การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
ISBN 978-974-474-086-1
Glocalization of Research and Innovation

1

2

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

คำำ�นำำ�
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำ�หนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ :
การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation)            
ณ โรงแรม  ทวินโลตัส อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบ Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศ  
และมีกิจกรรมการนำ�เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำ�นวน 82 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ จำ�นวน 68
ผลงาน รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยทักษิณ จำ�นวน 13 บูธ
คณะผูด้ �ำ เนินการจัดประชุมวิชาการ ใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงานเจ้าภาพร่วมทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน
และอำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้นำ�เสนอผลงานวิจัย ตลอดจนคณะทำ�งานจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วม
สำ�คัญในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ให้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                                          สิงหาคม 2565
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สารจากอธิิการบดีี
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และส่งผลกระทบในวงกว้าง การวิจยั และนวัตกรรมจึงมีความสำ�คัญยิง่ ต่อการสร้างองค์ความรู้ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมของสังคมสามารถให้ปอ้ งกันปรับตัวในทิศทางทีต่ อบสนองต่อภาวะวิกฤต หรือการแสดงออก
ถึงศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ทีช่ ว่ ยปลอบประโลมจิตใจ การสร้างกำ�ลังใจทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความหวัง
พลัง ความรู้สึกเห็นคุณค่าของความร่วมมือทุกส่วนในการฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนี้สถาบันการศึกษา จึงเป็นพลังทางสังคมและกลไก
ที่สำ�คัญยิ่งด้านการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมทางสังคมในครั้งนี้    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 -2570 และแผนยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 (TSU-Social Innovation
Movement; TSU SIM Movement) ที่ได้เชื่อมโยงกับนโยบายและการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ภายใต้
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม(อว.) จึงกำ�หนดกรอบแนวคิดแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2564-2568 เพื่อขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” จากการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ทักษิณ CONCEPT: TSU - SIM (TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกโดยให้ความสำ�คัญกับ (1) การพัฒนากำ�ลังคนยกระดับสถาบันความรูแ้ ละระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมยกระดับ   การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
และ (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ� เพื่อให้ความสำ�คัญของ
การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการแสวงหา องค์ความรู้จากการวิจัยใน
แต่ละศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาการ ให้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มุง่ ให้ตอบสนองอย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลีย่ นแปลง ความท้าทายต่าง ๆ ทีเ้ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต
สำ�หรับการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ
: การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น (Glocalization of Research and Innovation) เป็น
จุดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันอุดมศึกษา องค์กร และเครือข่าย
ในระบบวิจัยทั่วประเทศ ที่จะนำ�เสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์อันเป็นประโยชน์เชิง
วิชาการ เชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและถือเป็นพลังสร้างสรรค์สำ�คัญ
สำ�หรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้และพลังปัญญาเพื่อประโยชน์สู่มาตรฐานระดับสากลบนฐานท้องถิ่น  
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มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) ที่ร่วมเป็นหน่วยงานร่วมจัด และขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้นำ�เสนอผลงาน
วิจยั คณะกรรมการดำ�เนินการจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทัง้ บุคลากรสังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนา
และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมและอำ�นวยความสะดวก
ในการจัดประชุมวิชาการในครัง้ นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การจัดประชุมฯ ในครัง้ นี้ จะสัมฤทธิต์ ามความ
มุ่งหมายทุกประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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การนำำ�เสนอผลงานวิิจััยแบบบรรยาย ORAL PRESENTATION

Session ผลงานสร้้างสรรค์์
O1 การแสดงเดี่ยวขับร้องสมัยนิยม โดยนางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต
บรรณสรณ์ นวลมุสิต
O2 หนมบอกของหรอยสงขลา : การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พน้ื บ้านภาคใต้เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ย่านเมืองเก่าสงขลา
ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน

Session วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพและเกษตรศาสตร์์
O3 โครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่
วรวุฒิ งามพิบูลเวท
O4 การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบไบโอรีแอคเตอร์
อมรรัตน์ ยาสมุทร
O5 การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำ�หรับการตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ศุภิสรา หนูในน้ำ�
O6 ผลของการจัดการสวนต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตา
ที่ปลูกร่วมยางพารา
เอมฤดี มณีรัตน์
O7 การศึกษาอัตราการใช้น้ำ�ของทุเรียนหมอนทองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยด้วยเซนเซอร์เซปโฟล
เจษฎา โสภารัตน์
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Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช		
O8 การศึกษาสมบัติของน้ำ�ยาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ประภาพร บุญมี
89
O9 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดเพคตินจากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้
ณัฏฐวี ธาราพิทักษ์วงศ์
97
O10 การเตรียมสารเคลือบผิวจากน้ำ�ยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกาจากยางธรรมชาติโดย
ผ่านกระบวนการโซลเจล
อนุธิดา สุวรรณ
105
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O11 ผลของชนิดตัวดูดซับ เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ต่อการกำ�จัดสีย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ�
ณัฐภูมิ เหนียดบุตร
O12 การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในพืชกระท่อมต่อการยับยั้งการทำ�งาน ของโรคอัลไซเมอร์
และโรคเบาหวาน ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง
นุชจรี บัณฑิตชน
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Session ฟิสิกส์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์ 		
O13 การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการขึ้นรูปและปริมาณของเศษเหล็กที่มีผลต่อสมบัติ
ในการป้องกันรังสีของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุกำ�บังรังสีแกมมา
อัฟนาน สกุงสารี
131
O14 การจำ�ลองระบบท่อลมแผ่นฉนวนสำ�เร็จรูปในระบบปรับอากาศ
กันต์ธกรณ์ เขาทอง
139
O15 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหุ่นยนต์ตัดหญ้าบนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียง
เริงวูฒิ ชูเมือง
147
O16 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนรอบการชาร์จกับการเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่
ติตตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริต
กานต์ นัครวรายุทธ
156
O17 ประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสี บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง
ถิรวิทย์ คงสอนหมาน
163
O18 การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลสำ�หรับวิสาหกิจชุมชน
วรนุช แจ้งสว่าง
171
O19 ระบบการคัดแยกสีและระบุตำ�แหน่งของวัตถุโดยใช้กล้องสำ�หรับการควบคุมแขนหุ่นยนต์
ธารทิพย์ สิทธิรักษ์
185
O20 การจำ�ลองการถ่ายเทความร้อนของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคลิลิก
กันต์ธกรณ์ เขาทอง
193
O21 ปัจจัยการกระจายลมด้วยผ้าทอสมัยใหม่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็ก
กันต์ธกรณ์ เขาทอง
201
O22 ประสิทธิผลการลดการสูญเสียโหลดเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงาน
กานต์ นัครวรายุทธ
207
O23 ประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ ในดินตะกอนนาข้าว สามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย
อัสมา สันตตินบีวงศ์
215
O24 การออกแบบระบบความต้านทานรากสายดินสำ�หรับสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลต์
ธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี
223
Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 			
O25 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ
บุญชัช เมฆแก้ว
239
O26 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สราวุธ จิโน
247
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O27 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อรอุมา ก้านเพ็ชร
O28 การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม
เศวต สมนักพงษ์
O29 ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการต่อเติมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC
ที่มีเส้นส่วนสูง AH = 1/4 BC
อลงกรณ์ แซ่ตั้ง

