ธีิการระงับขอ้พิพาทท่ีด ีไมท่ าให้

ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทหมด ซึ่งท าให้มีผู้จะต้องแพ้คดีและผู้ชนะคดี  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือประนอมข้อพิพาท 

จึงเป็นทางออกให้กับคู่กรณี 

 การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท คือการระงับข้อพิพาทโดยการตกลงระหว่างคู่กรณีด้วยกันเอง โดยมีบุคคลท่ี

สามหรือท่ีเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาชว่ยเหลอืหรือผู้ประนอมข้อพพิาทมาเป็นคนกลาง คอยแนะ ชว่ยเหลอื หาทางออก

ในการยุตขิ้อขัดแย้งหรือระงับข้อพพิาทให้แก่คู่กรณีท้ังสองฝ่ายจนพอใจ ซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทเกิดจากการ

ตัดสินใจของคู่กรณีเอง โดยผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนอมเพียงแต่ช่วยเหลอืในการเจรจาและท าค าเสนอแนะเท่านั้น ไม่มี

อ านาจในการชี้ขาด ดังเช่น ศาล หรือ อนุญาโตตุลาการ หากคู่กรณีไม่พอใจคู่กรณีอาจระงับข้อพิพาทในทางอื่น เช่น 

น าคดีขึ้นสู่การพจิารณาพิพากษาของศาล 

 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท เป็นการระงับข้อพิพาทนอกเหนือไปจากการน าคดีไปฟ้องร้องต่อศาล การ

ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพพิาทมท้ัีงภายในและภายนอกศาล 

ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ท าให้ปัญหาได้ยุติอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาความขัดแย้ง  

เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุข แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 ดังกล่าวยังมีปัญหาในทางปฏบัิตวิ่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อยา่งเป็นรูปธรรม

หรือจนคู่กรณีท้ังสองฝ่ายพอใจหรอืไม่ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบว่า การระงับข้อพิพาทโดยข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

ตามพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 กับการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความโดยศาลมีค าพิพากษาตามยอม ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

จะมีผลการบังคับอย่างไร หากมีการผิดสัญญาข้อตกลงท่ีท าให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายยุติข้อขัดแย้งหรือท าให้ระงับ  

ข้อพพิาท อันจะมีผลลัพธ์ท่ีแตกต่างหรือเหมอืนกันอย่างไร 
 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดการระงับข้อพิพาทตามข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่

เกลี่ยขอ้พพิาท พุทธศักราช 2562 และการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยศาลมีค าพิพากษา

ตามยอม ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับผลของสัญญาประนีประนอมยอมความในกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในศาล 

 3. เพื่อเสนอแนะทางเลือกในการระงับขอ้พิพาทท่ีให้ผลดีท่ีสุดแก่ประชาชน  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษา เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาทในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 และผลของสัญญาประนีประนอมยอมความใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ผู้วจิัยได้น าเอาหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลของการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อ

พิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 และการระงับข้อพิพาทตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความในศาล (พิพากษาตามยอม) ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความแพ่ง มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้นี้ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 งานวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค

ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยศึกษารวบรวมข้อมูล

ตา่งๆ จากค้นควา้เอกสาร ต าราทางกฎหมาย บทความทางวิชาการทางนิติศาสตร์ ค าวนิิจฉัยของศาลท่ีเกี่ยวข้องกับ

เร่ืองดังกล่าวในประเทศไทย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และผลของสัญญา

ประนีประนอมยอมความในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และ โดยการสัมภาษณ์ 

(in-depth interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยผู้วจิัยได้วาง

แนวทางการวจิัยไว้ดังนี้คอื 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดการระงับข้อพิพาทตามบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 และการระงับข้อพิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยศาลมี  

ค าพิพากษาตามยอมตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับผลของสัญญาประนีประนอมยอมความในกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในศาล มผีลลัพธ์ท่ีแตกต่างหรือเหมอืนกันอย่างไร 

 3. เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และสามารถแนะน า

การเลอืกใช้กระบวนการยุตธิรรมทางเลือกที่จะให้ผลดีท่ีสุด เสยีคา่ใชจ้่ายนอ้ย และยังคงสัมพันธภาพต่อไปไวไ้ด้ 
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาเร่ืองการระงับข้อพพิาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยศาลมีค าพิพากษาตามยอม 

ตามมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และการระงับข้อพิพาทตามบันทึกข้อตกลงการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 พบว่า กฎหมายของประเทศไทยได้

ก าหนดให้คูพ่พิาทได้ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพพิาทในทางแพ่งและทางอาญาในความผิดอันยอมความได้ คู่กรณสีามารถ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนและหลังจากได้น าคดีมาฟ้องร้องต่อศาลและหากสามารถตกลงกันได้ และข้อตกลงดังกล่าว   

ไมข่ัดตอ่กฎหมายท่ีก าหนดไว้ ก็มีผลผูกพันตามกฎหมาย  
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-Proceeding- 

การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 

การระงับขอ้พิพาทตามกระบวนการยุติธรรม แยกออกเป็นการระงับขอ้พิพาทโดย  

 1. กระบวนการยุตธิรรมกระแสหลัก เช่น ฟ้องคดีแพ่ง, ฟ้องคดีอาญา ผลเท่ากับ แพ ้–ชนะ 

 2. กระบวนการยุติธรรมทางเลือก เช่น การเจรจา, การไกล่เกลี่ย ผลเท่ากับ ชนะ-ชนะ,อนุญาโตตุลาการ  

ผลเท่ากับ แพ-้ชนะ  

 การไกล่เกลี่ย หมายถึง กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีมีบุคคลท่ีสามซึ่งเป็นคนกลาง เข้าช่วยเหลือ แนะน า

คู่กรณีในการเจรจาและหาทางออกที่คู่กรณีพึงพอใจ (win-win) 

 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท หมายถึง กรณีท่ีคู่กรณีท้ังสองฝ่ายระงับข้อพิพาทซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้

เสร็จไปโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนอมข้อพิพาท (Conciliator) เป็นคนกลางใน

การท าหน้าท่ีช่วยเหลือ เสนอแนะ หาทางออก เพื่อให้ยุติข้อขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่กรณี ผลการไกล่เกลี่ย

และประนอมข้อพพิาทนี้เกิดจากการตัดสนิใจของคู่กรณีท้ังสองฝ่าย ผู้ไกล่เกลี่ยมหีนา้ที่เพยีงช่วยเหลอืในการเจรจาท า

ค าเสนอ ไมม่อี านาจในการท าค าชี้ขาด หากคู่กรณีไม่พอใจผลค าเสนอแนะ คู่กรณีอาจใชร้ะงับขอ้พิพาทดว้ยวธีิอ่ืน เช่น 

แตง่ตัง้อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หรอืใชว้ธีิน าคดีฟอ้งร้องตอ่ศาลต่อไป 

ประเภทคดีท่ีสามารถไกล่เกลี่ยประนอมข้อพพิาทได้  

 1. คดีแพ่ง คือ คดีท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับ

ความสามารถบุคคลทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้สิน  ครอบครัว มรดก คดีแพ่งจะไม่กระทบกระเทือนต่อ

สาธารณชน กฎหมายจึงสามารถให้ประนีประนอมยอมความกันได้ (ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดจีังหวัดพะเยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 น. 4-6)  

  2. คดีอาญาประเภทท่ียอมความกันได้  กฎหมายได้บัญญัติไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นคดคีวามผิดอันยอมความกัน

ได้ แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไห้เป็นคดีความผิดอันยอมความก้นได้ ก็ไม่สามารถจะไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอม

ความกันได้ คดีอาญาท่ีสามารถยอมความกันได้ จะเป็นคดีท่ีกระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคล ไม่กระทบต่อสิทธิ

สาธารณชน  จึงสามารถถอนค าร้องทุกข์หรือยอมความกันได้ ส่วนความผิดอาญาท่ียอมความกันได้ เช่น ความผิด

ฐานฉ้อโกง, ยักยอกทรัพย์, ท าให้เสียทรัพย์, ความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดฐานบุกรุก เป็นต้น  

แต่ไม่ได้มีเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ยังมีความผิดตามกฎหมายอื่น ยกตัวอย่างเช่น 

พระราชบัญญัติว่าดว้ยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

กฎหมายท่ีรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท (โชติช่วง ทัพวงศ์, 2562). 

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม เดิมมเีฉพาะ ปวิ.พ. มาตรา 19,20,20 ทวิ ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

มาตรา 20 ตรี เพื่อบังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทก่อนฟอ้ง  

    - ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2554  

2. การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทนอกศาล 

    - พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทนอกศาล เช่น พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562  

              - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงมหาดไทย 

 การสิ้นสุดการไกล่เกลี่ย 

1. เมื่อท าสัญญาประนีประนอมแลว้มกีารถอนฟอ้ง ถอนค าร้องทุกข์ 

2. เมื่อคูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ระสงค์จะไกล่เกลี่ย 

3. ผู้ไกล่เกลี่ยสั่งยุต ิเมื่อตกลงกันไมไ่ด้ 
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-Proceeding- 

ข้อดีของการไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพพิาท 

1.  สะดวก การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทเป็นวธีิระงับข้อพพิาทไม่มีแบบพิธีคอ่นข้างจะยืดหยุ่น ผ่อนคลาย เพื่อรักษา

สัมพันธภาพของคู่ความท้ังสองมากกว่าการพจิารณาตามปกติของศาล 

2. รวดเร็ว การไกล่เกลี่ยใชเ้วลาไมน่านสามารถทราบวา่คู่ความตกลงกันได้หรือไม่ ถ้าตกลงกันได้ก็ท าให้คดี

เสร็จสิ้นเร็ว ถ้าตกลงกันไม่ได้ส่งคนืเจ้าของส านวนเพื่อพิจารณาตามขัน้ตอนตอ่ไป 

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งต่อคู่กรณีและงบประมาณแผ่นดินและท าให้คดีขึ้นสู่ศาลลดลง เช่น ค่าเดินทางมา

ศาลและได้รับค่าธรรมเนยีมศาลคนืในกรณคีดีแพ่งบางคดี 

4. รักษาสัมพันธภาพของคู่กรณี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ สร้างความพึงพอใจให้กับคู่กรณีท้ังสองฝ่าย

 5. รักษาชื่อเสียงและความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท 

6. ท าให้คู่ความพอใจทัง้สองฝ่าย 

7. ท าให้คู่ความอยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข และสรา้งความสงบสุขให้แก่ชุมชน 

8. ชว่ยแบ่งเบาภาระทางคดีของศาล 

9. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ เมื่อคดีพิพาทมีน้อย คดีสู่ศาลลดลง 

งบประมาณสามารถน าไปใชพ้ัฒนาประเทศในดา้นอื่นต่อไป 

  สัญญาประนีประนอมยอมความ 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ได้บัญญัติไว้ว่า “อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือ

สัญญาซึ่งผู้เป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมอียู่ หรือจะมีขึน้นั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผัน

ให้แกก่ัน” โดยแบ่งประเภทของสัญญาประนีประนอมยอมความ แบง่ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การประนีประนอมยอมความนอกศาล คือ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่กรณียอมความกัน ในขณะท่ียังไม่ได้

ฟ้องศาลหรือฟ้องต่อศาลแล้วแต่คดียังไม่ถึงท่ีสุด โดยศาลไม่ได้รู้เห็น และภายหลังจากศาลตัดสินแล้ วก็อาจจะยอม

ความกันได้ 

2. การประนปีระนอมยอมความในศาล คือ มีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่กรณีน ามาฟ้องต่อศาล ระหวา่งพิจารณาคดี

ตอ่ศาล คู่กรณีได้ตกลงยอมความระงับข้อพิพาทกันแล้วแจ้งให้ศาลทราบ ศาลก็จะพพิากษาตามท่ีคู่กรณีหรือคู่ความ

ได้ตกลงกันไว้ 

 การท าสัญญาประนีประนอมยอมความคู่กรณีต้องท าด้วยความสมัครใจ กล่าวคือ ไมถู่กข่มขู่ บังคับ แต่อยา่งใด 

สัญญาประนีประนอมยอมความแมว้า่เป็นวธีิการระงับขอ้พิพาท จะต้องท าในรูปของสัญญา ซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามหลัก

ของสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์อันประกอบด้วย  
1. คู่สัญญา 2 ฝ่าย 

 2. วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยม์าตรา 150  

3. คู่สัญญาตอ้งมีความสามารถในการท าสัญญา กล่าวคือ ไม่เป็นผู้เยาว ์ผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ไร้

ความสามารถ 

 สัญญาประนีประนอมยอมความ จะต้องท าเป็นหนังสือ จึงจะสามารถฟ้องร้องกันได้ ซึ่งมาตรา 851 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ได้บัญญัติไว้ว่า “อันสัญญาประนีประนอมยอมความนัน้ ถ้ามไิด้มีหลักฐานอย่างใด

อย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายท่ีต้องรับผิดเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ” กล่าวคือสัญญา
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-Proceeding- 

ประนีประนอมยอมความจะต้องระบุข้อสัญญาท่ีมีการระงับข้อพิพาท ถ้าไม่ได้ระบุการระงับข้อพิพาทก็ไม่เป็นสัญญา

ประนีประนอมยอมความ 

 ความสมบูรณ์ของสัญญาประนีประนอมยอมความ อยู่ท่ีการแสดงเจตนาตกลงกัน ระหว่างคู่กรณี ไม่ใช่

สมบูรณ์ดว้ยการท าหลักฐานเป็นหนังสอืลงลายมอืช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดชอบ 

 สัญญาประนีประนอมยอมความเป็นสัญญาท่ีคู่กรณีต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันและกัน หรือต่างสละสิทธิ

เรียกรอ้งของคู่กรณีแต่ละฝ่ายและมาผูกผันกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 สัญญาประนีประนอมยอมความ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าคู่กรณีจะต้องลงลายมือชื่อท้ังสองฝ่าย ดังนั้น แม้

คู่กรณีลงลายมอืช่ือเพยีงฝ่ายเดียว ก็ใชเ้ป็นหลักฐานฟ้องร้องฝ่ายท่ีลงลายมอืช่ือให้รับผิดได้ (โชติช่วง ทัพวงศ์, (2562). 

 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ 

1. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามมาตรา 852 นัน้ ท าให้การเรียกรอ้งซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนัน้สิ้น

ไป ท าให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามท่ีแสดงในสัญญาประนีประนอมยอมความ คู่กรณไีมส่ามารถบังคับตามข้อพพิาทเดิมได้ 

ให้บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนัน้ๆ หมดสิทธิเรียกรอ้งเดิมท่ีเคยมี 

2. วิธีการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ในกรณีท่ีคูส่ัญญาไมย่อมปฏบัิตติาม 

2.1 บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล ต้องฟ้องต่อศาลตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความเท่านัน้ จะฟอ้งคูส่ัญญาอีกฝ่ายในหนี้เดิมไมไ่ด้ 

2.2 บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คือเมื่อศาลพิพากษาแล้ว มีผลบังคับทันที  

ไมต่้องน ามาฟ้องอกีท าให้คู่ความผูกพันกันหรือในฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้ตามค าพพิากษาของศาลทันที หากฝ่ายใดผิดนัด

ตามค าพิพากษาหรือไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาอีกฝ่ายสามารถขอให้ศาลบังคับคดีได้ทันที  (ศุภสรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล,     

สุนันทา เอกไพศาลกุล, 2562)  

 3. สัญญาประนีประนอมยอมความท่ีท ากันในช้ันพจิารณาคดีของศาล คือเมื่อมีขอ้พิพาทเกิดขึ้น และได้มีการ

ฟอ้งร้องต่อศาล แต่ในระหวา่งพิจารณาคดีของศาล คู่กรณีท้ังสองฝ่ายหรือคู่ความสามารถตกลงกันได้ ข้อตกลงท่ีตก

ลงกันได้และท่ีเกิดขึ้นใหม ่ศาลสามารถพพิากษาตามท่ีคูค่วามยอมกันได้ 

4. ผลทางกฎหมายของสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 เมื่อคู่กรณีท้ังสองฝ่ายสามารถตกลงไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและได้ร่วมกันท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 

ท าให้เกิดผลทางกฎหมายอยู่ 2 ประการ 

4.1 มีผลท าให้สิทธิเรียกรอ้งของแตล่ะฝ่ายได้ระงับลงไป 

4.2 ท าให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามท่ีได้แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความผลจากการท า

สัญญาประนีประนอมยอมความจะผูกพันคู่สัญญาหรือคู่พิพาท หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท าตามข้อตกลงหรือสัญญา

ประนีประนอมยอมความ หากสัญญาประนีประนอมยอมความไมเ่คยเสนอต่อศาล อีกฝ่ายสามารถร้องขอต่อศาลให้

ปฏิบัตติามสัญญาประนปีระนอมยอมความนั้นได้ แตใ่นกรณีท่ีเป็นสัญญาประนปีระนอมยอมความท่ีศาลได้พิพากษา

ตามเนื้อหาในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ฝ่ายผู้เสียหายหรือคู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับตามสัญญา

ประนีประนอมความโดยไม่ต้องฟอ้งร้องตอ่ศาลอกี 

สัญญาประนีประนอมยอมความมีอายุในการฟ้องร้องเพื่อบังคับตามสัญญา 10 ปี ไม่ว่าข้อพิพาทอันเป็น

มูลเหตุหรือท่ีมาของสัญญาจะเกี่ยวข้องกับมูลความผิดท่ีมีอายุความเท่าใดก็ตาม (มาตรา 193/32 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ (ตะวัน มานะกุล, 2562) 
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-Proceeding- 

 ผลทางกฎหมายบางข้อเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ 

 การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความเป็นการระงับข้อพิพาทอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจกระท าได้ท้ังขณะเกิดข้อ

พิพาท แต่ยังไม่ได้น าคดีไปสู่ศาล และท้ังเมื่อน าคดีไปสู่ศาลแล้ว หากเป็นการตกลงนอกศาล ผลของข้อตกลงก็จะ

เป็นไปตามท่ีได้ตกลงกันและผูกพันบังคับกันไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850-852 ถ้าเป็นการ

ตกลงกันในศาล ผลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 อันท าให้คดีผูกพันตามค า

พพิากษาตามยอม 

 การประนีประนอมยอมความท้ังสองกรณี มีผลส าคัญคือเป็นการระงับหนี้เดิมแล้วผูกพันกันตามข้อตกลง

ใหมท่ี่เกิดขึ้น (นพพร  โพธิรังสิยากร,2549) 

ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ตามมาตรา 138 แห่ง

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

กรณีท่ีผู้ไกล่เกลี่ยได้ท าการไกล่เกลี่ยคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาล เพื่อช่วยให้คู่ความท้ังสองฝ่าย

บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอ านาจในการก าหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความท้ังสอง แต่มีความประสงค์ให้

คู่ความท้ังสองสามารถตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจ จนถึงท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 

ผู้ไกล่เกลี่ยหรืออาจเรียกว่า ผู้ประนีประนอม ได้แก่ ผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ ท่ีไม่ใชผู่้พิพากษาเจ้าของส านวน  

รวมถึงบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลท่ีผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ย และได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาล 

ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยมคีวามสนใจ มคีวามพร้อม สมัครใจที่จะท าหนา้ที่ มีความเป็นกลาง ไมม่อีคตสิามารถให้ความเป็นธรรม

กับคูค่วามทุกฝ่ายได้ ชว่ยแก้ปัญหาให้แกคู่่ความ ท าให้ข้อพพิาทได้ยุตลิงท าให้คูค่วามมีความสัมพันธภาพ 

 วธีิทางระงับข้อพพิาทท่ีคุน้เคยกันมอียู่ 3 ทาง คือ  

 1. การหาทางพูดคุยตกลงกันเองระหว่างคู่กรณีพิพาท เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด แตเ่ป็นวิธีท่ีอันตรายท่ีสุดควร

หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังท่ีสุด เพราะการให้คู่กรณีตกลงกันเองเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอารมณ์การทะเลาะโต้เถียง 

น าไปสู่ปัญหาที่ใหญ่โตขึน้ ดังค ากล่าววา่ “น้ าผึง้หยดเดียว” 

 2. การคดีมาสู่ศาล  เป็นวิธีท่ีท าร้ายคู่กรณีและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด เพราะการน าคดีมาสู่ศาลจะต้อง

เสียท้ังเวลาท้ังค่าใช้จ่ายและเสียมากท่ีสุดคือมิตรภาพระหว่างคู่กรณี ที่อาจไม่มีทางเยียวยาให้กลับมาคืนดีกันได้เลย 

ดังนั้น จึงเกิดปรัชญาทางนิติศาสตร์เป็นค ากล่าวว่า The court renders the last resort (ศาลเป็นท่ีพึ่งสุดท้ายของ

ประชาชน) หมายความว่า ถ้ายังมีทางเยียวยาทางอื่น ยังไม่ถึงท่ีสุด คู่ความยังจะน าคดีมาสู่ศาลไม่ได้ ซึ่งได้กลายมา

เป็นหลักในเร่ืองอ านาจฟอ้ง และศาลไทยก็ยอมรับแนวคิดนี้ด้วย เห็นได้จาก ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 30 ที่จะน า

คดีมาฟ้องศาลทันที โดยไม่ผ่านการอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนไม่ได้ ,

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ให้น าข้อพิพาทในสัญญาท่ีมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

เสนออนุญาโตตุลาการวนิจิฉัยช้ีขาดก่อน จึงจะน าคดีมาสูศ่าลได้ 

 3. การให้บุคคลท่ีสามช่วยตัดสินหรือพูดจา วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ได้รับการกล่าวถึงมากท่ีสุด จนกล่าวว่า 

เป็นวธีิการของโลกในยุคปี 2000 โดยรู้จักในฐานะของทางเลอืกในการระงับข้อพพิาท (Alternative Dispute Resolution 

หรือ ADR วธีินี้มีท้ังการไกล่เกลี่ย (Conciliation) การประนอม (Mediation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
 การระงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอมยอมความ เป็นวิธีท่ีระบบกฎหมายของไทยสนับสนุนมากท่ีสุด   

ดังความในบทบัญญัติมาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งท่ีให้ศาลหาทางไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะ

ด าเนนิคดไีปแลว้เท่าใดก็ตาม 
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-Proceeding- 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562  

รัฐบาลได้ประกาศใช้ โดยมีเหตุผลว่า ปัจจุบันข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  

เห็นควรให้น ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพง่ซึ่งมทุีนทรัพยไ์มม่ากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมา

ก าหนดเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ใน

การยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยค านึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นส าคัญ ท าให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลด

น้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่

ร่วมกันอยา่งปกตสิุข 

ค านิยามศัพท์ 

“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562

หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้คู่กรณีมโีอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาโดยสันตวิิธี

และปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีด าเนินการในชั้นศาลและในชั้นการ

บังคับคด ี

 “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความวา่ บุคคลซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนและได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหนา้ที่ในการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาท  

 “นายทะเบียน” หมายความวา่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนนิการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้ท่ีจะท าหน้าที่เป็น 

ผู้ไกล่เกลี่ย ต้องขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนคือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 และต้องผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรท่ี

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติรับรอง และมีประสบการณ์ในด้านท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การไกล่

เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ยมอี านาจหนา้ที่ตามมาตรา 11 และต้องปฏบัิตติามจริยธรรมตามมาตรา 12  
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 

ส าหรับข้อพิพาทท่ีไกล่เกลี่ยได้ และข้อพิพาทท่ีไกล่เกลี่ยไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พุทธศักราช 2562 มีดังนีค้ือ 

 1. ข้อพิพาทท่ีไกล่เกลี่ยไมไ่ด้ คือ  

    1.1 ข้อพพิาทเกี่ยวด้วยสทิธิแหง่สภาพบุคคลและสิทธิในครอบครัว  

    1.2 ข้อพิพาทท่ีเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิในอสังหารมิทรัพย์ 

 2.ขอ้พิพาททางแพ่งท่ีสามารถไกล่เกลี่ยได้ คือ  

    2.1 ข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดนิอันไม่ใช่ขอ้พิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ 

    2.2 ข้อพิพาทระหว่างทายาทด้วยกันเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

    2.3 ข้อพพิาทตามท่ีจะมีการก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

    2.4 ข้อพิพาทอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ที่มีทุนทรัพยไ์มเ่กินห้าล้านบาทหรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนด

ในพระราชกฤษฎกีา 
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-Proceeding- 

 ลักษณะและผลของบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พุทธศักราช 2562 

บันทึกตกลงระงับข้อพิพาท หมายความว่า ข้อตกลงท่ีคู่กรณีตกลงให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ท่ีแต่ละฝ่ายมอียู่และให้คู่กรณีแต่ละฝ่าย ตา่งมีสิทธิ หน้าท่ี หรือความรับผิด

เพยีงเท่าท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงนัน้ 

 ผลของการท าบันทึกข้อตกลง ท าให้ข้อพิพาทเดิมหรือสิทธิเรียกร้องของคู่กรณีท่ีมีอยู่ตามข้อพิพาทระงับ 

สิน้ไป และคู่กรณไีด้สิทธิหน้าท่ีใหม่ตามท่ีตกลงกันและท าบันทึกไว้  

ในการด าเนินการไกล่เกลี่ย ถ้าคู่กรณีตกลงกันได้ให้ผู้ไกล่เกลี่ยบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นไว้ให้ท้ังลง

ลายมือท้ังสองฝ่าย กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบัติตามข้อตกลง คู่กรณีอีกฝ่าย อาจยื่นค าร้องตอ่ศาล เพื่อให้

บังคับตามข้อตกลงได้ 

การบังคับตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาท  ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พุทธศักราช 2562  

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พุทธศักราช 2562  

   - คู่กรณีฝ่ายหน่ึงเรียกรอ้งให้ปฏบัิตติามขอ้ตกลงแล้ว  แตคู่่กรณีอีกฝ่ายไมป่ฏบัิติ 

   - คู่กรณีฝ่ายท่ีเรียกร้อง ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ภายในสามปี นับแต่

วันท่ีอาจบังคับตามข้อตกลงได้ 

   - ไมร้่องขอต่อศาลภายในก าหนด มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาทเป็นอันระงับไป 

มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พุทธศักราช 2562  

   - ศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลง แตม่ีข้อยกเวน้ท่ีศาลไม่รับบังคับให้ โดยคู่กรณีท่ีถูกบังคับตอ้งพิสูจนใ์ห้

ได้ 4 ประการ 

   - ห้ามอุทธรณ์ค าสั่งศาล โดยมีข้อยกเว้น 3 ประการ 

ข้อยกเวน้ท่ีศาลอาจไมบั่งคับตามข้อตกลง ได้แก่ 

     1. คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเร่ืองความสามารถท่ีจะเขา้ท าข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 

     2. มูลเหตุแห่งข้อพิพาทหรือข้อตกลงระงับข้อพิพาทมีลักษณะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  

เป็นการพน้วสิัยหรือเป็นการขัดตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

     3. ข้อตกลงระงับขอ้พิพาทเกิดจากกลฉ้อฉล บังคับ ขู่เข็ญหรือกระท าการใดมชิอบด้วยประการใด ๆ 

     4. มเีหตุเกี่ยวกับการแตง่ตัง้ผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา 24 ที่มผีลตอ่การท าบันทึกข้อตกลงอยา่งมีนัยส าคัญ  
    เมื่อศาลมีค าสั่งบังคับตามข้อตกลงแลว้ ห้ามอุทธรณ์ค าสั่งศาล เวน้แต่ 

     -ศาลมคี าสั่งไมบั่งคับตามข้อตกลงระงับพิพาท 

     -ศาลมคี าสั่งไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 

     -ศาลมคี าสั่งบังคับตามขอ้ตกลงระงับขอ้พิพาทโดยฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง 

              ค าพิพากษาหรอืค าสั่งของศาลช้ันอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (โชติช่วง ทัพวงศ,์ 2562) 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

แนวคิดกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นแนวคิดท่ีมุง่ให้มีการระงับและไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทแทนการด าเนินคดี โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน เข้ามามีบทบาทในกระบวนการนี้ ซึ่งแนวคิด

ดังกล่าวจะไมใ่ช่การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุอย่างการจ าคุกหรือการก าหนดโทษโดยค าพิพากษา แต่เป็นกระบวนการท่ี

ผู้เสียหายจะได้รับการเยยีวยา และผู้กระท าผิดจะได้รับการแก้ไข 
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Dr. Brian Steels ผู้อ านวยการสถาบันความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เน้นย้ าว่า กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกเท่านั้น และสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีท่ีเปิดช่องให้ใช้ได้ เช่น กรณีท่ี

ผู้กระท าผิดเป็นเยาวชน หรือกรณีความผิดเล็กน้อย ส่วนในกรณีท่ีเป็นความผิดร้ายแรง จ าเป็นจะต้องพิจารณาเป็น

รายกรณไีป 

“ทฤษฎีเร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถือว่าได้รับการยอมรับในทางวิชาการระดับหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติ

ต้องมีระบบมารองรับ ต้องมีคนเข้าไปท าและก ากับดูแล ถ้าหากเราเห็นว่าระบบนี้ดี เราต้องมาช่วยท าให้เร่ืองความ

ยุติธรรมเชงิสมานฉันท์เป็นประโยชนส์ูงสุดในกระบวนการยุติธรรมของไทย เพื่อให้เกิดความยุตธิรรมท่ีแท้จริงในสังคม 

หนึ่งในประเด็นท่ีถูกหยิบยกขึ้นมา คือเร่ืองการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทย ในทาง

ปฏิบัติมีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กันอยู่แล้ว ท้ังในขั้นตอนรับเร่ืองและสืบสวนของเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจ หรือในชัน้ศาลท่ีศาลมักเปิดโอกาสให้คู่กรณีไกล่เกลี่ยกันก่อนจะน าบทกฎหมายมาใช ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็น

คดีแพ่ง และสามารถยอมความได้ จนอาจกลายเป็นการใชค้วามยุติธรรมเชงิสมานฉันท์เกินจ าเป็นเสียด้วยซ้ า 

กิตติพงษ์ กิติยารักษ์ ยอมรับว่า ในปัจจุบันมีการใช้วิธีไกล่เกลี่ยประนีประนอมในกระบวนการยุติธรรมจริง 

แตก่ารกระท าเหลา่นั้นไมม่คีวามชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคอืเป็นการไกล่เกลี่ยแบบ ‘ใตโ้ตะ๊’ ท่ีมีผู้ได้ประโยชนเ์พยีงไม่กี่

คน ความยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์เป็นการน าเร่ืองนี้ขึ้นมา ‘บนโต๊ะ’ และออกแบบกระบวนการก ากับดูแลท่ีชัดเจนเพื่อให้

กระบวนการนีเ้ป็นประโยชนก์ับทุกคน ไมใ่ชเ่พยีงกลุม่คนท่ีมีอ านาจต่อรองมากในสังคม 

ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดของกฎหมาย ระบบกฎหมายของไทยซึ่งเป็นระบบกฎหมายแบบ

ประมวล ซึ่งยังไม่เปิดช่องให้ผู้ใชก้ฎหมาย เช่น อัยการหรือศาล ยกเวน้ไมใ่ชต้ัวบทกฎหมายตัดสินคดี ในกรณีท่ีอัยการ

มพียานหลักฐานครบถ้วนแต่ไม่สั่งฟ้อง จะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหา

ข้อกฎหมายท่ีต้องพจิารณา 

ปัญหาข้อกฎหมายเป็นประเด็นท่ีผู้ท าเร่ืองความยุติธรรมเชงิสมานฉันท์เห็นว่าเป็นปัญหาเช่นกัน แต่ในปัจจุบัน

มีการออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเปิดช่องให้พนักงานอัยการและศาล

สามารถเบ่ียงคดีโดยการไกล่เกลี่ยได้อย่างชอบด้วยกฎหมายหากเข้าตามเงื่อนไข ปัญหาเร่ืองข้อจ ากัดทางกฎหมายจึง

นา่จะลดนอ้ยลง (ณัฐธดิา ดวงวโิรจน์, 2562) 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ต้องเป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดลหุโทษตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 390 ถึงมาตรา 395 และมาตรา 397 หรือความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบต่อส่วนรวมตามท่ี

ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 ภายหลังจากท าข้อตกลงแล้ว สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป เฉพาะคู่กรณีท่ีท าความตกลง แต่ถ้า

คู่กรณีมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับเมื่ออีกฝ่ายได้ปฏิบัติตามข้อตกลงส่วน

แพง่แลว้ 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้น ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งมาใช้โดยอนุโลม

ส่วนข้อพิพาททางอาญาท่ีมีการไกล่เกลี่ย กรณีอยู่ ในระหว่างการสอบสวน การพิจารณาของอัยการ หรือศาลให้

หน่วยงานท่ีด าเนินการไกล่เกลี่ย แจ้งให้พนักงานสอบสวน อัยการหรือศาลทราบ เพื่อรอการสอบสวนหรือ  

การพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลไกล่เกลี่ย และเมื่อการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงแล้วให้แจ้งผลให้พนักงานสอบสวน 

อัยการและศาลทราบ 
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน  คือ กรณีท่ีพนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีใน

คดีอาญาได้เจรจาตกลงกันและมีการบรรเทาผลร้ายหรือเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้คดอีาญาระงับสิน้ไป 

คดีอาญาที่จะไกล่เกลี่ยในชัน้สอบสวน ตอ้งเป็นคดีเกี่ยวกับความผิดเชน่เดียวกับคดีในกระบวนการไกล่เกลี่ย

คดีอาญา แต่ได้เพิ่มความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกไมเ่กินสามปีตามบัญชแีนบท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ 

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พุทธศักราช 2562 ได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน ให้ยื่นค าขอต่อ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีในฐานะทะเบียนและเมื่อคู่กรณีได้มีข้อตกลงเป็นประการใดให้

จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวพร้อมลงลายมือชื่อท้ังสองฝ่าย พร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งให้พนักงาน

อัยการยุตคิดี สิทธิฟ้องคดีเป็นอันระงับ แตห่ากคู่กรณีอีกฝ่ายไมป่ฏบัิตติามขอ้ตกลงให้ด าเนินคดีต่อไป 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

มาตรา 68 ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562ได้ก าหนดให้กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

เพื่อด าเนนิงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน 

มาตรา 69 ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562ได้ก าหนดให้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชน สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทหรือไม่เกินจ านวนตามท่ี

ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา หากเกิดขอ้พิพาทในเร่ืองท่ีดนิต้องไมเ่กี่ยวด้วยเร่ืองกรรมสทิธ์ิ และไมส่ามารถไกล่เกลี่ยใน

เร่ืองสิทธิแหง่สภาพบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือกรรมสทิธ์ิในอสังหารมิทรัพย์ 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายท่ีจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐและ

ภาคประชาชนสามารถอ านวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าทนาย 

ค่าธรรมเนียมศาล เป็นการด าเนินการให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันในการระงับข้อพิพาทโดยสันติ วิธีและ

ปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาทและให้ข้อตกลงอันเกิดจากความตกลงยินยอมของคู่กรณีมีสภาพบังคับตามกฎหมาย 

ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ท าให้ปริมาณคดีท่ีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหา

ความขัดแย้งและเกดิความสมานฉันท์ในการยุตขิ้อพพิาท (จิตตมิา กุลประเสริฐรัตน,์ 2562)  
ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค

ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับผลของสัญญาประนีประนอมยอม

ความในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล พบวา่  

ข้อเหมอืน 

1. เกิดขอ้พิพาทระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่ 2 ฝ่าย 

2. กรณผีิดขอ้ตกลงระงับพิพาทคู่กรณีอีกฝ่ายร้องขอต่อศาล 

3. ในการท าบันทึกข้อตกลงระงบัพพิาทหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ 

4. มีผู้ไกล่เกลี่ย เป็นเพยีงผู้แนะน า ชว่ยเหลอืหาทางออก  เพื่อให้ยุตขิ้อขัดแยง้หรือระงับข้อพพิาทให้แก่คู่กรณ ี

5. มีวัตถุประสงค์ท่ีเหมอืนกัน คอื เพื่อให้คู่กรณีท้ังสองฝ่าย สามารถยุตขิ้อขัดแย้งหรือระงับขอ้พิพาท 

 6. คู่กรณีได้สทิธิและหน้าท่ีใหมต่ามขอ้ตกลงกันไว ้สิทธิเรียกรอ้งตามเดิมตามขอ้พิพาทระงับไป 

ข้อแตกต่าง ข้อตกลงระงับขอ้พพิาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติ

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562  มคีวามแตกตา่งกับ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ ในกระบวนการไกล่

เกลี่ยข้อพพิาทในศาล ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  แสดงข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กับผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ ในกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในศาล 

รายการ พระราชบัญญัติการไกลเ่กลี่ย 

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

สัญญาประนปีระนอมยอมความใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล 

1. กรณีฟ้องร้องตอ่ศาล คู่กรณียังไมไ่ด้ฟ้องร้องตอ่ศาล คู่กรณีได้ฟอ้งร้องตอ่ศาล 

กรณท่ีีคูก่รณไีด้ตกลงกันแลว้ มีกรมคุ้ มครองสิท ธิและเส รีภาพ  

มี ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ในการให้การรับรองบันทึกข้อตกลง

ระงับขอ้พิพาท 

ศ าล พิ พ าก ษ า ให้ ต าม สั ญ ญ า

ประนีประนอมยอมความ 

2. กรณท่ีีคูพ่พิาทไมป่ฏบัิตติาม

บันทึกข้อตกลงระงับขอ้พิพาท 

คู่กรณีอีกฝ่ายสามารถร้องขอต่อศาล

ให้บังคับตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อ

พพิาทไดเ้ลย โดยไมต่อ้งไปฟ้องศาล 

คู่กรณีอีกฝ่ายขอให้ศาลบังคับคดี

ตามสัญญาประนีประนอมได้ทันที 

3. การจ ากัดทุนทรัพย์ 

ในการไกล่เกลี่ย 

จ ากัดทุนทรัพย์ในการไกล่เกลี่ยจ านวน

ไมเ่กินห้าแสนบาท และล้านบาท 

ไม่จ ากัดจ านวนทุนทรัพย์ในการท า

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

4. สิทธิ ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ในเร่ืองสิทธิ

แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว

หรือกรรมสทิธ์ิในอสังหารมิทรัพย์ 

ไมจ่ ากัดสิทธิ 

5. คดีท่ีสามารถไกล่เกลี่ยได ้ สามารถไกล่เกลี่ยได้ ในคดีอาญายอม

ความได้ หรือ ลหุโทษ หรือ คดีอาญา 

ท่ีมีโทษไมร้่ายแรง 

สามารถกระท าได้เฉพาะคดีแพ่ง

เท่านัน้ 

7. การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท คู่กรณีสามารถไกล่เกลี่ยกันท่ีใดก็ได้  

ตามท่ีคูก่รณเีห็นสมควร 

คู่กรณีสามารถไกล่เกลี่ยเฉพาะใน

ศาลเท่านัน้ 

8. กรณผีิดขอ้ตกลง คู่กรณีฝ่ายหนึ่ งเรียกร้องให้ปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงแล้วแต่คู่กรณีอีกฝ่าย 

ไม่ ป ฏิ บั ติ  คู่ ก รณี ฝ่ าย เรีย ก ร้อ ง  

ยื่นค า ร้องต่อศาลเพื่ อ บั งคับตาม

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ ภายใน  

3  ปี  นั บ แต่ วั น ท่ี อ าจ บั งคั บ ต าม

ข้อตกลงได้  ไม่ต้องร้องขอต่อศาล

ภายในก าหนดมูลหนี้ตามข้อตกลง

ระงับขอ้พิพาทเป็นอันระงับไป 

ส่วนตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความโดยศาลมีค าพิพากษาตาม

ยอม หากผิดสัญญาอีกฝ่ายขอให้

ศาลบังคับคดีได้ภายใน 10 ปีนับแต่

ผิดสัญญา 

 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 
รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ลดน้อยลง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม เพื่อลดงบประมาณแผ่นดิน และ

เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และเมื่อพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2562  

ได้ประกาศใช้ และมีบทเฉพาะกาล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ดังนั้น ในเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการตลอดจนผลการบังคับตามข้อตกลงระงับพิพาท จะต้องสามารถ

น ามาใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ อันจะท าให้เชื่อมั่นว่าสามารถระงับข้อพิพาทหรือท าให้ข้อพิพาทยุติลงได้ 

กล่าวคือ ในเร่ืองการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พุทธศักราช 2562 ได้บัญญัตวิ่า เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามขอ้ตกลงระงับข้อพิพาท

แล้ว แต่คู่กรณีท่ีถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายท่ีเรียกร้องอาจยื่นค าร้องขอต่อศาล

เพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับขอ้พิพาทได้ ผู้วิจัยเห็นว่า 

1. ในการท าบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัตินี้นั้น ภายหลังจากคู่กรณีได้ท าบันทึก

ข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้การรับรองคือ  กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ โดยให้บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าวนั้นบังคับกันได้หรือให้สิทธิในการน าคดีอาญามาฟ้องระงับไป

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

2. ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทดังกล่าวคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

สามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ กรณีถ้าหากคู่กรณีฝ่ายท่ีไม่ปฏิบัติตามบันทึก

ข้อตกลงระงับพพิาท ไม่ปฏบัิตติามค าสั่งศาลตามท่ีอกีฝ่ายหนึ่งร้องขอ ซึ่งให้ผลคล้ายกับกรณีการระงับข้อพิพาทตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คือเมื่อศาลพิพากษามีผลบังคับทันที ไมต่อ้งน ามาฟ้องอกี 

 3. ตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวจะท าให้คดีขึ้นสู่ศาลลดลงจากเดิมอย่างแน่นอน และน่าจะเกิดเป็น

กระแสความนิยม เนื่องจากการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนท่ีมีการท าข้อตกลงการไกล่เกลี่ย และได้รับการรับรองจาก

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวดเร็ว ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการเสนอทางออกให้แก่คู่กรณี

ได้ตามท่ีคูก่รณปีระสงค์อันเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณีอยา่งแทจ้รงิ 

4. เป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง เพื่อเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และ

เสริมสร้างสังคมให้อยูร่่วมกันอย่างปกติสุขตามเหตุผลท่ีก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ี  
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะในทางเลอืกการระงับขอ้พิพาทท่ีให้ผลดีท่ีสุดแก่ประชาชน ดังนี้ 

1. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้ชัดเจนไว้ในกฎกระทรวง

ยุติธรรม ซึ่งขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดท ากฎกระทรวงยุติธรรมออกมาแล้ว 6 ฉบับ โดยเฉพาะการ

บังคับคด ีเมื่อศาลมีค าสั่งบังคับตามบันทึกข้อตกลงระงับพิพาท เพื่อการบังคับใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. อบรมให้ความรู้กับผู้ไกล่เกลี่ย มีการพัฒนาทักษะ ความรู้เฉพาะด้าน อันท่ีจะสามารถสื่ อความหมายให้

ประชาชนได้อยา่งเข้าใจถ่องแท้ ลึกซึ้ง และให้มีจ านวนเพียงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตามกฎหมายใหม ่เพื่อการระงับขอ้พิพาทท่ีสัมฤทธ์ิผล 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 แก่ประชาชน ให้เข้าใจถ่องแท้  

เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ที่จะให้ผลดีท่ีสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังคงสัมพันธภาพ

ตอ่ไปไว้ได้ 
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ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มิติใหม่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ 

การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

Public Mediation Center, A New Dimension in Dispute Resolution According  

to the Mediation Dispute Act B.E. 2562 
 

ชาญวิทย์ คิดอ่าน1* และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ1 

Chanwit kidarn1* and Wimonrekha Sirichairawan1 
 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาคดีฟ้องร้องท่ีมีจ านวนมากในกระบวนการยุติธรรมของไทย หรือท่ีหลายท่านเคยได้ยินค ากล่าวท่ีว่า 

“คดีลน้ศาล” โดยในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาคนลน้คุกเป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจากการกระท าความผิดในหลากหลาย

ตัวบทกฎหมายก าหนดโทษให้จ าคุก การท่ีมนุษย์ผู้หนึ่งต้องเข้าไปอยูใ่นคุกนั้น เป็นการตัดศักยภาพมนุษย์ซึ่งเป็นต้นทุน

ทางสังคมไปโดยชัดแจ้ง เพราะบางกรณีผู้กระท าความผิดอาจกระท าไปด้วยความจ าเป็นหรืออารมณ์ชั่ววูบ แตจ่ะยก

ศีลธรรมหรือความรู้สึกขณะกระท าความผิดมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดมิได้ กระบวนการยุติธรรมของไทยพยายามท่ีจะ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้น เชน่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล การไกล่เกลี่ยใน

ชั้นพนักงานสอบสวน การไกล่เกลี่ยของศูนย์ด ารงธรรมต าบล/อ าเภอ/จังหวัดของกระทรวงมหาดไทย แม้กระท่ังการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชุมชนซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยดังกล่าว เป็นการน า

กระบวนการยุติธรรมกระแสรองมาใช้ ภายใต้หลัก “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” (Restorative Justice)  

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้มีโอกาสส านกึในการการท าของตน และหากตอ้งการกลับตัวกลัวใจแก้ไขตนเอง 

ก็จะไม่ตอ้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก หากแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็น

เพียงการกระท าภายใต้ระเบียบปฏิบัติของประกาศกระทรวงมหาดไทย เท่านั้น ในปัจจุบันฝ่ายนิติบัญญัติได้ออก

กฎหมายเป็นพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกฎหมายกลางซึ่งใช้เป็นแม่แบบในการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาท ท าให้เกิดองคาพยพใหม่ท่ีน่าสนใจก็คือ “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน” ซึ่งกฎหมายเปิด

โอกาสให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ขึ้นได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนท างานได้อย่างประสบผลส าเร็จตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งปัญหาท่ีผู้วิจัยสังเกตเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขคือคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาชน เนื่องจากผู้วจิัยเห็นวา่กฎหมายก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทยังไม่รัดกุมอาจเป็นเหตุให้

การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดและมผีลถึงการท าข้อตกลงระงับพพิาทท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู้พิพาทได้ อีก

ประเด็นท่ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาคือ การให้อ านาจผู้ไกล่เกลี่ยในการท าข้อตกลงระงับพิพาท แม้กฎหมายจะมี
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-Proceeding- 

บทบัญญัติให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหนว่ยงานออกหนังสอืรับรองขอ้ตกลงพิพาท แตไ่มไ่ด้กลา่วถึงข้อแก้ไข

กรณท่ีีขอ้ตกลงพิพาทเกิดจากความผิดพลาดของผู้ไกล่เกลี่ยจึงเป็นอีกประเด็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง  
 

ค าส าคัญ:   ศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน, กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์, การเบ่ียงเบนคดี,  

การแก้ไขฟื้นฟูการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กระทรวงยุตธิรรม 
 

Abstract 
There are the problem of lawsuits that have many in the Thai justice process or you have heard the 

saying that "overcrowding case" in the present, solving the overcrowding problem is an important issue due to 

an offense in many ways, the law stipulates punishment for imprisonment that a human being has to go into 

that prison. It is a clear cut of human potential, which is a social cost because for some cases the offenders may 

do it with necessity or a short while emotion but cannot raise the morals or feelings while committing an offense 

as the excuse. The Thai judicial process is trying to solve this kind of problem by having a dispute resolution 

process such as mediation in court, mediation at the inquiry official's, mediation of Dhamrongtham Center / 

District / Province of the Ministry of Interior even resolving disputes on the part of local government organizations 

at the community.  It has been said the mediation process is the application of the secondary justice process 

under the principle of "Restorative Justice”  to allow the offender having the opportunity to be aware of their 

actions and if want to rehabilitate then will not have to enter to the mainstream judicial process. However the 

mediation processes mentioned above is only an act under the regulations of the Ministry of Interior. At present, 

the legislature has passed the law as the Dispute Resolution Act B.E.2562 causing new organization of interest 

that named "  Public Mediation Center"  which the law allows people to unite to set up a center for resolving 

disputes for the purpose of operations in the dispute resolution of the public sector which the law stipulates the 

authority to the Department of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice helping promotion and 

supporting the civil mediation center to work successfully according to the spirit of the law 
 

Keywords:   Public mediation center, Restorative justice, Diversion, Rehabilitation, Dispute resolution,  

Department of rights and liberties protection, Ministry of justice 
 

บทน า 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทย ในชว่งเวลาก่อนท่ีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ.2562     

จะบัญญัตอิอกมาเป็นกฎหมายน้ัน หนว่ยงานต่างๆ ของรัฐ ได้มแีนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทของแตล่ะหนว่ยงาน 

เช่น การไกล่เกลี่ยคดีความก่อนถึงชั้นศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย           

หรือแม้กระท่ังการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว มิได้มีกฎหมายใด

รองรับการปฏิบัติ ขอบเขตอ านาจ และผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.

2562 เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นเพื่อให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางแบบเดียวกัน                 

ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย วิธีการไกล่เกลี่ย ขอบเขตอ านาจผู้ไกล่เกลี่ย             

ผลการระงับขอ้พิพาทหลังการไกล่เกลี่ย โดยให้มีหน่วยงานในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท แบง่เป็นสองส่วน คือ                
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1. หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายความวา่ หน่วยงานของรัฐ ซึ่งด าเนินการระงับข้อพิพาท          

โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 มาตรา 3 วรรคสี่)                       

2. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กฎหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 มาตรา 68 วรรคแรก)  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องถิ่นในพื้นท่ี อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  ให้ยุติธรรม เสมอภาค คล่องตัวในแนวทางปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับประชาชนในการท่ีจะเลือกใช้การไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกแรกเมื่อเกิดข้อพิพาท ตรงกับความต้องการของประชาชน

มากยิ่งขึน้                

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นศูนย์ท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน ซึ่งอาจต้องอาศัย

ตน้ทุนของผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ซึ่งอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท โดยอาศัยหลักความโปร่งใส ความเป็นกลาง การลดขั้นตอน หลักจิตวทิยา ความเป็นเครือญาต ิความรู้ทางด้าน

กฎหมาย ความยดืหยุน่ ความพงึพอใจ และความร่วมมอืของคนในชุมชน  

 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  กฎหมายได้

ก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย ขอบเขตอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ท้ังทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงการท าข้อตกลง

ระงับข้อพิพาทกรณีท่ีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จ โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมและสนับสนุน 

การด าเนินงาน ออกหนังสือรับรองข้อตกลงระงับพิพาทให้กับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยข้อตกลงระงับ

พพิาทนัน้ให้บังคับกันได้หรือให้สิทธิน าคดีอาญามาฟอ้งระงับ 

 จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโชคชัย 

อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหน้าที่แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ร่วมถึงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ตามแต่ผู้ร้องประสงค์  เห็นว่าการท่ีฝ่ายนิติบัญญัติออก พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นข้อ

กฎหมายท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนและประเทศชาตอิยา่งมาก เนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ส าหรับคู่พิพาทท่ีไม่ต้องการน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายในการท าคดี โดยยึดหลักความพงึพอใจของท้ังสองฝ่าย ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมเนื่องจากการไกล่เกลี่ยใช้

ระยะเวลาไม่มากและกระบวนการไม่ซับซ้อน ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ได้อย่างเท่าเทียม ลดปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชน ร่วมถึงลดงบประมาณแผ่นดินในการพิจารณาคดีในช้ันศาล แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีเจตนารมณ์ท่ีดี แต่ก็พบ

จุดบกพร่องอันเกิดเป็นข้อสงสัยหลายประการของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งหากน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาท อาจส่งผลให้ไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะในส่วนของ “ศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน” (รายงาน

คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เร่ืองร่างพระราชบัญญัตกิารยุตขิ้อพพิาท

ด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนชัน้ศาล, หนา้ 5)   

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย     

ข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ แนวคิด ทฤษฎี ให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ วิธีการปฏิบัต ิ

และเจตนารมณ์ผู้ออกกฎหมาย ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
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เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปัญหาหรือข้อบกพร่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัต ิ       

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยเลือกพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา เป็นพืน้ท่ีตัวอยา่งในการศึกษา 

 3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของผู้ไกล่เกลี่ย และค้นหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง    

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การท่ีรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม โดยจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       

ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก            

ให้ประชาชนสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยท าให้ปริมาณการฟ้องคดีในชั้นศาลลดลง                

ลดงบประมาณของแผ่นดินในกระบวนการทางศาล ผู้กระท าความผิดได้ส านึกผิดและรับรู้ถึงความรู้สึกท่ีแท้จริง          

ของคู่พิพาท อันจะส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัต ิ 

สาเหตุมาจากความรู้ความเข้าใจในหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของผู้ไกล่เกลี่ย แนวทางปฏิบัติในการท าข้อตกลง

ระงับพิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ปัญหาทางกฎหมายผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายก าหนดคุณสมบัต ิ               

ผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นต าแหน่งส าคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว ยังไม่รัดกุมเท่าท่ีควร อาจส่งผลต่อความส าเร็จ            

ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อีกท้ังกฎหมายให้อ านาจผู้ไกล่เกลี่ยในการท าสัญญาระงับข้อพิพาทซึ่งมีผลบังคับกันได้

ในทางกฎหมาย โดยให้ ก รมคุ้ มครองสิ ท ธิและ เส รีภาพออกหนั งสือ รับรองสัญญ าระงับพิ พ าทนั้ น ๆ                        

ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายในส่วนคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน     

ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมายหรือมีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านกฎหมาย      

ร่วมนั่งอยู่ด้วยขณะท าการไกล่เกลี่ย เพื่อมใิห้เกิดข้อตกลงระงับพิพาทท่ีขัดต่อหลักกฎหมาย การให้กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพออกหนังสอืรับรองขอ้ตกลงระงับพิพาทก็เป็นปัญหาหนึ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากอัตราก าลังพลของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการพิจารณาออกหนังสือรับรองระงับพิพาท อีกท้ังการท่ี         

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้องส่งเอกสารข้อตกลงระงับพิพาทให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ             

ออกหนังสือรับรอง จะเป็นการล้าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งขัดกับหลักความรวดเร็วในกระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทและวัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562  
   

วิธีวิทยาการวิจัย 
 ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary  research)  โดยท าการศึกษาจากการค้นคว้า

รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารากฎหมาย ต าราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ บทบัญญัติของกฎหมาย  

พระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลทาง

อเิลคทรอนิกส์ต่างๆ  โดยน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นระบบและได้สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

งานวิจัย เพื่อมาก าหนดเป็นประเด็นค าถามท่ีเหมาะสมและครบถ้วนกับกลุ่มเป้าหมาย และลงพื้นท่ีส ารวจเก็บข้อมูล
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โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม เป้าหมาย (field research : indept interview) และแจกแบบสอบถามประเด็นปัญหา                   

ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม น ามาด าเนินการวเิคราะห์

ข้อมูล ปัญหา และแนวทางออกในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน             

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 ให้เหมาะสมตอ่ไป  
 

ผลการศึกษา 

1.  รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับประชาชน       

ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้ข้อพิพาทเป็นคดีสู่ชั้นศาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการระงับข้อพิพาทและไม่สิ้นเปลือง

งบประมาณในการท าคดี หากแต่การสมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท      

พ.ศ. 2562 นั้นไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ทุกกรณี กฎหมายก าหนดขอบเขตของการไกล่เกลี่ยไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ด้วยกัน  ดังนี ้

* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 

คู่พิพาทไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว          

หรือกรรมสทิธ์ิในอสังหารมิทรัพย์ กรณีท่ีจะกระท าการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่งได้น้ัน ต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

ข้อพพิาทเกี่ยวกับท่ีดนิท่ีมิใชข่้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

1. ข้อพพิาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

2. ข้อพพิาทอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

3. ข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท หรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนดในพระราช

กฤษฎกีา (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 มาตรา 20)   

* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา 

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญาให้กระท าได้ในกรณี ดังตอ่ไปน้ี 

1. ความผิดอันยอมความได้ 

2. ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 393, มาตรา 394, 

มาตรา 395, มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบ

ตอ่ส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา (พระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.

2562 มาตรา 35)   

* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน 

 การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางอาญาในช้ันการสอบสวนให้กระท าได้ในคดคีวามผิด ดังตอ่ไปน้ี 

1. ความผิดอันยอมความได้ 

2. ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 393, มาตรา 394, 

มาตรา 395, มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบ

ตอ่สว่นรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

3. ความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

มาตรา 41) 
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* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

คู่พิพาทไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว         

หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหารมิทรัพย ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทภาคประชาชนนัน้ ให้ท าได้กรณี

ดังตอ่ไปนี ้

1. พพิาทเกี่ยวกับท่ีดนิท่ีมิใชข่้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

2. ข้อพพิาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

3. ขอ้พิพาทอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

4. ข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท หรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนดในพระราช

กฤษฎกีา 

5. ความผิดอันยอมความได้ 

6. ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 393, มาตรา 394, 

มาตรา 395, มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบ

ต่อส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

พ.ศ.2562 มาตรา 69) 

2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กับ                 

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

 กระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครอง ตาม ระเบียบว่าด้วยการไกล่เกลี่ยของคณะ

บุคคลที่อ าเภอให้ท าการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2550 มีขัน้ตอนดังนี้  

1. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทชั้นพนักงานฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เกิดขึ้นจากการท่ี คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งตอ้งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอนัน้ มีขอ้พิพาทกันเกิดขึ้นทางแพง่เกี่ยวกับ ท่ีดินมรดกและข้อพพิาททางแพง่อื่นท่ีมี

ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้นตามท่ี ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ขอให้ประนอมข้อพิพาทโดยการ         

ท าเป็นค ารอ้งขอยื่นต่อนายอ าเภอ   

2. นายอ าเภอเห็นสมควรท าการประนอมข้อพพิาทให้ ก็ให้ท าหนังสือเชิญคู่กรณีฝ่ายหนึ่งมาเพื่อสอบถามว่า

ประสงค์จะยินยอมให้ประนอมข้อพิพาทหรือไม่หากยินยอมจึงให้คู่พิพาทเลือก ผู้ท าการไกล่เกลี่ยฝ่ายละคนจากบัญชี

ซึ่งทางอ าเภอจัดท าบัญชีรายชื่อบุคคลท่ี จะท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยประจ าอ าเภอนั้นไว้ แล้วให้นายอ าเภอหรือพนักงาน

อัยการประจ าจังหวัดหรือปลัดอ าเภอท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธานเพื่อเป็นคณะบุคคลเพื่อท าการไกล่เกลี่ย

และประนอมข้อพิพาทจึงเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคู่กรณี หากประสงค์จะให้ประนอมข้อพิพาทก็สามารถ

ด าเนนิการให้ได้ หากไม่ประสงค์หรือยนิยอมให้ประนอมข้อพิพาทหรือมีเหตุอันไม่สมควรท่ีจะประนอมข้อพิพาท  ก็ให้

แจ้งเหตุให้คู่กรณีพิพาทน้ันทราบและให้ลงลายมอืช่ือไว ้   

3. เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้ก็ให้ผู้ประนอมข้อพิพาทท าบันทึกสัญญาประนปีระนอมยอมความให้ โดยให้คู่กรณี

ลงลายมือชื่อไว้ต่อหนา้พยานอยา่งน้อยสองคน มอบให้คูก่รณยีดึถือไวฝ้่าย ละ 1 ฉบับ และ อกีฉบับให้เก็บไว้ท่ีอ าเภอท่ี

ท าการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท   

4. กรณคีู่พพิาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏบัิตติามสัญญาประนีประนอมยอมความตามท่ีตกลง ตามบันทึกสัญญา

ประนีประนอมยอมความนั้น ให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค าร้องต่อพนักงานอัยการ เพื่อบังคับคดีตามสัญญา

ประนีประนอม และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมเีขตอ านาจ เพื่อให้ออกค าบังคับให้ตามสัญญา
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ประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้เลยโดยมิจ าเป็นตอ้งน าสัญญาไปฟ้องบังคับต่อศาลก่อน  (ทฤษฎเีกี่ยวกับการไกล่

เกลี่ยข้อพพิาท, dspace.spu.ac.th) 

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นัน้ คู่พิพาทไมส่ามารถ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์   

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน นัน้ ให้ท าได้กรณีดังต่อไปนี้ 

1. พพิาทเกี่ยวกับท่ีดนิท่ีมิใชข่้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

2. ข้อพพิาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

3. ข้อพพิาทอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

4. ข้อพพิาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินหา้แสนบาท หรือไมเ่กินจ านวนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

5. ความผิดอันยอมความได้ 

6. ความผิดลหุ โทษตามมาตรา 390, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 393, มาตรา 394, 

มาตรา 395, มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบต่อ

ส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

มาตรา 69) 

ผู้วิจัยเห็นว่า กฎหมายให้อ านาจประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมากยิ่งขึ้น      

โดยก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท่ีค่อนข้างกว้าง ให้อ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีแต่ละประเภท

เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพนักงานฝ่ายปกครองนัน้กฎหมายก าหนดเพยีงข้อพิพาทในคดีแพ่ง

ท่ีมีมูลค่าทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท แต่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย       

ข้อพพิาท พ.ศ.2562 กฎหมายให้อ านาจในการไกล่เกลี่ยคดีแพง่ท่ีมทุีนทรัพย์ไมเ่กินหา้แสนบาท คดีอาญาที่ยอมความ

ได้ และคดีอาญาความผิดลหุโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนการยุติธรรมทางเลือก          

เนื่องจากกฎหมายได้ขยายขอบเขตอ านาจการไกล่เกลี่ยให้กับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยประชาชน

สามารถเข้าถึงและมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากคนใน

ชุมชนเพิ่มมากขึ้นในการเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 

3.  วิเคราะห์ขอบเขตอ านาจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

แยกตามประเภทของข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา 

 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับประชาชน        

ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้ข้อพิพาทเป็นคดีสู่ชั้นศาล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการระงับข้อพิพาทและไม่สิ้นเปลือง

งบประมาณในการท าคดี หากแต่การสมัครใจเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท      

พ.ศ.2562 นั้นไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ทุกกรณี กฎหมายจึงก าหนดขอบเขตการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่ เกลี่ย        

ข้อพพิาทภาคประชาชนไว้ ดังนี้ 

* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

คู่พิพาทไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว           

หรือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนั้น ให้ท าได้กรณี

ดังตอ่ไปนี ้ (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 มาตรา 69) 
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1. พพิาทเกี่ยวกับท่ีดนิท่ีมิใชข่้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

2. ข้อพพิาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก 

3. ข้อพพิาทอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

4. ข้อพิพาทท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท หรือไม่เกินจ านวนตามท่ีก าหนดในพระราช

กฤษฎกีา 

 

ตารางเปรียบเทียบขอบเขตอ านาจการไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่ง 

พระราชบัญญัติการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

หน่วยงานของรัฐทีด่ าเนนิการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทตาม 

พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 พ.ศ.2562 

ศูนย์ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท             

ภาคประชาชนตาม 

พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

พ.ศ.2562 

คดีแพง่ทีไ่ม่สามารถไกล่เกลี่ยได้

ตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

พ.ศ.2562 

1 . พิ พ า ท เกี่ ย ว กั บ ท่ี ดิ น ท่ี มิ ใ ช่         

ข้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

2. ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับ

ทรัพย์มรดก 

3 . ข้ อ พิ พ าท อื่ น ต าม ท่ี ก า ห น ด          

ในพระราชกฤษฎกีา 

4. ข้อพิพาท ท่ีมี ทุนท รัพย์ ไม่ เกิ น      

ห้าล้านบาท  ห รือไม่ เกินจ านวน

ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

1 . พิ พ า ท เกี่ ย ว กั บ ท่ี ดิ น ท่ี มิ ใ ช่         

ข้อพพิาทเกี่ยวด้วยกรรมสทิธ์ิ 

2. ข้อพิพาทระหว่างทายาทเกี่ยวกับ

ทรัพย์มรดก 

3 . ข้ อ พิ พ าท อื่ น ต าม ท่ี ก า ห น ด         

ในพระราชกฤษฎกีา 

4. ข้อพิพาท ท่ีมี ทุนท รัพย์ ไม่ เกิ น      

ห้าแสนบาท  หรือไม่ เกินจ านวน

ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

คดีแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยสทิธิ 

แห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว 

หรือกรรมสทิธ์ิในอสังหารมิทรัพย์ 

ที่มา :  ผู้วจิัย 

 

จากข้อมูลตามตารางข้างต้น เห็นได้ว่า กฎหมายได้ให้อ านาจหนว่ยงานของรัฐ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง

แพง่ ที่จะด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และศูนยไ์กล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาท พ.ศ.2562 มีขอบเขตอ านาจตา่งกันเล็กน้อย โดยกฎหมายให้อ านาจหนว่ยงานของรัฐท่ีด าเนินการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางแพ่งทุนทรัพยไ์มเ่กินห้าล้านบาท ส่วนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชนกฎหมายให้อ านาจไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาททางแพง่ทุนทรัพยไ์มเ่กินห้าแสนบาท การท่ีกฎหมายก าหนดจ านวนทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยข้อพพิาททางแพ่ง

ท่ีต่างกัน เนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ มีประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีมากกว่า เพราะก่อน

หน้าท่ีจะมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 หน่วยงานของรัฐนั้น ได้น ากระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทมาใชแ้ละประสบความส าเร็จอยา่งมาก  

* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนั้น ให้กระท าได้ในกรณี 

ดังตอ่ไปนี ้
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-Proceeding- 

1. ความผิดอันยอมความได้ 

2. ความผิดลหุโทษตามมาตรา 390, มาตรา 391, มาตรา 392, มาตรา 393, มาตรา 394, 

มาตรา 395, มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบ

ตอ่ส่วนรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา (พระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.

2562 มาตรา 69)   

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาท่ีจะด าเนินการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       

พ.ศ.2562 ได้นั้น ต้องเป็นความผิดอันยอมความได้หรือความผิดลหุโทษตามมาตรา 390 มาตรา 391 มาตรา 392 

มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดลหุโทษอื่นท่ีไม่กระทบ

ตอ่สว่นรวมตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา เมื่อไกล่เกลี่ยส าเร็จมกีารท าข้อตกลงระงับขอ้พิพาทกันแล้ว สิทธิการน า

คดีมาฟ้องให้ระงับไป เฉพาะคู่พิพาทท่ีท าข้อตกลงเท่านั้น แตถ่้าคู่พพิาทมสีิทธฟิ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาด้วย

แลว้ สิทธิการฟ้องคดีอาญาจะระงับเมื่ออีกฝ่ายได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางแพ่ง โดยกระบวนกาไกล่เกลี่ยขอ้พพิาททาง

อาญากฎหมายให้น ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งมาใช้โดยอนุโลม ข้อพิพาททางอาญาท่ีด าเนินการไกล่

เกลี่ยนั้น หากอยู่ในระหว่างการสอบสวน การพิจารณาของพนักงานอัยการ หรือศาล ให้หน่วยงานท่ีด าเนินการ      

ไกล่เกลี่ยแจ้งให้พนักงานสอบสวน อัยการหรือศาลทราบ เพื่อรอการสอบสวนหรือการพิจารณาไวจ้นกวา่จะรู้ผลการ

ไกล่เกลี่ย เมื่อการไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง ให้หน่วยงานท่ีไกล่เกลี่ย แจ้งผลให้พนักงานสอบสวน อัยการ และศาลทราบ               

หากมกีารท าข้อตกลงไวใ้ห้ส่งส าเนาข้อตกลงไปพร้อมดว้ย (สกล หาญสุทธิวารินทร์, การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททาง

แพง่และทางอาญา ) 

3.  วิเคราะห์ผลบังคับของข้อตกลงระงับพิพาทจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทภาคประชาขน  

ก่อนหน้าท่ีจะมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีมี

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก แม้แต่ประชาชนท่ัวไปโดยชุมชนหรือหมู่บ้านเอง ก็มีการใช้กระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกมาระงับปัญหาข้อพิพาท บางระบบมีกฎหมายออกมารองรับการปฏิบัติงานบางระบบก็ท าข้อตกลงกันเอง

โดยไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งผลของการเจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อผู้ไกล่เกลี่ยได้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จ ต้องมี

หลักประกันในข้อตกลงของการไกล่เกลี่ย ซึ่งรูปแบบท่ีท ากันมากคือสัญญา เนื้อความจะระบุถึงคู้พิพาทในการท่ีจะให้

ปฏิบัติตามสัญญา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

ก าหนดให้มีการท าข้อตกลงระงับพิพาทเมื่อคู่พิพาทท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าเร็จ โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ออกหนังสือรับรองข้อตกลงระงับพิพาทนัน้ อันมผีลทางกฎหมายใช้บังคับได้ ผู้วจิัยเห็นว่า

กฎหมายให้อ านาจผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ท าข้อตกลงระงับพิพาท โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพออกหนังสือรับรอง

เพื่อให้ขอ้ตกลงพพิาทใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หากแตก่ฎหมายมิได้หาทางออกกรณีข้อตกลงพพิาทเกิดบกพร่องด้วย

ผู้ไกล่เกลี่ยเองหรือในทางปฏบัิติคู่พพิาทได้ท าตามข้อตกลงพิพาทแล้วแตก่รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่ออกหนังสือ

รับรองขอ้ตกลงระงับพิพาทน้ัน ข้อตกลงระงับพิพาทจะเป็นอยา่งไรในผลทางกฎหมาย 

4.  วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  

 องคป์ระกอบส าคัญอยา่งหนึ่งของกระบวนการยุตธิรรมทางเลือก ในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท คือ ผู้ไกล่เกลี่ย      

“ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหนา้ที่ในการไกล่เกลี่ย       

ข้อพพิาท (พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 มาตรา3) 
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-Proceeding- 

บุคคลท่ีประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีอ านาจสรรหา

บุคคลซึ่งมีความเหมาะสมท่ีจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น การยื่นค า

ขอขึ้นทะเบียน  การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การต่ออายุหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทน

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  การแจ้งรายการในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  และแบบบัตรประจ าตัวผู้ไกล่เกลี่ย        

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด (พระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

พ.ศ.2562 มาตรา9) 

ผู้ไกล่เกลี่ยมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ผลของการไกล่เกลี่ยระงับพิพาทนั้นส าเร็จลุล่วงหรือไม่ เนื่องจาก

คู่พิพาทเป็นผู้เลือกผู้ไกล่เกลี่ยด้วยตนเองผู้ไกล่เกลี่ยจึ่งต้องมีความเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกับผู้เข้า

รับการไกล่เกลี่ยท้ังสองฝ่าย ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยท่ีดีนั้นนอกจากคุณสมบัติท่ีได้กล่าวไปแล้ว ยังต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาอีกด้วย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       

พ.ศ.2562 กฎหมายก าหนดคุณสมบัตผิู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท ดังนี้  

1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรม

แห่งชาติตามกฎหมายวา่ด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติรับรอง   

2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นผู้ซึ่งไม่เข้า

ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(1) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ   

(3) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี  นับถึงวันยื่นค าขอรับ

หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัยมีประเด็นพิจารณาดังน้ี คือ 

 ประเด็นที่ 1 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562       

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหนึ่ง ท่ีเปิดโอกาสให้คู่กรณีสมัครใจเข้าท าการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท        

แต่ก่อนหน้าท่ีจะออกพระราชบัญญัติดังกล่าว กระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น                

ก็มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและในส่วนของภาคเอกชน ใช้กระบวนการนี้ เป็นเคร่ืองมือเพื่อระงับข้อพิพาทตามแต่บริบท