255
263
271

Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ
O30 ภูมิปัญญาการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตของหมอพื้นบ้านประสิทธิ์ แก้วมณี
พรสุดา แก้วมณี
283
O31 ผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านโคกมะม่วง อำ�เภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง
วนิดา สุขรัตน์
235
O32 การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน
จิราภรณ์ ชูอ่อน
303
O33 การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการในประชากรสำ�คัญ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: อำ�เภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หฤษฏ์ หัตถประดิษฐ์
313
O34 การวิเคราะห์ลำ�ดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 ในแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเดงกี่
ปิยะธิดา นาทศรีทา
321
Session การศึกษา
O35 การนำ�องค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานของนักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
ปนัดดา ศิริพานิช
O36 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำ�หรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
O37 การสำ�รวจความคิดเห็นการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาดใหญ่
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
บุญชัช เมฆแก้ว
O38 การเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อลิษา พรามแผลง
O39 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำ�หรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ณัฐสินี ชอบตรง
O40 ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ปาริฉัตร รักเงิน

329
351
359
367
375
383
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Session มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
O41 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุน
ช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย
อัครวิชช์ รอบคอบ
O42 ชุมชนร่วมรัฐ วัฒนธรรมร่วมราก : ชุมชนบ้านดี ตำ�บลบาราโหม อำ�เภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์
O43 แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ละเลยความเกี่ยวข้องของผู้บริหาร
เป็นเครื่องมือที่เอื้อให้ผู้บริหารฟอกหน้าที่ในการไม่ต่อสัญญา
ธีรภัทร รื่นศิริ
O44 วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทำ�งานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
เขตพื้นที่คลองเตย
สาวิตรี สาทสุทธิ
O45 ความต้องการพัฒนาตนเองของกำ�ลังพลต่ำ�กว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ธนากร บุญทน
O46 ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
ในรายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
พัชราภรณ์ นิลอุบล
O47 ศึกษาความสุขในการทํางานของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
วราเทพ สถาพร
O48 การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
ณัฐสินี ชอบตรง
O49 ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564: ศึกษาบทกําหนดโทษและการรักษาฟื้นฟูผู้กระทําผิดซํ้า
ในคดีเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
วิภา พันธนะบูรณ์
Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
O50 ความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
O51 ประเมินค่าตัวทวีการบริโภคโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2
ดรุณี เรียมแสน
O52 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์
O53 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์
ลลนา สุขพิศาล
O54 การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สหรัฐ สีทา
O55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่:
มุมมองผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ชุมพล วงศ์คำ�จันทร์
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393
409
417
423
431
437
445
453
461

471
479
491
501
509
519

Session นวัตกรรมสังคม
O56 การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของซิลิโคน และ Intumescent Seal
ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย เดชาโภคิน
O57 ชุดทดลองสำ�เร็จรูปเตรียมยางฟองน้ำ�สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนสเต็มแบบออนไลน์
นิธินาถ แซ่ตั้ง
		

529
541

การนำำ�เสนอผลงานวิิจััยภาคโปสเตอร์์ POSTER PRESENTATION
Session ผลงานสร้้างสรรค์์
P1 รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุมชนวัดไทรไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม
สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์
P2 ออกแบบสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา
กฤติธี รัตนมุณี
P3 ออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ
ตำ�บลเกาะยอ อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มัลลิกา แซ่ตัน
P4 ออกแบบกราฟิกชุดของสมนาคุณและสติกเกอร์คาแร็คเตอร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มุทิตา แตงเลี่ยน
P5 พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบ
เครื่องแต่งกายแฟชั่นสำ�หรับวัยรุ่น
เอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์
P6 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกสี่ขีด
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วรรณวิสา ทองเต็ม
Session วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพและเกษตรศาสตร์์
P7 การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากลำ�ต้น
ใบอ่อน และใบเต็มวัยจากผักแพว
สิรินภา จิระกิตติเจริญ
P8 การกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สุภัค มหัทธนพรรค
P9 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า
กรรณิการ์ บุญแก้ว
P10 ยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากผิวใบสับปะรดในการควบคุมรา Lasiodiplodia theobromae
สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วง
ภูมิน นุตรทัต
P11 การแยกเชื้อและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสที่ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม
สุภัค มหัทธนพรรค
P12 ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพสีของกระเจี๊ยบเขียว
ที่ปลูกในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย
สรพงค์ เบญจศรี

553
565
575
581
587
593

601
607
615
623
629
637
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P13 ปริมาณสารแอนโทไซยานินส์และสารต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนจากพื้นที่พุร้อนน้ำ�เค็ม
จังหวัดกระบี่
ธิดารัตน์ จุทอง
P14 จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 เพศเมีย
อัคนี ผิวหอม
P15 จุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792
อัคนี ผิวหอม
P16 ผลการใช้ผักตบชวาป่นผสมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของ
เป็ดเทศกบินทร์บุรี
ครวญ บัวคีรี
P17 ผลของซีรัมจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญของสเต็มเซลล์กล้ามเนื้อของไก่ดำ�
รุ่งระวี ไชยยอด
P18 ผลของการใช้แป้งกล้วยน้ำ�ว้าทดแทนแป้งสาลีที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์คุกกี้
พรพิมล มะยะเฉียว
P19 ความสามารถผลิตกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (กาบา) ของแลคโตบาซิลลัสและบาซิลลัส
ที่แยกได้จากมูลสุกร
เบญญาภา ประกิจ
P20 การตรวจหาเชื้อก่อโรคสไปโรพลาสม่าในผึ้งสายพันธุ์ Apis cerana ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค
Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR)
ศศิประภา ครองแดง
P21 การค้นหา Dipterocarpus alatus ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม จากแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่น
ด้วยเครื่องหมาย SCoT
ปรียา หวังสมนึก
P22 การตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเครื่องหมายดีเอ็นเอในพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดพัทลุงและปัตตานี
เกษศิรินทร์ รัทจร
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691
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705
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Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช		
P23 การเพิ่มประสิทธิภาพของเปอร์ซัลเฟตด้วยโลหะเฟอร์ไรต์ในการบำ�บัดสารปราบศัตรูพืชที่มีการตกค้างร่วม
ในน้ำ�ใต้ดิน
สิริมนต์ ฉันทกุลวณิช
723
P24 ผลของถ่านชีวภาพจากแกลบบต่อการดูดซับตะกั่วและการเจริญเติบโตของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
นุชจรี บัณฑิตชน
731
P25 การแยกสารผสมอะซีโอโทปน้ำ�และเอทานอลโดยการใช้ซีโอไลต์เป็นตัวดูดซับ
นิรมล จันทรชาติ
739

Session ฟิสิกส์ศึกษาและวิศวกรรมศาสตร์ 		
P26 ผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก
CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี
จักรี บุญละคร
749
P27 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้น และสีของใบขลู่ในระหว่าง
การอบแห้งด้วยลมร้อน
มารีนา มะหนิ
759
P28 Investigation of WASP-80b Exoplanet Physical Properties via Photometry Method
วิระภรณ์ ไหมทอง
767
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Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 			
P29 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์
กัญญารัตน์ โอทองคำ�
775
Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ
P30 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
สำ�หรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ในตำ�บลเมืองศรีไค อำ�เภอวารินชำ�ราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
บรรจง สร้อยคำ�
785
P31 ผลการสำ�รวจรูปแบบและการรับรู้ประโยชน์ของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ร้านรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย
โสมศิริ เดชารัตน์
795
P32 การจำ�แนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตีบซ้ำ�ในตำ�แหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ
ของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและชนิดปัจจัยเสี่ยงบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูง
สันติ เพชรนุ้ย
803
P33 โมเดลทำ�นายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่อ้วน:
การจำ�แนกโดยใช้เครื่องมือฟรามิงแฮม (Model Predicted High-Risk for Developing Cardiovascular
Disease among Non-Obese Hypertension: A Framingham-Based Risk Identification)
สันติพงศ์ แก้วนรา
811
P34 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำ�บลบางกุ้ง
อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อรวรรณ หมาดทิ้ง
821
P35 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ตำ�บลเขาขาว อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ธัญญาพร สุเหร็น
829
P36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
สาลี อินทร์เจริญ
837
P37 พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมลรัตน์ นุ่นคง
845
P38 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำ�บลนาชุมเห็ด
อำ�เภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วิลาวรรณ ศรีพล
853
P39 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำ�บลบ้านนา
อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สุพัตรา ใจเหมาะ
861
P40 ผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด:
การทบทวนวรรณกรรม
สุภาวดี แก้วนรา
869
P41 ผลของโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งานกับสารเคมีอันตราย
โสมศิริ เดชารัตน์
877
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Session การศึกษา
P42 ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้
สุรชัย แซ่ด้าน
887
P43 ผลการสะท้อนการเรียนรู้: การบันทึกให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษา,
การตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
ปรีนาภา ชูรัตน์
895
P44 ความต้องการจำ�เป็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพีืนที่เสี่ยงสูง
ของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : กรณีศึกษาโรงเรียบนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
อามัดไญนี ดาโอะ
903
Session มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
P45 ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ณัฐวุฒิ ไสยรัตน์
P46 รายการโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบออฟไลน์ และรายการโทรทัศน์ดิจิทัลในระบบออนไลน์ :
ความเหมือนที่แตกต่าง
จิราวรรณ เวียงสุข
P47 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ปีการศึกษา 1/2564
บุษบา หินเธาว์
P48 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของพนักงาน
จากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA
ไพสาร บุตรดา
P-49 อิทธิพลของทำ�เลที่ตั้งต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตำ�บลเกาะยอ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสงขลา: กรณ๊ศึกษาบ้านสวนทุเรียน และ บ้านท้ายเสาะ
นิสากร กล้าณรงค์
P50 การจัดทำ�ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นที่เกาะ
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล
นิสากร กล้าณรงค์
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การแสดงเดี่ยวขับร้องสมัยนิยม โดยนางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต
Vocal Senior Recital by Bannasorn Nuanmusit
บรรณสรณ์ นวลมุสิต

บทคัดย่อ
การขับร้องถือเป็นศิลปะทางดนตรีอย่างหนึ่งเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
เปล่ ง เสี ย ง เทคนิ ค ของการขั บ ร้ อ ง การตี ค วามบทเพลงและถ่ า ยทอดอารมณ์ ข องแต่ ล ะบทเพลง
อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์ งานสร้างสรรค์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงเดี่ยวขับร้อง
เพลงแบบสมั ย นิ ย ม อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช าดุ ริ ย นิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ยบทเพลงทั้ ง หมด 4 เพลง ได้ แ ก่
(1) เพลง Never Enough ของศิลปิน Loran Allred (2) เพลง Sway ของศิลปิน Michael Buble (3) เพลงน้้าตา
หยดสุดท้าย ของศิลปิน วิชญาณี เปียกลิ่น (4) เพลงปวดใจ ของศิลปิน รังสรรค์ ปัญญาเรือน รวมระยะเวลา
25 นาที Vocal Senior Recital by Bannasorn ครั้งนี้ เป็นรูปแบบออนไลน์ทำกำรแสดงขับร้องร่วมกับกำรใช้
เสียงดนตรีสำเร็จรูปเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 เวลำ 19:00 น. ช่องทำง Facebook Live: Nink Bannasorn
คาสาคัญ : การแสดงดนตรี การขับร้อง
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Vocal Senior Recital by Bannasorn Nuanmusit
Bannasorn Nualmusit

Abstract
Vocal performance is of significant importance for some who study the voice major. The
process of vocal organ, voice technical, the interrupt of each song, the singer will be practice and
work hard to make a perfect show. Senior Recital by Bannasorn Nualmusit belongs to an individual
study, creative musical artworks. The main component is about popular music songs: (1) Never
Enough – Loran Allred (2) Sway – Michael Buble (3) Nam-Ta-Yot-Sut- Tay - Wichayanee Pearklin
(4) Puad Jai – ver. Rangsan Panyaruen. The during time is about 25 minutes and presented via an
online phatform with the backing tracks on 15 March 2022 at 7 pm, facebook streaming live Nink
Bannasorn.