ของหน่วยงานนั้นๆ การออกพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ ง                 

ให้ผู้ท่ีเกิดข้อพิพาทใชเ้ป็นทางออกในการระงับข้อพิพาท ซึ่งหากมองผิวเผินประชาชนท่ัวไปอาจมองว่าคือเรื่องเดียวกัน 

ไม่ต่างกัน แต่แท้จริงแล้วพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 นั้น เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อแก้ปัญหา

โดยรวมของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้รัดกุมชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดอ านาจหน้าท่ีท้ังผู้ปฏิบัติและ

หน่วยงานท่ีปฏิบัติและก ากับดูแลอย่างชัดแจ้ง อันจะส่งผลให้หน่วยงานท่ีใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก            

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ฉบับนี้ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

เป็นการสร้างความมั่นใจให้คู่กรณีท่ีเกิดข้อพพิาทม่ันใจในกระบวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการระงับ

พิพาท หากแต่เนื้อหาสาระตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังมีความใหม่ในบางเร่ืองท่ียังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 
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-Proceeding- 

ท้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีไกล่เกลี่ย และผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จะท าอย่างไรให้

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้    

รวมถึงการจูงใจให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอยู่แล้วหรือไม่มีก็ตาม      

ให้ความสนใจและเลือกใชก้ระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาท พ.ศ.2562 

 ประเด็นที่ 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก มิใช่ภาคบังคับ ฉะนั้นแล้ว

กฎหมายต้องสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ให้ผู้ท่ีเกิดข้อพิพาทเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย      

ข้อพิพาทเป็นทางออกแรกในการระงับข้อพิพาท องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งของกระบวนการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทคือ 

ผู้ไกล่เกลี่ย จากการศึกษาของผู้วิจัยผู้ไกล่เกลี่ยมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อไกล่เกลี่ยการระงับพิพาท การไกล่เกลี่ยจะ

ส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยเป็นส าคัญ ดังนี้คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยคือสิ่งบงบอกถึง

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์และความเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้เข้ารับการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ.2562 ก าหนดคุณสมบัตผิู้ไกล่เกลี่ยไวด้ังนี้  

1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรม

แหง่ชาติตามกฎหมายวา่ด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติรับรอง   

2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นผู้ซึ่งไม่เข้า

ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(1) เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่ นเฟือน  

ไมส่มประกอบ   

(3) เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ และยังไม่พ้นห้าปี นับถึงวันยื่ นค าขอรับ

หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

 ผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีพระราชบัญญัติข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ย       

เพียงบทความข้างต้น เป็นการก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยท่ียังไม่ชัดแจ้งในหลายๆ ประเด็น เช่น วุฒิการศึกษา อายุ 

เพศ ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น หรือข้อก าหนดอื่นใดอันจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้ไกล่เกลี่ย 

เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หากมีประเด็นใดท่ีก่อให้เกิดความสงสัยต่อ

ประชาชนในเหตุและผลท่ีจะตัดสิ้นใจเลือกใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ก็ เป็นท่ีน่าเสียดายหาก

ประชาชนเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่นมาระงับข้อพิพาท แทนท่ีจะเป็นพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาท พ.ศ.2562 เพยีงเพราะคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ย 

ประเด็นที่ 3  เมื่อท าการไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ส าเร็จ สิ่งส าคัญ

คือ การท าสัญญาระงับพิพาท เนื่องจากสัญญาระงับพิพาทนั้นตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ถือมีสภาพบังคับ

ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ท าสัญญาระงับพิพาท และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพออกหนังสือรับรอง         

ผู้วิจัยเห็นว่าวธีิการดังกล่าวคล้ายกับสภาพบังคับค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ 

ผู้วิจัยเห็นว่า การท่ีกฎหมายได้ก าหนดผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ท าข้อตกลงพิพาทเอง โดยให้กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพออกหนังสือรับรองนั้น เป็นประเด็นท่ีต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากอาจมีข้อบกพร่องของ

ข้อตกลงระงับพิพาทท่ีเกิดจากผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอง ผลของกฎหมายจะเป็นอย่างไร ข้อตกลงระงับพิพาทใช้บังคับ
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แลว้ แต่ผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบถึงขอ้บกพร่องด้านความเป็นธรรมหรือคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยภายหลัง 

ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร หรือกรณีท่ีท าข้อตกลงระงับพิพาทแล้ว แต่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่ออก

หนังสือรับรองให้ ผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ีจะเป็นอยา่งไร 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นที่ 1   จัดให้มีการประชุมหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง ขอความร่วมมือให้น าพระราชบัญญัติข้อ

พิพาท พ.ศ.2562 ไปใช้เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หากหน่วยงานใดมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอยู่แล้วก็ให้

เปลี่ยนมาใช้กระบวนการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หากหน่วยงานใดยังไม่มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกก็ให้

น าไปใชโ้ดยเร็วเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ี

เกิดกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อรับรองการปฏิบัติงานของ           

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในสว่นของภาคประชาชน  

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อดีของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ย         

ข้อพิพาทในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสนใจและเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย     

ข้อพพิาท พ.ศ.2562 เป็นตัวเลอืกแรกในการระงับพิพาท  

ประเด็นที่ 2  จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หรือเวทีวิภาค ในประเด็นคุณสมบัติของผู้ไกล่

เกลี่ยข้อพพิาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 โดยเนน้ไปท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด อันเป็นท่ีน่าเชื่อได้วา่ข้อมูลท่ีได้มานั้นเป็นข้อมูลท่ีบริสุทธ์ิ

ให้ผู้สมัครใจเข้ารับการไกล่เกลี่ย ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัตผิู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อพัฒนาเพ่ือให้ได้

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีตรงตามความต้องการของผู้สมัครใจเข้ารับการไกล่เกลี่ยมากท่ีสุดอันจะเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชนในการท่ีจะเลือกกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ

การไกล่เกลี่ยข้อพพิาท พ.ศ. 2562 เป็นทางเลือกแรกในการระงับขอ้พิพาท      

 ประเด็นที่  3  ควรมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มเติมในส่วนของผลข้อระงับพิพาท ในกรณี ท่ีเกิด

ข้อผิดพลาดหรือการกระท าใดของผู้ไกล่เกลี่ย ผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ย หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่ีไม่เป็ นไป

ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในภาคบังคับตามกฎหมาย

โดยไร้ขอ้สงสัยและไมต่อ้งให้องค์กรทางกฎหมายตอ้งตีความตามเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใด้ในอนาคต 
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บทบาทของกฎหมายการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ กรณี อ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

Role of the Town-Planning Law for the Conservation of Historic Towns:  

A Case Study of Chiang-Saen District, Chiang Rai  
 

อาทิตย์ ปวงมาทา1* 

Atit Pongmata1* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทใหม่แห่งกฏหมายผังเมืองตาม

พระราชบัญญัติการผังเมอืงรวม พ.ศ.2562 และศกึษาสภาพปัญหาเชิงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ก ากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร ในการสงวนรักษาอัตลักษณ์และจัดการเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน  

ผลการศึกษาพบว่า กฏหมายพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ยังไม่สามารถสงวนรักษาอัตลักษณ์ของเมือง

ประวัติได้ ด้วยเหตุท่ีว่านโยบายการผังเมืองมีลักษณะรวมอ านาจ โดยก าหนดผังเมืองรวมเชิงนโยบายเป็นแผนผัง

แม่บท ไม่สอดคล้องให้ส่วนท้องถิ่นก าหนดได้ด้วยตนเอง จึงไม่สามารถด าเนินการออกผังเมืองเฉพาะได้  ถึงแม้จะ

เพิ่มเตมิกระบวนการมีสว่นร่วมในกฎหมายนีก้็ตาม 

ข้อเสนอแนะ (1) การจัดท าผังเมืองเฉพาะ ควรก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนด 

ผังเมืองเฉพาะภายใต้ผังเมืองจังหวัด ไม่จ าเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ท้ังนี้ต้องไม่กระทบต่อนัยยะตาม

รัฐธรรมนูญ  และ (2) การท าผังเมืองเฉพาะควรก าหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นท่ีอยู่ในเขตวัฒนธรรมให้ด าเนินการ

ออกผังเมืองเฉพาะหรือข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อส่งเสริมและสงวน

รักษาวถิีอัตลักษณข์องชุมชนเพื่ออนุรักษเ์มอืงประวัตศิาสตร์ 
 

ค าส าคัญ: เมอืงประวัตศิาตร์, พระราชบัญญัติผังเมอืงรวม พ.ศ.2562, เชยีงแสน 
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Abstract  

 This study is documentary research. The objective is to study the new role of amendment for the 

Town-Planning Law B.C. 2562 and the local problems of the local governmental organization in supervision with 

the building control law for preserving the identity and managing Chiang Saen's Historic Towns. The study 

revealed that the Law is still unable to preserve the identity of the historical city since the town planning policy 

has absolute control by a centralized power and by mandating toward a policy-based integrated city plan as a 

master plan which is not consistent with the local custom. Therefore, the local government would be unable to 

carry out specific city plans, even if there is a participation process. 

  Recommendations Firstly, for the processing of the specific town planning the local government, should 

participate and designate the specific town plans under the provincial city plan law. In a legality process for 

preparing of a specific city plan, local government should have rightful to establish a specific city plan under the 

provincial city plan, which is unnecessary to enact the new Act if such plan does not violate the meaning of 

constitutional law. Secondly, the preparation of a specific city plan should require the local government in the 

cultural zone to issue a specific city plan or local ordinances under the Building Control Act B.C. 2522 to promote 

and conserve the identity of the community in order to preserve the historical city. 
 

Keywords:    Historic Towns, Town-Planning Law B.E. 2562, Chiang-Saen District 
 

บทน า 

กฎหมายผังเมืองเป็นการวาง การจัดท า และการด าเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและ

สังคม เพื่อเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้ายกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง หรือ

แม้กระท่ังระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม ความ

ปลอดภัยของประชาชาชน รวมท้ังป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน การส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม การด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัยกรรม 

ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ขนมธรรมเนยีมประเพณีของชุมชน และอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม “ผังเมือง” จึงเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบและก าหนดทิศทางการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบแนวทางในพัฒนาการอยู่รวมกันของสังคมและชุมชน รวมท้ังเพื่อให้สอดคล้องถึงการด ารงรักษา

สิ่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  นริช บริบูรณ์. (2556) กฎหมายผังเมืองได้แบ่งแยกออกเป็น  

1.ผังเมืองรวมโดยออกเป็นกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจะก าหนดเพียงรูปแบบการใช้ประโยชนต่าง ๆ เท่านั้น  และ  

2.ผังเมอืงเฉพาะโดยออกเป็นพระราชบัญญัต ิ  อันก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติผังเมอืง พ.ศ. 2562 ให้อ านาจท้องถิ่น

ใช้ดุลยพินิจในการออกผังเมืองเฉพาะ ปัจจุบันในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมของแต่ละจังหวัด จึงต้องใช้

กฎหมายท้องถิ่นควบคู่กันไป ท าให้ผังเมืองรวมจึงยังไม่มีประสิทธิภาพ อาจมาจากปัญหาในเร่ืองของความรู้ความ

เข้าใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการวางแผน ขาดงบประมาณขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงในพื้นท่ี ตลอดถึง

มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของบ้านเมือง ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างไม่

เหมาะสม  (จิตรดามยรั์ตนวุฒ,ิ 2560)   
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แนวคิดการอนุรักษ์มรตกท่ียังคงมีชีวิต (Living Heritage ) เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และเร่ิมพัมนามาเป็น

อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003  (CONVENTION FOR THE 

SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE Paris, 17 October 2003 )มีความมุ่งประสงค์หลักเพื่อ

สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของภาคีในอนุสัญญาฯ ท่ัวโลก เพื่อเป็นหลักประกันถึงการแสดงความ

เคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไมไ่ด้ของชุมชน กลุ่มชนและปัจเจกบุคคลท่ีเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

จับต้องไม่ได้นั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างความ ตระหนักถึงความส าคัญในแต่ละระดับ ท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิด ความร่วมมอืและความช่วยเหลือระหวา่งประเทศ (พนติ มงคลธรรม รัตนะ, 2561) โดยยัง

กล่าวได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ คือ อาคาร สถานท่ี บ้าน เรือน สถาปัตรยกรรมคือเป็นสิ่งก่อสร้างของ

มนุษย์ ต่างกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม ท าให้สถาปัตยกรรมเป็นผลงาน  ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่าง  

โดยแตล่ะวัฒนธรรม ได้แสดงอัตลักษณ์ทางศลิปะและเทคโนโลยกีารก่อสร้าง เฉพาะตน เฉพาะวัฒนธรรม และเฉพาะ

พื้นท่ี ซึ่งมี ความหลากหลายมากมาย สถาปัตยกรรมยังเป็นผลงาน ชิ้นเอกของมนุษย์ท่ีกอปรด้วยคุณค่าทางศิลปะ 

สังคม วัฒนธรรม และจิตใจอีกด้วย ตลอดจน รูปทรง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาหาร ฯลฯ ส่วนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้อง

ไม่ได้ คือ การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเคร่ืองมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ พื้นท่ีทาง

วัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเคร่ืองแสดงออกถึงรากฐานและความเป็นมา

ของชาติบ้านเมอืง ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไม่ได้ สามารถซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอกีรุน่หน่ึงเป็นสิ่ง

ท่ีชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมของตนเป็นปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีมี

ต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อ ง   

“สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น” หมายถึง สถาปัตยกรรม เฉพาะพื้นท่ี ที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานหรือบริบทท่ีแตกตา่งกัน ไมว่่าจะเป็น

ด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา ของแต่ละกลุ่มชน อันเป็นผลท าให้เกิด สถาปัตยกรรมท่ีมีอัต

ลักษณเ์ฉพาะตัว สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จึงมปีรากฏอยูใ่นทุกประเทศและซอกมุมท่ัวโลกท่ีมีมนุษย์ อาศัยอยู ่นอกจากนี้ 

ยังกลา่วได้วา่ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นสถาปัตยกรรมของคนท่ัวไปหรือสามัญชนเป็นสว่นใหญ่ เพราะสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นสร้างขึ้นจากบริบทด้านท่ีตั้งและสิ่งแวดล้อม การน าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ก่อสร้างเป็นหลัก มากกว่าการซื้อหาวัสดุ

ส าเร็จรูปจากภายนอก แลว้น ามา ก่อสร้างโดยใชแ้รงงานและภูมิปัญญาในท้องถิ่น หากชุมชนใดห่างไกลจากการปะทะ

สังสรรค์กับสังคมภายนอก รูปแบบ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (รองศาสตราจารย์ ดร. ธาดา สุทธิธรรม)  

เมืองเชียงแสน (อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) เป็นพื้นท่ีเมืองโบราณท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มา

อย่างยาวนาน ท าให้กรมศิลปกรโดยส านักงานศิลปากรท่ี 8 เชยีงใหมไ่ด้ด าเนินการอนุรักษ์โบราณสถานในเมืองเชียง

แสน ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาจนกระท่ัง ปีพ.ศ. 2530 ได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการโบราณสถานเป็นลักษณะ 

“นครประวัติศาสตร์ หรือ“เมืองประวัติศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2500- 2549 ปัจจุบัน มีโบราณสถานท่ีด าเนนิการจัดการ

แล้วและอยู่ระหว่างปฏิบัติงานจ านวน 75 แหล่ง ดังท่ีเห็นชัดเจนตามซากทางโบราณคดี  โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และสภาพแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบรรยายกาศเมืองเก่าภายใต้หลักการ คนอยู่ร่วมกับโบราณสถาน

อย่างเอื้อประโยชน์ต่อกันโดยการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น ซึ่งในปัญหาปัจจุบันพบบว่าในปัญหาการใช้ประโยชนใ์นท่ีดิน 

เนื่องจากจ านวนแหล่งโบราณสถานท่ีกระจายตัวอยู่ ท่ัวเมือง ในพื้นท่ีดินบางส่วนเป็นของกรมธนารักษ์โ ดย 

มีกรมศิลปกรโดยส านักงานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่เป็นผู้ดูแล และในพื้นท่ีท่ีติดกันเป็นพื้นท่ีดินส่วนบุคคล แต่ปัจจุบัน 

ไมม่หีนว่ยงานวางแผนระยะยาวแบบบูรณการ มแีตส่่วนงานดา้นผังเมืองในกรมโยธาธิการและผังเมอืงเท่านัน้ ท าให้ไม่

มีการวางและจัดท าผังเมือง ท าให้ขาดการผลักดันและการสนับสนุนของท้องถิ่นในการวางและจัดท าผังเมืองอย่าง

จริงจังเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการวางผังเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการก าหนดรูปแบบการ
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วางผังเมืองไวโ้ดยเฉพาะ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเชงิวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นท่ี เพื่อการด ารงรักษาอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ให้คงไว้จึงน ามาสู่การวจิัยในนี้เพื่อ ศึกษานโยบายบทบาทของกฏหมายผังเมือง

เพื่ออนุรักษแ์ละจัดการเมืองประวัตศิาสตร์ตามพระราชบัญญัตผิังเมอืงรวม พ.ศ.2562 และศึกษาสภาพปัญหาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใชก้ฎหมายในพื้นท่ี และส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อผลักดันกลายเป็น

นโยบายสาธารณะตอ่ไป 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายผังเมืองเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 

และจัดการเมอืงประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎหมายในบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ี

ส่งเสริมอนุรักษแ์ละจัดการเมือง  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ด าเนินวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล โดยผู้วิจัยจะ

ค้นหาหนังสือ วารสาร บทความ ตาราทางวิชาการของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังไทยและต่างประเทศ ข้อมูลทาง

อนิเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ( Website) และ รวบรวมมาจาก กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน า

ข้อมูลท่ีได้ศึกษาและค้นควา้มาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือ สมมตฐิานของการวจิัย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเร่ือง บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศ

ไทย พบวา่ การก าหนดมาตรากฎหมายผังเมืองให้เอื้อต่อการใช้รถจักรยาน จ าเป็นต้องมีการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการใช้จักรยาน เช่น การพัฒนาถนน การจ ากัดความเร็วของรถยนต์ โดยเน้นการวางผังเมืองท่ี

ผสมผสานวัฒนธรรม สังคมและระบบนิเวศเข้าด้วยกัน โดยนอกจากรัฐบาลส่วนกลางแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด  

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ควรก าหนดกฎหมาย และนโยบายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใชจ้ักรยาน ด้วยการจัด

ให้มีผังเมืองเฉพาะเพื่อสร้างทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับความต้องการของประชาขนใน

ชุมชนของตน (ดวงเด่น นาคสีหราช, 2561) 

งานวจิัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการวางและจัดท าผังเมอืงเฉพาะใหม่ ซึ่งผลท่ีได้จากการวจิัยคร้ังน้ีพบวา่การ

วางและจัดท าผังเมอืงเฉพาะที่ได้ด าเนินการผ่านมาตามขั้นตอน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 นั้น พบสาเหตุท่ีท าให้

การด าเนนิการไม่ประสบผลส าเร็จในขัน้ตอนหลัก ๆ คือ  (1) ขั้นตอนด าเนนิการตราพระราชบัญญัติให้ใชบั้งคับผังเมอืง

เฉพาะ  (2) ขั้นตอนจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลเพื่อการเวนคืน  (3) งบประมาณด าเนินการพัฒนาโครงการตามผัง (4) 

นโยบายของรัฐบาลกับการให้ความส าคัญและ  (5) ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจด้านผังเมืองผลจากการ

วเิคราะห์อุปสรรคในกระบวนการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะดังกล่าว ข้างต้นจึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนว

ทางการวางและจัดท าผังเมอืงเฉพาะใหมไ่ด้ดังนี้ คือ  (1) ก าหนด ให้เป็นโครงการเสนอแนะพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ (project 

plan)  (2) ให้หน่วยงานราชการสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนนิ การหลักในการวางและจัดท าผังเมอืงเฉพาะ  (3) แยกขั้นตอน

ด าเนินการเวนคืน ตาม พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะออก ให้อาศัยอ านาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของ พ.ร.บ.เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530  (4) จัดท ามาตรการประกอบแผนผัง ประกาศใช้โดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นใน
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รูปแบบเทศบัญญัติ/ข้อ บัญญัติท้องถิ่น ซึ่งอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. การผังเมือง และ  (5) ด าเนนิโครงการพัฒนาตาม

ผังโดยใชห้ลักการ Public-Private Partnership (ขนษิฐา เทียบจรยิาวัฒน,์ 2555) 

งานวจิัยเร่ือง อัตลักษณ์ชุมชน : แนวคิดและการจัดการเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยหลักพุทธสันติวิธี

ของเทศบาลต าบลเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งชุมชนควรจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นด้วยให้ได้ การควบคุมรักษาวัฒนธรรม

ชุมชน หรืออัตลักษณ์ชุมชน ต้องบริหารจัดการควบคุมด้วยชุมชนท่ีต้องมีส่วนร่วม หนทางในการปฏิบัติของการอยู่ 

ร่วมกันด้วยหลักสาราณียธรรม แนวคิดจะรักษาอัตลักษณ์ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันอันจะส่งผลให้การจัดการท่องเท่ียว

ชุมชนมี ความย่ังยืน ปัญหาและของการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนเชียงคาน จากการศกึษาพบวา่ เชียงคานมีปัญหาใน 

เร่ืองคนนอกพื้นท่ีซึ่งส่งผลต่ออัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเร่ิมเปลี่ยนไป ท าให้ต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการ  ด้าน

การท่องเท่ียวโดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชนจนเกิดธรรมนูญชุมชนเชยีงคานอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางในการ

จัดการเพื่อการท่องเท่ียวยั่งยืนด้วยอัตลักษณ์ชุมชนเชียงคานพบว่า ชุมชนได้มีการ จัดการปัญหาความขัดแย้งตาม

หลักพุทธสันติ (วไิลวรรณ ทวชิศรี, 2560) 

งานวิจัยเร่ือง ผังเมืองเฉพาะกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ กรณีศึกษามหานครปารีสและลอนดอน

ส าหรับการอนุรักษ์พื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงแทพมหานคร ซึ่งผลท่ีได้จากการวจิัยครั้งนี้พบว่า ผัเงมืองเฉพาะเป็นสิ่ง

ท่ียังขาดและท าให้การอนุรักษ์พื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ไม่สมบูรณ์ ท าให้ปัจจุบันพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์กลับเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความเสื่อมโทรม ทัง้ในระดับเมอืงและยาน ตลอดจนปัญหาด้านภูมทัิศน์ท่ีไมเ่หมาะสมกับท้ังโบราณสถานและสถานท่ี

ส าคัญ (ปริญญ ์เจียรมณโีชติชัย, 2558) 

งานวิจัยเร่ือง แนวทางจัดการพื้นท่ีโบราณสถานเมืองเชียงแสนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ท้องถิ่น ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยครัง้นี้พบวา่ แนวทางการอนุรักษ์ท่ีย่ังยนืและเป็นทียอมรับของทุกภาส่วนของเมืองเชยีง

แสน นั้น กระบนวนการท าเป็นความเข้าใจและการพัฒนารว่มกันท่ีจะท าให้งานส าเร็จลุล่วงและลดการเกิดปัญหา

ระหว่างการท างาน รวมถึงกระบวนการมีสว่นร่วมท่ีมีความต่อเนื่อง (ประสิทธ์ิ สวา่งศรี, 2559) 
 

ผลการศึกษา 

เมอืงประวัติศาสตร์ (Historic Towns)  โดยแยกออกเป็นค าวา่ เมือง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ได้ให้ความหมายไว้เป็น 3 ประการ คือ (1) หมายถึง แดนหรือประเทศ อาทิ เมอืงมนุษย ์เมอืงบาดาล เมอืงไทย เป็นต้น 

(2) หมายถึง เขตซึ่งเคยเป็นเมืองสาคัญในระดับจังหวัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ อาทิ และ (3) หมายถึง เขตซึ่ง

เป็นท่ีชุมนุมและเป็นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดในคร้ังก่อน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึง เขตภายในก าแพงเมือง จาก

ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมืองเป็นบริเวณท่ีมีขอบเขต และเป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้คน  ส่วนประวัติศาสตร์ 

หมายความว่า เหตุการณ์ในอดีตท้ังหมดของมนุษย์ หรืออดีตท้ังหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึง

วินาทีท่ีพึ่งผ่านมา  เร่ืองราวของบางเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นมาในอดีตท่ีเรารู้หรือเข้าใจ นั่นคือสิ่งท่ีนักประวัติศาสตร์

สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับอดีตท่ีผ่านพ้นไป และอาจมีความหมายว่าเมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

อนุรักษแ์ละพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมอืงเก่า พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดนิยามของเมอืงเก่าไวว้า่   
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1. เมอืงหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสบืตอ่มาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์

ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมลีักษณะจ าเพาะของสมัยหนึ่งในประวัตศิาสตร์  

2. เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีรูปแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นหรือมีลักษณะเป็นรูปแบบ

ววิัฒนาการทางสังคมท่ีสบืตอ่มาในยุคต่างๆ เมอืงหรือบริเวณของเมืองท่ีเคยเป็นตัวเมอืงดั้งเดิมในสมัยหนึ่งและยังคงมี

ลักษณะเด่นประกอบด้วยโบราณสถาน  

3. เมืองหรือบริเวณของเมืองซึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่ง

สถาปัตยกรรม หรือคุณค่าในทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัตศิาสตร์  อดตีการอนุรักษแ์ละพัฒนาเมืองเก่าอาศัยการ

ดาเนนิงานของกรมศลิปากร   

 ปัญหาในการจัดการเมอืงประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย 

 การจัดการเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศไทย คือมีการท างานแยกส่วนงานราชการท้ังหน่วยงานในระดับ

เดียวกันหรือหน่วยงานราชการในพื้นท่ี อย่างเช่น ในการพัฒนาพื้นท่ีแห่งหนึ่ง องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ

พัฒนาเมืองท าตามยุทธศาสตร์ของตนในระดับจังหวัด มีการด าเนินการด าเนินการตามนโยบบายของผู้ว่าราชการ

จังหวัด โดยท้ังสองแนวทางไม่สอดคลองกันหรือในเขตพื้นท่ีโบราณสถาน จะมีหน่วยงานกรมศิลปากรเข้ามาดูแล  

ซึ่งจะมีการพัฒนาด าเนินการในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้น ในการพัฒนาพื้นท่ีเมืองในประเทศไทย ขาดการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเมืองท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นการ

พัฒนาเมืองตามอัตลักษณ์ของเมือง มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชน  

กับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาทในการจัดการอนุรักษ์คงรักษาไว้ในรูปแบบเมืองประวัติศาสตร์ ปัจจัยท่ี

ส าคัญท่ีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ท่ีก าหนดรูปแบบและประเภท

ของอาคารไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมท้ังการการวางผังเมอืงเฉพาะ เพื่อรักษาไว้จัดการเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

(ผศ.ดร.เกรกิ กิตติคุณ, 2561) 

  มาตรการทางกฎหมายส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการเมอืงประวัตศิาสตร์ในประเทศไทย 

  โดยการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการเมืองประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  

ในปัจจุบันพบว่า มีการบังคับใช้ในหลายระดับตั้งแต่กฏหมายผังเมืองท่ีมีการบังคับใช้กฏหมายผังเมืองรวม หรือการ

ด าเนนิการออกผังเมืองเฉพาะ มาจนถึงกฎหมายควบคุมอาคารท่ีหนว่ยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช ้

โดยสามารถแบ่งออกเป็น 

1. พระราชบัญญัติบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2535 

2. พระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ.2562  

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

พระราชบัญญัตบิัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 

จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งประเภทโบราณสถานโดยใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นเกณฑ์ 

ม ี๖ ประเภทซึ่งมปีระเภทหนึ่งท่ีคล้ายกับเมืองเก่าคือ ย่าน ชุมชน และเมืองประวัติศาสตร์ โดยมีความหมายวา่ “ย่าน

หรือเมืองท่ีประกอบด้วยโบราณสถาน ร่องรอยหลักฐานของเมือง เช่น พื้นท่ีคูเมือง ก าแพ งเมือง หรือพื้นท่ีตั้ง

สถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะกลมกลืนกัน มีความเก่าแก่ต่อเนื่องมาแตอ่ดีตจนถึงช่วงเวลาหนึ่ง และมีเร่ืองราวสืบต่อกัน
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-Proceeding- 

มาเป็นรูปแบบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับวถิีชีวติ และพัฒนาการของสังคมในท้องถิ่นนัน้ๆ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นท่ีและขอบเขต

กวา้งกว่ากลุ่มของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรจะครอบคลุมเฉพาะในเขตท่ีมีการ

ประกาศขอบเขตโบราณสถานส าหรับชาติตาม มาตรา 7 ทว ิ “ห้ามมใิห้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เวน้แต่จะได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดี หรือในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างอาคารโดยมไิด้รับอนุญาต ให้อธิบดีมอี านาจสั่งระงับการก่อสร้างและ

ให้ร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนัน้ภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง โดยมีบทลงโทษว่า ผู้ใดขัดขืนไม่

ระงับการก่อสร้างหรือรือ้ถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่งอธิบดีมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน และให้

อธิบดีด าเนินการร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไมม่ีสิทธเิรียกร้อง

ค่าเสียหายหรือด าเนนิคดีแก่ผู้รือ้ถอนไม่วา่ด้วยประการใดท้ังสิน้” ในส่วนพื้นท่ีอ่ืนท่ีติดกันโดยรอบยอ่มต้องบังคับตาม

กฎหมายอ่ืน อาท ิกฎหมายผังเมอืง กฎหมายควบคุมอาคาร 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ผังเมือง”หมายความว่า การวาง จัดท า 

และการด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง ในระดับต่าง ๆ ส าหรับเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพใน

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นท่ีเฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความ

สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ  การขนส่ง ความ

ปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน  ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษา หรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน์

หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดีหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติการผังเมืองของไทย  ยังแบ่งออกเป็นผังนโยบายการใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ี คือ การก าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นท่ีเพื่อให้

หนว่ยงานของรัฐด าเนนิการ แบ่งเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้ 

หากกล่าวถึงการวางผังเมอืงรวมและผังเมืองเฉพาะ มีลักษณะขององค์ประกอบและรายละเอียดบางอย่างท่ี

แตกต่างกัน แต่ผังเมืองท้ังสองชนิดต่างก็ต้องอยู่ในกรอบของเป้าหมายเพื่อการผังเมือง อย่างเดียวกัน ผังเมืองรวม 

มลีักษณะเป็นผังนโยบาย กล่าวคอืเป็นแผนผังแม่บทท่ีก าหนด รายการตา่ง ๆ เชน่ การใช้ประโยชนท่ี์ดนิประเภทตา่ง ๆ 

แนวเส้นทางคมนาคมขนส่ง ท่ีต้ัง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสถาบันต่าง ๆ อยา่งกวา้ง ๆ จุดท่ีต้ังของสถานท่ี

ต่าง ๆ ตลอดจนแนวหรือขนาดเส้นทางหรือบริเวณท่ีดินท่ีปรากฏในแผนผังจะเป็นการแสดง  โดยประมาณเท่านั้น 

ผังเมืองรวมจึงเป็นเพียง ผังนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางของการ พัฒนาโดยท่ัวไป ส าหรับผังเมืองเฉพาะมลีักษณะเป็น

แผนผังและโครงการอย่างละเอยีดท่ีจะด าเนนิการเพื่อพัฒนา หรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง โดยมีเป้าหมายในการ

ด าเนนิการใน พื้นท่ีน้ันอย่างแน่ชัดเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการผังเมอืงและผังเมอืงรวมในพื้นท่ีน้ันนัน้ ซึ่งใน

แผนผังเมอืงเฉพาะ จะมกีารแสดงต าแหน่งรวมท้ังรายการพัฒนาต่าง ๆ อย่างละเอียดถูกตามมาตราส่วน สามารถวัด

และก าหนดพื้นท่ีท่ีจะต้องเวนคืนหรือกันเขต เพื่อก าหนดแนวเขตก่อสร้างได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น ในการจัดท าผังเมือง

เฉพาะจะต้องสามารถ เจาะลึกลงในรายละเอียดเฉพาะจุด เฉพาะบริเวณตามเป้าหมายท่ีผังเมืองรวมก าหนดไว้ได้  

ท าให้รัฐสามารถก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น รวมท้ังประมาณ การงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง

พัฒนาได้ความแตกตา่งระหวา่งผังเมอืงรวมกับผังเมอืงเฉพาะ คือ ผังเมอืงรวมเป็นมาตรการควบคุมโดยท่ัวไปท่ีใชเ้ป็น

แนวทางในการพัฒนาและด ารงรักษาเมือง โดยประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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-Proceeding- 

เป็นผู้ลงนามประกาศใช้บังคับ ส่วนผังเมืองเฉพาะจะเป็นผังท่ีมีการก าหนดรายละเอียดท่ีใช้ในการพัฒนาหรือด ารง

รักษาบริเวณเฉพาะแห่ง รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นทางผังเมอืงท่ีมีความชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม โดยใชบั้งคับในรูปแบบของพระราชบัญญัติ ซึ่งตอ้งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา  

จึงพิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบันมีการวางผังเมืองเฉพาะจึงไม่มีท้องถิ่นด าเนินใดด าเนินการออกผังเมืองเฉพาะ  

แม้กฎหมายผังเมืองได้การยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ด าเนินการการแก้ไจปรับปรงปรุงกฎหมาย

ผังเมืองใหม่และได้มีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้แทนฉบับเดิม ปัญหาออกผังเมืองเฉพาะ

ในทางปฏิบัติ ยังไมไ่ด้รับการแก้ไขแตอ่ย่างใด ดังนัน้ เห็นวา่ยังควรให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วางและ

จัดท าผังเมอืงเฉพาะได้เองภายใต้กรอบของผังเมอืงรวม ผังภาคและผังประเทศ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

กฎหมายท่ีควบคุมหรือก าหนด มาตรการในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใชส้อยอาคารและใช้

ประโยชน์ในท่ีดิน เพื่อ ประโยชนด์้านความปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ในชุมชนเมือง เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรฐาน

ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้มีอาคารท่ีมีความมั่นคง แข็งแรง ถูกต้อง

ตามสุขลักษณะ มปีระสิทธภิาพในการป้องกันอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับท่ีอยู่ อาศัย นอกจากนี้กฎหมายควบคุม

อาคารยังมีประโยชน์ในการควบคุมพื้นท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ผังเมืองซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดหรือ

ประเภทของอาคาร ความหนาแน่นของอาคารท่ีจอดรถ ตลอดจนพื้นท่ีห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย  

ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ประเภทไว้ด้วย กฎหมายควบคุมอาคารจึงเป็นกฎหมายส าคัญในการควบคุมการ

ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โบราณสถานและ

ไม่ให้เกิดการบดบังทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของเมืองเก่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายท่ี

ปรับปรุงมาจาก พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พระราชบัญญัตคิวบคุมการก่อสร้าง

อาคารพุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัตคิวบคุมการ ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 มวีัตถุประสงค์

ส าคัญคือเพื่อรวมกฎหมายท้ังสองฉบับ ข้างต้นให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ ป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง สถาปัตยกรรม และ การอ านวยความสะดวกแก่การจราจรต่อมา พ.ศ.2535 

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติ จ านวน 3 ฉบับ และยังให้อ านาจแก่ราชการส่วน ท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นเพื่อก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

หรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเร่ืองขัด หรือแยง้กับกฎกระทรวงเนื่องจากมคีวามจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะ

ท้องถิ่นซึ่งจะมีผลใช้ บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

(มาตรา 10)  

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับแก่พระท่ีนั่งหรือพระราชวัง  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระพราชบัญญัติควบคุม

อาคารยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนด เงื่อนไขในการปฏบัิตติามพระราชบัญญัติไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร

ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ท่ีใช้ในราชการหรือกิจการ 

ขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อการ ศาสนาซึ่งมี

กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้เป็นการเฉพาะ อาคารท่ีท าการขององค์การระหว่าง ประเทศหรือหน่วยงานท่ีตั้งขึ้น

ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ท่ีท าการ สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคาร

ชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวท่ีมีก าหนดเวลารื้อ
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ถอน และอาคารท่ีกระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคก์ารของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือ

หนว่ยงานอื่น ของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศัยส าหรับผู้มีรายได้นอ้ยท้ังน้ีต้องไม่ใชก่ารยกเวน้หรือ ผ่อนผัน

เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของ  ผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้

อาคาร  

พิเคราะห์ได้ว่าการท่ีกฎหมายควบคุมอาคารไม่บังคับให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติก าหนด 

ถึงแม้ชุมชนนั้นจะอยู่ในเขตผังเมืองรวมท่ีก าหนดเขตวัฒนธรรม อันท าให้อัตลักษณ์ของชุมชนถูกกลบกลืน  

ท้ังนี้ ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสถานท่ี ที่ท าการของส่วนราชการบางแห่งไปกระทบต่อวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนบดบัง

ทัศนียภาพและภูมทัิศน์ของเมอืงประวัตศิาสตร์ กระทบตอ่ชุมชนอันท าให้เกิดขอ้พิพาก  
 

ภาพที่ 1  เมอืงเชยีงแสนในอดตี 

ที่มา: ส านักงานศลิปากรท่ี 8 เชียงใหม ่กรมศิลปากร 
 

เมืองเชียงแสนเป็นพื้นท่ีเมืองโบราณท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ผังเมืองประวัติศาสตร์

เชยีงแสน เป็นรูป 4 เหลี่ยมด้านไมเ่ท่า มีก าแพง คูเมือง 3 ด้าน ยกเว้นทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดแมน่้ าโขง ก าแพง- 

คูเมืองด้านทิศเหนือนั้นยาว 950 เมตร ทิศตะวันตกยาว 2,500 เมตร และทิศใต้ยาว 850เมตร  ส าหรับประตูเมือง

เชียงแสนมี 5 ประตู ส่วนสถาปัตยกรรมท้องถิ่น คือ การท่ีได้พบประติมากรรมบางชิ้นท่ีงดงาม เมืองเชียงแสนจึงได้

เรียกศิลปะท่ีค้นพบว่า ศิลปะแบบเชียงแสน เจริญรุ่งเรืองแพร่กระจายไปท่ัวภาคเหนือ ตลอดถึงเมืองเชียงใหม ่ 

เมื่อเมืองเชียงใหม่มีอ านาจขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยมีพ่อขุนเม็งรายเป็นผู้น า หลังจากนี้ทรงมีอ านาจครอบคลุม

ท่ัวภาคเหนือเรียกว่า “อาณาจักรล้านนา” มีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอไตร กะท่ังบ้านเรือน 

ล้วนมเีอกลักษณ์เด่น โบสถ์ วิหาร อาคารกอ่อฐิถือปูน หลังคาโบสถ์ วิหารสมัยเชยีงแสนมเีอกลักษณ์ คือ “เป็นหลังคา

ท่ีแสดงโครงสร้าง” คือไม่มีฝ้าเพดาน สามารถมองเห็นเคร่ืองหลังคาได้ทุกชิ้น การตกแต่งอาคารนิยมตกแต่งด้วย
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เครื่องไม้สลักและลายรูปป้ัน  โดยกรมศิลปากรได้ขีน้ประกาศจัดท าบัญชีโบราณสถานในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมอืงเชยีงราน 

เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2478 และประกาศก าหนดจ านวนและขอบเขตโบราณสถานส าหรับขาติเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2500 ประกอบด้วย วัดเจดีย์หลวง  วัดเสาเคียน วัดป่าสัก วัดพระยนื วัดมหาธาตุ วัดโศก วัดมุมเมอืง  

 ตัวอย่างการผังเมอืงในต่างประเทศ 

 การเลอืกศกึษาการจัดท าผังเมอืงโดยใชเ้กณฑ์การมีส่วนร่วมผ่านหนว่ยงานบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีซึ่งมรูีปแบบ

การส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้กรณีศึกษาของการจัดท าผังเมืองสหรัญอเมริกา  กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร

อังกฤษ (The British Family) ประเทศฝร่ังเศส (France) และประเทศญี่ปุ่น (Japan) ซึ่งมีการจัดท าผังเมืองตามความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  

สหรัฐอเมริกา แนวความคิดการวางผังเมอืงเกิดจากความต้องการของผู้คนท่ีจะหลีกพน้จากปัญหาในเมือง

ใหญ่ท่ีมืดมัวเต็มไปด้วยของเสียและ มลพษิอันเกิดจากการปฏวิัตอิุตสาหกรรม ผู้จุดประกายได้แก่ แดเนยีล เบิร์นแฮม 

(Daniel H. Burnham) ท่ีเสนอแนวคิด White City ในงานมหกรรมแสดง สินค้าโลกในปี ค.ศ. 1893 ท่ีเมือง Chicago 

และตามมาด้วย กระแสความเคลื่อนไหวในการสร้างความงามให้แก่เมือง (City Beautiful Movement) ซึ่งเป็นความ

ต้องการของมวลชนอย่าง กว้างขวาง เมืองต่าง ๆ ในประเทศได้รับแนวคิดนี้มาใช้ในงานการ พัฒนาเมืองผ่านการ

จัดท าผังแมบ่ท (Master Plan) เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ในปี ค.ศ. 1916 นครนิวยอร์กได้ประกาศใช้ 

กฎหมายก าหนดย่านการพัฒนา (Zoning Law) เพื่อจัดระเบียบ พัฒนาเมืองโดยใช้รูปแบบของกฎหมายประเทศ

เยอรมนีเป็นหลัก กฎหมายก าหนดย่านการพัฒนานี้มุ่งเป้าหมายไปสู่การจัดท่ีตั้ง  ให้แก่กิจกรรมท่ีมีผลต่อความ

เดือดร้อนร าคาญและหรือเป็นอันตราย ตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนให้อยู่นอกเขตชุมชน หลักการนี้ได้ รับการตอบ

รับอย่างดีจากทุกวงการ และได้ถูกก าหนดเป็นกฎหมาย แม่บท (Enabling Act) ท่ีทุกเมืองได้น าไปใช้บังคับ เนื่องจาก 

กฎหมายนี้มีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จึงได้ถูกน าไปใช้เป็นเคร่ืองมอืร่วมกับการวางผังเมอืงท่ี

เกิดขึ้น (เฉลิม แก้วกังวาน,2553) 

กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ (The British Family ) มีกฎหมายผังเมืองรวมลักษณะละเอียด

ลึก (Comprehensive Poanning Legislation) ฉบับแรกประกาศใช้ในปี 1947 ต่อมาได้ถูกปรับปรุงแก้ไขและแทนท่ีด้วย

พระราชบัญญัติฉบับอื่นอีกหลายคร้ังในปี 1962 1963 และ 1968 หลักการพื้นฐานส าคัญของผังเมืองแบ่งสาระทั่วไป 

3 ลักษณะได้แก่การควบคุม (Development Control) แผนพัฒนา (Development Plan) และการปรึกษาแนะน าจาก

รัฐบาลส่วนกลาง (Central Government Supervision) โดยมีการควบคุมพัฒนาบทบาทของท้องถิ่นท่ีด าเนนิงานภายใต้

กรอบนโยบายซึ่งสามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้ในขั้นรายละเอียดด้วยตัวเองตั้งแต่การก าหนดข้อปลีกย่อยการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและโครงการพัฒนาซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาหลักกฎหมายเสียทุกอย่าง ในทางปฏิบัติแล้วโครงการ

ส่วนใหญ่ยังต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนกลาง หากมีข้อขัดแย้งประการใดท้องถิ่นสามารถยื่นค าร้อง 

(Appeal) และขอพิจารณาทบทวนใหม่ได้ ระบบการผังเมืองแบบนี้มีความยืดหยุ่นมากและต้องอาศัยการตีความด้าน

ต่าง ๆมากทีเดียว โดยเฉพาะสองประเด็นหลักได้แก่ ประเด็นหัวข้อเร่ือง (Topic – Based) เช่น แนวพื้นท่ีสีเขียว (Gree 

Belt) ด้านโบราณคดีการควบคุมป้ายโฆษณากับประเด็นพื้นท่ี (Area Based) เช่น การอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ

ศูนยก์ารค้าในด้านต่าง ๆ ของเมอืงซึ่งมักคาบเกี่ยวและขัดแยง้ในกันโดยเฉพาะในระดับภาค แผนพัฒนาแบง่ออกเป็น 2 

ประเภท คือ ผังโครงสร้าง (Structure Plan) ส าหรับชุมชนเมืองใหญ่ (Country) และผังเมืองท้องถิ่น (Local Plan) 

ส าหรับเมืองขนาดเล็ก (District) กรณีพื้นท่ีในเขตมหานคร (Metropolitan Area) ผังท้ังสองอาจรวมกันเรียกวา่ Unitary 

Development Planต่อมาหลังจากพระราชบัญญัติผังเมืองและการชดเชย (Planning and competition of 1991) 

ประกาศใชใ้นปี 1991 มผีลให้การวางแผนผังเหล่านีม้ีความส าคัญมากขึน้เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้สาธารณชนตอ้ง
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รับทราบและปิดเปิดกว้างแสดงข้อคิดเห็น (Pubic Inquiry) ก่อนน ามาใช้ปฏิบัติผลดีประการส าคัญได้แก่การพัฒนาต่าง ๆ 

สามารถด าเนินการโดยไม่มีข้อโต้แย้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท าให้ไม่จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากในการท่ี

เกี่ยวข้องกับรัฐบาลส่วนกลางถึงแมก้ารเจรจาเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นการต่อรองบ้าง 

ประเทศฝรั่งเศส (France) ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสว่นใหญ่ของประเทศฝร่ังเศสถือก าเนดิขึ้น

หลังจากการปฏิวัติทางการเมืองคร้ังใหญ่ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการปกครองในระบอบกษัตริย์ต่อมาระบบบริหารการ

ปกครองได้ รับการปรับปรุงจริงจังในช่วงศตวรรษท่ี 1980 โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ รัฐ state, ภาค Region, 

department และชุมชน (Commune) แต่เดิมนั้นการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะกระแสมากจนกระท่ังกลางทศวรรษท่ี 

1980 การวางผังเมอืงของประเทศฝรั่งเศสแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Scheme Directeur เป็นผังระดับภาคด าเนนิการโดย 

commune ซึ่งมีมากกว่า 1 แห่งเพื่อวางผังควบคุมพื้นท่ีหลาย commune มีวัตถุประสงค์หลักคือการประสานระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีจ าเป็นต่อเนื่องอันหนึ่งอันเดียวกันและก าหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาขนาดใหญ่ในระดับชาติได้แก่  Plan d occupation des Sols ซึ่ง commune ทุกแห่งท่ีมปีระชากรเกิน 50,000 คน 

จะต้องมีวางผังระดับนี้ ซึ่งเป็นการควบคุมก าเนิดย่านโดยแบ่งออกเป็นย่านชุมชนเมือง (U Zone) ท่ีพัฒนาแล้ว  

ยา่นเกษตร (NC Zone) เขตอนุรักษ์ (ND Zone) และพื้นท่ีส ารองการพัฒนาในอนาคต ( NA Zone) หน่วยงานต่าง ๆ ใน

ท้องถิ่นรวมท้ังหอการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังของเมืองด้วย ขั้นตอนส าคัญคือเปิดให้สาธารณะชนแสดง

ความเห็นเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีผังเมืองท่ีก าหนดรายละเอียดในการพัฒนา (Zones 

d’ Ame’nagement Concerte’-detailed Redevelopment Plan ซึ่งมีขั้นตอนการวางผังเมืองเช่นเดียวกัน ปัจจุบันการ

วางผังเมอืงของประเทศฝรั่งเศสระดับเทศบาลจึงมีรูปแบบสไตล์ท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป เชน่ การระดมนักวชิาการ

จากมหาลัยมาร่วมวางผังเมอืง ดังกรณีเมืองลียง จัดท าผังเมืองลียง 2010 ตัง้เป้าหมายถึงอนาคตท่ีไกลออกไปอกี 15 

ปี (ธงชัย โรจนกรนันท์) 

ประเทศญ่ีปุ่น (Japan) ระบบการผังเมอืงในประเทศญี่ปุ่นมอีงคป์ระกอบท่ีส าคัญ 3 ประการด้วยการ ได้แก่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐานของเมือง และโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองนี้จะสอดคล้อง

เป็นไปตามผังเมอืงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ โดยมีกระบวนการตามกฎหมายผังเมือง ดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ระบบการผังเมอืงประเทศญี่ปุ่น (Japan) 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญนั้น กฏหมายพระราชบัญญัติการผั งเมือง 

พ.ศ. 2562 ยังไม่สามารถให้ค าตอบในการอนุรักษณ์เมืองประวัติได้ได้ โดยเพราะหากมองเฉพาะผังเมืองรวมมี

ลักษณะเป็นผังนโยบาย กล่าวคือเป็นแผนผังแม่บทท่ีก าหนด รายการต่าง ๆ เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่าง ๆ 

แนวเส้นทางคมนาคมขนส่ง ท่ีต้ัง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสถาบันต่าง ๆ อยา่งกวา้ง ๆ จุดท่ีต้ังของสถานท่ี

ต่าง ๆ ตลอดจนแนวหรือขนาดเส้นทางหรือบริเวณท่ีดินท่ีปรากฏในแผนผังจะเป็นการแสดง  โดยประมาณเท่านั้น 

ผังเมอืงรวมจึงเป็นเพยีง ผังนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางของการ พัฒนาโดยท่ัวไป 

ส่วนการวางผังเมืองเฉพาะจึงแทบไม่มีราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินใดด าเนินการออกผังเมืองเฉพาะ   

แม้กฎหมายผังเมืองได้การยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ด าเนินการการแก้ไจปรับปรงปรุงกฎหมาย

ผังเมืองใหม่มาบังคับใช้แทนฉบับเดิม โดยให้อ านาจส่วนราชการท้องถิ่นหากต้องการด าเนินการจัดท าผังเมืองเฉพาะ

ต้องด าเนินการขอให้กรมโยธารท่ีการและผังเมืองเป็นผู้ด าเนินการ หรือหากจะด าเนินการเองต้องเสนอหลักการให้

คณะกรรมการผังเมอืงพิจารณาเห็นขอบก่อน ซึ่งผังเมอืงเฉพาะจะเป็นผังที่มกีารก าหนดรายละเอยีดท่ีใช้ในการพัฒนา

หรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง รวมท้ังมาตรการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นทางผังเมืองท่ีมคีวามชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้บังคับในรูปแบบของพระราชบัญญัติ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ปัญหาออกผัง

เมอืงเฉพาะในทางปฏิบัตติามพระราชบัญญัตกิารผังเมอืง พ.ศ. 2562 ยังคงมีกระบวนการทางการกฎหมายท่ีค่อนข้าง

ยุ่งตามยังคงปฏิบัติ ไม่แตกต่างจากตามแนวทางด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  

ซึ่งยังไมไ่ด้รับการแก้ไขแตอ่ย่างใด ซึ่งแตกตา่งจากการวางผังเมืองในตา่งประเทศจะมีกระบวนขัน้ตอนการวางผังเมอืง

ท่ีหน่วยงานต่าง ๆในท้องถิ่นรวมท้ังหอการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังของเมืองด้วย ขั้นตอนส าคัญคือเปิดให้

สาธารณะชนแสดงความเห็น และให้ผู้มสี่วนได้เสียหรือผลกระทบร้องขัดค้าน โดยมีรัฐบาลส่วนกลางเป็นผู้ตรวจสอบ 

 ส่วนการท่ีจะให้ส่วนราชการท้องถิ่นด าเนนิการออกข้อบัญญัตท้ิองถิ่นเพื่อควบคุมการก่อสร้างรูปแบบอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน ในทางปฏิบัตแิล้วการตราหรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น

มักท าตามข้อเสนอของผู้บริหารท้องถิ่น หากทางผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญในปัญหาดังกล่าว ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นย่อมไม่สามารถด าเนินการได้ โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

นั้นเป็นอ านาจของแต่ละท้องถิ่นท่ีจะด าเนินการหรือไม่ก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่บังคับให้

ส่วนราชการท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติ หรือแม้กระท่ังในเขตท้องถิ่นหรือชุมชนอยุ่ ผังเมืองเขตวัฒนธรรม กฎหมาย 

ผังเมอืงรวมจังหวัดไม่บังคับให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัต ิอันจะท าให้การอนุรักษเ์มอืงประวัตศิาสตร์ไม่สู่

การปฏบัิตท่ีิแท้จริงได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เห็นควรกระจายอ านาจให้ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมและสร้างพัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนไปพร้อมกัน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมด้วยการซ่อมแซม

บูรณะอาคารตามหลักวิชาการและความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าผังเมืองรวม 

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ได้สร้างส านึก ความผูกพันและความภาคภูมิใจในมรดกทาง

วัฒนธรรมของตน อันเป็นการอนุรักษอ์าคารอยา่งยั่งยืนบนพืน้ฐานการพึ่งตนเอง และไมเ่ป็นภาระของภาครัฐ 

 2. ในการจัดท าผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เห็นควรก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกผังเมืองเฉพาะภายใต้ผังเมืองจังหวัด ออกไม่จ าเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัต ิ
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คงไว้เพียงแค่ตราเป็นกฏกระทรวงซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ลดกระบวนการทางการ

กฎหมาย 

 3. เห็นควรก าหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นใด อยู่ในเขตวัฒนธรรมให้ด าเนินการออกผังเมืองเฉพาะหรือ

ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษณ์ไว้ในวิถีอัตลักษณ์

ของเมอืงประวัตศิาตร์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามาถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะนิติศาสตร์

มหาวทิยาลัยพระเยา ท่ีได้สนับสนุนการท าวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกทา่น 
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ปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงในชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 : กรณีศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงราย 

The Problems and Obstacles in Having the Defense Counsel in the Police Official 

Arrested Process According to the Criminal Procedure Code Section 7/1 :  The 

Case Study in Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ 
 สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึง

สิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความเองได้ 

เพื่อเป็นหลักประกันให้ความเป็นธรรม เมื่อถูกด าเนนิคดีอาญา เร่ิมตั้งแต่บุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน

ชัน้จับกุม ชั้นสอบสวน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาบัญญัติ

ให้รัฐจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา การมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  

มีความส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรม ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีทนายความจะท าให้จ าเลยได้รับการ

ชว่ยเหลอืคุม้ครองสิทธิไม่เสียเปรียบในการสู้คด ีท าให้การพจิารณาคดีมคีวามเป็นธรรม 

 แม้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาจะบัญญัตคิุ้มครองสิทธขิองผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชัน้การจับกุมของ

เจ้าพนักงานต ารวจยังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันผู้ต้องหามีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

7/1 โดยผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือ

ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหามีสิทธิพบ

และปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้

ในชัน้สอบสวน ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาตไิด้ตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหนา้ที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานัน้ทราบใน

โอกาสแรกถึงสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาในการมีทนายความให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติ ของ

กฎหมาย แต่โดยสภาพความเป็นจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ปรากฏว่าการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยของไทย ยังไมส่ามารถด าเนนิการได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยยังไมไ่ด้

รับความคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายยังมีข้อบกพร่องมีช่องว่าง การให้

                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  56000   
1 School of Law, University of Phayao, Phayao Province 56000 

*Corresponding author e-mail: tanachot805@gmail.com 



2848 

 

-Proceeding- 

ความชว่ยเหลอืโดยการจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังไมท่ั่วถึง รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพยีงพอ 

ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธขิองตนตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีเป็นคนยากจน

เมื่อถูกด าเนินคดี เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสาเหตุ

ส าคัญท่ีท าให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยรัฐ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ต้องหาในการมีทนายความในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาคดีแล้วก็ตาม 

แต่ในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังมิได้ก าหนดเป็นท่ีแน่ชัดว่าในคดีอาญาที่มีอัตราโทษ

รุนแรง คือ อัตราโทษตัง้แต่ห้าปีขึน้ไป เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับแล้วต้องมีการแจ้งสิทธิ

ต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีถูกจับทราบ หากผู้ท่ีถูกจับนั้นแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าการจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงาน

สอบสวนท่ีได้รับตัวผู้ถูกจับน าตัวผู้ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมโดยไมช่ักช้า โดยรัฐต้องจัดหาทนายความมา

ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ถูกจับในการตรวจสอบการจับกุมด้วย เพื่อท่ีทนายความจะได้ช้ีแจงถึงข้อกฎหมายท่ีถูกต้องเหมาะสม

ตามข้อเท็จจริงของผู้ต้องหาเพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับความเป็นธรรมท่ีผู้ต้องหาควรจะได้รับในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา และเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจรัฐ รวมถึงมีการคัดค้านหากเจ้าพนักงานต ารวจแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา                         

ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันเป็นการถ่วงดุลอ านาจรัฐ ท าให้ผู้ต้องหาได้รับความเป็นธรรม หากเจ้าพนักงานต ารวจแจ้ง

ข้อกล่าวหาแก่ผู้ตอ้งหาไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมเกิดผลเสียแก่ผู้ตอ้งหาได้  

 จากการศกึษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยดังกล่าวท่ีมลีักษณะการคุ้มครองสิทธิของผู้ตอ้งหาในชัน้จับกุมนั้น 

ยังไม่เพียงพอในเร่ืองของการมีทนายความในชั้นจับกุมของเจ้าพนักงานต ารวจ ท าให้ผู้ต้องหาไม่ได้รับโอกาสในการ

ต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า  1) สภาทนายความจะต้องมีบทบาทและสนับสนุนให้ประชาชนมีความ

ตื่นตัว รับรู้ถึงการมีสิทธิและรักษาสิทธิของตน  2) รัฐควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมให้มีขอบเขตท่ี

ชัดเจนโดยเฉพาะกฎหมายท่ีให้อ านาจในการตรวจสอบการกระท าของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ไมใ่ห้ละเมิด

ต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนของประชาชน  3) รัฐควรก าหนดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของทนายความท่ีรัฐจะ

จัดหาให้ กลั่นกรองถึงประสิทธิภาพในการปฏบัิตหิน้าที่ของทนายความท่ีจะท างานพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ตอ้งหาและควร

ให้สิทธิผู้ตอ้งหาท่ีจะเลือกทนายความดว้ยตนเอง 
 

ค าส าคัญ:    ทนายความขอแรง, ชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจ, กระบวนการของรัฐท่ีดีท่ีค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน, การควบคุมอาชญากรรมโดยรัฐ, สิทธิมนุษยชน, จังหวัดเชยีงราย 
 

Abstract 

The rights to have a defense counsel for the suspect or accused is a fundamental right in accordance with 

the provisions of the constitution including human rights and related laws everyone will receive state aid as the law 

provided. The state has a legal duty to provide attorneys for poor and unused accused or defendants. As a guarantee 

for fairness when being prosecuted, beginning with the said persons entering the judicial process in the arrest, 

investigation and judicial proceedings. Thailand has a Criminal Procedure Code, requiring the government to provide 

lawyers for the accused or defendant in criminal cases. Having a defense counsel of the accused or defendant in a 

criminal case is important and necessary for the justice process if the accused or the defendant has a defense counsel, 

the defendant will be assisted and protected without any disadvantage in the case and it will be the trial fair. 

Although the present Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 and the Criminal Procedure Code will 

protect the rights of the accused or defendant but the protection of the rights of the accused in the arrest of the police 
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official is not enough. At present, the accused has the right under the Criminal Procedure Code, Section 7/1, where the 

arrested or the accused who is detained or detained has the right to notify or request the official to notify the relatives 

or the person whom the arrested person or the accused of trust is aware of the arrest and the controlled location at 

the first opportunity.  And the arrested or the accused shall have the right to meet with and be consulted by the 

person who will be his / her defense counsel. The defense counsel or the person you trust will be able to attend the 

interrogation during the investigation, receiving a visit or contacting with relatives as appropriate, getting medical 

attention quickly when illness occurs. The administrative or police official entrusting the arrested or the accused has the 

duty to notify the arrested or the accused at the first opportunity of the right of the arrested or the accused in having a 

defense counsel to assist in protecting the rights under the provisions. Legal but by the reality of the Thai criminal 

justice system appears to provide legal assistance to the accused or defendant. Thailand still not be able to proceed 

efficiently. The accused or defendant has not yet been given legal rights protection due to defects in the law, there are 

gaps assistance by providing a defense counsel for the accused or defendant is not thorough.  The state provides 

insufficient budget support, lacking of public relations to let people know their rights according to the law especially the 

accused or defendant who is poor, when prosecuted Government Officials do not strictly comply with the provisions of 

the law. Therefore it is an important cause of violation of people's rights and freedom. Currently procuring lawyers for 

the accused or defendant by the state as provided by law, the right of the accused to have a defense counsel at the 

arrested, inquiry and trial level. But in the arrest process according to the Criminal Procedure Code still not yet clear 

that in a criminal case with a severe penalty, a penalty of five years or more. After the allegations and detainees have 

been reported, the rights must be notified to the arrested person.  If the arrested person informs the investigating 

officer that the arrest is unlawful the inquirer who receives the arrestee shall bring the arrestee to the court to 

investigate the arrest without delay. The state must provide a lawyer to advise the arrested person in examining the 

arrest so that the defense counsel can explain the legal matter that is appropriate according to the facts of the 

accused so that the accused should receive justice in the criminal justice process and to balance the power of the state 

including an objection if the police official reports the allegations to the accused which is not true to the balance of 

state power causing the accused to receive justice if the police official makes an allegation to the accused that is not 

correct, it can result in damage to the accused. 

From the study, it found that the Thai law that has the characteristics of protecting the rights of the accused 

in the arrest is not enough in the matter of having a defense counsel in the arrest of the police officials causing the 

accused does not receive the full opportunity to fight for themselves.  Then researcher recommends that 1.  The 

Lawyers Council must play a role and support the people to be alert, aware of their rights. 2. The state should amend 

the law on justice to a clear extent, especially the law that gives the power to examine the actions of officials on the 

justice process, not to violate the law and human rights of the people. 3.The state should determine the efficiency or 

quality of the lawyers that the state will provide, screening the efficiency of the duties of the lawyer who will work to 

protect the rights of the accused and the right of the accused to choose a lawyer himself/herself. 
 

Keywords:  Defense counsel, The arrest process of police official, Due process, Crime control, Human rights, 

Chiang Rai province 
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บทน า 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยหรือในต่างประเทศนั้น  ทนายความล้วนมีบทบาทในการอ านวย

ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนต้ังแต่การเร่ิมตน้เข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมจนสิ้นสุดกระบวนการ  

บทบาทของทนายความถือเป็นกลไกท่ีมคีวามส าคัญมากในการด าเนินคดีอาญา ท้ังเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

วา่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยมีสิทธิท่ีจะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี ทั้งนี้โดยถือ “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” กล่าวคือ คู่พิพาท

จะต้องมีสิทธิและความสามารถต่อสู้คดีเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในการด าเนินคดีอาญา ไม่เพียงแต่จ าเลยหรือ

ผู้ต้องหาท่ีจะมีสิทธิต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ีเท่านั้น ศาลและอัยการก็มีหน้าท่ีปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของจ าเลยด้วย   

แตก่ลไกเหล่านี้ยังไมเ่พยีงพอต่อการปกป้องจ าเลยซึ่งไม่มคีวามรู้ทางกฎหมายและสภาพจิตใจก าลังไมป่กติ เนื่องจาก

ถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดทางอาญา จึงมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีท่ีปรึกษาชว่ยต่อสู้คดแีทน และในกระบวนการยุตธิรรม

บทบาททนายความจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเร่ิมตั้งแต่ในชั้นต ารวจ ควรมีการตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นไปโดยชอบหรือไม่ เช่น การตรวจค้น การจับกุมของเจ้าหน้าท่ีนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่ 

การพบผู้ต้องหาและให้ค าปรึกษาเป็นการเฉพาะตัว เข้าฟังการสอบปากค าผู้ต้องหาในชั้ นพนักงานสอบสวน 

นอกจากนี้ในช้ันพจิารณาของศาลจะตอ้งอาศัยทนายความผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนนิคด ีซึ่งหากผู้ต้องหา

หรือจ าเลยไมม่ีทนายความในการต่อสู้คดียอ่มจะเสียเปรียบอยา่งมาก โดยทนายความท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสูค้ดี 

ได้แก่ ทนายอาสา คือ ทนายความท่ีท าหน้าท่ีบริการให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  ทนายอาสา

จะนั่งเวรให้ค าปรึกษาที่สภาทนายความหรือท่ีศาลตามวันเวลาที่สภาทนายความก าหนด ซึ่งทนายความอาสานั้นไมใ่ช่

ต าแหน่ง แต่เป็นการอาสามาลงเวรให้ค าปรึกษาผลัดเวรกันมาท าหน้าที่บริการประชาชน ส่วนทนายความขอแรง คือ 

ทนายความท่ีศาลตั้งให้กับจ าเลยในคดีอาญาเท่านั้น หากจ าเลยนั้นไม่มีทนายความและต้องการทนายความช่วย  

แก้ตา่งในทางคดี โดยจ าเลยไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายความ 

ดังนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูก

ควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูก

จับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามสีิทธิดังต่อไปนี้ด้วย (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่ง

จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้น

สอบสวน (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการ

เจ็บป่วย ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ถกูจับหรือผู้ตอ้งหาน้ัน

ทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง” และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29  

บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดและก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุด

แสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ การควบคุมหรือคุมขัง

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี ในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การ

เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียก

หลักประกันจนเกนิควรแก่กรณีมิได้ การไมใ่ห้ประกันต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ฉะนั้น กฎหมายจึงก าหนดหน้าท่ีให้รัฐต้องตั้งทนายความให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีไม่มีความรู้หรือยากจน  

ไม่มีเงินท่ีจะไปว่าจ้างทนายความได้ ท่ีจะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของจ าเลย ช่วยปกป้องสิทธิของจ าเลยท่ีพึงได้รับ

จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เพราะระบบกฎหมายของไทยเป็นระบบกล่าวหา กล่าวคือ จ าเลยหรือผู้ต้องหามักถูกกล่าวหา

โดยข้อกล่าวอ้างจากพนักงานต ารวจวา่กระท าความผิดทางกฎหมายอาญา เพื่อให้ทนายความขอแรงได้ช่วยดูแลและ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การถูกซ้อม การถูกยัดเยียดข้อหา  
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โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจบางคนหรือบางกลุ่มท่ีค านึงถึงแต่ผลงาน หรือ เอาใจผู้บังคับบัญชาโดยไม่สนใจว่าการกระท า

ดังกล่าวจะล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนท่ีถูกกล่าวหาหรือไม ่    

จากบทบาทของทนายความท่ีกล่าวข้างต้น นับได้ว่ามีส่วนในการช่วยตรวจสอบ ป้องกัน และเป็น

องค์ประกอบส าคัญหนึ่งท่ีจะชว่ยอ านวยให้กระบวนการยุตธิรรมด าเนนิการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สังคมได้รับ

ประโยชน์สูงสุด หากในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในชั้นจับกุม เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม ถือปฏิบัติตาม

กฎหมายโดยเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระท านั้นก็น่าจะถือว่าเป็นความต้องการของสังคม  

โดยส่วนรวม ซึ่งในการปฏบัิตหินา้ที่ของเจ้าหนา้ที่รัฐที่กระทบสิทธิของประชาชนดังกลา่วถ้าทนายความเข้าไปมบีทบาท

คอยตรวจสอบ ปอ้งกัน เปรียบเสมอืนกระจกเงาก็จะเป็นการช่วยให้เจ้าหนา้ที่ปฏบัิตดิ้วยความสบายใจ ไมต่อ้งกังวลว่า

จะได้รับการร้องเรียน ทา้ยสุดกระบวนการยุติธรรมก็เป็นท่ียอมรับวา่เป็นท่ีพึ่งได้ ให้ความยุติธรรม ซึ่งถอืเป็นเป้าหมาย

ท่ีต้องการ ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าหากในชั้นจับกุมจะมีผู้ท่ีคอยตรวจสอบ คอยถ่วงดุลในการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจให้

ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกท่ีควร ไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วปัญหาเกี่ยวกับการถูกร้องเรียน ถูกกล่าวหาว่า ไม่

ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่เหมาะสม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็คงจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยลง  

ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ทนายความขอแรงมีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะชั้นจับกุม จึงเกิดแรงจูงใจใน

การศึกษาค้นคว้าบทบาททนายความขอแรงในชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 7/1 : กรณศีกึษาในพื้นท่ีจังหวัดเชยีงราย เพ่ือค้นพบค าตอบและแนวทางที่เหมาะสมในเร่ืองนี้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงในชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจ  

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 

2. เพื่อศึกษาทัศนคตขิองทนายความขอแรงในฐานะผู้ปฏบัิตงิาน ที่มตีอ่บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในช้ันจับกุม 

3. เพื่อคน้หาแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในเร่ืองบทบาทของทนายความขอแรงท่ีเหมาะสม

ในช้ันจับกุมของพนักงานต ารวจ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายเป็นการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือ

จ าเลย ซึ่งในทางปฏิบัติหากทนายความขอแรงในคดีอาญาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้ังแตช่ั้นจับกุมของพนักงานต ารวจ 

และผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหาสามารถพบและปรึกษาทนายความ ขอแรงเป็นการเฉพาะตัวได้ จะท าให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

สามารถปกป้องผลประโยชน์ในทางคดีและทนายความขอแรงมีส่วนในการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ถูก

จับหรือผู้ต้องหาได้ 
   

วิธีวิทยาการวิจัย 
 ด าเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary  research)  โดยท าการศึกษาจากการค้นคว้า

รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารากฎหมาย ต าราวิชาการ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ บทความ บทบัญญัติของกฎหมาย  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อบังคับทนายความ 

พ.ศ. 2528 ข้อบังคับทนายความว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ. 2528 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 7/1 โดยท าการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ โดยการสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดของ
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มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และศึกษาโดยวิธีวิจัยภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามใน

การศึกษาจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทนายความขอแรงในคดอีาญา 
 

ผลการศึกษา 

 วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาททนายความขอแรงในชั้นจับกุม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส าคัญแก่การให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย

แก่ประชาชนอย่างชัดเจนยิ่งกวา่รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ของไทย แมใ้นคดีเพ่ง ก็ยังบัญญัตใิห้บุคคลมสีิทธไิด้รับความ

ชว่ยเหลอืทางกฎหมายจากรัฐด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ส าหรับในคดีอาญา มีบทบัญญัตใิห้ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจ าเลยไว ้โดยเฉพาะเจาะจง

ถึง 3 มาตรา ดังนี้ 

มาตรา 242 วรรคหนึ่ง : ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการ

จัดหาทนายความให้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความ

ชว่ยเหลอืโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว  

บทบัญญัติดังกล่าวนี้ ได้แบ่งความช่วยเหลือ ออกเป็นสองกรณี คือ 1) กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยคดีอาญา

ท่ัวไปท่ีมิได้ถูกควบคุม หรือคุมขัง กับ 2) กรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกควบคุมหรือคุมขัง และไม่อาจหาทนายความได้ 

ในกรณีรัฐธรรมนูญบัญญัติ แยกออกมาว่า “รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว” โดยมมิได้มี

เงื่อนไขให้ต้องมีกฎหมายอนุมัติการแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จะมิได้มีกฎหมายอนุมัติการมารองรับรัฐก็ต้องท าหน้าท่ีนี้

ตามรัฐธรรมนูญโดยตรง 

มาตรา 241 วรรคสอง : ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความ หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ

สอบปากค าตนได้สทิธิของผู้ต้องหาข้อนี้เป็นสทิธิท่ีสบืตอ่ (derivative right ) มาจากสิทธิท่ีจะได้รับความชว่ยเหลอื จาก

ทนายความขอแรงตามมาตรา 242 วรรคหนึ่งนั่นเอง กล่าวคือ เมื่อมีทนายความมาช่วยเหลือแล้ว ก็มีสิทธิขอให้

ทนายความเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ เพื่อคอยให้ความชว่ยเหลอืแนะน าในทางท่ีชอบ เพราะมเิชน่นั้นทนายความก็

ไมอ่าจชว่ยเหลอืผู้ตอ้งหาน้ันได้อยา่งแทจ้รงิ 

มาตรา 239 วรรคสาม : บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือ จ าคุก ย่อมมีสิทธิพบ และปรึกษาทนายความเป็น

การเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยี่ยมตามสมควรสิทธิของผู้ต้องหา และจ าเลยท่ีถูกควบคุม คุมขัง หรือจ าคุก ที่จะ

ได้พบและปรึกษากับทนายความเป็นการเฉพาะตัวนี้ มีขึ้นเพื่อให้ทนายความสามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาและ

จ าเลยได้ตามหนา้ที่จึงเป็นสทิธิท่ีสบืตอ่ (derivative right ) มาจากสิทธิท่ีจะได้รับความชว่ยเหลอืจากทนายความ (right 

to counsel ) อีกประการหนึ่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบัน ได้มบีทบัญญัติในเร่ือง

สิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีจะได้รับการช่วยเหลอืจากรัฐ ไวใ้น มาตรา 40 ดังตอ่ไปน้ี 

“บุคคลยอ่มมสีิทธิในกรับวนการยุติธรรม ดังตอ่ไปน้ี 

1. สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 

2. สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเร่ืองการได้รับพิจารณา

อย่างเปิดเผย การได้ รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารท่ีเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและ

พยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่ง

พจิารณาคดีครบองคค์ณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค าวนิจิฉัย ค าพิพากษาหรอืค าสั่ง 
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3. บุคคลยอ่มมสีทิธิท่ีจะให้คดขีองตนได้รับการพจิารณาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ผู้เสียหาย ผู้ต้อง โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

เป็นธรรม และการไมใ่ห้ถอ้ยค าเป็นปฏปัิกษต์อ่ตนเอง 

5. ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลยและพยานในคดีอาญา มสีิทธไิด้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลอืท่ีจ าเป็น

และเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

6.เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด าเนิน

กระบวนการพจิารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่มมสีิทธิได้รับการปฏบัิตท่ีิเหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

7.ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น

ธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความ

ชว่ยเหลอืในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 

8. ในคดเีพง่บุคคลมีสทิธิได้รับความชว่ยเหลอืทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 

การจัดหาทนายความขอแรงโดยรัฐของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติถงึสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ไวห้ลายประการด้วยกัน ไมว่า่จะเป็นสทิธิในเร่ืองทรัพย์สนิ เสรีภาพ การศึกษา การเลอืกนับถือศาสนา โดยเร่ิมจาก 

ส่วนท่ี 2 ว่าด้วยบทท่ัวไป (มาตรา 26-29) 

มาตรา 26 บัญญัติว่า การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ

และเสรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนเร่ืองการตรากฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมายและการตีความกฎหมาย

ท้ังปวง ได้บัญญัตไิว้ในมาตรา 27 ซึ่งบัญญัติวา่ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโ้ดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือ

โดยค าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่มได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ และหนว่ยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายท้ังปวง

และส่วนของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติไว้ ในหมวดของสิทธิเสรีภาพ

เช่นเดียวกัน โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 39 และ 40 ซึ่งสาระส าคัญของบทบัญญัติดังกล่าวในส่วนของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญานั้น ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ไม่มีความผิดก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุด  

จะปฏิบัตติ่อบุคคลนั้นเสมอืนเป็นผู้กระท าผิดไมไ่ด้ นอกจากนี้ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลย ยอ่มมสีิทธิได้รับการสอบสวน หรือ

การพจิารณาที่รวดเร็วและเป็นธรรมและยังได้รับความชว่ยเหลอืในทางคดีจากทนายความ 

จึงเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญก าหนดให้ทนายความเป็นส่วนหน่ึงท่ีมคีวามส าคัญภายใตก้ระบวนการยุตธิรรมแห่ง

ประเทศไทย ท่ีจะช่วยพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของจ าเลย ช่วยปกป้องสิทธิของจ าเลยท่ีพึงได้รับจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  

เพราะระบบกฎหมายของไทยเป็นระบบกล่าวหา กล่าวคือจ าเลยมักถูกกล่าวหาโดยข้อกล่าวอ้างจากพนักงานต ารวจ 

และอัยการวา่กระท าความผิดทางกฎหมายอาญา ซึ่งจะเป็นผลให้จ าเลยในคดีอาญาจ าตอ้งพิสูจนข์้อกล่าวหาท้ังหลาย

ท่ีเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ หรืออัยการ หรือแม้แต่ข้าราชการตุลาการในขณะท่ี

จ าเลย ไม่มีบุคคลใดท่ีจะช่วยเหลือข้อพิสูจน์ของตนได้เลยแตกต่างจากรัฐท่ีมีอ านาจ และบุคคลท่ีเชี่ยวชาญทาง

กฎหมายมากกว่าจ าเลย จึงท าให้ทนายความของจ าเลยมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องใช้วิชาชีพของตนเข้า

ช่วยเหลือจ าเลย ท้ังนี้เพื่อให้ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมดุลกันได้ แต่ประสิทธิภาพของทนายใหม่ยังมี

ข้อบกพร่องอยูม่ากเมื่อทนายความเหล่านี้เข้าลงชื่อเป็นทนายความขอแรง ก็ไม่มปีระสบการณ์หรือขาดความเข้าใจใน

การวา่ความอันเป็นผลท าให้ความยุติธรรมเสียไปและส่งผลโดยตรงตอ่จ าเลย 
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รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติถงึสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ไวห้ลายประการด้วยกัน 

มาตรา 25  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุม้ครองไวเ้ป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ

แล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนั้นได้

และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น

อันตรายตอ่ความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน และไมล่ะเมดิสิทธิหรือเสรีภาพของ

บุคคลอื่น 

สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ี

กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบั้งคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้

ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญเพื่อใชส้ิทธิทางศาลหรือยกขึน้เป็นขอ้ต่อสู้คดใีนศาลได้ 

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท าความผิดอาญาของ

บุคคลอื่น ยอ่มมสีิทธิท่ีจะได้รับการเยยีวยาหรือชว่ยเหลอืจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 27  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า

เทียมกัน 

ชายและหญิงมีสทิธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมอืงอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามไิด้ 

มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ

บุคคลอื่น หรอืเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรอืผู้ดอ้ยโอกาส ยอ่มไม่ถือว่า

เป็นการเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมี

สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ 

วนิัย หรอืจริยธรรม 

มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็น

ความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ี

กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ให้สันนษิฐานไว้ก่อนวา่ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยไมม่ีความผิด และก่อนมคี าพพิากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่า

บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏบัิตติอ่บุคคลนั้นเสมอืนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพยีงเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อป้องกันมใิห้มีการหลบหนี 

ในคดอีาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏปัิกษต์อ่ตนเองมิได้ 

ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาตอ้งได้รับการพจิารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกนิควรแก่กรณี

มไิด้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
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มาตรา 68 

รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัต ิ

และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไมเ่สียค่าใชจ้่ายสูงเกินสมควร 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยเคร่งครัด 

ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถงึการจัดหาทนายความให้ 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายใดจะขัดหรือ

แยง้กับรัฐธรรมนูญ ยอ่มเป็นอันใชไ้มไ่ด้ 

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายในล าดับรองมาจากรัฐธรรมนูญ ก็ได้บัญญัติ

ถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยไว้หลายประการด้วยกัน ดังตอ่ไปน้ี 

ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองไวห้ลายลักษณะด้วยกัน คือ  

สิทธิกำรมีทนำยควำม เร่ิมจากผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับเดิมตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาได้มี

การบัญญัติถงึสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับ ในขณะถูกจับหรือในการขณะถูกควบคุมขังวา่ 

1. พบและปรึกษาผู้ท่ีจะเป็นทนายสองต่อสอง 

2. ได้รับการเยี่ยมตามสมควร 

3. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

นัน้ทราบถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

โดยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับ หรอืผู้ตอ้งหาเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

ทราบถึงสิทธิดังกลา่ว 

สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาท่ีถูกควบคุมหรือขังนี้ เป็นผลมาจากการเรียกร้องสิทธิของผู้ด าเนินคดีอาญา 

และถูกจ ากัดเสรีภาพโดยอ านาจของรัฐ โดยถูกควบคุมโดยพนักงานสอบสวนหรือขังโดยอ านาจศาลและบัญญัติให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบด้วย ซึ่งสิทธิตามมาตรา 7 ทว ิแสดง

ให้เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นประธานแห่งสทิธิในคดีอาญาด้วย 

ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือคุมขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้า

พนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก 

โดยได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่และให้ยกเลิกความในมาตรา 7 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 22 ) พ.ศ. 2547 

โดยได้น าบทบัญญัติในมาตรา 7/1 โดยเพิ่มเตมิใน (2) ของมาตราดังกล่าว ในส่วนของการให้ทนายความหรือ

ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าของตนในชัน้สอบสวน 

จากบทบัญญัติของวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 เป็นการแก้ไขมาตรา 7 ใหม่ ให้มีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งในเร่ืองของการได้พบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับค าปรึกษา

ทนายความอย่างเต็มท่ี และหากผู้ถูกควบคุมและถูกจับมีทนายความเองก็สามารถท่ีจะให้ทนายความท่ีตนแต่งตั้ง 
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-Proceeding- 

เข้าพบและเข้าฟังการสอบปากค าในช้ันสอบสวนได้ แต่หากผู้ถูกควบคุมและถูกจับไมม่ทีนายความของตนเองสามารถ

แจ้งมายังพนักงานสอบสวน เพื่อขอให้จัดทนายความเข้าร่วมในการสอบปากค าได้ 

ส าหรับความในอนุมาตรา (2) ท่ีบัญญัติขึ้นใหม่ก็เพื่อรับรองสิทธิของผู้ต้องหาท่ีจะให้ทนายความหรือผู้ท่ีตน

ไวว้างใจเข้าฟังการสอบสวนข้อหาของพนักงานสอบสวนได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

จากการอนุวัติกฎหมายตามมาตราท่ีแก้ไขใหม่นี้เป็นการรับรองสิทธิพื้นฐานของผู้ท่ีถูกจับ ผู้ต้องหาท่ีถูก

ควบคุมหรือขังเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

นอกจากนั้นในมาตรา 7/1 วรรคสอง ยังมีการเพิ่มค าว่า “ทราบในโอกาสแรก” ไว้ด้วย หมายความว่าเป็น

หนา้ที่ของผู้จับหรือพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธติามวรรคแรกให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะท า

ได้ เพราะกฎหมายใช้ค าว่า “ ในโอกาสแรก” นั้นหมายความถึงว่าหากมีอุปสรรคหรือความล่าช้า ด้วยเหตุใดท่ีผู้จับ

หรือพนักงานสอบสวนไม่อาจปฏิบัตหินา้ท่ีดังกล่าวในโอกาสแรกได้ ต้องท าบันทึกสาเหตุหรืออุปสรรคนั้นไวเ้พื่อความ

โปร่งใสในการปฏบัิตหินา้ที่ของตนน้ันเอง 

เมื่อมาตรา 7/1 เป็นการบัญญัติถึงเสรีภาพของผู้ตอ้งหาหรือผู้ถูกจับในขณะถูกควบคุมตัวหรือในขณะถูกจับ

แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นเร่ืองในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้มีการบัญญัติใน

เร่ืองสิทธิของผู้ต้องหาไว้ในมาตรา 134/1 ว่า ในก่อนเร่ิมและถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนแจ้งถึงสิทธิว่าตนเอง

สามารถมทีนายความเข้าร่วมในการสอบปากค าได้ ถ้าไมม่ใีห้รัฐจัดหาให้ 

การก าหนดในมาตรา 134/1 ในเร่ืองการแต่งตั้งทนายความให้ผู้ต้องหาตามท่ีบัญญัติไว้ โดยเร่ิมตั้งแต่ชั้น

สอบสวน และมีการก าหนดเพิ่มเร่ืองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน และทนายความไม่สามารถมาพบผู้ต้องหาโดยไม่แจ้ง

เหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนหรือแจ้งไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ก็ให้พนักงานสอบสวนท าการ

สอบสวนได้โดยไม่ต้องรอทนายความ และมีการก าหนดเพิ่มเติมสิทธิการมีทนายความนั้นสอบสวนของผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยตามรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 134/1 วรรคสอง ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศราชกิจจา

นุเบกษา คือใช้บังคับวันท่ี 23 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป มาตรานี้จึงเป็นการก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของพนักงาน

สอบสวนท่ีจะต้องปฏบัิตใิห้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ในประเด็นนี้จึงเป็นหนา้ท่ีของพนักงานสอนสวนท่ีจะต้องแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาทราบ

ว่าตนมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว และให้ทนายความหรือผู้ท่ีตนไว้วางใจเข้าฟังการ

สอบปากค าของตนได้ในชั้นสอบสวน หากพนักงานสอบสวนไมไ่ด้แจ้งสิทธิดังกล่าวแล้ว จะท าให้การสอบสวนไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายขึ้นมาทันที และศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานจากการสอบสวนท่ีมิชอบนั้นมาลงโทษจ าเลยตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 226 

วิเคราะห์บทบาททนายความขอแรงในชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 

 ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1  ได้บัญญัติให้ทนายความมีสว่นร่วมในชัน้จับกุมไว้

โดยบัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูก

จับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจ ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุม ในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา   

มสีิทธิดังต่อไปนี้ดว้ย 
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-Proceeding- 

 1. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

 2. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชัน้สอบสวน 

 3. ได้รับการเยี่ยมหรือตดิตอ่กับญาติได้ตามสมควร 

 4. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา

นัน้ทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง” 

นอกจากนี้ในมาตรา 83  วรรคสอง และ มาตรา 84  ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ถูกจับโดยเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจด้วย  มาตรา 83  วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ 

หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมท้ังแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของ        

ผู้ถูกจับนัน้อาจใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพจิารณาคดีได้และผู้ถูกจับมสีิทธท่ีิจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่ง

จะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไวว้างใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถด าเนินการได้

โดยสะดวกและไมเ่ป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแกบุ่คคลหนึ่งบุคคล

ใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับน้ันบันทึกการจับ

ดังกล่าวไว้ด้วย ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรอืจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนหีรือพยายามจะหลบหน ีผู้ท าการจับ

มอี านาจใชว้ธีิหรือการป้องกันท้ังหลายเท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณแ์ห่งเร่ืองในการจับนั้น 

มาตรา 84  บัญญัติว่า เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีท าการของพนักงาน

สอบสวนตามมาตรา 83 โดยทันที และเม่ือถึงท่ีนัน้แล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจของท่ีท า

การของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี  

(1) ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่ง

การจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับน้ัน 

(2) ในกรณีท่ีราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ อาชีพ ท่ีอยู่ของ  

ผู้จับ อีกท้ังข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนัน้ไว ้และให้ผู้จับลงลายมือช่ือก ากับไวเ้ป็นส าคัญเพื่อด าเนินการแจ้ง

ข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม่ให้การ

หรือให้การก็ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผู้ถูก

จับทราบถึงสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 7/1 รวมท้ังจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจ

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงท่ีท าการของพนักงาน

สอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตาม         

ค าร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจบันทึกไว ้ในการนี้มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ 

ในกรณีท่ีจ าเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งท าการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนน าตัวไปสง่ตามมาตรานีก้็ได้  

ถ้อยค าใด ๆ ท่ีผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในชั้นจับกุมหรือรับ

มอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค านั้นเป็นค ารับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระท าความผิด ห้ามมใิห้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน 

แต่ถ้าเป็นถ้อยค าอื่น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตาม

วรรคหนึ่ง หรอืตามมาตรา 83 วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแลว้แต่กรณี 
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ผลของการไม่ปฏิบัตติามมาตรา 7/1 

หากเจ้าพนักงานฝ่าฝืน มาตรา 7/1 เช่น เมื่อผู้ถูกจับขอร้องแล้ว แต่ก็ไม่แจ้งให้ผู้ใกล้ชิดของผู้ถูกจับทราบถึง

การถูกจับ หรือแจ้งล่าช้า หรือไม่แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ตาม (1), (2), (3), (4) หรือแจ้งล่าช้า หรือแจ้งทันที แต่

ประวิงการใชส้ิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกจับ ผลของการไมป่ฏบัิตติาม คือ 

มาตรา 7/1 มไิด้บัญญัติให้ศาลไม่รับฟัง ถ้อยค าของผู้ต้องหาที่ให้ต่อพนักงานสอบสวนหลังจากที่เจ้าพนักงาน

ไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งต่างจากกรณีมาตรา 134/4 วรรคท้าย ซึ่งมีบทบัญญัติชัดเจนว่า หากพนักงาน

สอบสวนไมก่ระท า ผลก็คือ ถ้อยค าท่ีผู้ตอ้งหาให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน รับฟังไม่ได้  

ข้อสังเกต มาตรา 134/4 วรรคทา้ยบัญญัตหิ้ามไม่ให้รับฟัง หากไมม่กีารแจ้งสทิธิ ไมร่วมถึงการแจ้งสทิธิตาม

มาตรา 7/1 เพราะการแจ้งสิทธิตามมาตรา 7/1 บัญญัติอยูใ่นมาตรา 84 วรรคสอง มไิด้บัญญัติอยู่ในมาตรา 84 วรรค

หนึ่ง มาตรา 134/4 วรรคท้าย บัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังถ้อยค าอื่น เป็นพยานหลักฐานก็เฉพาะในกรณีท่ีไมไ่ด้มกีารแจ้ง

สิทธติามท่ีบัญญัตไิว้ในมาตรา 84 วรรคหนึ่งเท่านัน้ ไม่รวมมาตรา 84 วรรคสองด้วย (มาตรา 84 วรรคสอง บังคับให้

แจ้งสทิธิตามมาตรา 7/1 แก่ผู้ถูกจับ) 

อยา่งไรก็ตาม มีความเห็นวา่ หากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไม่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบในโอกาสแรกท่ี

ถูกจับ ว่าผู้ต้องหามีสิทธิพบและปรึกษาทนายความ ตามท่ีมาตรา 7/1 บัญญัติให้แจ้ง ถ้อยค าของผู้ต้องหาก็ “รับฟัง

ไมไ่ด้” เพราะถือวา่ “ได้มาโดยมิชอบ” ตามท่ี มาตรา 226/1 บัญญัติไว้ 

 อธิบายได้ว่า หากเป็นถ้อยค าท่ีให้ออกมาโดยสมัครใจ (ไม่มีการข่มขู่ ฯลฯ) ก็ถือว่าเป็น “พยานหลักฐานท่ี

เกิดขึ้นโดยชอบ (เพราะเป็นถ้อยค าโดยสมัครใจ) แตไ่ด้มาเนื่องจากการกระท าโดยมิชอบ (เพราะเจ้าพนักงานมิได้แจ้ง

สิทธิตามมาตรา 7/1)” ดังนัน้ แม้มาตรา 226/1 จะห้ามมิให้ศาลรับฟัง แตศ่าลก็อาจใชดุ้ลพนิจิตามมาตรา 226/1 รับฟัง

ถ้อยค านั้น ๆ ก็ได้ 

 การท่ีกฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะ

เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวนั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทนายความได้ทราบข้อเท็จจริงในส่วนท่ี

เกี่ยวกับข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ตลอดจนถึงรายละเอียดของพยานหลักฐานต่าง ๆ 

ซึ่งจะได้น ามาเป็นขอ้มูลประกอบในการให้ค าปรึกษากับผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ให้ได้รับความเป็นธรรมตอ่ไป 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทนายความขอแรงด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับทัศนคติ

กระบวนการจับกุมและการสอบสวนในกระบวนการยุตธิรรมไทย 

ความเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณท์นายความมดีังนี้  

ผู้ให้สัมภาษณท่ี์ 1 

ในอดีต ทนายความถูกจ ากัดบทบาทในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ 2540 ทนายความมี

บทบาทมากขึ้น ท าให้สิทธิของผู้ต้องหาชัดเจนขึ้น ผู้ต้องหามีสิทธิพบทนายความได้รับการให้ค าปรึกษา ได้รับการให้

ค าแนะน า และทนายความยังได้มีบทบาทในการมีส่วนช่วยเหลือต ารวจ บางคดีทนายความให้ค าแนะน าผู้ต้องหาได้

ถูกต้อง ในการถูกจับกุมไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดซึ่งหน้าหรือถูกจับตามหมายจับ ถ้าเขากระท าผิดจริงและข้อหาท่ี

เจ้าหนา้ท่ีต ารวจตัง้ตรงตามข้อเท็จจริง ก็แนะน าให้เขารับสารภาพเพื่อเขาจะได้รับสิทธลิดโทษครึ่งหนึ่ง แตถ่้าตัง้ข้อหา

เกินความจริง ก็ไม่ควรให้การรับสารภาพ ซึ่งในเบื้องต้นถ้าทนายความได้เข้าไปในชั้นจับกุม ก็จะท าให้กระบวนการ

ยุติธรรมโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายได้มากขึ้น 
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 ผู้ให้สมัภาษณท่ี์ 2  

 บทบาทของทนายความจะต้องดูในเร่ืองของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และดูในเร่ืองของสิทธิของ

ผู้ต้องหาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ในเร่ืองสิทธิของผู้ต้องหานัน้ ต้องสันนิษฐานไวก้่อนวา่ ผู้ต้องหาไมไ่ด้เป็นผู้กระท าผิด 

ดังนัน้เมื่อเราไปพบผู้ต้องหาในช้ันจับกุม สิ่งแรกที่เราจะต้องรีบท าก่อนคือ สอบข้อเท็จจริงให้รู้บ้าง ถ้ามีโอกาสก็ใชส้ิทธิ

ให้การ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่าได้กระท าผิดหรือไม่ หรือถ้าไม่ได้กระท าความผิดและเหตุใดจึงได้ตกเป็นผู้ต้องหา 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่าท่ีท าได้ และก็แนะน าสิทธขิองผู้ตอ้งหาซึ่งประชาชนไม่รู้ แต่ทนายความรู้ คือ หนึ่ง สิทธิท่ีเขาจะ

ได้รับว่าสิทธิของเขามีอะไรบ้าง คือ ให้การหรือไม่ให้การกับพนักงานสอบสวนก็ได้ หรือรับสารภาพ ปฏิเสธ ภาคเสธ 

ถ้ากระท าผิดเราก็ให้เขารับสารภาพ โทษหนักก็จะเป็นเบา ถ้าหากว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง แตไ่ม่ได้เป็นผู้กระท าผิดก็จะเ ป็น

เชิงในส่วนของการภาคเสธ แต่ว่าไม่ได้กระท าความผิดก็คือ ปฏิเสธ ก็คือทนายความเราจะเข้าไปในชั้นจับกุมหรือ

สอบสวนก็แล้วแต่ คือเข้าไปให้ค าแนะน า พบตัวเขาและให้ค าแนะน า ถ้ามาในชัน้สอบสวนของพนักงานสอบสวน เขาก็

จะมีสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมฟังปากค า สิทธิคล้าย ๆ กับในช้ันจับกุม สิทธิในการให้การใด ๆ กับพนักงานสอบสวน 

หรือไม่ให้การกับพนักงานสอบสวนเลยก็ได้ และให้รู้ว่าถ้าเกิดการให้การกับการสอบสวนอาจจะถูกใช้ยันเข้าในการ

พิจารณาคดี อย่างเช่น ว่ารับว่าอยู่ในท่ีเกิดเหตุ แต่มาชั้นศาล กลับบอกว่าไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหตุ ค าให้การเหล่ านี้

เรียกว่ายันตัวผู้ต้องหาในชัน้พจิารณาคดี อย่างนี้ตอ้งอธิบายให้ผู้ต้องหาเค้ารู้ก่อนในช้ันสอนสวน ซึ่งเป็นบทบาทหนา้ท่ี

ของทนายความท่ีจะเขา้ไปเกี่ยวข้อง 

 ผู้ให้สัมภาษณท่ี์ 3 

 วิธีการจับกุมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา มาตรา 66 และ การจับโดยไม่มหีมายจับตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 

78 เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องแจ้งสิทธิให้ทราบก่อนเป็นอันแรก เพื่อผู้ต้องหาจะได้ใช้สิทธิ     

ในการต่อสู้คดไีด้อยา่งถูกตอ้ง ผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มสีิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ

หรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งเป็นทนายความ ให้ทนายความเข้าฟังการ

สอบปากค า ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

และมีสิทธิจะให้การหรือไมใ่ห้การก็ได้ 

 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พบว่า ข้อกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค คือ ประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา มาตรา 78 บางครัง้เจ้าหนา้ที่ต ารวจใชอ้ านาจ การจับกุมในกรณีความผิดซึ่งหนา้ไม่ถูกต้อง เช่น 

ขอตรวจค้นตัวโดยท่ีผู้ท่ีถูกตรวจค้นไมม่ขี้อพิรุธใด ๆ และแจ้งข้อกล่าวหาหรือขม่ขู่ให้กลัวเพื่อเรียกทรัพย์สิน หรือกรณี

ท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้ตอ้งหาแลว้กีดกันไม่ไห้ทนายความเข้าพบผู้ต้องหา และกรณีการจับบางคร้ังไม่เป็นไปตามท่ี

ข้อกฎหมายบัญญัติ เนื่องจากในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานต ารวจ ผู้จับจะต้องใช้เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้

สามารถจับกุมคนร้ายได้ ซึ่งแตล่ะคดีจะแตกต่างกันไป 

ข้อสังเกต ปัญหาท่ีท าให้การคุ้มครองสิทธิมนุยชนในกระบวนการยุติธรรมไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควร ประกอบด้วย ความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นประเด็นส าคัญ ท าให้เกิดปัญหามากมายของการ

ละเมดิสทิธิของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย การไม่แจ้งสิทธิของผู้ต้องหา การขม่ขู ่คุกคาม 

ข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค พบว่า เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไว้ ณ ท่ีคุมขังในสถานีต ารวจ ผู้ต้องหา  

ไม่สามารถพบทนายความได้โดยสะดวก เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจกีดกันหรือถ่วงเวลาทนายความ เพื่อใช้วิธีต่าง ๆ  

บีบบังคับผู้ต้องหาให้รับสารภาพ หรือรีดไถเอาเงนิเพื่อว่ิงคดหีรือท าให้หลักฐานออ่นลง สิทธิผู้ตอ้งหาในช้ันจับกุมถอืได้
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-Proceeding- 

วา่ดีพอสมควร หากมีการปรับปรุงควรเพิ่มสิทธิของผู้ต้องหาท่ีจะไมอ่อกแถลงข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะเป็น

การละเมดิสทิธิสว่นบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถอืเป็นหลักสากล 

 ปัจจุบันทนายความมีบทบาทร่วมในชั้นจับกุมน้อยมาก เนื่องจากเวลาท่ีมีการจับกุมนั้นมักเป็นการจับกุมท่ี

เกิดขึน้ปัจจุบันทันด่วน ทนายความจึงมีความเห็นวา่ ให้มีการบัญญัติไวใ้นกฎหมายว่า ในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุก

ตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ต้องมีทนายความร่วมอยู่ด้วยในการแจ้งข้อกล่าวหาในบันทึกจับกุม ชั้นจับกุมผู้ต้องหา เนื่องจาก

คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปนั้น ถือว่าเป็นคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษร้ายแรง และส่งผลกระทบต่อชีวิต 

และเสรีภาพของผู้ต้องหาเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาในชั้นจับกุมจ าต้องมี

ทนายความร่วมอยูด่้วยในการแจ้งขอ้กลา่วหาเพ่ือทนายความจะได้คัดคา้น หากมกีารแจ้งขอ้กลา่วหาไมถู่กต้อง 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของ

ทนายความขอแรงในกระบวนการยุติธรรมไทย 

จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่ามีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า บทบาทของทนายความในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในช้ันจับกุมและสอบสวน มีปัจจัยหลายประการท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏบัิตหินา้ที่ของทนายความให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อุปสรรคภายใน ก็คือ ความรู้ ความเข้าใจและจิตส านึกของทนายความบางคนในเร่ือง

เหล่านี้ก็ยังไม่เต็มท่ี ท้ังท่ีสภาทนายความก็พยายามให้มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิมากขึ้น สิทธิของ

ผู้ต้องหาทัง้เด็กและผู้ใหญ่ตามกฎหมาย อุปสรรคด้านงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้น้อยไม่เพียงพอ ทัง้ท่ีรัฐมหีนา้ท่ีจัดหา

ทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่รัฐบาลให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้น้อยมาก จ านวนทนายความมีน้อย 

ระบบการช่วยเหลือกฎหมายของรัฐบาลประเทศไทยยังเป็นระบบท่ีล้าหลังท่ีให้กระทรวงยุติธรรมจัดสรรงบประมาณ

มาให้สภาทนายความ แทนท่ีจะมีหน่วยงานกลางจัดสรรให้สภาทนายความบริหารเอง ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีสิทธิ

เลือกทนายความ แต่เป็นเพราะรัฐบาลจัดหามาท าให้ไม่มีทางปฏิเสธ ท าให้ระบบการช่วยเหลือตามกฎหมายของ

รัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อุปสรรคด้านการก าหนดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของทนายความท่ีรัฐจัดหา

ให้ ประเทศไทยยังขาดการกลั่นกรองถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ท่ีของทนายความท่ีจะท างานพิทักษ์สิทธิให้กับ

ผู้ต้องหา การแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ปัจจุบันนี้

ทนายความมบีทบาทหรือมสี่วนร่วมในชั้นจับกุมของเจ้าหนา้ที่ต ารวจค่อนข้างน้อย เนื่องจากเวลาที่มีการจับกุมนั้น มัก

เป็นการจับกุมท่ีเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน ผู้ถูกจับจึงไม่ทราบมาก่อนว่าตนจะถูกจับกุม และผู้ต้องหาจะสู้ค่า

ทนายความไม่ไหว โดยส่วนมากทนายความจะมบีทบาทในช้ันสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนเห็นด้วย หากจะให้มีการ

บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าในคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ต้องมีทนายความร่วมอยู่ด้วยในการแจ้งข้อ

กล่าวหาในบันทึกจับกุมชั้นจับกุมผู้ต้องหา เนื่องจากเป็นคดีท่ีมีอัตราโทษสูง ท าให้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี 

และถ้าทนายความสามารถอธิบายข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายท าให้ผู้ต้องหาทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ทั้งนี้ควรจะต้องสอบถามความสมัครใจของผู้ต้องหาด้วยว่าต้องการทนายความร่วมหรือไม่ หน่วยงานท่ี

น่าจะมีส่วนร่วมในชั้นจับกุมนอกจากทนายความแล้วน่าจะมีพนักงานอัยการเพราะพนักงานอัยการจะได้อธิบาย

ข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการสั่งไม่ฟ้องในชั้นพนักงานอัยการ และในชั้นศาล 

ท าให้การด าเนนิกระบวนพิจารณาคดีไม่ล่าช้า 
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-Proceeding- 

สรุปและอภิปรายผล 
 ทนายความขอแรงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าหน้าท่ีร่วมกับพนักงานต ารวจ พนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ในการผดุงความถูกต้องเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมให้กระบวนการ

ยุติธรรมด าเนินไปตามกรอบของอ านาจหนา้ท่ีภายใตรั้ฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งการด าเนนิคดีอาญาในประเทศไทย

เป็นระบบกล่าวหา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมสีิทธิต่าง ๆ ที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี โดยถือหลักการต่อสู้ท่ีเท่าเทียมกัน สิทธิ

ของผู้ต้องหาในการท่ีจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ถือเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินคดีอาญา โดยสิทธิท่ี

จะได้รับความช่วยเหลอืทางกฎหมายท่ีส าคัญอีกเร่ืองหนึ่ง คือ สิทธิการมีทนายความ และถือเป็นสิทธิของผู้ต้องหาใน

การตอ่สูค้ด ี

สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมถึง

สิทธิมนุษยชน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งรัฐมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายท่ีจะต้องจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความเองได้ 

เพื่อเป็นหลักประกันให้ความเป็นธรรม เมื่อถูกด าเนนิคดีอาญา เร่ิมตั้งแต่บุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใน

ชัน้จับกุม ชั้นสอบสวน และในชั้นพิจารณาคดีของศาล ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาบัญญัติ

ให้รัฐจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา การมีทนายความของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  

มีความส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรม ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีทนายความจะท าให้จ าเลยได้รับการ

ชว่ยเหลอืคุม้ครองสิทธิไม่เสียเปรียบในการสู้คด ีท าให้การพจิารณาคดีมคีวามเป็นธรรม 

 แม้ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาจะบัญญัตคิุ้มครองสิทธขิองผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ก็ตาม แต่การคุ้มครองสิทธขิองผู้ต้องหาในชัน้การจับกุมของ

เจ้าพนักงานต ารวจยังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันผู้ต้องหามีสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

7/1 โดยผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือ

ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหามีสิทธิพบ

และปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้

ในชัน้สอบสวน ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาตไิด้ตามสมควร ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มหีนา้ที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบใน

โอกาสแรกถึงสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาในการมีทนายความให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ ตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย แต่โดยสภาพความเป็นจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ปรากฏว่าการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยของไทย ยังไมส่ามารถด าเนนิการได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยยังไมไ่ด้

รับความคุ้มครองสิทธิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายยังมีข้อบกพร่อง มีช่องว่าง การให้

ความช่วยเหลือโดยการจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังไม่ท่ัวถึง รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ   ไม่

เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีเป็น

คนยากจนเมื่อถูกด าเนินคดี เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบันการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือ

จ าเลยโดยรัฐ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ต้องหาในการมีทนายความในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณา

คดีแล้วก็ตาม แตใ่นช้ันจับกุมตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ยังมิได้ก าหนดเป็นท่ีแนช่ัดวา่ในคดีอาญา

ท่ีมีอัตราโทษรุนแรง คือ อัตราโทษตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป เมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับแล้ว  

ต้องมีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีถูกจับทราบ หากผู้ท่ีถูกจับนั้นแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า การจับ ไม่ชอบด้วย
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กฎหมาย ให้พนักงานสอบสวนท่ีได้รับตัวผู้ถูกจับ น าตัวผู้ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมโดยไม่ชักช้า โดยรัฐ

ต้องจัดหาทนายความมาให้ค าปรึกษาแก่ผู้ถูกจับในการตรวจสอบการจับกุมด้วย เพื่อท่ีทนายความจะได้ชี้แจงถึงข้อ

กฎหมายท่ีถูกต้องเหมาะสมตามข้อเท็จจริงของผู้ต้องหา เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับความเป็นธรรมท่ีผู้ต้องหาควรจะได้รับ

ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และเพื่อเป็นการถว่งดุลอ านาจรัฐ รวมถึงมีการคัดค้านหากเจ้าพนักงานต ารวจแจ้ง

ข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการถ่วงดุลอ านาจรัฐ ท าให้ผู้ต้องหาได้ รับความเป็นธรรม

 จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายของประเทศไทยท่ีมีคุ้มครองสิทธิของผู้ตอ้งหาในชัน้จับกุมนัน้ ยังไม่เพยีงพอใน

เร่ืองของการมทีนายความในชัน้จับกุมของเจ้าพนักงานต ารวจ ท าให้ผู้ต้องหาไม่ได้รับโอกาสในการต่อสูค้ดีอยา่งเต็มท่ี 

และจากการสัมภาษณ์ทนายความ ต่างมคีวามเห็นตรงกันท่ีจะให้มีการบัญญัตไิวใ้นกฎหมายวา่ ในคดีอาญาท่ีมีอัตรา

โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ต้องมีทนายความร่วมอยู่ด้วยในการแจ้งข้อกล่าวหาในบันทึกจับกุมชั้นจับกุมผู้ต้องหา 