Keywords: Musical Performance, Vocal
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การแสดงเดี่ยวขับร้องสมัยนิยม โดยนางสาวบรรณสรณ์ นวลมุสิต
Vocal Senior Recital by Bannasorn Nuanmusit
ประเภทงานสร้างสรรค์
การขับร้อง
แนวความคิด
การขับร้องถือเป็นศิลปะทางดนตรีอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จากพรสวรรค์ เป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเปล่งเสียง เทคนิคของการขับร้อง การตีความบทเพลงและถ่ายทอดอารมณ์ของแต่
ละบทเพลงของนักร้องคนนั้น ๆ ซึ่งการร้องเพลงเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีที่ติดตัวมากับมนุษย์ โดยน้้าเสียงวิธีการ
ร้องจะท้าให้เกิดอรรถรส กล่าวคือมนุ ษย์ใช้ร่างกายท้าให้เกิดเสียงดนตรี เสียงมนุษย์เกิดจากการน้าเอาอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายมาใช้ในการสร้างเสียง ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) มักถูกน้ามาผสมผสานกับกลิ่นอาย
ของดนตรีแนวอื่น ๆ เช่น แนวเพลง Rock Jazz Hip-Hop Reggae EDM R&B Funk ถูกแต่งขึ้นเพื่อหวังว่ากลุ่มคน
ฟังกลุ่ มใหญ่โ ดยได้แรงผลั กดัน จากค่ายเพลงใหญ่ เริ่ มจากในดนตรี ป ระเภท Ragtime เมื่อเวลาผ่ านไปดนตรี
เปลี่ยนแนวไปเป็นทางสวิงค์ จากนั้นก็เป็นแจ๊ส ที่สามารถเต้นร้าได้ ดนตรีป็อปสามารถรวมได้ถึงบลูส์ที่มีต้นก้าเนิด
จากคนผิวด้าในอเมริกาและดนตรีคันทรีที่เริ่มปรับจนกลายเป็นแนวเพลงร็อคแอนด์โรลยุคแรก อีกทั้งยังรวมถึง
เพลงที่เป็นที่นิยมในคนหมู่มากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่จ้ากัดแนวเพลง
การแสดงเดี่ยวขับร้อง เป็นหนึ่งในผลงานรายวิชาขับร้องของนักศึกษาวิชาเอกขับร้อง สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งการแสดงเดี่ยวขับร้องของนางสาว
บรรณสรณ์ นวลมุสิต นั้นเป็นการแสดงที่ใช้ในการสอบจบชั้นปีที่ 4 ซึ่งผู้แสดงเลือกเป็นเพลงป๊อป (Pop music
หรือ Pop song) เป็นแนวเพลงซึ่งมีลักษณะของโมโลดีที่ฟังง่าย ฟังสบาย สื่ออารมณ์ตรงไปตรงมาและมีท่วงท้านอง
ที่พลิ้วไหว สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ฟังได้ ในการนี้ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกเพลง Never Enough ของ
ศิลปิน Loran Allred, Sway ของศิลปิน Michael Buble, เพลงให้ฉันดูแลเธอ ของศิลปินใหม่ เจริญปุระ, เพลง
น้้าตาหยดสุดท้าย ของศิลปิน วิชญาณี เปียกลิ่น และเพลงปวดใจ ของศิลปิน รังสรรค์ ปัญญาเรือน ร้องคู่กับ
กุ ล มาศ สารสาส เพื่ อ น้ า องค์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นบทเพลงให้ เ พลงแสดงมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น
ผู้ที่มีความสนใจยังสามารถน้าเทคนิคและอารมณ์ของเพลงที่ได้ศึกษามานี้ไปพัฒนาตนเองต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เพื่อสร้างสรรค์และจัดการแสดงเดี่ยวขับร้อง ในรูปแบบของดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)
กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์
กระบวนกำรของกำรสร้ำงสรรค์มีขั้นตอนกำรวิเครำะห์ ตีควำม บทเพลงในกำรแสดงเดี่ยวขับร้องของ
นำงสำวบรรณสรณ์ นวลมุสิต ดังนี้
1. คัดเลือกเพลงที่จะใช้ในกำรแสดงเดี่ยวขับร้อง มีทั้งหมด 5 บทเพลง ได้แก่ (1) เพลง Never
Enough ศิลปิน Loren Allred (2) เพลงให้ฉันดูแลเธอ ศิลปิน ใหม่ เจริญปุระ (3) เพลง Sway ศิลปิน Michael
Buble (4) เพลงน้ำตำหยดสุดท้ำย ศิลปิน วิชญำณี เปียกลิ่น (5) เพลงปวดใจ รังสรรค์ ปัญญำเรือน
2. กำรตีควำมบทเพลง หำควำมหมำยบทเพลงและทำสัญลักษณ์เทคนิคในเพลงอย่ำงละเอียดเพื่อ
กำรร้องเพลงนั้น ๆ อย่ำงสมบูรณ์
3. วิเครำะห์บทเพลงและเขียนโน้ตเพลง (Transcription note) ในเวอร์ชั่นของตนเองรวมถึงนำ
หลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกมำเป็นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์เทคนิคและวิเครำะห์อำรมณ์ในกำรสื่อสำรของบทเพลง
4. ฝึกซ้อมด้วยตนเอง และเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
5. บันทึกเสียงและวีดิโอ
6. จัดแสดงผ่ำนระบบออนไลน์ ช่องทำง Facebook : Nink Bannasorn
อุปกรณ์ในการดาเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์
1. ไมค์โครโฟน
2. เครื่องขยายเสียง
3. อุปกรณ์สายสัญญาณ
4. คอมพิวเตอร์
5. กล้องถ่ายภาพ
6. ไฟพาร์
7. เครื่องควบคุมไฟ
8. ดนตรีส้าเร็จรูป (Backing Track)
9. พื้นหลังส้าหรับการถ่ายวีดิโอ
10. แอปพลิเคชั่น Facebook
11. โปรแกรม OBS
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ผลงานสร้างสรรค์
รายชื่อและความยาวของเพลง
(1) เพลงNever Enough ควำมยำว 3.27 นำที ต้นฉบับ/ศิลปิน Loren Allred
เรียบเรียง โดย Greck wells, Justin Paul และ Benj Pasek
(2) เพลง ให้ฉันดูแลเธอ ควำมยำว 3.48 นำที ต้นฉบับ/ศิลปิน ใหม่ เจริญปุระ
เรียบเรียง โดย ธีรภัค มณีโชติ
(3) เพลง Sway ควำมยำว 3.30 นำที ต้นฉบับ/ศิลปิน Michael Buble
เรียบเรียง โดย ปำโบลเบลทรำนรุ
(4) เพลง น้ำตำหยดสุดท้ำย ควำมยำว 3.15 นำที ศิลปิน วิชญำณี เปียกลิ่น
เรียบเรียง โดย พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์
(5) เพลง ปวดใจ ควำมยำว 6.15 นำที ศิลปิน รังสรรค์ ปัญญำเรือน และ กุลมำศ สำรสำส
เรียบเรียง โดย จักรวำล เสำธงยุติธรรม
วัน เวลา และรูปแบบการแสดง
กำรแสดงคอนเสิร์ต Vocal Senior Recital by Bannasorn ครั้งนี้ เป็นรูปแบบออนไลน์ ทำกำรแสดงขับ
ร้ อ งร่ ว มกั บ กำรใช้ เ สี ย งดนตรี ส ำเร็ จ รู ป ท ำกำรแสดง วั น ที่ 15 มี น ำคม 2565 เวลำ 19 : 00 น. ช่ อ งทำง
Facebook Live: Nink Bannasorn
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รับชมวิดีโอการแสดงเดี่ยวขับร้อง

ภาพที่ 3 คิวอาร์โค้ดคลิปการแสดงคอนเสิร์ต Senior Recital by Bannasorn
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O2

หนมบอกของหรอยสงขลา : การสรางสรรคนาฏศิลปพื้นบานภาคใต
เพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วยานเมืองเกาสงขลา
ทรงพร ศรีทองดี 1, ภัทรวดี พรหมทองแกว 2 และประภาพรรณ ภูเกาลวน 3
0

1

2

บทคัดยอ
หนมบอกของหรอยสงขลา : การสรางสรรคนาฏศิลปพื้นบานภาคใตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวยานเมือง
เกาสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขนมบอก ขนมพื้นบานจังหวัดสงขลา นำมาสรางสรรคเปน
การแสดงในรู ป แบบนาฏศิ ล ป ส ร า งสรรค พ ื ้ น บ า นภาคใต ประเภทศิ ล ปะการเต น รำเฉพาะพื ้ น ที ่ ในชื ่ อ ชุ ด
“หนมบอกของหรอยสงขลา” และนำผลงานสรางสรรคมาใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยานเมือง
เกาสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริมคุณคาภูมิปญญาเกี่ยวกับขนมโบราณของคนสงขลา วิธีการดำเนินการวิจัยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณและสังเกตการณจากกลุมผูรูและผูมี
ประสบการณในเรื่องขนมบอกเมืองสงขลา นำขอมูลมาวิเคราะหเขาสูกระบวนการสรางสรรคผลงานในรูปแบบ
นาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ประเภทศิลปะการเตนรำเฉพาะพื้นที่
ผลการวิจัยพบวา “ขนมบอก” เปนขนมพื้นบานโบราณของจังหวัดสงขลาเปนขนมที่หารับประทาน
ไดยาก ปจจุบันหลงเหลืออยูเพียง 2 ราน การสรางสรรคผลงานเปนการนำเสนอลักษณะ สีสัน กรรมวิธี และ
เรื่องราวเกี่ยวกับขนมบอกขนมพื้นบานจังหวัดสงขลา ถายทอดผานการแตงหนาและเครื่องแตงกายที่เลียนแบบ
รูปทรง ลักษณะ และสีสันขนมบอกในโทนสี เหลื องขาว ใชทารำนาฏศิลปไทย ทารำโนราพื้นฐาน และทารำ
การแสดงพื้นเมืองภาคใต โดยใหนักแสดงผูหญิงลวนจำนวน 6 คน แสดงเปนขนมบอกที่มีชีวิตเลียนแบบลักษณะ
ของขนมบอกในแตละขั้นตอนและเชิญชวนใหผูคนมารูจักขนมบอก ดนตรีประกอบการแสดงใชเพลงและบทรองที่
ประพันธขึ้นใหมมีทวงทำนองที่สนุกสนานเราใจ ใชสำเนียงเพลงพื้นบานภาคใตผสมผสานกับดนตรีสากล ใช
ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 5 นาที บันทึกผลงานในรูปแบบสื่อวีดีโอ โดยใชสถานที่ที่มีความเกี่ยวข องกับ
เนื้อหาการแสดงเปนการเฉพาะ เผยแพรผลงานสรางสรรคผานสื่อออนไลนในชองทางตาง ๆ ไดแก Youtube
facebook TikTok การสรางสรรคและการเผยแพรผลงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการทองเที่ยวใหกับ
ยานเมืองเกาสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริมคุณคาภูมิปญญาเกี่ยวกับขนมโบราณของคนสงขลา ทำใหผูคนจำนวนมาก
เกิดความสนใจที่จะมาทองเที่ยวและลิ้มลองขนมบอกในยานเมืองเกาสงขลา
คำสำคัญ : หนมบอก, นาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต
1
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Nom-Bok Kong Roi Songkhla: Creation of southern folk dances to
promote tourism in the old town of Songkhla
Trongporn Srithongdee
Trongporn Srithongdee 1, Phattharawadi phromthongkaeo 2 and Praphaphan Phukaoluan 3

Abstract
Nom-Bok Kong Roi Songkhla: Creation of southern folk dances to promote tourism in old
town of Songkhla. Objective is to study information about Khanom-Bok the Songkhla traditional
dessert brought to create creative southern folk dance; type of site-specific dance. Using it to
promote cultural tourism, helping to inherit wisdom about Songkhla ancient desserts. Using
qualitative research process by studying documents, interviews and observations from group of
knowledgeable and experienced people in Songkhla desserts. Analyze data into southern creative
folk dances works process. Results showed that " Nom-Bok Kong Roi Songkhla" is an ancient
traditional dessert and hard to find. Currently, there are 2 shops remain. The works creation is
presented the characteristics, colors, processes and stories about Songkhla traditional desserts.
Conveyed through make-up and costume that mimics the shape, appearance and dessert color
in yellow and white tones. Using Thai traditional dance, basic Nora dance and southern folk dance.
Six female actors play as a living Khanom-Bok, imitating appearance of Khanom-Bok in each step.
Inviting people to know Khanom-Bok. Uses newly composed songs and lyrics with upbeat melody.
Using southern folk songs accent mixed with international music. Show takes approximately
5 minutes. Work saves in video format. Using location that related to show's content. Publish
through online media including Youtube, facebook and TikTok. The creation and dissemination is
part of promoting tourism in old town of Songkhla. As well as helping to inherit the wisdom about
ancient desserts. Makes a lot of people interested to traveling and trying desserts in old town of
Songkhla.
Keywords : Nom-bok, Creative southern folk dance
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4 year students, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000
3