เพราะเป็นคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตและเสรีภาพของผู้ต้องหาเป็นอย่างมาก โดยทนาย

ความสามารถอธิบายข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายให้ผู้ตอ้งหาทราบ เพื่อผู้ต้องหาจะได้รับค าปรึกษาทางกฎหมาย และ

มั่นใจว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ดังนัน้ เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของผู้ตอ้งหาในชัน้จับกุมท่ีมีข้อหาอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่

ห้าปีขึ้นไปเมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและมกีารควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้ว ต้องมีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ท่ีถูกจับทราบ 

และในคดีท่ีมีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หากผู้ถูกจับแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าการจับกุมไม่ชอบ ให้พนักงาน

สอบสวนท่ีได้รับตัวผู้ถูกจับน าตัวผู้ถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมโดยไม่ชักช้า ถ้าผู้ถูกจับยังไมม่ทีนายความให้

ศาลแต่งต้ังทนายความให้ หากการจับเป็นไปโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยดังกล่าวท่ีมีลักษณะการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในชั้น

จับกุมนัน้ยังไม่เพยีงพอในเร่ืองของการมีทนายความในชัน้จับกุมของเจ้าพนักงานต ารวจ ท าให้ผู้ต้องหาไมไ่ด้รับโอกาส

ในการตอ่สู้คดีอย่างเต็มท่ี ดังนัน้ สภาทนายความจะต้องมีบทบาทและสนับสนุนให้ประชาชนมคีวามตื่นตัว รับรู้ถึงการ

มสีิทธิและรักษาสิทธิของตน  และรัฐควรก าหนดประสิทธิภาพหรือคุณภาพของทนายความท่ีรัฐจะจัดหาให้ กลั่นกรอง

ถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ ท่ีจะท างานพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ต้องหา และควรให้สิทธิผู้ต้องหาท่ี

จะเลอืกทนายความดว้ยตนเอง 

 2. เนื่องจากคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปนั้น ถือว่าเป็นคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษร้ายแรง และ

ส่งผลกระทบต่อชีวิต และเสรีภาพของผู้ต้องหาเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาในชั้น

จับกุมจ าตอ้งมีทนายความร่วมอยูด่้วยในการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อทนายความจะได้คัดค้าน หากมีการแจ้งข้อกล่าวหา

ไมถู่กต้อง 

 3. รัฐควรก าหนดคุณสมบัติของการเป็นทนายความขอแรง และมีการท าประวัติในการท าคดีให้ผู้ต้องหาได้

คัดเลอืกผู้ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

 4. ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินผลการให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากทนายความขอแรง 

 5. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก

ทนายความขอแรง  
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โครงสร้างและข้อผิดพลาดท่ัวไปในบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากบทความวจิัยและ

บทความทางวชิาการท่ีได้เข้า ร่วมน าเสนอในงานประชุมทางวชิาการพะเยาวจิัย ครั้งท่ี 7 

Organization Patterns and Common Mistakes in English Research Abstracts 

from Academic and Research Papers in the 7th Phayao Research Conference 
 

อาทิตย์ การดื่ม1* และ สิงห์ค า รักป่า2 

Artid Kanduem1* and Singkham Rakpa2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและข้อผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน

บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษของบทคัดย่อจากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ   ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงาน

ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจ านวนท้ังสิ้น 

251 ผลงาน งานวิจัยนี้ท าการคัดเลือกบทคัดย่อแบบสุ่ม กลุ่มสาชาวิชาละ 20 บทคัดย่อ ท าการวิเคราะห์และ

ค านวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อ และข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตาม

โครงสร้างพื้นผิวประโยค เพื่อวเิคราะห์การเขียนบทคัดย่อและน าผลมาวิเคราะห์และอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบ

กันระหว่าง 3 กลุ่มการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อ จ านวนท้ังหมด 60 ฉบับ เขียนด้วย 4 

องค์ประกอบพื้นฐานบทคัดย่อ จ านวน 34 ฉบับ เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน จ านวน 22 ฉบับ และเขียนด้วย 2 

องค์ประกอบพื้นฐาน จ านวน 4 ฉบับ ด้านข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิว

ประโยคพบวา่ ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ (31 ครัง้) มีน้อยกว่าข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค (560 

ครั้ง) ผลวจิัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนควรมีความรู้ด้านองค์ประกอบของบทคัดยอ่และด้านหลักภาษาศาสตร์และ

โครงสร้างพื้นผิวประโยค จะท าให้บทคัดยอ่มคีวามถูกต้องและท าให้ผู้อ่านสามารถเขา้ใจบทคัดยอ่ได้งา่ยมากยิ่งขึน้ 
 

ค าส าคัญ: องคป์ระกอบของบทคัดยอ่, ข้อผิดพลาด, หลักภาษาศาสตร์, โครงสร้างพื้นผิวประโยค  
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Abstract  
This research aimed to investigate organization patterns and common mistakes in English abstracts 

written in academic and research papers in the 7th Phayao Research Conference. The abstracts were randomly 

selected from three academic clusters: the Health Sciences Cluster, the Social Sciences Cluster, as well as the 

Science and Technology Cluster. For data analysis, 60 English abstracts found in both poster and oral 

presentations were all analyzed and calculated for the frequencies of occurring mistakes into two aspects: 1) The 

organization patterns of abstracts, and 2) Common mistakes of the sentences with two major levels: inguistic 

categories and surface strategy taxonomies. The four organization patterns of abstracts together with 

backgrounds, aims/objectives, methods, as well as results and conclusions were investigated; subsequently, the 

common mistakes of the sentences used were divided into two major levels: 1) Linguistic categories related to its 

phrase construction, modal verbs, passive voice, conjunction, sentential complement, and psychological 

predicate, and 2) Surface strategy taxonomies related to its omission, addition, misformation, and misordering. 

The results showed that 34 abstracts were written with the four organizational patterns, meanwhile 22 abstracts 

with three and four abstracts with two. In terms of the common mistakes of the sentences use, fewer mistakes 

found at the linguistic category level with 31 errors were more found than at the surface strategy taxonomy 

level with 560 errors. The results of the study also suggested that knowledge in the organizational patterns of 

abstracts, linguistic category and surface strategy taxonomy are all resulted in its accuracy and the readers’ 

easy understandings.   
 

Keyword:   The organization patterns of an abstract, Common mistake, Linguistic category, Surface strategy  

                taxonomy 
 

บทน า 

บทคัดย่อเป็นเนื้อหาส่วนแรกท่ีผู้อ่านจะได้อ่านในบทความเป็นส่วนสรุปเนื้อหาสาระส าคัญของวทิยานิพนธ์ และ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และยังเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีผู้อ่านท่ัวไปจะสามารถอ่านเพื่อทราบว่าต้องการศึกษาค้นคว้าเร่ืองนี้

เพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนท่ีจะอ่านบทความฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียนบทความจึงควรเขียนบทคัดยอ่ให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เพื่อให้

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของสารนิพนธ์องค์ประกอบของบทคัดย่อในบทความ วิชาการ 

เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาท่ีเป็นแก่นส าคัญมักประกอบด้วยบริบทท่ัวไปประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนหัว คือ ส่วนท่ี

แสดงชื่อเร่ือง ผู้วิจัย ประธานท่ีปรึกษา กรรมการท่ีปรึกษา ประเภทสารนิพนธ์ และค าส าคัญ หรือ Title, Author, Advisor, 

Co-advisor, Academic Paper and Keywords ประธานท่ีปรึกษา และกรรมการท่ีปรึกษาให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการและ

คุณวุฒิ ส่วนชื่อเร่ืองสารนิพนธ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด 2) ส่วนบทคัดย่อ คือ ส่วนท่ีสรุป

เนื้อหาสาระส าคัญของสารนิพนธ์ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย และอาจระบุ

ข้อเสนอแนะส าคัญ ท้ังนี้เนื้อหาของบทคัดย่อควรเป็นความเรียงสรุปย่อหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้

เรียงบทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ท้ังสารนิพนธ์ฉบับภาษาไทยและสารนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ คู่มือ

สารนิพนธ์มหาวิทยาลัยพะเยา, (2011),  Swales (1990 อ้างใน Runkati, 2013) ได้อธิบายว่า บทคัดย่อของบทความ

งานวจิัยอาจจะไปปรากฏอยู่ในท่ีตา่ง ๆ  หลายท่ี บทคัดย่อจะอยูท่ี่เดียวกันกับหัวข้อเร่ือง (title) และจะเป็นท้ังส่วนหนา้ของ
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บทความ (Front matter) และเป็นบทสรุปของบทความ (Summary matter) คือสิ่งท่ีเขียนเป็นล าดับสุดท้ายของงานวิจัยโดย

วางอยูบ่นพื้นฐานของหลักฐานและเร่ืองราวท่ีมีการศกึษาวจิัยอยา่งคร่าว ๆ เมื่อบทความได้รับการตพีมิพ์  

ในปัจจุบันเมื่อนักวิจัยไทยตอ้งการท่ีจะตพีิมพ์ผลงานการวจิัย ผู้วจิัยต้องท าการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ ในการเผยแพร่บทความในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วารสารนั้นๆ อาจมีการตีพิมพ์ เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ หรือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หรืออาจเป็นวารสารท่ีออกโดยสถาบันการศึกษา หรือองค์กร

ต่างประเทศ กรณีของบทความภาษาไทยโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษเพื่อท่ี

ผู้อ่านชาวต่างประเทศจะได้อ่านแก่นเนื้อหาจากบทคัดย่อ หากสนใจก็อาจประสานงานแปลบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อ

น า ไป ศึ ก ษ าต่ อ ไป  อลิ ส า  วนิ ชดี , (2010), หลั ก ก าร เขี ย น ส่ วนต่ า ง  ๆ  ขอ งบทค วาม , สื บ ค้ น เมื่ อ  28 

กันยายน 2018, จาก http://vup.stou.ac.th/source/cscamnon/002AlisaAcademicWriting/unit2/u2_4/01.html   

การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย เนื่องจากแต่ละภาษามีธรรมชาติของภาษาไม่

เหมือนกัน ผู้แปลต้องน าองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างมาประกอบกันเมื่อท าการแปล เร่ิมจากการถ่ายทอดข้อความจาก

ภาษาต้นฉบับสู่ภาษาฉบับแปลโดยต้องค านึงถึงหลักไวยากรณ์ของแต่ละภาษาควบคู่ไปกับค าศัพท์ท่ีใช้ไปด้วย (Nida & 

Taber) ปัญหาของการแปล แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง เช่น การแปลประโยคท่ีมีกริยาเป็น

กรรมวาจก  (Passive voice) การแปลกาล (Tense) การแปลค าเชื่อมโยง (Connectives) การแปลสรรพนามท่ีไม่ชี้

เฉพาะเจาะจง (Indefinite pronouns) การแปลประธานท่ีไร้ความหมาย (Dummy subject) 2) ด้านค าศัพท์และส านวน 

ปัญหาทางด้านศัพท์และส านวนเป็นปัญหาท่ีผู้แปลมักจะพบอยู่เสมอ ส่วนผู้ท่ีเรียนแปลและแปลไม่ได้ก็มักจะคิดว่าการท่ี

ตนเองแปลไม่ได้เพราะไม่รู้ค าศัพท์ แต่ถึงจะรู้ความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรมก็อาจจะยังแปลผิดเพราะไม่รู้จัก

เลือกความหมายท่ีถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ค าศัพท์ท่ีมีความหมายหลายนัย ค าศัพท์ท่ีรูปเขียนมักท าให้เข้าใจ

ความหมายผิด ค ากริยาคู่ (Phrasal verbs) สุภาษิต ค าพังเพย ละส านวนต่าง ๆ ซึ่ง กรกนก รุณย์คติ (2015) ได้กล่าวไว้ว่า

ในการศึกษาคร้ังตอ่ไปควรศึกษาดูความแตกตา่งระหว่างบทคัดย่อท่ีเขียนโดยนักศกึษาท่ีศึกษาสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง

และสาขาท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษโดยตรงเนื่องจากผลการวิจัยทางสถิติชี้ให้เห็นว่าบทคัดย่อจากทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และ

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ Wongranu (2017) ได้กล่าวไว้ว่า

ปัญหาหาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษในประเทศไทยคือความผิดพลาดในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนั้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับความผิดพลาดในการแปลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้แก้ปัญหาความผิดพลาด 

ในการแปล   

ในการวจิัยคร้ังนี้ ผู้วจิัยได้เลือกบทคัดย่อจากบทความวจิัยและบทความทางวิชาการ ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงาน

ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7 โดยจัดขึ้นในวันท่ี 25 - 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมง าเมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา บทคัดย่อจากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการถูกรวบรวมโดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมจ านวนท้ังสิ้น 251 ผลงาน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มการน าเสนอผลงาน ออกเป็น 3 กลุ่มสาขา 

คือ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยมกีารน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบ Poster Presentationและ Oral Presentation ดังนี้  
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ประเภท Poster Presentationจ านวน 95 ผลงาน  

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน 21 ผลงาน  

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  จ านวน 52 ผลงาน  

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 22 ผลงาน  

ประเภท Oral Presentationจ านวน 156 ผลงาน  

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน 10 ผลงาน   

กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  จ านวน 81 ผลงาน  

กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 65 ผลงาน  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและข้อผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษใน

บทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษของบทคัดย่อจากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ  ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงาน

ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิเคราะห์และ

ค านวณหาความถี่ดา้นองค์ประกอบของบทคัดยอ่ และข้อผิดพลาด ทางไวยากรณ์ในระดับประโยค และระดับค า เพื่อ

วเิคราะห์การเขียนบทคัดย่อโดยใช้องค์ประกอบของบทคัดย่อและการใชไ้วยากรณ์จ าเพาะ ในการเขียนบทคัดย่อและ

น าผลมาวเิคราะห์และอภปิรายผลโดยการเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 กลุ่มสาขา  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของบทคัดยอ่และข้อผิดพลาดท่ัวไปเกี่ยวกับไวยากรณท่ี์ใชใ้นบทคัดย่อ

ฉบับภาษาอังกฤษจากบทความวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอในงานประชุมทางวิชาการพะเยา

วจิัย ครัง้ท่ี 7   

2. เพื่อหาความแตกต่างของข้อผิดพลาดในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษระหว่าง กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ กลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

3. เพื่อคน้หาปัจจัยหรือปัญหาที่มผีลกระทบตอ่การเกิดขอ้ผิดพลาดในบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ  

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเล่ม Proceedings จากบทความวจิัยและบทความทางวิชาการ ท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอใน

งานประชุมทางวิชาการพะเยาวจิัย ครัง้ท่ี 7 ซึ่งเป็นเล่มรวบรวมบทความวิจัยและบทความทางวิชาการจาก 3 กลุ่มการ

วิจัย รวมจ านวนท้ังสิ้น 251 ผลงาน จ านวนรวมท้ังสิ้น 18 คณะ จึงได้บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวน 20 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ คณะทันต

แพทยศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 6 ฉบับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 ฉบับ และ

คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ เนื่องจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มี

จ านวนบทคัดย่อ 1 และ 2 บทคัดย่อ ตามล าดับ จึงได้ท าการเลือกคณะแพทยศาสตร์ท่ีมีจ านวนบทคัดย่อมากท่ีสุดใน

กลุ่มการวิจัยนี้มาแทน ในส่วนของบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 ฉบับ โดยแบ่ง

ออกเป็น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน 4 ฉบับ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร จ านวน 4 ฉบับ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ และวิทยาลัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ฉบับ เนื่องจากในกลุ่มการวิจัยน้ีมีท้ังหมด 5 คณะ และมจี านวนบทคัดยอ่มากกว่า 

5 บทคัดย่อ จึงท าการคัดเลือกบทคัดย่อคณะละ 4 ฉบับ และบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวน 20 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ คณะ

นิติศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 4 ฉบับ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 ฉบับวิทยาลัยการศึกษา จ านวน 3 ฉบับ และวิทยาลัยการ

จัดการ จ านวน 1 ฉบับ เนื่องจากวิทยาลัยการจัดการมีบทคัดย่อเพียง 1 ฉบับ จึงได้ท าการเพิ่มจ านวนบทคัดย่อของ

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะท่ีมีจ านวนบทคัดย่อมากท่ีสุด เป็นจ านวน 4 ฉบับ ผู้วิจัยได้

ท าการสุ่มให้ครอบคลุมสาขาวิชาให้มากที่สุด   

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

บทคัดย่อท้ังหมดได้รับการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อโดยผู้วิจัยหาค่าความถี่และร้อยละ  

ของบทคัดย่อท่ีมีจ านวนองค์ประกอบแตกต่างกัน โดยองค์ประกอบของบทคัดย่อ วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ 

4 องค์ประกอบพื้นฐานคือ (Bhatia, 1993 อ้างใน Prabripoo, 2009; Swales and Feak, 1994 อ้างใน Hengwichitkul, 

2006; APA, 2002)  

1) เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบหรือสมมติฐานของงานวิจัย  

2) วธีิการทดลอง  

3) ผลการทดลอง  

4) บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ขอ้เสนอแนะ/การประยุกตใ์ช้ 

การวเิคราะห์บทคัดยอ่ในแต่ละกลุ่มการวจิัยซึ่งมกีลุ่มการวิจัยละ 20 ฉบับโดยบทคัดยอ่จ านวน 20 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100 วิธีการหาความถี่และรอ้ยละมีดังนี้ 

 
ร้อยละของการเขียนแต่ละรูปแบบของคณะนัน้ๆ = จ านวนฉบับท่ีเขียนดว้ยรูปแบบนัน้ๆ x 100  

 จ านวนฉบับท้ังหมดของกลุม่การวจิัย 

 
ตัวอย่างเช่น บทคัดย่อเกี่ยวกับกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 20 ฉบับ แบ่งเป็นบทคัดย่อท่ีเขียน

ด้วย 4 องค์ประกอบ พื้นฐานจ านวน 10 ฉบับ เขยีนด้วย 3 องค์ประกอบจ านวน 5 ฉบับ และเขยีนด้วย 2 องคป์ระกอบ 

จ านวน 5 ฉบับ  

ร้อยละของบทคัดยอ่ท่ีมี 4 องค์ประกอบ  =  10 ฉบับ x 100 = 50%  

              20  

ร้อยละของบทคัดยอ่ท่ีมี 3 องคป์ระกอบ  =  5 ฉบับ x 100 = 25%  

              20  

ร้อยละของบทคัดยอ่ท่ีมี 2 องคป์ระกอบ  =  5 ฉบับ x 100 = 25%  

              20  

ดังนั้นบทคัดย่อของกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบคิดเป็นร้อยละ 50 เขียน

ด้วย 3 องค์ประกอบคดิเป็นร้อยละ 25 และเขียนดว้ย 2 องคป์ระกอบคดิเป็นร้อยละ 25   
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 ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ไวยากรณ์ บทคัดย่อท้ังหมดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการ

ใช้ไวยากรณ์โดยผู้วิจัย โดยตรวจระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ผู้วิจัยน าผลท่ีได้มาจ าแนกประเภทของข้อผิดพลาด

และค านวณหาค่าความถี่ของจ านวนข้อผิดพลาดในรูปแบบร้อยละ (%) เปรียบเทียบความแตกต่างด้านไวยากรณ์

ระหวา่งกลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ บทคัดย่อกลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบทคัดย่อกลุ่มการ

วจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดังนี้  

 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ (Linguistic category)  

1) โครงสร้างวลใีนภาษาอังกฤษ (Phrase construction)   

2) ระบบกรยิาช่วย (Modal verbs)   

3) ประโยคกรรมวาจก (Passive voice)   

4) สันธานแสดง (Conjunction)   

5) ประโยคเตมิเต็ม (Sentential complement)   

6) ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึ (Psychological predicate)   

ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค (Surface strategy taxonomy)  

1) การละค า (Omission)  

2) การเพิ่มค า(Addition)  

3) การใช้ค าผิดรูปแบบ (Misformation)  

4) การเรียงล าดับค าผิด (Misordering)  
   

การวิเคราะห์และหาความถี่ในรูปแบบร้อยละของจ านวนข้อผิดพลาดโดยภาพรวม ข้อผิดพลาดตามหลัก

ภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดยอ่ จ านวนท้ังหมด 60 ฉบับ ข้อผิดพลาดท้ังหมด

คิดเป็น 100%  
  

ร้อยละของข้อผิดพลาดในแต่ละประเภท = จ านวนข้อผิดพลาดในประเภทนัน้ๆ x 100  

    จ านวนข้อผิดพลาดท้ังหมด  
  

ตัวอย่างเช่น  ข้อผิดพลาดท้ังหมดคือ 300 คร้ัง  ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์เท่ากับ 200 

ครัง้ ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคคอื 100 ครัง้ คิดเป็น  
  

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์  =  200 x 100 = 66.67%  

     300  

ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค =  100 x 100 = 33.33%  

           300  

ดังนัน้ขอ้ผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์คดิเป็นร้อยละ 66.67 และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค

คิดเป็นร้อยละ 33.33    

  หลังจากนั้นท าการเปรียบเทียบข้อผิดพลาดไวยากรณ์ในการเขียนบทคัดย่อระหว่าง 3 กลุ่มการวิจัย กลุ่ม

การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบทคัดย่อกลุ่มการวิจัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิว

ประโยค  
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ผลการศึกษา 
1. องคป์ระกอบของบทคัดยอ่ 

บทคัดย่อจ านวนท้ังหมด 60 ฉบับ แบ่งออกเป็น บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน  

20 บทคัดย่อ บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 บทคัดย่อ และบทคัดย่อกลุ่มการวิจัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 20 บทคัดยอ่ 

1.1 บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 20 ฉบับ มีท้ังท่ีเขียนด้วยองค์ประกอบ  

4 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และ 2 องค์ประกอบ ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนองค์ประกอบ

พื้นฐาน ท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดย่อท่ีเขียน ด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และบทคัดย่อท่ีม ี 

2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 
 

ตารางที่ 1  จ านวนองคป์ระกอบพืน้ฐานในบทคัดยอ่กลุม่การวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

บทคดัย่อที่มี 4 องคป์ระกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 3 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 2 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

16 80 3 15 1 5 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน มีจ านวน 16 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 80 

เป็นจ านวนเกินคร่ึงหนึ่งของบทคัดย่อท้ังหมด และมากกว่าบทคัดย่อ ท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน  

3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 15) และบทคัดยอ่ ที่มี 1 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 1) กล่าวได้ว่าใน

ภาพรวม ไมม่บีทคัดยอ่ฉบับใดท่ีเขียนมากกว่า 4 องค์ประกอบพืน้ฐาน และนอ้ยกว่า 2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนของการเขียนตามองคป์ระกอบท่ี 1 เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบ

หรือสมมติฐานของงานวิจัย องค์ประกอบที่ 2 วิธีการทดลอง องค์ประกอบท่ี 3 ผลการทดลอง และองค์ประกอบท่ี 4 

บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ขอ้เสนอแนะ/การประยุกตใ์ช้ 
 

ตารางที ่2  จ านวนการเขียนตามองคป์ระกอบ (N= 20 ฉบับ) 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 

20 19 20 16 

 

ผลจากตารางท่ี 2 พบว่าบทคัดย่อ จ านวน 20 ฉบับ องค์ประกอบท่ีถูกน ามาเขียนมากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 1 

เท่ากับองค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 20 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 19 ฉบับ และ องค์ประกอบท่ี 4 จ านวน 

16 ฉบับ ตามล าดับ 

1.2 บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 ฉบับ มีท้ังท่ีเขียนด้วย

องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และ 2 องค์ประกอบ ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวน

องคป์ระกอบพื้นฐาน ที่เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดยอ่ท่ีเขียน ด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และบทคัดย่อ

ท่ีมี 2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 
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ตารางที 3 จ านวนองคป์ระกอบพืน้ฐานในบทคัดยอ่กลุม่การวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บทคดัย่อที่มี 4 องคป์ระกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 3 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 2 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

11 55 7 35 2 10 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ บทคัดยอ่ท่ีเขียนดว้ย 4 องค์ประกอบพืน้ฐาน มีจ านวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 55 เป็น

จ านวนเกินคร่ึงหนึ่งของบทคัดย่อท้ังหมด รองลงมาคือบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 7 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 35) และบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 10) กล่าวได้ว่า

ในภาพรวม ไมม่บีทคัดยอ่ฉบับใดท่ีเขียนมากกว่า 4 องค์ประกอบพืน้ฐาน และนอ้ยกว่า 2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนของการเขียนตามองค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบ

หรือสมมติฐานของงานวิจัยองค์ประกอบท่ี 2 วิธีการทดลอง องค์ประกอบท่ี 3 ผลการทดลอง และองค์ประกอบท่ี 4 

บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ขอ้เสนอแนะ/การประยุกตใ์ช้ 
 

ตารางที ่4 จ านวนการเขียนตามองคป์ระกอบ (N= 20 ฉบับ) 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 

19 18 18 14 
 

ผลจากตารางท่ี 4 พบวา่บทคัดยอ่ จ านวน 20 ฉบับ องค์ประกอบท่ีถูกน ามาเขียนมากท่ีสุดคือ องค์ประกอบ

ท่ี 1 จ านวน 19 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 18 ฉบับ เท่ากับ องค์ประกอบท่ี 3 จ านวน18 ฉบับ และ 

องคป์ระกอบท่ี 4 จ านวน 14 ฉบับ ตามล าดับ 

1.3 บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 20 ฉบับ มีท้ังท่ีเขียนด้วย

องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และ 2 องค์ประกอบ ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวน

องคป์ระกอบพื้นฐาน ที่เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดยอ่ท่ีเขียน ด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และบทคัดย่อ

ท่ีมี 2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 
 

ตารางที่ 5 จ านวนองคป์ระกอบพืน้ฐานในบทคัดยอ่กลุม่การวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บทคดัย่อที่มี 4 องคป์ระกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 3 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 2 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

6 30 13 65 1 5 

จากตารางท่ี 5 พบว่า บทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน มีจ านวน 6 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 30 

เป็นจ านวนไม่เกินคร่ึงหนึ่งของบทคัดย่อท้ังหมด และน้อยกว่าบทคัดย่อ ท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 

13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 65) และบทคัดย่อ ท่ีม ี2 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5) กล่าวได้ว่า

ในภาพรวม ไมม่บีทคัดยอ่ฉบับใดท่ีเขียนมากกว่า 4 องค์ประกอบพืน้ฐาน และนอ้ยกว่า 2 องคป์ระกอบพืน้ฐาน 
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-Proceeding- 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนของการเขียนตามองค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบ

หรือสมมติฐานของงานวิจัยองค์ประกอบท่ี 2 วิธีการทดลอง องค์ประกอบท่ี 3 ผลการทดลอง และองค์ประกอบท่ี 4 

บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ขอ้เสนอแนะ/การประยุกตใ์ช้ 
 

ตารางที ่6 จ านวนการเขียนตามองคป์ระกอบ (N= 20 ฉบับ) 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที ่2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 

20 18 18 9 
 

ผลจากตารางท่ี 6 พบว่าบทคัดยอ่ จ านวน 20 ฉบับ องค์ประกอบท่ีถูกน ามาเขียนมาท่ีสุดคือ องค์ประกอบที่ 

1 จ านวน 20 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับองค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 18 ฉบับ และองค์ประกอบท่ี 4 

จ านวน 9 ฉบับ ตามล าดับ 

1.4 บทคัดย่อจ านวนทั้งหมด 60 ฉบับ มีท้ังท่ีเขียนด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 

และ 2 องค์ประกอบ ตาราง 7 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนองค์ประกอบพื้นฐาน ท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบ

พื้นฐาน บทคัดยอ่ท่ีเขียน ด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน และบทคัดยอ่ท่ีมี 2 องค์ประกอบพื้นฐาน ของท้ัง 3 กลุ่มการวจิัย 
 

ตารางที่ 7 จ านวนองคป์ระกอบพืน้ฐานในบทคัดยอ่ของท้ัง 3 กลุ่มการวจิัย 

บทคดัย่อที่มี 4 องคป์ระกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 3 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

บทคดัย่อที่มี 2 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ จ านวน (ฉบับ) ร้อยละ 

33 55 23 38.33 4 6.67 

 

จากตารางท่ี 7 พบว่า บทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน มีจ านวน 33 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 55 

เป็นจ านวนเกินคร่ึงหนึ่งของบทคัดย่อท้ังหมด และมากว่ากว่าบทคัดย่อ ท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 

23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 38.33) และบทคัดย่อ ท่ีมี 2 องค์ประกอบพื้นฐาน (จ านวน 4 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 6.67) 

กล่าวได้ว่าในภาพรวม ไม่มีบทคัดย่อฉบับใดท่ีเขียนมากกว่า 4 องค์ประกอบพื้นฐาน และน้อยกว่า 2 องค์ประกอบ

พื้นฐาน 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนของการเขียนตามองค์ประกอบท่ี 1 เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบ

หรือสมมติฐานของงานวิจัยองค์ประกอบท่ี 2 วิธีการทดลอง องค์ประกอบท่ี 3 ผลการทดลอง และองค์ประกอบท่ี 4 

บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ขอ้เสนอแนะ/การประยุกตใ์ช้ 
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-Proceeding- 

ตารางที ่8 จ านวนการเขียนตามองคป์ระกอบ (N= 60 ฉบับ) 

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 

59 55 56 39 
 

ผลจากตาราง 8 พบว่าบทคัดย่อ จ านวน 59 ฉบับ องค์ประกอบท่ีถูกน ามาเขียนมากที่สุดคือ องค์ประกอบท่ี 1 

จ านวน 59 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 56 ฉบับ องค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 55 ฉบับ และองค์ประกอบท่ี 4 

จ านวน 39 ฉบับ ตามล าดับ 

2. ข้อผิดพลาดด้านการใช้ไวยากรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์  เป็นการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และ

ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค แล้วจึงนับความถี่ตามระดับข้อผิดพลาด เนื่องจากแต่ละประโยคมี

ข้อผิดพลาดท้ัง 2 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.1 บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากวิเคราะห์จ านวนข้อผิดพลาดในภาพรวม 

จ านวน 20 ฉบับ พบว่าข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ของบทคัดย่อ มีน้อยกวา่ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิว

ประโยคของบทคัดยอ่ เป็น 103 ครัง้ตอ่ 17 ครัง้ รวมท้ังหมด 120 ครัง้ รายละเอยีดดังปรากฏในตาราง 9 
 

ตารางที่ 9 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดย่อกลุ่ม 

การวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อผดิพลาดตามหลักภาษาศาสตร ์ ข้อผดิพลาดตามโครงสรา้งพืน้ผิวประโยค 

ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างวลใีนภาษาอังกฤษ  

(Phrase construction)   

6 35 การละค า  

(Omission)  

70 68 

ระบบกรยิาช่วย  

(Modal verbs)   

1 6 การเพิ่มค า 

(Addition)  

0 0 

ประโยคกรรมวาจก  
(Passive voice)   

0 0 การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation)  

12 12 

สันธานแสดง  

(Conjunction)   

4 24 การเรียงล าดับค าผิด  

(Misordering)  

21 20 

ประโยคเตมิเต็ม  

(Sentential complement)   

4 24 รวม 103 85.84 

ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึ  

(Psychological predicate)   

2 12    

รวม 17 14.16    
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-Proceeding- 

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ (จ านวน 6 คร้ัง คิด

เป็น ร้อยละ 35) รองลงมาคือสันธานแสดง (จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24) ซึ่งเท่ากับประโยคเติมเต็ม (จ านวน 4 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24) ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สึก (จ านวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12) และระบบกริยาช่วย (จ านวน 

1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6) ตามล าดับ ส่วนประโยคกรรมวาจกไม่พบข้อผิดพลาด ส าหรับข้อผิดพลาดตามโครงสร้าง

พื้นผิวประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือการละค า (จ านวน 70 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 68) รองลงมาคือการเรียงล าดับค าผิด 

(จ านวน 21 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20) การใช้ค าผิดรูปแบบ (จ านวน 12 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12) ส่วนการเพิ่มค าไม่พบ

ข้อผิดพลาด 

2.2 บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวิเคราะห์จ านวนข้อผิดพลาดในภาพรวม 

จ านวน 20 ฉบับ พบว่าข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ของบทคัดย่อ มีน้อยกว่าข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิว

ประโยคของบทคัดยอ่ เป็น 5 คร้ังต่อ 128 คร้ัง รวมท้ังหมด 133 คร้ัง รายละเอยีดดังปรากฏในตาราง 10 
 

ตารางที่ 10 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดย่อกลุ่ม 

การวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ข้อผดิพลาดตามหลักภาษาศาสตร ์ ข้อผดิพลาดตามโครงสรา้งพืน้ผิวประโยค 

ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างวลใีนภาษาอังกฤษ  

(Phrase construction)   

1 20 การละค า  

(Omission)  

57 45 

ระบบกรยิาช่วย  

(Modal verbs)   

2 40 การเพิ่มค า 

(Addition)  

3 2 

ประโยคกรรมวาจก  
(Passive voice)   

0 0 การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation)  

24 19 

สันธานแสดง  

(Conjunction)   

1 20 การเรียงล าดับค าผิด  

(Misordering)  

44 34 

ประโยคเตมิเต็ม  

(Sentential complement)   

0 0 รวม 128 96.24 

ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึ  

(Psychological predicate)   

1 20    

รวม 5 3.76    

 
ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระบบกริยาชว่ย (จ านวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

40) รองลงมาคือโครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ (จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 20) สันธานแสดง (จ านวน 1 คร้ัง คิด

เป็น รอ้ยละ 20) ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สึก (จ านวน 1 ครัง้ คิดเป็น รอ้ยละ 20) ตามล าดับ ส่วนประโยคกรรมวาจก

และประโยคเติมเต็มไม่พบข้อผิดพลาด ส าหรับข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือการละ

ค า (จ านวน 57 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45) รองลงมาคือการเรียงล าดับค าผิด (จ านวน 44 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 34) การใช้

ค าผิดรูปแบบ (จ านวน 24 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 19) และการเพิ่มค า (จ านวน 3 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 2) 



2875 

 

-Proceeding- 

2.3 บทคดัย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากวิเคราะห์จ านวนขอ้ผิดพลาดในภาพรวม จ านวน 20 ฉบับ พบว่าข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์

ของบทคัดยอ่ มีน้อยกวา่ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดยอ่ เป็น 329 ครัง้ตอ่ 9 คร้ัง รวมท้ังหมด 

338 คร้ัง รายละเอยีดดังปรากฏในตาราง 11 
 

ตารางที่ 11 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดย่อกลุ่ม 

การวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อผดิพลาดตามหลักภาษาศาสตร ์ ข้อผดิพลาดตามโครงสรา้งพืน้ผิวประโยค 

ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างวลใีนภาษาอังกฤษ  

(Phrase construction)   

3 

 

33.33 การละค า  

(Omission)  

200 60.79 

 

ระบบกรยิาช่วย  

(Modal verbs)   

1 11.11 การเพิ่มค า 

(Addition)  

2 0.61 

ประโยคกรรมวาจก  
(Passive voice)   

1 11.11 การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation)  

22 6.69 

สันธานแสดง  

(Conjunction)   

2 22.22 การเรียงล าดับค าผิด  

(Misordering)  

105 31.91 

ประโยคเตมิเต็ม  

(Sentential complement)   

0 0 รวม 329 97.34 

ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึ  

(Psychological predicate)   

2 22.22    

รวม 9 2.66    

 

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ (จ านวน 3 คร้ัง คิดเป็น 

ร้อยละ 33.33) รองลงมาคือสันธานแสดง (จ านวน 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.22) ซึ่งเท่ากับภาคแสดงท่ีสื่อถึง

ความรู้สึก (จ านวน 2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 22.22) และระบบกรยิาช่วย (จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.11) ซึ่งเท่ากับ

ประโยคกรรมวาจก (จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.11) ตามล าดับ ส่วนประโยคเติมเต็มไม่พบข้อผิดพลาด ส าหรับ

ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือการละค า (จ านวน 200 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.79) 