28

Performing Art Lecturer, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000
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บทนำ
จังหวั ดสงขลา เป น ศู น ย กลางการทองเที่ย วของภาคใตตอนลางที่มีน ักท องเที่ย วทั้งชาวไทยและ
ชาวต า งชาติ ต า งให ความสนใจเข า มาท องเที่ย วเปน จำนวนมาก เนื่องจากเปน จังหวัดที่มีแหลงทองเที ่ ย วที่
หลากหลายทัง้ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้เมืองสงขลายังเปนเมืองแหงประวัติศาสตรที่ยาวนาน
จนทำให เ กิ ดย า นเมื องเก า ซึ ่ งเป น แหล งทองเที่ย วที่ส ำคัญ ของเมืองสงขลา ซึ่งมีถนนสายสำคัญ 3 สาย คือ
ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เปนที่อยูอาศัยของคน 3 เชื้อชาติ คือ ไทย จีน และมุสลิม ทำใหเกิด
การผสมผสานกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่สำคัญของเมืองสงขลา ซึ่งนักทองเที่ยวมักจะมาชมและ
ถายภาพอาคารบ านเรื อน ตึกแถวแบบจี นดั้งเดิม ตึกแถวแบบจีน พาณิชย สถาปตยกรรมจีน สถาปตยกรรม
ชิโนยูโรเปยน รวมทั้ง Street Art ที่มีการเลาเรื่องราวผานจิตรกรรมฝาผนังสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยูของคนในทองถิ่น ในยานเมืองเกาสงขลานอกจากจะมีสถาปตยกรรมที่สวยงามแลวก็ยังเปนแหลงอาหารที่
เลื่องชื่อของจังหวัดสงขลาที่เปนเอกลักษณเฉพาะที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมทางอาหารทั้งวัฒนธรรมจีน
มุสลิมและอาหารไทยพื้นบานดั้งเดิม มีรานอาหารคาวและอาหารหวานที่มีชื่อเสียงที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน
เชน รานเกียดฟงขาวสตู เจนิขาวตมปลา รานแตเฮี้ยงอิ้ว ขาวมันแกงไกบานกัปตัน ปามลขนมไขใสเนยเตาถาน พี่
อี๊ดขนมคางคาว และรานขนมบอก
ขนมบอก ขนมพื้นบานโบราณของจังหวัดสงขลา เปนขนมที่ทำดวยแปงขาวเหนียวและแปงขาวเจานำมา
ผสมน้ำและน้ำตาลโตนด แลวจึงนำแปงกรอกใสกระบอกไมไผ หรือกระบอกทองเหลือง หรือกระบอกสแตนเลส
นำไปนึ ่ ง ในหม อ นึ ่ ง ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเฉพาะจนแป ง สุ ก จนทำให ข นมเป น รู ป ทรงกระบอก ชาวสงขลาจึ ง เรี ย ก
ขนมชนิดนี้ดวยภาษาถิ่นใตวา “หนมบอก” เมื่อแปงสุกจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเปนสีเหลืองออน หลังจากนั้น
กระทุงแปงออกมาคลุกดวยมะพราวขูด เมื่อจะรับประทานจะโรยดวยน้ำตาลทรายและงาขาวคั่ว วัตถุดิบและ
กรรมวิธีดังกลาวจึงทำใหขนมบอกมีรสชาดหวานมันเหนียวหนึบ ขนมบอกเปนขนมโบราณที่เกิดจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาวบานจังหวัดสงขลาตั้งแตสมัยชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสืบทอดสูตรมาจากบรรพบุรุษจากรุน
สูรุน ปจจุบันมักหารับประทานขนมชนิดนี้ไดยากไมนิยมทำกินกันโดยทั่วไปในครัวเรือน เนื่องจากตองใชอุปกรณที่
มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งมีกรรมวิธีในการทำขนมที่มีความสลับซับซอนยุงยาก รานขนมบอกโบราณในจังหวัด
สงขลาที่ยังคงหลงเหลืออยูมีเพียง 2 ราน คือ รานขนมบอก ถนนนางงาม ยานเมืองเกาสงขลา บริเวณสี่แยกถนน
นางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และรานขายขนมบอกโบราณ สูตรดั้งเดิม บานน้ำนอย ตำบลน้ำ
นอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปจจุบันพบวาขนมบอกเปนขนมที่หากินไดยาก
ลักษณะของขนมบอกที่มีเอกลักษณเฉพาะ รวมทั้งเปนขนมพื้นบานโบราณของเมืองสงขลาที่นับวันจะหา
รั บ ประทานได ย าก จึ ง เป น แรงบั น ดาลใจให ผู ส ร า งสรรค ส นใจที ่ จ ะนำเรื ่ อ งราวและลั ก ษณะของขนมบอก
ขนมพื้นบานของจังหวัดสงขลา มานำเสนอในรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ใชชื่อผลงานสรางสรรค
ชื่อวา “หนมบอกของหรอยสงขลา” เพื่อใหขนมบอกเปนที่รูจักอยางกวางขวางและชวยสืบทอดใหขนมพื้นบานของ
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จังหวัดสงขลาไดคงอยูกับชาวสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยานเมืองเกาสงขลาใหเปนที่
รูจักอยางกวางขวางตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขนมบอก ขนมพื้นบานจังหวัดสงขลา นำมาสรางสรรคเปนการแสดงใน
รูปแบบนาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ประเภทศิลปะการเตนรำเฉพาะพื้นที่ ในชื่อชุด “หนมบอกของหรอย
สงขลา”
2. เพื ่ อ นำผลงานสร า งสรรค ชุ ด “หนมบอกของหรอยสงขลา” มาใช เ พื ่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในยานเมืองเกาสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริมคุณคาภูมิปญญาเกี่ยวกับขนมโบราณของคนสงขลา