รองลงมาคือการเรียงล าดับค าผิด (จ านวน 105 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.91) การใชค้ าผิดรูปแบบ (จ านวน 22 คร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 6.69) และการเพิ่มค า(จ านวน 2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0.61) 

2.4 บทคัดย่อทั้ง 3 กลุ่มการวจัิย รวมทั้งหมด 60 บทคดัย่อ 

จากวิเคราะห์จ านวนขอ้ผิดพลาดในภาพรวม จ านวน 60 ฉบับ พบว่าข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์

ของบทคัดย่อ มีน้อยกว่าข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของบทคัดย่อ เป็น 560 คร้ังต่อ 31 คร้ัง รวม

ท้ังหมดจ านวน 591 คร้ัง รายละเอยีดดังปรากฏในตารางท่ี 12 
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-Proceeding- 

ตารางที ่12 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคของท้ัง 3 กลุ่มการวจิัย 

ข้อผดิพลาดตามหลักภาษาศาสตร ์ ข้อผดิพลาดตามโครงสรา้งพืน้ผิวประโยค 

ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ ข้อผดิพลาด จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างวลใีนภาษาอังกฤษ  

(Phrase construction)   

10 32.26 การละค า  

(Omission)  

327 58.39 

ระบบกรยิาช่วย  

(Modal verbs)   

4 12.90 การเพิ่มค า 

(Addition)  

5 0.89 

ประโยคกรรมวาจก  
(Passive voice)   

1 3.23 การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation)  

58 10.36 

สันธานแสดง  

(Conjunction)   

7 22.58 การเรียงล าดับค าผิด  

(Misordering)  

170 30.36 

ประโยคเตมิเต็ม  

(Sentential complement)   

4 12.90 รวม 560 94.75 

ภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึ  

(Psychological predicate)   

5 16.13    

รวม 31 5.25    

 

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีพบมากที่สุด คือ โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ (จ านวน 10 คร้ัง คิดเป็น 

ร้อยละ 32.26 ) รองลงมาคือสันธานแสดง  (จ านวน 7 ค ร้ัง คิดเป็น ร้อยละ 22.58) ภาคแสดงท่ีสื่ อถึ ง

ความรู้สึก (จ านวน 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.13) ระบบกริยาช่วย (จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.90) ซึ่งเท่ากับ

ประโยคเติมเต็ม (จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.90) และประโยคกรรมวาจก (จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.23) 
ตามล าดับ ส าหรับข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือการละค า (จ านวน 327 คร้ัง คิดเป็น

ร้อยละ 58.39) รองลงมาคือการเรียงล าดับค าผิด (จ านวน 170 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.36) การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(จ านวน 58 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 10.36) และการเพิ่มค า (จ านวน 5 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0.89) 
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-Proceeding- 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การเขียนบทคัดยอ่ควรมี 4 องค์ประกอบพื้นฐานคอื 1) เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบหรือ

สมมติฐานของงานวิจัย 2) วิธีการทดลอง  3) ผลการทดลอง 4) บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ/การ

ประยุกตใ์ช ้และหากเขยีนตามล าดับดังกล่าวจะท าให้บทคัดยอ่อ่านได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 

จากผลการวิจัยเมื่อเปรียบเทียบกันท้ัง 3 กลุ่มการวิจัย จ านวนท้ังหมด 60 บทคัดยอ่ บทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 4 

องค์ประกอบพื้นฐาน มีจ านวน 33 ฉบับ ประกอบด้วย บทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 16 ฉบับ 

รองลงมาคือบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 11 ฉบับ และ บทคัดย่อกลุ่มการวิจัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 55 ของบทคัดย่อท้ังหมด) เป็นจ านวนมากกว่า

คร่ึงหนึ่งของบทคัดย่อท้ังหมด และมากว่ากว่าบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน จ านวน 22 ฉบับ 

ประกอบด้วยบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 13 ฉบับ รองลงมาคือบทคัดย่อกลุ่มการ

วจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ และบทคัดยอ่กลุ่มการวิจัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 ฉบับ (คิด

เป็นร้อยละ 38.33 ของบทคัดย่อท้ังหมด ) และบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐานมี จ านวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย บทคัดยอ่กลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 ฉบับ รองลงมาคือบทคัดยอ่กลุ่มการวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 ฉบับ เท่ากับบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ (คิด

เป็นร้อยละ 6.67 ของบทคัดย่อท้ังหมด) กล่าวได้วา่ในภาพรวม ไมม่ีบทคัดย่อฉบับใดท่ีเขียนมากกว่า 4 องค์ประกอบ

พื้นฐาน และน้อยกว่า 2 องค์ประกอบพื้นฐาน โดยบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเขียนด้วย 4 

องค์ประกอบพืน้ฐานมากที่สุด ตามด้วยบทคัดย่อกลุ่มการวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทคัดยอ่กลุ่มการวจิัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามล าดับ 

 ส าหรับองค์ประกอบของบทคัดย่อท่ีถูกน ามาเขียนมากท่ีสุดจากบทคัดย่อท้ังหมด จ านวน 60 ฉบับ คือ 

องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 59 ฉบับ ประกอบด้วยบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ท่ี จ านวน 

20 ฉบับ กลุ่มการวิจัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 20 ฉบับ และบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 19 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 56 ฉบับ ประกอบด้วย กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวน 20 ฉบับ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18 ฉบับ และกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 18 ฉบับ ต่อมาคือองค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 55 ฉบับ ประกอบด้วยกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ จ านวน 19 ฉบับ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 18 ฉบับ และกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จ านวน 18 ฉบับ และสุดท้ายองค์ประกอบท่ี 4 จ านวน 39 ฉบับ ประกอบด้วยกลุ่มการวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 16 ฉบับ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 14 ฉบับ และกลุ่มการวิจัย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 ฉบับ ตามล าดับ จากผลโดยรวมพบว่าองค์ประกอบของบทคัดย่อท่ีถูก

น ามาเขียนมากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 59 ฉบับ รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 3 จ านวน 56 ฉบับ 

องคป์ระกอบท่ี 2 จ านวน 55 ฉบับ และองค์ประกอบท่ี 4 จ านวน 39 ฉบับ ซึ่งองคป์ระกอบท่ี 1, 3 และ 2 มีจ านวนการ

ถูกน ามาเขียนใกล้เคียงกันอยู่ท่ี 59, 56 และ 55 ฉบับ ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบท่ีถูกน าเขียนมาน้อยท่ีสุดคือ

องคป์ระกอบท่ี 4 จ านวน 39 ฉบับ ซึ่งกลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น ามาเขียนในบทคัดยอ่น้อยท่ีสุดคือ 

เพยีงจ านวน 9 ฉบับ จากการตรวจสอบสาเหตุท่ีบทคัดยอ่ไม่มอีงคป์ระกอบท่ี 4 ซึ่งไม่ได้เขียนบทสรุปหรือการอภิปราย

ผล/ข้อเสนอแนะ/การประยุกต์ใช้ โดยงานวิจัยกลุ่มนี้เป็นงานวิจัยประเภทส ารวจและการทดลองมักใช้แบบสอบถาม

หรือบทสัมภาษณ์ในการส ารวจข้อมูล ดังนัน้เครื่องมือวิจัยชนิดนี้ได้บรรยายผลการวจิัยซึ่งอาจจะหมายถึง ปัญหาหรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ไวใ้นองค์ประกอบท่ี 3 จึงอาจท าให้ผู้เขียนมองข้ามองค์ประกอบท่ี 4  
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-Proceeding- 

 จากการวิเคราะห์บทคัดย่อผู้วิจัยได้สังเกตเห็นบทคัดย่อบางฉบับขาดการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษท่ี

เขียนด้วยภาษาเฉพาะทางวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตเห็นแต่ละองค์ประกอบของบทคัดย่ออย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบ

ประโยคการใชแ้ละวลีตอ่ไปนี้มักถูกใชบ่้อยในการเขียนบทคัดยอ่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวอยา่งของ วิทยาภิรักษ์ (2559) ได้

ให้ลักษณะการเขียนบทคัดย่อ คือ 1) การเขียนเป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาท่ีพบหรือสมมติฐานของ

งานวิจัย เช่น The purpose of this study was to…… และ The aim of this research was to…… 2) การเขียนวิธีการทดลอง เช่น 

The sample was selected….. และ The instruments used were….. 3) การเขียนผลการทดลอง เช่น It was found that….. และ 

Major research findings indicated that…. และ 4) การเขียนบทสรุป หรือการอภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ/การประยุกต์ใช้ เช่น 

The results suggest that….. และ We conclude that…. และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ กรกนก  รุณยค์ติ และมณฑา  จาฏุ

พจน์ (2557 : 110-111) ศึกษาวิจัยเร่ือง องค์ประกอบและข้อผิดพลาดในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ งานวิจั ยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศกึษาองคป์ระกอบและข้อผิดพลาดด้านการใชไ้วยากรณ์ภาษาอังกฤษในบทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บทคัดยอ่ได้รับคัดเลอืกแบบสุ่มคณะ

ละ 5 ฉบับ รวมจ านวน 45 ฉบับ วิเคราะห์และค านวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดยอ่ และข้อผิดพลาดทาง

ไวยากรณ์ในระดับประโยค และระดับค า ผลการวิจัยพบว่าบทคัดย่อ จ านวน 22 ฉบับ เขียนด้วย 4 องค์ประกอบ

พื้นฐาน บทคัดย่อ จ านวน 18 ฉบับ เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐานและบทคัดย่อ จ านวน 5 ฉบับ เขียนด้วย 2 

องค์ประกอบพื้นฐาน ด้านการใช้ไวยากรณ์ พบว่า ข้อผิดพลาดในระดับค า (816 คร้ัง) มีมากกว่าข้อผิดพลาดระดับ

ประโยค (264 คร้ัง) ผลวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนควรมีความรู้ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อและการใช้

ไวยากรณ์จ าเพาะ จะท าให้การเขียนบทคัดยอ่มีความสมบูรณ์และถูกตอ้งมากขึ้น 

 ส าหรับข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคในบทคัดย่อฉบับ

ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห์บทคัดย่อท้ัง 3 กลุ่มการวิจัย จ านวนท้ังหมด 60 บทคัดย่อ แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน 

กลุ่มการวิจัยท่ีพบข้อผิดพลาดมากที่สุดคือบทคัดยอ่กลุ่มการวจิัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนท้ังหมด 338 

ครัง้ แบ่งเป็นข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ จ านวน 9 ครัง้ และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค จ านวน 

329 คร้ัง รองลงมาคือบทคัดย่อกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนท้ังหมด 133 คร้ัง แบ่งเป็น

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ จ านวน 5 คร้ัง และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค จ านวน 128 คร้ัง 

และบทคัดย่อกลุ่มการวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนท้ังหมด 120 ครั้ง แบ่งเป็นข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ 

จ านวน 17 คร้ัง และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค จ านวน 103 คร้ัง ตามล าดับรวมข้อผิดพลาดจาก

บทคัดยอ่ท้ัง 3 กลุ่มการวิจัย จ านวนท้ังหมด 591 คร้ัง โดยแบ่งเป็นข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ จ านวน 31 คร้ัง 

และข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค จ านวน 560 ครัง้  
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-Proceeding- 

ตารางที ่12 ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ เปรียบเทียบกันท้ัง 3 กลุ่มการวจิัย 

ข้อผดิพลาดตามหลักภาษาศาสตร ์

ข้อผดิพลาด 

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร ์

รวม

ทั้งหมด 

คิดเปน็

ร้อยละ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

โครงสร้างวลใีน

ภาษาอังกฤษ  

(Phrase construction) 

6 1 3 10 32.26 

ระบบกรยิาช่วย  

(Modal verbs)   
1 2 1 4 12.90 

ประโยคกรรมวาจก  
(Passive voice)   

0 0 1 1 3.23 

สันธานแสดง  

(Conjunction)   
4 1 2 7 22.58 

ประโยคเตมิเต็ม  

(Sentential complement)   
4 0 0 4 12.90 

ภาคแสดงท่ีสื่อถึง

ความรู้สกึ  

(Psychological 

predicate)   

2 1 2 5 16.13 

รวม 17 5 9 31 100 
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-Proceeding- 

ตารางที ่13 ข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยค เปรียบเทียบกันท้ัง 3 กลุ่มการวจิัย 

ข้อผดิพลาดตามโครงสรา้งพืน้ผิวประโยค 

ข้อผดิพลาด 

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

บทคดัย่อกลุ่ม

การวิจัย

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร ์

รวม

ทั้งหมด 

คิดเปน็

ร้อยละ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

การละค า  

(Omission)  
70 57 200 327 58.39 

การเพิ่มค า 

(Addition)  
0 3 2 5 0.89 

การใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation)  
12 24 22 58 10.36 

การเรียงล าดับค าผิด  

(Misordering)  
21 44 105 170 30.36 

รวม 103 128 329 560 100 

 

ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ (จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 32.26) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบไม่สมบูรณ์ 

ประกอบไปด้วยการละ “it” และ “there” ท่ีเป็นประธานของประโยค การละ “be” ท่ีเป็นภาคแสดงของประโยค การละ

สรรพนามท่ีเป็นกรรมของ ประโยค และการละสรรพนามท่ีเป็นประธานของประโยค แต่ผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษก็

ยังคงขาดการจัดล าดับองค์ประกอบผิดพลาด โดยการวางกริยาก่อนประธานของประโยค และการสลับต าแหนง่ของกริยา

และประธานของประโยค ดั่งตัวอยา่งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

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.  

โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ Therefore, it can be concluded that the results of the 

research are satisfactory, and the form of the product can be applied to other souvenir products.  

จากประโยคนี้พบว่า ยังขาดประธานของประโยค ซึ่งท าให้ข้อความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้อง

ระหว่างภาคประธานกับภาคแสดง (Subject-Verb agreement) โดยมีการเพิ่มค าว่า “it” หรือ “research findings” ซึ่งท า

หนา้ท่ีเป็นประธานในประโยคนี้  

รองลงมาคือ สันธานแสดง (จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.58) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ยัง

ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการใช้ค ากริยาท่ีมีประธานและกริยาที่ไม่มีประธาน (Limited and unlimited verb) การ

วางค าเชื่อมผิดต าแหน่ง การใช้รูปวลีหลังสันธานแสดงเวลา การเลือกภาคแสดง เช่น ความสับสนในการเลือกกริยาที่
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-Proceeding- 

สอดคล้องกับ ประธานและกริยาท่ีไม่มปีระธาน ความซับซ้อนในการเปลี่ยนกริยาให้สอดคล้องกับประธาน การใชป้ระโยค

ปฏิเสธกับค าเชื่อมผิด และการใช้ค าในภาคแสดงตอนท้ายประโยคผิด เป็นต้น ตลอดจนผู้เขียนยังขาดความเข้าใจเร่ืองการ

ใชค้ าเกินในประโยค (Superficial tense agreement) อีกด้วย ดั่งตัวอยา่งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสันธานแสดงดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

The water quality of Mekong River Nakhon Phanom Province analysis, the water samples were 

collected from 12 stations between March to December 2559. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ The water quality of Mekong river found in Nakhon 

Phanom province was analyzed; otherwise, the water samples were all collected from 12 stations from March to 

December 2016.  
จากประโยคนี้พบวา่ มีการใช้ค าบุพบท (Preposition) ในลักษณะการขยายส่วนขยายประโยคผิด ซึ่งในประโยคนี้

ใช้ค าว่า between อยู่ในความหมายเชิงการเปรียบเทียบ 2 สิ่งหรือบอก “ระยะทางหรือระยะเวลา” ระหว่าง2 สิ่ง คือต้องมี 2 
สิ่งที่พูดถึงเสมอ แต่ในประโยคนี้ควรใช้ from ……… to ……….. นั่นหมายความว่า มักจะใช้เพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างเริ่มจาก
เวลาหนึ่งไปจนถึงอีกเวลาหนึ่ง และบางครั้งยังใช้ from กับเวลาที่บางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นไปด้วย    

ส่วนภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สึก  (จ านวน 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.13) เนื่องจากผู้ เขียนบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงประธานและกริยา โดยสลับล าดับของค าก ริยาท่ีแสดงความรู้สึกกับ

ประธานของประโยค และการเรียงล าดับค ากริยาแสดงความรู้สึกโดยตรงของประธานกับกรรมผิด นอกจากนี้ยังขาด

การสร้างประโยคด้วยการสลับค ากริยา โดยใช้ผู้แสดงความรู้สึกเป็นประธานของประโยค การใช้ค าบุพบทท่ีผิดกับ

ค ากริยาแสดงความรู้สึก การสลับค ากริยาแสดงความรู้สึกด้วย -ed และ -ing การละผู้กระท าหรือผู้แสดงความรู้สึก

ในประโยค การใชค้ าแสดงความรู้สึกผิด นอกจากนี้ยังขาดความเข้าใจการใช้ส่วนขยายหรือค าคุณศัพท์โดยตรง จาก

การเรียงล าดับส่วนขยายโดยตรงผิด และการใช้ค าคุณศัพท์เป็นค ากริยา ตลอดจนผู้เขียนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ

การสลับส่วนขยายหรือค าคุณศัพท์ โดยการเรียงล าดับด้วยการสลับส่วนขยายผิด การเรียงล าดับในประโยคผิด และ

การสร้างประโยคท่ีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับภาคแสดงท่ีสื่อถึงความรู้สกึดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

The result showed that synthetic seeds with fermented broth from M. radiotolerans ED5 - 9 1 ml/L and 

Streptomyces sp. TM3 2 2.61 ml/L gave the highest growth parameters of Musa sapientum Linn. including root 

germination (39.29% ) , shoot germination (50.00% )  and leaf germination (21.43% ) compared to the IAA 

synthetic control treatment. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ The results showed that synthetic seeds with 

fermented broth from M. radiotolerans ED5 - 9 1 ml/L and Streptomyces sp. TM3 2 2.61 ml/L resulted in 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. 
จากประโยคนี้พบว่า มีการเรียงล าดับค ากริยาแสดงความรู้สึกโดยตรงของประธานกับกรรมผิด ซึ่งใช้ค าว่า 

“gave” เป็นภาคแสดง (predicate) ของประโยค โดยมีความหมายแปลว่า “ให้” เมื่อมีการปรับแก้ไขการใช้ค าแสดง

ความรู้สึกโดยตรงของประธาน โดยปรับเปลี่ยนค าศัพท์เชิงวิชาการ คือ “resulted in” ซึ่งมีความหมายว่า “ส่งผลให้

เกิด” หรือ “จบลงด้วย”  
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-Proceeding- 

ส่วนการใช้ระบบกริยาช่วย (จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.90) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การใช้การใช้ do / have / be  อีกท้ังการใช้กริยาช่วย (Modal Verb) และการใช้

กริยาช่วยไม่เหมาะสมในประโยคค าถามห้อยท้าย (Tag question) ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ระบบกริยา

ชว่ยดังนี้ 

ตัวอยา่งที่ 1 

The university have a personnel database and personnel information for portfolio consideration. 

โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ  The university has personnel databases and 

personnel information used for its portfolio consideration. 

จากประโยคนี้พบว่า ในกรณีนี้ have หมายถึง การให้สิ่งหนึ่งถูกกระท าด้วยผู้หนึ่งผู้ใด แสดงว่าเป็น passive 

meaning ตามโครงสร้างคือ “have + something + verb (past participle) และมกีารใชก้ริยา to have ไมส่อดคล้องกับ

ประธานของประโยคซึ่งท าหน้าหน้าท่ีเป็นเอกพจนข์องประโยค  

ซึ่งเท่ากับการใช้ประโยคเติมเต็ม (จ านวน 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.90) เนื่องจากผู้ เขียนบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างอนุประโยค  (Subordinate construction) โดยการวางอนุ

ประโยคผิดล าดับ รวมท้ังการวางต าแหน่งของนามวลี  การใช้กริยารูปกลาง (Infinitive) และรูปกริยาเป็นนาม 

(Gerunds) และการเลือกใช้ประเภทของส่วนเตมิเต็มของความหมายของค ากรยิาหลัก ดั่งตัวอยา่งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ

การใชป้ระโยคเตมิเต็ม ดังนี้ 

ตัวอยา่งที่ 1 

The multidrug resistance 1 (MDR1) encoding P-glycoprotein (P-gp) which is involved in the elimination 

of environmental toxins and carcinogenic compounds. 

โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ  The multidrug resistance 1 (MDR1) encoded P-

glycoprotein (P-gp) involved in the elimination of environmental toxins and carcinogenic compounds. 

จากประโยคนี้พบว่า ขาดการความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างอนุประโยค (Subordinate construction) 

โดยการวางอนุประโยคไม่สมบูรณ์ในการเขียน รวมท้ังการลดรูปประโยค (Derived/Reduced sentence) ในประเภท

ประโยคความซ้อน (Complex sentence)  

สุดท้ายคือประโยคกรรมวาจก (จ านวน 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.23) ตามล าดับ เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ ยังขาดความเข้าใจในการสร้างประโยคกรรมวาจก โดยการใชก้ริยาในประโยคกรรมวาจกผิด การใช้รูป

ประโยคแบบกรรมวาจกใน ประโยคกรรตุวาจก การละค าบุพบทหรือใช้ค าบุพบทก่อนหน้าประธานของประโยคผิด 

และการใช้ประโยคแบบกรรตุวาจกในรูปประโยคกรรมวาจก  นอกจากนี้ยังขาดการใช้กรรมวาจกไม่เหมาะสม  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อกรรมกริยาในประโยคกรรมวาจก และการใช้ประโยคกรรมวาจกผิดในประโยคความซ้อนอีก

ด้วย ดั่งตัวอยา่งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประโยคกรรมวาจกดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

The research used qualitative research methods, field studies, literature, and related research. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ Qualitative research methods, field studies, 

literature reviews, and related researches were all carried out for this study.  



2883 

 

-Proceeding- 

จากประโยคนี้พบวา่ ขาดความเข้าใจในการสร้างประโยคกรรมวาจก โดยการใช้กริยาในประโยคกรรมวาจก

ผิด ตอ้งอยู่ในรูปของโครงสร้าง passive structure และการเลือกใชค้ าศัพท์ทางวชิาการ ซึ่งในประโยคนี้ใช้ค าวา่ “use” 

ให้เปลี่ยนเป็นค าว่า “carry out” ในรูปประโยคกรรมวาจก (passive voice) 

จากข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ (Linguistic Category) ท่ีพบท้ังหมดนั้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ 

นงพงา ประกิ่ง (2557 : 14) เสนอแนวคิดว่าข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นมีหลากหลายประเภท คือการสรุปเกินการ 

(Overgeneralization) เป็นภาษาท่ีผู้เรียนสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ท่ีเคยพบมาจากโครงสร้างของภาษาท่ีสอง แต่

เป็นภาษาท่ีไม่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ของภาษานั้น ๆ อีกท้ังความไม่รู้ในกฎเกณฑ์และข้อยกเว้น ( Ignorance of 

rules and restrictions) ซึ่งข้อผิดพลาดนี้คล้ายคลึงกับการสรุปเกินการท่ีภาษา โดยมีกฎเกณฑ์และข้อยกเว้นแต่หาก

ผู้เรียนไม่รู้ถึงข้อยกเว้นหรือกฎแล้วนั้นก็จะก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ ตลอดจนความเข้าใจผิดในหลักภาษา (False 

concepts hypothesized) ซึ่งเกิดจากการสอนภาษาแบบท่ีไม่ถูกต้อง และการใช้กฎเกณฑ์ไม่ครบถ้วน (Incomplete 

application of rules) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาแตผู่้เรียนน ากฎเกณฑ์มาใชไ้ด้ไมส่มบูรณ์แล้ว ก่อให้เกิด

ความผิดพลาดทางภาษา และอีกท้ังสอดคล้องกับ ภรณ์พรรษา บุญเพชร (2557 : 16) กล่าวว่า ข้อผิดพลาดเกิดจาก

กระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองนั้น พิจารณาได้ว่ามาจาก 2 ประการ คือ การถ่ายโอนระหว่างภาษา ( Interlingual 

transfer) และการถ่ายโอนภายในภาษาท่ีเรียนรู้  โดยการถ่ายโอนระหวา่งภาษา หมายถึง การท่ีผู้เรียนพยายามน าเอา

ความรู้ท่ีมีในภาษาแมห่รือภาษาท่ีเรียนรู้ก่อนหนา้ มาใชเ้ทียบเคียงกับภาษาที่สองหรือภาษาที่ตอ้งการเรียนรู้ เพื่อท าให้

การเรียนรู้ภาษาท่ีสองง่ายขึน้  

ส าหรับข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคที่พบมากที่สุดคือการละค า (จ านวน 327 ครั้ง คิดเป็นร้อย

ละ 58.39) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการละหน่วยค าหลัก (Content 

morphemes) ประกอบไปด้วยการละค านามหลัก ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวเิศษณ์ การละประธาน การละกรรม

ตรง เป็นต้น และการละหน่วยค าท่ีมีความหมายตามหลักไวยากรณ์ (Grammatical morphemes) ได้แก่การละค าบุพ

บท to/ on/ in การละค าน าหน้านาม การละ –s ท่ีพหูหจน์  การละ –es ท่ีเป็นพหูหจน์ การละกริยาช่วย do/is/are การ

ละกริยาช่วย is/ am การละสัมพันธ์กริยา (copula) การละ –ing ในประโยคภาวะต่อเนื่อง (Progressive) การละ–ed 

หลังกริยาปกติในประโยคอดีตกาล การละการเปลี่ยนรูปกริยาปกตใินประโยคอดีตกาล การละกริยาส าหรับเอกพจน์

บุรุษท่ีสาม และการละ to หนา้ตัวบ่งช้ีรูปกลาง (Infinitive marker)  ซึ่งมสีาเหตุจากการท่ีผู้เขียนบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษ

มคีวามรู้เร่ืองค าศัพท์ไม่เพยีงพอ ข้อผิดพลาดนี้สามารถแก้ไขได้เมื่อผู้เขียนบทคัดยอ่ภาษาอังกฤษเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้น

หรือสามารถใช้กริยาท่าทางประกอบค าพูดเพื่อสื่อสาร ส่วนการละหน่วยค าท่ีมีความหมายตามหลักไวยากรณ์นั้น 

ผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษมักจะใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้  ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับการละค าดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

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 Sarakham Province, and to compare the 

amount of heavy metals: Lead (Pb) Cadmium (Cd) and Manganese (Mn) in soil of different depth.  
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ The purposes of this study were to analyze the 

number of heavy metals found in disposed garbage landfills of Chiang Yuen Municipality, Chiang Yuen district, 

Mahasarakham province, and to compare the number of heavy metals including Lead (Pb), Cadmium (Cd), and 

Manganese (Mn) with each different depth of soil.  
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จากประโยคนี้พบว่า ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการละหน่วยค าหลัก (Content morphemes) โดยเฉพาะ

ค านามท่ีบอกลักษณะเชิงปริมาณ ระหว่างการใช้  “the amount of” และ “the number of” โดยสังเกตการใช้ใน

ประโยคนี ้ต้องปรับเป็น “the number of” ซึ่งใชก้ับค านามนับได้ในรูปพหูพจน์ (plural noun)  

รองลงมาคือการเรียงล าดับค าผิด (จ านวน 170 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.36) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ ยังขาดการวางล าดับของค าหรือกลุ่มค าไม่ถูกต้องในประโยค ซึ่งส่งผลท าให้เกิดข้อผิดพลาดด้วยการ

สลับต าแหน่งบางคร้ัง มีสาเหตุมาจากการแปลประโยคแบบค าต่อค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาท่ีหนึ่ง            

ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียงล าดับค าผิดดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

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. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ  In addition, in some situations, the contractees’ 

liability should be also considered as the employers' liability. For instance, in terms of the US laws, contractors 

were all hired as agency representatives to work with. In this case, it was also insisted that the contractees’ 

own work was mostly found.  
จากประโยคนี้พบวา่ ยังขาดความเข้าใจในการใช้ชนิดของค า (parts of speech) และหน้าที่ของไวยากรณ์แต่ละ

ชนิด (grammar function) รวมทั้งการเรียงล าดับผิดในส่วนขยายประโยค (complement) และการเลือกใช้ค าศัพท์เชิง
วิชาการ โดยมีการปรับเปลี่ยนในการเรียงข้อความและค าศัพท์ในประโยคเหล่านี้  

ส่วนการใช้ค าผิดรูปแบบ  (จ านวน 58 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.36) เนื่องจากการใช้ค าผิดรูปแบบ 

(Misformation) เป็นลักษณะของข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้รูปแบบของหน่วยค าหรือ

โครงสร้างท่ีผิด โดยการเสริมรูปบางอยา่งในค าหรือประโยคผิด เช่น ใส่ –ed เพื่อบ่งชี้อดีตกาลในประโยค แต่เป็นการ

เตมิลักษณะบ่งช้ีท่ีผิดข้อผิดพลาดแบบการเพิ่มค า และการใชรู้ปแบบผิดน้ันมักจะเกดิจากการขาดความรู้ไม่ใชเ่กิดจาก

ความเหนื่อยล้าหรือเลินเล่อของผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อผิดพลาดจากการใช้กฎเกินการ 

เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการใช้กฎปกติท่ัวไป (Regular) ของภาษากับลักษณะบ่งชี้แบบผิดปกติ (Irregular) การใช้

รูปแบบครอบจักรวาล เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของกลุ่มค าเป็นตัวแทนของกลุ่มค าท้ังหมด 

และการสลับรูปแบบ เป็นรูปแบบข้อผิดพลาดท่ีเกิดหลังจากผู้เรียนมคีวามรู้ด้านค าศัพท์และไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้นแต่

ยังสลับรูปแบบในการใชค้ าเหลา่นั้นไมถู่กต้อง ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ค าผิดรูปแบบดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

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. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ คือ The purposes of this study, entitled “The Study of 

Social Reflection from Thai Novel So-called "Leum Slab Lai"  or “The Disparity” by Krisana Asoksin” aimed to 
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investigate the novels’ social reflections using the Spencer's Structural-Functional theory in relations to its 

economic, family, educational, religious, and social values, as well as social problems. 
จากประโยคนี้พบวา่ ขาดการใชรู้ปแบบของหน่วยค าหรือโครงสร้างท่ีผิด โดยการเสริมรูปบางอย่างในค าหรือ

ประโยคผิด เช่น ใส่ –ed กับค าว่า “aim” เพื่อบ่งชี้อดีตกาลในประโยค นอกจากนี้ยังขาดการเติมลักษณะบ่งชี้ท่ีผิด

ข้อผิดพลาดแบบการเพิ่มค า เช่นค าว่า “analysis” ควรปรับแก้โดยใช้ค าว่า “to analyze” และยังขาดการใช้ค าคุณศัพท์
ขยายค านาม เพื่อให้โครงสร้างเกิดโครงสร้างเหมือนกัน (Parallel structure)  

  และการเพิ่มค า (จ านวน 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.89) เนื่องจากผู้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษขาดความ

เข้าใจเกี่ยวกับภาษาซึ่งมีกฎไวยากรณ์และข้อยกเวน้มากมาย จึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดที่เกิดจากการเพิ่มค า โดยการใช้

ลักษณะบ่งชี้ซ้ าซ้อน (Double marking) เป็นข้อผิดพลาดท่ีมีลักษณะบ่งชี้ท่ีสื่อความหมายทางภาษาซ้ าซ้อนในกรณีท่ี

จะต้องใส่ลักษณะชี้เพียงคร้ังเดียว รวมท้ังการใช้กฎเกินการ (Regularization) เป็นกฎของภาษาท่ีเป็นสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้กับทุกลักษณะของภาษา แต่หลักไวยากรณ์บางอย่างต้องมีการยกเว้นในบางกรณี  การใช้กฎเกินการ

ภายใต้การเพิ่ม เป็นการเพิ่มลักษณะทางภาษาศาสตร์เข้าในกลุ่มค าท่ีได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนรูป และ

การเพิ่มค าอื่น ๆ (Simple addition) เป็นข้อผิดพลาดอื่นท่ีเกิดจากการเพิ่มค าท่ีไม่อยู่ในการใช้กฎเกินการหรือการใช้

ลักษณะบ่งช้ีซ้ าซ้อน ดั่งตัวอย่างข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเพิ่มค าดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 

The local plants were classified into 7 groups by usage; (1) edible (2) medicinal plant (3) natural dye 

and clothes (4) construction (5) ritual ceremonies plant (6) poisonous plant and (7) other beneficial plants. 
โดยปรับแก้ภาษาให้ถูกตอ้งตามหลักภาษาศาสตร์ คือ The local plants were all classified into seven major  

groups: ( 1)  Edible plants; (2)  Medicinal plants; (3)  Natural dyes and clothes; (4)  Construction; (5)  Ritual 

ceremony-used plants; (6) Poisonous plants, and (7) Other beneficial plants. 
จากประโยคนี้พบว่า มีข้อผิดพลาดอื่นท่ีเกิดจากการเพิ่มค าที่ไม่อยู่ในการใช้กฎเกินการ หรือการใช้ลักษณะ

บ่งช้ีซ้ าซ้อน เชน่ค าว่า  “by usage” นอกจากนี้ยังขาดการใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน (commas) ในการแบ่งค า ข้อความ 

หรือประโยค และยังขาดการใชต้ัวพยัญชนะพมิพใ์หญ่ในการเขียนขึ้นตน้ 

จากข้อผิดพลาดตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคท่ีพบ (Surface Strategy Taxonomy) ท่ีพบท้ังหมดนั้น ซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัยของ นงพงา ประกิ่ง (2557 : 14 - 33; อ้างอิงจาก Dulay and others , 1982) ได้วิเคราะห์

ข้อผิดพลาดท่ีมุ่งศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของประโยคว่าผู้เรียนภาษาอาจจะละค าส าคัญ เพิ่มค าท่ีไม่จ าเป็น สร้าง

รูปแบบค าผิด หรือเรียงล าดับค าผิด การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามโครงสร้างพื้นผิวของ

ประโยค เป็นการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดจากกระบวนการเรียนรู้และเขา้ใจภาษาที่สองของผู้เรียนอยา่งมหีลักการ อีกท้ัง

สอบคล้องกับ กรกนก รุณย์คติ (2556 : 74) ศึกษาวิจัยเร่ือง โครงสร้างและข้อผิดพลาดท่ัวไปในบทคัดย่อฉบับ

ภาษาอังกฤษ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบองค์ประกอบและข้อผิดพลาดด้านการใชไ้วยากรณ์

ภาษาอังกฤษในบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ

สาขาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ใช้การคัดเลือกบทคัดย่อแบบสุ่มคณะละ 5 

ฉบับ โดยแบ่งเป็นบทคัดย่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมใิช่สาขาภาษาอังกฤษจ านวน 15 ฉบับจาก 3 คณะ 

และสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ฉบับจาก 6 คณะ วเิคราะห์และค านวณหาความถี่ด้านองค์ประกอบของบทคัดย่อ

โดยใช้ 4 องค์ประกอบพื้นฐาน และข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในระดับประโยค และระดับคา ผลการวิจัยพบว่า 

บทคัดย่อ ร้อยละ 48.89 เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน ร้อยละ 40 เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐานและท่ีเหลือ
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เขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน บทคัดย่อสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน 

(53.33%) มากกว่าบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน (46.67%) และไม่มีบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 2 

องค์ประกอบพื้นฐาน ส่วนบทคัดยอ่สาขาวทิยาศาสตร์เขียนด้วย 4 องค์ประกอบพื้นฐาน (48.89%) มากกว่าบทคัดย่อ

ท่ีเขียนด้วย 3 องค์ประกอบพื้นฐาน (33.33%) แต่มีบทคัดย่อท่ีเขียนด้วย 2 องค์ประกอบพื้นฐาน (16.67%) ด้าน

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พบว่า มีข้อผิดพลาดระดับค ามากกว่าระดับประโยค และไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท้ังในภาพรวม ระดับประโยคและระดับค า ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นไปได้ท่ีเกิดจาก (1) การขาด