ขั้นตอนการดำเนินการ
กระบวนการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ชุด “หนมบอกของหรอยสงขลา”
ผูสรางสรรคใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การลงพื้นที่ภาคสนาม และ
นำขอมูลที่ไดมาพัฒนา โดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ศึกษาและรวบรวมขอมูลทางดานเอกสารและลงพื้นที่จริง โดยการสัมภาษณผูรูและผูมี
ประสบการณในเรื่องขนมบอกเมืองสงขลา คือ คุณกัลญา อนเจริญ เจาของรานขนมบอกโบราณ สูตรดั้งเดิม
บานน้ำนอย ตำบลน้ำนอย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และคุณจันทรวรรณ บินมะฮมูด เจาของรานขนมบอก
สี่แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับประวัติความเปนมา วัตถุดิบ อุปกรณ
และกรรมวิธีในการทำขนมบอก รวมทั้งสังเกตลักษณะ สีสันของขนมบอกและกรรมวิธใี นการทำขนมบอกของราน
ขนมบอก สี่แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อนำมาใชในการกำหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางสรรค หลังจากนั้นผูสรางสรรคไดกำหนดกรอบแนวคิดการสรางสรรคผลงาน โดยนำเสนอถึง
ลักษณะ สีสัน กรรมวิธี และเรื่องราวความเปนมา รวมทั้งเชิญชวนใหผูคนมาลิ้มลองขนมบอก ขนมพื้นบานจังหวัด
สงขลา นำเสนอผานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ประเภทศิลปะการเตนรำเฉพาะพื้นที่
เพื่อใชเปนสื่อในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหกับยานเมืองเกาสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริมคุ ณคา
ภูมิปญญาเกี่ยวกับขนมพื้นบานโบราณของชาวสงขลา อันจะนำไปสูการอนุรักษขนมพื้นบานไมใหสูญหายและเปน
ที่นิยมตอไป
ขั้นตอนที่สอง กระบวนการสรางสรรคผลงาน ผูสรางสรรคไดนำกรอบแนวคิด พรอมใชหลักการออกแบบ
การแสดง และแนวคิดของการแสดงเตนรําเฉพาะพื้นที่มาใชในการดำเนินงานสรางสรรค โดยกำหนดขอบเขต
เนื้อหา รูปแบบ ระยะเวลา พื้นที่แสดง บทรองและดนตรี เครื่องแตงกาย ทารำและผูแสดง ซึ่งประกอบดวยลำดับ
ขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคผลงาน ดังตอไปนี้
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1. การกำหนดเนื้อหา รูปแบบของผลงานและระยะเวลาในการแสดง
การสร า งสรรค ผ ลงานกำหนดให อ ยู  ในรู ป แบบนาฏศิล ปส ร างสรรค พื ้น บา นภาคใต ประเภทศิ ล ปะ
การเตนรำเฉพาะพื้นที่ ใชระยะเวลาในการแสดงประมาณ 5 นาที นำเสนอลักษณะ สีสัน กรรมวิธี และเรื่องราว
เกี่ยวกับขนมบอกขนมพื้นบานจังหวัดสงขลา โดยแบงเนื้อหาการแสดงออกเปน 2 ชวง คือ
ชวงที่ 1 สื่อใหเห็นถึงกรรมวิธีของการทำขนมบอกในแตละขั้นตอน
ชวงที่ 2 สื่อใหเห็นถึงการเชิญชวนใหผูคนมาลิ้มลองขนมบอกเมืองสงขลา
2. การกำหนดพื้นที่แสดง
ผูสรางสรรคกำหนดพื้นที่แสดงใหมีความสอดคลองกับการแสดงที่เกี่ยวของกับขนมพื้นบานที่เปนขนม
โบราณของเมืองสงขลา และมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ในยานเมืองเกาสงขลา ผูสรางสรรคจึงเลือกเปดการแสดง
ด ว ยห อ งครั ว ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ พ ธํ า มะรงค จั ง หวั ด สงขลา และบ า นเรื อ นไทยของสถาบั น ทั ก ษิ ณ คดี ศ ึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ย ทั ก ษิ ณสงขลา เมื ่ อถึ งช ว งการแสดงที ่ ส ื ่ อ ถึ ง การเชิ ญชวนให ม าลิ ้ ม ลองขนมบอกเมื อ งสงขลา
ผูสรางสรรคจึงใชพื้นที่ของรานขนมบอก สี่แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่
แสดงตอนชวงสุดทายเพื่อสื่อถึงพื้นที่ที่จำหนายขนมบอกที่ขึ้นชื่อของเมืองสงขลา
3. การกำหนดบทรองและดนตรี
ผูสรางสรรคกำหนดใหดนตรีประกอบการแสดงและบทรองเปนการประพันธขึ้นใหมใหมีทวงทำนองที่
สนุกสนานเราใจ ใหมีสำเนียงเพลงพื้นบานภาคใตผสมผสานกับดนตรีสากล โดยใชเครื่องดนตรีพื้นบานภาคใต
ทั้งเครื่องดนตรีโนรา เครื่องดนตรีรองเง็งและเครื่องดนตรีสากล (วงออเคสตรา) สำหรับบทรองที่ใชประกอบ
การแสดงจะใชการรองรูปแบบกลอนทอยตามแบบการรองทำบทของโนราและใชภาษาสำเนียงถิ่นใต บทรองจะมี
เนื้อหาเปนการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับขนมบอกเมืองสงขลาและเชิญชวนใหผูคนไดมาลิ้มลอง
4. การกำหนดเครื่องแตงกาย
ผูสรางสรรคใชการเลียนแบบรูปทรง ลักษณะ และสีสันของขนมบอก โดยออกแบบใหนักแสดงสวมชุด
เสื้อแขนกุดคอวีกางเกงขายาวรูปทรงกระบอกสีเหลืองออน หมทับดวยผาสไบสีเหลืองเขมและสไบผาลูกไมลักษณะ
คลายมะพราวขูดสีขาว มีการประดับแขน คอ และศีรษะดวยผาลูกไมคลายมะพราวขูดสีขาว และใชคริสตัลซีกสีรุง
และคริสตัลสี่เหลี่ยมใสตกแตงไปตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เลียนแบบการโรยเกล็ดน้ำตาลบนขนมบอก แตงหนา
ในรูปแบบแฟนตาซีในโทนสีเหลือง ประดับดวยเม็ดโฟมสีขาวและคริสตัลซีกสีรุงตกแตงรอบดวงตา และเกลาผม
มวยต่ำ
5. การกำหนดทารำ
ผูสรางสรรคไดนำโครงสรางทารำนาฏศิลปไทย ทารำโนราพื้นฐาน ทารำการแสดงพื้นเมืองภาคใต
รวมทั้งใชแนวคิดทฤษฎีศิลปะการแสดงเตนรำเฉพาะพื้นที่ของนราพงษ จรัสศรี มาใชในการออกแบบทารำและ
การแสดงเฉพาะพื้นที่ โดยกำหนดใหทารำมีความสอดคลองกับเนื้อหาการแสดง
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สำหรับทารำชวงที่ 1 สื่อใหเห็นถึงกรรมวิธีของการทำขนมบอกในแตละขั้นตอน ผูสรางสรรคออกแบบ
ทารำโดยใหนักแสดงแสดงเปนขนมบอกที่มีชีวิตเลียนแบบลักษณะของขนมบอกในแตละขั้นตอน โดยในชวงแรกจะ
ออกแบบการแสดงให ผ ู  ช มได เ กิ ดการจิ น ตนาการถึงตัว แปง ขนมบอกหลั งจากหมั กและนำไปใส กระบอกนึ่ ง
โดยออกแบบใหนักแสดงใชอุปกรณประกอบการแสดง คือ ผาไหมชีฟองแบบยืด สีน้ำตาลออนคลุมตัวนักแสดง
ตั้งแตหัวจรดปลายเทา พรอมกับทำทาทางเลียนแบบลักษณะของแปงหมักที่ถูกนำมากรอกใสอยูในกระบอกซึ่งมี
ลักษณะรวนซุยยังไมจับตัวกัน เมื่อถูกนำไปนึ่งเกิดการจับตัวกันเปนกอนเปนเนื้อเดียวกัน และเมื่อนึ่งจนสุกเกิด
การขยายตัว หลังจากนั้นในขั้นตอนของขนมที่สุกเปลี่ยนสีจากน้ำตาลเปนสีเหลืองผูสรางสรรคออกแบบทารำโดย
ใหนักแสดงออกมาจากผาคลุมอยางมีความสุขสดใส เผยใหเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเครื่องแตงกายของนักแสดง
และใชทานาฏศิลปไทย ทารำโนราพื้นฐาน และทารำการแสดงพื้นเมืองภาคใต ที่สื่อถึงความสนุกสดใสเริงราของ
ขนมในแตละขั้นตอน ไดแก ทาขนมบอกที่สุกแลวเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเปนสีเหลือง ทาขนมบอกที่สุกแลวโดน
กระทุงเดงออกมาจากกระบอกลงในถาดมะพราวขูด ทาขนมบอกโดนคลุกดวยมะพราวขูดกลิ้งในถาดคลุกมะพราว
ท าขนมบอกที ่ ถู กโรยด ว ยน้ ำ ตาลและงาขาว ทาขนมบอกที่ เสร็จ สมบูร ณ ถู กนำมาจั ด เรี ย งในใบตองพร อ ม
รับประทาน
สำหรับทารำชวงที่ 2 สื่อใหเห็นถึงการเชิญชวนใหผูคนมาลิ้มลองขนมบอกเมืองสงขลา ผูสรางสรรค
ออกแบบทารำโดยใหนักแสดงแสดงเปนขนมบอกที่มีชีวิตตางเชิญชวนใหผูคนมาลิ้มลองตนอยางมีความสุข โดยใช
ทานาฏศิลปไทย ทารำโนราพื้นฐาน และทารำการแสดงพื้นเมืองภาคใต ใหทารำมีความสอดคลองกับบทรองที่สื่อ
ถึงการเชิญชวนใหผูคนมาทำความรูจักและลิ้มลองขนมบอกเมืองสงขลา
6. การกำหนดอุปกรณประกอบการแสดง
ผูสรางสรรคตองการใหผูชมไดเกิดการจินตนาการถึงตัวแปงขนมบอกหลังจากหมักและนำไปใส
กระบอกนึ่ง สำหรับการแสดงในชวงที่ 1 ผูสรางสรรคจึงไดกำหนดใหผูแสดงใชอุปกรณประกอบการแสดง คือ
ผาไหมชีฟองแบบยืดสีน้ำตาลออน ขนาดยาว 2 เมตร 30 ซม. กวาง 1 เมตร มาเย็บเปนถุงผาทรงกระบอกที่มีความ
ยืดหยุนแสดงทาทาตาง ๆ ที่เลียนแบบแปงในขั้นตอนตาง ๆ ได นอกจากนี้ยังออกแบบใหผาคลุมสามารถคลุมตัว
นักแสดงไดทั้งหมดตั้งแตหัวจรดเทาสามารถสวมใสและนำออกจากตัวได
7. การกำหนดผูแสดง
ผูสรางสรรคกำหนดใหผูแสดงผลงานสรางสรรคชุด “หนมบอกของหรอยสงขลา” ใชผูแสดงหญิงลวน
จำนวน 6 คน โดยกำหนดจากจำนวนขนมบอกที่รานขนมบอกจัดเรียงอยูใน 1 หอ ซึ่งประกอบดวยขนมบอก
จำนวน 6 ชิ้น คัดเลือกผูแสดงหญิงที่มีพื้นฐานการรำนาฏศิลปไทย โนรา นาฏศิลปพื้นบานภาคใต ที่มีรูปรางและ
ฝมือการรำเตนที่ใกลเคียงกัน เพื่อความเหมาะสมของการแสดงและทำใหฝกซอมการแสดงไดทันเวลาในระยะเวลา
ที่จำกัด
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ภาพที่ 1ภาพที
ภาพผลงานสร
างสรรค
่ 1 ภาพผลงานสร
างสรรคชุดชุด“หนมบอกของหรอยสงขลา”
“หนมบอกของหรอยสงขลา”
ภัทรวดีพรหมทองแก
พรหมทองแกวว
ที่มา ที: ่มาภั:ทรวดี
สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง หนมบอกของหรอยสงขลา : การสรางสรรคนาฏศิลปพื้นบานภาคใตเพื่อสงเสริม