ความรู้เร่ืององค์ประกอบของบทคัดยอ่ (2) การขาดความเข้าใจในไวยากรณภ์าษาอังกฤษ  

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพของการเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ องค์ประกอบพื้นฐานและโครงสร้างท่ี

ต้องมีในบทคัดย่อท้ัง 4 องค์ประกอบนั่นคือ 1) เป้าหมายซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และปัญหาท่ีพบหรือสมมติฐานของ

งานวิจัย 2) วิธีการทดลอง 3) ผลการทดลอง และ 4) บทสรุป หรือการอภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ/การประยุกต์ใช ้     

และหากบทคัดย่อภาษาอังกฤษท่ีเขียนด้วยภาษาเฉพาะทางวิชาการ จะท าให้บทคัดยอ่มีความถูกต้องและท าให้ผู้อ่าน

สามารถเข้าใจบทคัดยอ่ได้งา่ยมากยิ่งขึน้  

2. ด้านขอ้ผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์ท่ีพบมากท่ีสุดคือโครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษ และข้อผิดพลาด

ตามโครงสร้างพื้นผิวประโยคภาษาอังกฤษท่ีพบมากท่ีสุดคือการละค า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลท าให้ประโยคใน

ภาษาอังกฤษไมส่มบูรณ์และอาจท าให้ความหมายของวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลสรุป บทสรุป และการอภปิราย

ผลในบทคัดย่อเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ถ้าผู้ เขียนมีความรู้ด้านโครงสร้างวลีและโครงสร้างพื้นผิวประโยค

ภาษาอังกฤษท่ีดจีะท าให้การเขียนบทคัดยอ่ได้อยา่งถูกต้องมากขึ้น 

3. ด้านการจัดงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ส าหรับผลงานท่ีตอ้งการเข้าร่วมน าเสนอ บทคัดยอ่ฉบับ

ภาษาอังกฤษท่ีเขียนโดยไม่ครบองค์ประกอบพื้นฐานหรือมีข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตาม

โครงสร้างพื้นผิวประโยคอาจท าให้ผู้อ่านไมส่ามารถเข้าใจหรอืตัดสนิใจได้ว่าควรเลอืกงานวจิัยดังกล่าวมาศึกษาหรอืไม่ 

หากมหาวิทยาลัยพะเยามีหน่วยงานหรือคณะกรรมการในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อฉบับ

ภาษาอังกฤษ ในอนาคตกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาต้องการท่ีจะจัดงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยในระดับ

นานาชาติความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญและอาจจะช่วยให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัย

ชาวต่างชาติตัดสนิใจเข้าร่วมการเสนอผลงานวจิัย และยังเป็นการยกระดับการเสนอผลงานทางวิชาการอกีด้วย 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

1. การท าวิจัยในอนาคตผลการวิจัยครั้งนี้วเิคราะห์บทคัดยอ่เพียง จ านวน 60 ฉบับ ซึ่งอาจจะไม่สามารถ

กล่าวอ้างเป็นข้อเท็จจริงของการเขียนบทคัดย่อได้ท้ังหมด หากแต่เป็นเพียงแนวทางในการวิเคราะห์และน าเสนอ

ความส าคัญและเหตุผลของการเขียนบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง แต่มีข้อจ ากัดทางด้านจ านวนตัวอย่าง

บทคัดยอ่ ซึ่งอาจจะท าให้ขอ้มูลท่ีได้ไม่มากเพยีงพอในท่ีจะสรุปได้ว่าเป็นปัญหา 

2. การท าวิจัยในคร้ังนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตามหลักภาษาศาสตร์และข้อผิดพลาดตาม

โครงสร้างพื้นผิวประโยคของภาษาอังกฤษ งานวิจัยในอนาคตควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเร่ืองของการเลือกใช้กาล 

(Tense) ให้มคีวามถูกตอ้งหรือเหมาะสมกับแต่องค์ประกอบของบทคัดยอ่ จะท าให้บทคัดยอ่ฉบับภาษาอังกฤษมคีวาม

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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วัจนกรรมถ้อยค าของตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง  “อเวนเจอรส์: เผด็จศึก” 

Analysis of Speech Acts of main character “Tony Stark” in Avenger: Endgame movie 
 

ศักดินา สุทธิพันธุ์1* และเพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต1 

Sakdina Suttipan1* and Phennapha Klaisingto1  
 

บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้วิเคราะห์ถ้อยค าของตัวละครหลัก “โทนี่ สตาร์ค”  ในภาพยนตร์เร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” 

ตามแนวคิดของวัจนกรรมของเซอร์ล (Searle, 1983) ท่ีจ าแนกการวิเคราะห์วัจนกรรม 5 ประเภท ได้แก่ การกล่าว

ยนืยัน การประกาศ การผูกมัด การสั่งให้ท าและการแสดงความรู้สึก ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผ่านการถอดอักษรท่ี

เป็นถ้อยค าของ “โทนี่ สตาร์ค” ท้ังหมดจ านวน 128 ถ้อยค า ผลการวเิคราะห์พบวา่ ตัวละคร “โทนี่ สตารค์” ใชว้ัจนกร

รมท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1.การกล่าวยืนยัน 2.การประกาศ 3.การผูกมัด 4.การสั่งให้ท า และ 5.การแสดง

ความรู้สึก เมื่อจ าแนกตามความถี่และอัตราส่วนร้อยละ  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของตัวละครและ

เนื้อเร่ืองของภาพยนตร์มีผลต่อการใช้วัจนกรรม 
 

ค าส าคัญ:  วัจนกรรม  ตัวละครหลัก  โทนี่ สตารค์ 
 

Abstract 
 This research analyzed utterance of main character “Tony Stark” in Avenger: Endgame according to the 

concept of speech act of Searle (Searle, 1983) which classifies the analytical speech act. Speed act is divided 

into 5 types include 1. Assertive 2. Declarative 3. Commissive 4. Directive and 5. Expressive. Data that use in 

analysis through paraphrasing of utterance of “Tony Stark” in total 128 utterance. The result found that “Tony 

Stark” used all 5 types of speech act include 1. Assertive 2. Declarative 3. Commissive 4. Directive and 5. 

Expressive. When classified by frequency and percentage ratio, the result shows that the characteristics of the 

characters and the story of the movie influence the use of the speech act. 
 

Keywords:  Speech act, Main character, Tony Stark 

                                           
1 สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 English Department, School of Liberal Arts. University of Phayao, Phayao Province 56000 

* Corresponding author e-mail: offy49@gmail.com 



2890 

 

-Proceeding- 

บทน า 
 เป็นท่ีทราบกันดีว่า ภาษาถือเป็นหน้าท่ีทางสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อถ่ายทอดการ

กระท า รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกในขณะท่ีพูด ดั่ งท่ีแนวคิดทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ถ้อยค าเกิดขึ้น

นอกจากจะใช้ถ่ายทอดเหตุการณ์แล้ว ยังสามารถสื่อถึงการกระท าได้ เช่น การขอโทษ การขอร้อง รวมถึงการแสดง

ความรู้สึกต่าง ๆ ดั่งท่ี Yule (1996) ได้กล่าวถึงหน้าท่ีของถ้อยค าวา่ นอกจากความหมายท่ีผูกกับถ้อยค าไม่ว่าจะเป็น

ระดับค า วลี หรือประโยค ยังสามารถแสดงการกระท าได้ เพราะเป้าหมายของผู้ใช้ภาษาเพื่อสื่อเจตนาว่าตนเอง

ตอ้งการอะไร หรอืต้องการให้ผู้ฟังท าอะไร แนวคิดน้ีเรียกว่า วัจนกรรม (speech act)  

 งานวจิัยท่ีศึกษาวัจนกรรมท่ีผ่านมามีเป็นจ านวนมาก ในงานวิจัยนี้ได้ศกึษาขอบเขตของการวิเคราะห์วัจนกร

รมท่ีปรากฏในภาพยนตร์ พบว่ามีการวิเคราะห์วัจนกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น การวิเคราะห์วัจนกรรมในบทสนทนา

ของเดสมอนในภาพยนตร์เร่ือง “HACKSAW RIDGE” (Kiuk & Ghozali, 2018) การวิเคราะห์วัจนกรรมในตัวละครหลัก

ในภาพยนตร์เร่ืองอวตาร (Sitannang & Nat Sir, 2017) การวิเคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูนเร่ืองโดเรมอน (TIRA NUR 

FITRIA, 2015) เป็นต้น การวิเคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูน Frozen (Sukasih Ratna Widayanti และ Kustinah Kustinah, 

2018) การวเิคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูนเร่ืองราพันเซล (Dilla Ramayanti และ Leni Marlina, 2018)  

 จากงานวจิัยท่ีกล่าวถึง ถึงแม้วา่จะใช้แนวคิดวัจนกรรมท่ีเหมอืนกันแต่การศกึษาในงานวจิัยแตล่ะงานมคีวาม

ตา่งกันด้านกรอบการวิเคราะห์ท่ีต่างกัน เช่น กลุ่มงานวจิัยท่ีศกึษาเฉพาะตัวละครหลัก พบวา่ ตัวละครหลักแต่ละเร่ือง

ใช้วัจนกรรมท่ีต่างกันมีปัจจัยจากลักษณะของตัวละครในเร่ือง และเนื้อหาของภาพยนตร์ จากผลการวิเคราะห์

บางส่วนพบวา่ ถ้าเป็นภาพยนตร์ด้านสงครามพบวัจนกรรมค าสั่งมากท่ีสุด ในขณะท่ีภาพยนตร์แล้วจินตนาการพบวัน

จกรรมการบอกกล่าวมากท่ีสุด นอกจากนี้ผลการวิจัยบางส่วนพบว่า งานวิจัยท่ีวิเคราะห์นิทานหรือการ์ตูนไม่พบวัจ

นกรรมประกาศ เป็นต้น   

ส าหรับเร่ืองย่อของภาพยนตร์เร่ือง อเวนเจอร์ส : เผด็จศึก เป็นภาพยนตร์ภาคต่อเร่ือง ” หลังจากพ่ายแพ้

ให้กับมหันตภัยร้าย ธานอส เหลา่ทมี อเวนเจอร์สท่ีน าทมีโดยกัปตันอเมริกา สตฟีโรเจอร์ และไอรอนแมน โทนี่ สตารค์

ได้พบกับความสิ้นหวัง แต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ท่ีถาโถมเข้ามา เหล่าอเวนเจอร์สจึงได้รวมตัวกันอีกคร้ัง

เพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ในการท่ีจะย้อนอดีตไปรวบรวมหินอินฟินิตี้ สโตนเพื่อท่ีจะน าพวกพ้องท่ีหาย

สาบสูญไปกลับมา แต่ในขณะท่ีรวบรวมหินอินฟินิตี้ สโตนอยู่นั้น เหล่าทีมอเวนเจอร์สต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ 

มากมาย แต่สุดท้ายก็รวบรวมได้ส าเร็จและกลับสู่ยุคปัจจุบันท่ีพวกเขาอยู่ แต่ก็เกิดเร่ืองท่ีไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมหันตภัย

ร้าน ธานอส ในอดตีหลุดเข้ามายังยุคปัจจุบัน จึงท าให้เกิดการต่อสูร้ะหว่างทีมเหลา่อเวนเจอร์สกับกองทัพของธานอส 

ศกึสุดท้ายน้ีฝั่งทีมอเวนเจอร์สเป็นพ่ายชนะ แตก่็ต้องพบกับความสูญเสียครัง้ยิ่งใหญ่ไปเชน่เดียวกัน 

 โทนี่ สตารค์เป็นหน่ึงในตัวละครหลักในหนังเร่ือง อเวนเจอร์ส : เผด็จศกึ และยังได้รับการจัดอันดับในเว็บไซน์

ตา่งประเทศวา่เป็นนักแสดงในหนัง Avengers ท่ีดีท่ีสุดอันดับท่ี1 อ้างองิจากเว็บไซต์ www.cbr.com/avengers-actors-

ranked/ ผู้จัดท าจึงน าค าพูดของตัวละครนี้มาวิเคราะห์วัจนกรรม โดยเลือกตัวละครนี้เพราะชื่อเสียงและความส าเร็จ

ของตัวละครจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ท่ีชื่นชอบ โทนี่ สตาร์คและหนังในเครือ Marvel Studio ให้มาสนใจใน

งานวิจัยการวิเคราะห์วัจนกรรม ในทางภาษาศาสตร์เพื่อให้ผู้อา่นได้ศึกษาถ้อยค า ค าพูด ที่ตัวละครแสดงออกมาจาก

ในหนังผ่านการวเิคราะห์วัจนกรรม  

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวัจนกรรมของตัวละครหลัก “Tony Stake”  จากภาพยนตร์เร่ือง  “อเวนเจอร์ส: 

เผด็จศึก” เนื่องจากภาพยนตร์เร่ืองนี้เป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ ลักษณะตัวละคร โทนี่ สตาร์ค คือ อัจฉริยะ 

มหาเศรษฐี นักรัก และคนใจบุญ คือนิยามท่ีเขาพูดถึงตัวเองไว้ใน The Avengers ก่อนท่ีความหยิ่งยโสของเขาจะค่อยๆ
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ถูกละลายลงไปจากบทเรียนท่ีได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนๆและการเสียสละตัวเองตั้งแต่การยอมพาตัวเอง

ออกไปนอกอวกาศพร้อมกับจรวดนวิเคลียร์ท่ีท าลายนวิยอร์กได้ท้ังเมอืง การข้ามผ่านความกลัว และความแค้นเคืองท่ี

กัปตันอเมริกาออกตัวปกป้องคนท่ีฆ่าพ่อแม่ของเขา แล้วยอมกลับมาสู้ศึกนี้อีกคร้ังท้ังท่ีตัวเขาเองก็มีชวีิตครอบครัวท่ี

พร้อมสมบูรณ์แล้ว งานวิจัยนี้เป็นการน าความรู้ ทฤษฎใีนห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการวเิคราะห์ภาษาตามแนววัจน

ปฏิบัติศาสตร์ งานวจิัยนี้มีวัตถประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทของวัจนกรรมท่ีปรากฏในถ้อยค าของ โทนี่ สตาร์ค เพื่อ

ท าความเขา้ใจกับความหมายท่ีสื่อและเจตนาของการสื่อสารของตัวละครดังกล่าว 
 

วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือการจ าแนก

ความถี่และอัตราส่วนประเภทของวัจนกรรมท่ีปรากฏในถ้อยค าของตัวละคร โทนี่ สตาร์ค จากภาพยนตร์เร่ือง “อเวน

เจอร์ส: เผด็จศกึ”  การวจิัยเชิงคุณภาพเป็นการอภปิรายรูปแบบวัจนกรรมแต่ละประเภทวา่มรูีปภาษาแบบใดบ้างและ

สะทอ้นให้เห็นเจตนาอะไรบ้าง 

 ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยเก็บข้อมูลจากบทสนทนาของตัวละคร โทนี่ สตาร์ค ในภาพยนตร์เร่ือง “อเวนเจอร์ส: 

เผด็จศกึ”  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบถ้อยค าทั้งหมดจ านวน 128 ถ้อยค า การจัดกลุ่มการวิเคราะห์วัจนกรรมโดย

จ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง เพื่อพิจารณาว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาต่างกันรูปภาษาท่ี

ปรากฏในแต่ละวัจนกรรมจะต่างกันหรือไม่ แนวคิดของการวิเคราะห์วัจนกรรมในงานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดของ 

Searle(1975) ท่ีจ าแนกประเภทของวัจนกรรมไว ้5 ประเภทได้แก่ วัจนกรรมการกล่าวยนืยัน วัจนกรรมการสั่ง วัจนกร

รมผูกมัด วัจนกรรมแสดงความรู้สกึ และวัจนกรรมประกาศ    
 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะวัจนกรรมถ้อยค าของตัวละครหลักในภาพยนตร์เร่ือง   “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” ผู้วิจัยมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทของวัจนกรรมของตัวละครโทนี่ สตารค์ พบถ้อยค าจ านวน 128 ถ้อยค า ซึ่งผู้วิจัยใช้

การวิเคราะห์วัจนกรรมของ Searle ท้ัง 5 ประเภท ได้แก่ การกล่าวยืนยัน(assertive) การประกาศ(declarative) การ

ผูกมัด(commissive) การสั่งให้ท า(directive)และการแสดงความรู้สึก(expessive) (Searle, 1983) โดยเสนอผลการวิจัย

ในรูปแบบของตารางจ านวนถ้อยค าของโทนี่ สตาร์คในแต่ละชนิดของวัจนกรรมและยกตัวอย่างของการวิเคราะห์

ถ้อยค าในแต่ละประเภทของวัจนกรรม นอกจากนี้เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ใช้ตัดสินว่าถ้อยค าไหนอยู่ชนิดวัจนกรรมอะไร 

ผู้วิจัยวิเคราะหืตามบริบท การแสดงของตัวละคร เช่น สีหน้า ท่าทาง และค าพูดของตัวละครในหนังเร่ือง “อเวน

เจอร์ส: เผด็จศึก”  ผลการวเิคราะห์จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

1. วัจนกรรมที่ปรากฏในถ้อยค าของตัวละครโทนี่ สตาร์ค  

จากการวิเคราะห์ถ้อยค าของตัวละครโทนี่ สตาร์ค พบถ้อยค าท้ังหมด 128 ถ้อยค า สามารถจ าแนกวัจนกร

รมได้ท้ังหมด 5 ประเภท ได้แก่ การกล่าวยืนยัน(assertive) การประกาศ(declarative) การผูกมัด(commissive) การสั่ง

ให้ท า(directive)และการแสดงความรู้สึก(expensive) (Searle, 1983) ความถี่ท่ีปรากฏและอัตราส่วนร้อยละ แสดงดัง

ตารางต่อไปนี้ 



2892 

 

-Proceeding- 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนของถ้อยค าท่ีมีในแต่ละชนดิวัจนกรรม 

ชนิดของวัจนกรรม ความถี ่ ร้อยละ 

แสดงความรู้สกึ 61 47.65 

การสั่งให้ท า 36 28.12 

การกล่าวยืนยัน 26 20.3 

การประกาศ 4 3.12 

การผูกมัด 1 0.78 

รวมท้ังสิ้น 128 100 

 

 จากตารางข้างต้นแสดงถึงความถี่ท่ีปรากฏและอัตราส่วนร้อยละในวัจนกรรมแต่ละประเภทของถ้อยค าของ

โทนี่ สตาร์คในหนังเร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” ผลแสดงให้เห็นว่าถ้อยค าในหนังแสดงถึงวัจกรรมใดมากท่ีสุด คือ 

วัจนกรรมแสดงความรู้สึก มากถึง 47.65% รองลงมา ได้แก่ การสั่งให้ท า 28.12% การกล่าวยืนยัน 20.3% การ

ประกาศ 3.12% และสุดท้ายคอื การผูกมัด 0.78%  
 

2. ตัวอย่างการวิเคราะห์ถ้อยค าของโทนี่ สตาร์คในแต่ละประเภทของวัจนกรรม 

2.1 วัจนกรรมยืนยัน (assertive) หมายถงึ ถ้อยค าท่ีเนน้ให้เห็นว่าผู้พูดเชื่อในความเป็นจริงเกี่ยวกับ 

สิ่งต่าง ๆ และความเป็นไปท่ีเกิดขขึ้นรอบ ๆ ตัว ดังนั้นจึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวด้วยเห็นว่าผู้ฟังยังไม่ทราบ

หรือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น การพูด การกล่าว การยืนยัน การสรุป การรายงาน เป็นต้น นอกจากนี้วัจ

นกรรมในกลุ่มนี้ยังสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้พูดได้เช่นกัน อาทิเช่น การพูดโอ้อวด ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง แต่สร้างวามพึง

พอใจในความส าเร็จหรอืความสามารถให้กับตัวผู้พูดเอง (Searle, 1979) ตัวอยา่งวัจนกรรมกล่าวยืนยัน  
 

(1) “We’re now one a-piece.”  “We’re tied up.” 

  

ในถ้อยค าท่ี(1)เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับ เนบิวล่า มนุษย์ต่างดาวนอกโลก สถานะของท้ัง

สองคือเพื่อนท่ีร่วมสู้ศึกกันมาและมีชะตาเดียวกันคือลอยเควง้คว้างอยู่ในอวกาศ ท้ังคู่ได้หาเกมเล่นฆ่าเวลากัน เกมท่ี

ท้ังสองเล่นนัน้คล้ายๆกับเกมฟุตบอล ใครท่ีดดีวัตถุทรงสามเหลี่ยมเข้าประตูมอืท่ีท้ังคูส่ร้างขึน้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ และสิ่ง

ท่ีท าให้โทนี่ สตาร์คพูดถ้อยค านี้ขึ้นมาเพราะ เนบิวล่าเป็นมนุษย์ตา่งดาว ที่ไมรู้่กฎ กติกาในการเล่นเมฟุตบอลมาก่อน 

โทนี่ สตาร์คจึงพูดถ้อยค านีข้ึน้มาเพื่อบอกให้เนบิวล่าทราบว่าถ้าคะแนนประตูเท่ากันจะตัดสินวา่เป็นการเสมอ 
 

  (2)“No. You accidentally survived.” “It’s billion-to-one cosmic fluke.” 

“And now you wanna pull a…” “What do you call it?” 
 

ในถ้อยค าท่ี (2) ยกมานี้เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับ สก็อตต์ แลงก์ ผู้ท่ีมีความคิดท่ีอยากจะ

ย้อนเวลาไปเอาหินอินฟินิตี้ สโตนกลับมาช่วยผู้คนบนโลกในยุคปัจจุบัน สก็อตต์ แลงก์ พูดกับโทนี่  สตาร์คว่าเขา

สามารถพาทุกคนย้อนไปยังอดีตได้เพราะเขาเคยติดเข้าไปอยู่ในห้วงเวลามิติควอนตั้มมาแล้ว แต่โทนี่ สตาร์คไม่เชื่อ

อย่างนัน้ เขาเชื่อว่าเหตุการณ์ของสก็อตต์ แลงก์เป็นแคค่วามโชคดี มโีอกาสแค่หน่ึงในลา้นของจักรวาลที่จะรอดแบบส

ก็อตต์ แลงก ์ 
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2.2 วัจนกรรมประกาศ(declarative) เป็นกลุ่มถ้อยค าที่ผู้พูดประกาศเพื่อกระท าการบางสิ่งบางอย่าง  

อันมีผลท าให้สภาพสิ่งของ บุคคล หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  เป็นกลุ่มวัจนกรรมท่ีแสดงให้เห็น

เจตนารมณ์ของผู้พูดอย่างชัดเจน และมักใช้ในบริบทท่ีเป็นทางการสูง ตัวอย่างเช่น การแต่งตั้ง การเสนอชื่อ  การไล่

ออกจากงาน การตัดสนิจ าคุก เป็นต้น (Searle, 1979) ตัวอยา่งวัจนกรรมประกาศมีดังน้ี  
 

  (3) “There’s another way. To retake the Tesseract and acquire new particles.” 

“We’ll stroll down memory lane” “Military installation, Garden State.” 

“They were there at a… I’ve a vaguely exact idea.” 

“I know foe a fact they were there…” “And I know how I know” 
 

ในถ้อยค าที่ (3) เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับ สตีฟ โรเจอร์สว่าเราสามารถแก้ไข้ข้อผิดพลาด

ได้โดยการใช้น้ ายาท่ีช่วยให้ย้อนอดีตท่ีเหลืออยู่เพียงคนละหนึ่งขวด เอาไว้กลับไปยังยุคปัจจุบัน ใช้เพื่อย้อนเวลาไปใน

อดีตท่ีนานกว่านี้เพื่อไปขโมยอินฟินิตี้ สโตนจากชั้นใต้ดินของฐานทัพสหรัฐในขณะนั้น พร้อมท้ังไปเอาน้ ายาท่ีช่วยให้

กลับมายังยุคปัจจุบัน โทนี่ สตาร์คจึงได้เอ่ยถ้อยค านี้ขึ้นมาและผลจากการพูดถ้อยค านี้ จึงได้ท าให้สตีฟ โรเจอร์ 

ตัดสินใจร่วมมือกับโทนี่ สตาร์คในการย้อนอดีตไปเอาอินฟินิตี้ สโตนอีกคร้ังหนึ่ง และท าให้เหตุการณ์ท่ีดูเหมือนว่าจะ

วกิฤตกลับมามหีวังอีกคร้ัง ในท้ายท่ีสุดท้ังคูก่็ท าภารกิจส าเร็จ 
 

  (4) “Yeah… I don’t much care.” 
  

ในถ้อยค าท่ี(4)เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับ สตีฟ โรเจอร์ส กับ ธอร์ ว่าเขารู้ว่าธานอสล่อให้

พวกเขาออกไปหา แต่โทนี่ สตาร์คไมส่นใจ ถ้อยค าที่ยกมาข้างต้นนีเ้กิดหลังจากท่ี ธอร์ถามโทนี่ สตารค์ ว่า”พวกนายรู้

ใช่ไหมว่ามันเป็นกับดัก” เมื่อโทนี่ สตาร์คพูดถ้อยค านี้ขึ้นมาจึงส่งผลให้เกิดการต่อสู่ระหว่างฝั่งธานอส และโทนี่ 

สตาร์ค สตฟี โรเจอร์ส และ ธอร์ 

2.3  วจันกรรมผูกมัด(commissive) หมายถึง เป็นถ้อยค าท่ีผู้พูดมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกร า

ท าการบางอย่างเพื่อผู้ฟังในอนาคต ตัวอย่างเชน่ การสัญญา การสาบาน การเสนอตัว การปลอบโยน การแสดงความ

ตัง้ใจ การขู่ เป็นต้น (Searle, 1979) ตัวอยา่งวัจนกรรมผูกมัด 
 

  (5) “I’ll dream about you” “Because it’s always you” 
 

 ในถ้อยค าท่ี(5)เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดเพื่อบันทึกภาพโฮโลแกรมและสียงในหน้ากาก Iron 

man ของเขา เพื่อหวังให้คนรักของเขาได้เห็นมันก่อนท่ีเขาจะตายอยุ่ในอวกาศเนื่องจากจากอดข้าว อดน้ า และถ้อยค า

นี้ โทนี่ สตาร์คบอกว่าเขาจะฝันถึงคุณ หรือคนรัก ซึ่งเป็นถ้อยค าท่ีผูกมัดตัวผู้พูด  ว่าผู้พูดต้องฝันถึงคนรักของเขา

เท่านัน้ 

2.4  วัจนกรรมสั่งให้ท า (directive) แสดงถึงความพยายามของผู้พูดท่ีต้องการให้ผู้ฟังกระท า

บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของผู้พูด แต่มีน้ าหนักของถ้อยค าต่างกันขึ้นกับสถานภาพทางสังคมและความสัมพันธ์

ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น การออกค าสั่ง การขอร้อง การเสนอแนะ การแนะน า เป็นต้น (Searle, 1979) 

ตัวอยา่งวัจนกรรมสั่งให้ท า 
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(6)“You don’t to do that, because you’re just holding the position” 
 

ในถ้อยค าท่ี()เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับเนบิวล่า ในขณะท่ีท้ังคู่ก าลังเกมกันอยู่บนยาน

อวกาศท่ีก าลังลอยเคว้งอยู่ในอวกาศ เกมท่ีพวกเขาเล่นลักษณะคล้ายกับเกมฟุตบอลท่ีจะต้องมีคนเตะและคนท่ีเป็น

ประตู แต่เนบิวล่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องท าอย่างไร โทนี่ สตาร์คจึงต้องแนะน าวิธีการเล่น จึงได้พูดถ้อยค าท่ียกตัวอย่างมา

ข้างตน้ 
 

(7) “If you find this recording, don’t post it on social media.” 

    “It’s gonna be a real tear-jerker.” 
 

ในถ้อยค าท่ียกมานีเ้ป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตารค์ก าลังพูดกับหนา้กาก Iron man ของเขาเพ่ือบันทึกภาพหวัง

วา่คนรักของเขาจะเห็นสิ่งท่ีโทนี่ สตารค์บันทึกไว ้แตถ่้อยค าที่โทนี่ สตารค์กล่าวออกมาเป็นการขอร้องวา่ถ้าคนรักของ

เขาเจอวีดโีอทีเขาบันทึกไว้ในหน้ากาก อย่าเอาไปโพสลงโซเชียลเพราะจะท าให้ทุกคนเศร้าเสียใจ 

2.5  วัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressive) เป็นกลุ่มถ้อยค าท่ีบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกและ

ทัศนคติของผู้พูดท่ีมีต่อผู้ฟังหรือสิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่รอบข้างเท่านั้น ผู้พูดไม่มคีวามประสงค์จะให้ผู้ฟังกระท าสิ่งใด หรือให้

ผู้ฟังทราบถึงข้อมูลส าคัญแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น การทักทาย การต้อนรับ การขอโทษ การขอบคุณ การเตือน เป็น

ตน้ (Searle, 1979) ตัวอยา่งวัจนกรรมแสดงความรู้สกึ 
 

(8) “Couldn’t stop him.” 
 

ในถ้อยค าที่ยกมานี้เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับสตฟี โรเจอร์ส หลังจากท่ีเขาถูกช่วยชีวติจาก

การลอยเคว้งอยูบ่นอวกาศ โทนี่ สตาร์คได้พูดถ้อยค านี้เพื่อแสดงความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองท่ีไม่สามารถหยุดธานอส

ไวไ้ด้ จึงเป็นเหตุท่ีท าให้คนกว่าคร่ึงจักวาลตอ้งสลายไป 
 

(9) “I need to shave.” 

“And I believe I remember telling, why that otherwise, that what we needed, was a suit of armor 

around the word.” 

“Remember that.” 

“Whether it impacted our precious freedoms, or not.” 

“That’s what we needed.” 
 

ในถ้อยค าท่ียกมานี้เป็นถ้อยค าท่ีโทนี่ สตาร์คก าลังพูดกับสตีฟ โรเจอร์ส ด้วยความรู้สึกเคืองท่ีสตีฟ โร

เจอร์สไม่สนับสนุนความคิดของเขาเมื่อก่อนท่ีโลกต้องมีหุ่นรบหุ้มเกราะคอยปกป้องผู้คนในโลก  แต่สตีฟ โรเจอร์สไม่

เห็นด้วยในตอนนั้น และตอนนี้สตีฟ โรเจอร์สต้องการให้โทนี่ สตาร์คช่วยร่วมมือกับเขา โทนี่ สตาร์คจึงพูดถ้อยค า

เหลา่นีข้ึน้มา 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการวิเคราะห์วัจนกรรมถ้อยค าของตัวละครหลักในภาพยนตร์เร่ือง  “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” แสดงให้

เห็นว่าโทนี่ สตาร์ค ได้พูดถ้อยค าที่แสดงถึงวัจนกรรรมท้ังสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ 1.การกล่าวยืนยัน 2.การประกาศ 3.การ

ผูกมัด 4.การสั่งให้ท า 5.การแสดงความรู้สึก และเมื่อวิเคราะห์ว่าโทนี่  สตาร์คใช้วัจนกรรมใดมากท่ีสุด จะสามารถ

เ รี ย ง ล า ดั บ 

จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1.การแสดงความรู้สึก 2.การสั่งให้ท า    3.การกล่าวยืนยัน 4.การประกาศ และ 5.การผูกมัด  

ผลการจ าแนกความถี่พบว่า ตัวละครหลัก โทนี่ สตาร์คเร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” พบวัจนกรรมแสดงความรู้สึกมาก

ท่ีสุดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 47.65 จากการสังเกตข้อมูลพบการแสดงความรู้สึก อารมรณ์ด้านลบมากกว่าอารมณ์  

ด้านบวก จากข้อมูลพบวา่โทนี่ สตาร์คแสดงอารมณ์โกรธ ผิดหวังกับเพื่อนร่วมทีม ส่วนอารมรณ์ด้านบวกมักจะปรากฏใน 

การสนทนากับภรรยาและลูกเช่น การแสดงความรู้สึกห่วงใย วัจนกรรมท่ีปรากฏในอันดับท่ี 2 ในถ้อยค าของโทนี่ สตาร์ค

คือวัจนกรรมการสั่งให้ท า ปรากฏในอัตราส่วนร้อยละ 28.12 จากการสังเกตข้อมูลพบท้ังวัจนกรรมแนะน า วัจนกรรม

ขอร้อง และวัจนกรรมสั่ง จากข้อมูลท่ีปรากฏ โทนี่ สตาร์คใช้วัจนกรรมแนะน า ขอร้อง สั่งกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ในเนื้อเร่ืองวัจนกรรมท่ีปรากฏในอันดับท่ี 3 ในถ้อยค าของโทนี่ สตาร์คคือวัจนกรรมการกล่าวยืนยัน ปรากฏ

ในอัตราส่วนร้อยละ 20.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบวา่โทนี่ สตาร์ค จะใชว้ัจนกรรมการบอกกล่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลตา่ง ๆ 

ท่ีผู้ร่วมสนทนาไม่ทราบ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมสนทนา ส าหรับวัจนกรรมการประกาศปรากฏในอัตราส่วนร้อยละ 

3.12 วัจนกรรมประกาศพบว่าโทนี่ สตาร์คจะใช้วัจนกรรมประเภทนี้เพื่อกล่าวถ้อยกับผู้ฟังและส่งผลให้เหตุการณ์ต่าง ๆ 

เปลี่ยนแปลง กับวัจนกรรมการผูกมัดปรากฏในอัตราส่วนร้อยละ 0.78 จากข้อมูลพบว่า วัจนกรรมผูกมัด เป็นวัจนกรรม

สัญญากับผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น “I’ll dream about you” “Because it’s always you” โทนี่ สตาร์คได้บันทึกถ้อยค านี้ก่อนท่ีเขา

จะตายและหวังว่าคนรักของเขาจะเจอสิ่งท่ีเขาบันทึกนี้สักวัน โดยเป็นถ้อยค าท่ีมัดตัวโทนี่ สตาร์ควา่ถ้าเขาตายไปเขาจะฝัน

ถึงคนรักของเขาคนเดียว   

 จากผลการวิเคราะห์วัจนกรรมในถ้อยค าของโทนี่ สตาร์ค ในภาพยนตร์เร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” แสดงให้

เห็นถึงการใช้ภาษาที่แปรไปตามบริบทและสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาวัจนกรรมในภาพยนตร์หลาย ๆ 

เร่ืองท่ีพยายามชี้ให้เห็นรูปแบบของวัจนกรรมท่ีปรากฏในภาพยนตร์แต่ละเร่ืองท่ีมีความถี่ของการปรากฏวัจนกรรมท่ี

ต่างกัน เช่น Kiuk & Ghozali (2018) วิเคราะห์วัจนกรรมในบทสนทนาของเดสมอนในภาพยนตร์เร่ือง “HACKSAW RIDGE” 

พบวัจนกรรมการสั่งมากท่ีสุดเพราะเนื้อหาของเร่ืองเกี่ยวกับสงคราม Sitannang & Nat Sir (2017) วิเคราะห์วัจนกรรมใน

ตัวละครหลักในภาพยนตร์เร่ืองอวตารพบวัจนกรรมการบอกกล่าวมากท่ีสุดเพราะเนื้อเร่ืองส่วนใหญ่เป็นการเล่าเร่ืองราว  

TIRA NUR FITRIA (2015) วิเคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูนเร่ืองโดเรมอนเป็นการวิเคราะห์วัจนกรรมของตัวละครท้ังหมด 

เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ Sukasih Ratna Widayanti และ Kustinah Kustinah, (2018) ท่ีวิเคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูน 

Frozen และ Dilla Ramayanti & Leni Marlina (2018) ท่ีวิเคราะห์วัจนกรรมในการ์ตูนเร่ืองราพันเซล ผลการวิเคราะห์วัจ

นกรรมเป็นในทิศทางเดียวกันคือ พบวัจนกรรมการบอกกล่าวมากที่สุดและไม่พบวัจนกรรมการประกาศ  การศึกษาวัจ

นกรรมในตัวละครหลัก โทนี่ สตาร์ค ในภาพยนตร์เร่ือง “อเวนเจอร์ส: เผด็จศึก” จึงเป็นอีกกรณีศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึง

บริบทการใชภ้าษาท่ีต่างกัน  
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