จากการศึ
: การสร
งสรรค
นาฏศิขนมพื
ลปพ้นื้นบาบนจัานภาคใต
เพื่อสงเสริม
การท
องเที่ยกวยษาเรื
านเมื่อองงเกหนมบอกของหรอยสงขลา
าสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข
อมูลเกี่ยาวกั
บขนมบอก
งหวัดสงขลา
นำมาสร
นการแสดงในรู
ลปะการเต
ที่ ดสงขลา
การทองเที่ยวย
านเมืาองสรรค
งเกาเปสงขลา
มีวัตถุปปแบบนาฏศิ
ระสงคเลพืป่อสรศึากงสรรค
ษาขพอื้นมูบลานภาคใต
เกี่ยวกับประเภทศิ
ขนมบอก
ขนมพืนรำเฉพาะพื
้นบานจัง้นหวั
และนำผลงานสรางสรรคมาใชเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในยานเมืองเกาสงขลา รวมทั้งชวยสงเสริม
นำมาสรางสรรค
เปนการแสดงในรูปแบบนาฏศิลปสรางสรรคพื้นบานภาคใต ประเภทศิลปะการเตนรำเฉพาะพื้นที่
คุณคาภูมิปญญาเกี่ยวกับขนมโบราณของคนสงขลา พบวา “ขนมบอก” เปนขนมพื้นบานโบราณของจังหวัดสงขลา
และนำผลงานสร
างสรรค
าใชเพื่อสยงากเสริปมจจุการท
องเทีอ่ยอยูวเชิ
านเมืองเก
าสงขลายรวมทั
้งชาวยสงเสริม
เปนขนมที
่หารัมบประทานได
บันหลงเหลื
เพียงงวัฒ
2 นธรรมในย
ราน คือ รานขนมบอก
ถนนนางงาม
านเมืองเก
คุณคาภูมิปญญาเกี
ขนมโบราณของคนสงขลา
พบวอำเภอเมื
า “ขนมบอก”
นขนมพื
้นบานขายขนมบอกโบราณ
านโบราณของจังหวัดสงขลา
สงขลา่ยวกั
บริ เบวณสี
่ แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง
อง จังหวัดเป
สงขลา
และร
้ ง เดิ ม บ า นน้
ำ น อปยจตำบลน้
ำ น อ ย อำเภอหาดใหญ
การแสดงผลงานสร
า งสรรค ยชุาดนเมืองเกา
เปนขนมที่หารัสูบตรดั
ประทานได
ยาก
จุบันหลงเหลื
ออยูเพียง 2 รจัางนหวัคืดอสงขลา
รานขนมบอก
ถนนนางงาม
“หนมบอกของหรอยสงขลา” มุงนำเสนอลักษณะ สีสัน กรรมวิธี และเรื่องราวเกี่ยวกับขนมบอกขนมพื้นบ าน
สงขลา บริเ วณสี ่ แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมื อง จั งหวั ด สงขลา และร า นขายขนมบอกโบราณ
จังหวัดสงขลา เพื่อเชิญชวนใหผูคนไดรูจักขนมบอก ขนมพื้นบานจังหวัดสงขลาที่นับวันจะหารับประทานไดยาก
สู ต รดั ้ ง เดิ ม บโดยแบ
า นน้งเนืำ น้อหาการแสดงออกเป
อ ย ตำบลน้ ำ นนอ2ย ชอำเภอหาดใหญ
ด สงขลา
การแสดงผลงานสร
า งสรรค ชุ ด
วง คือ ชวงที่ 1 สื่อใหเห็จันงถึหวั
งกรรมวิ
ธีของการทำขนมบอกในแต
ละขั้นตอน
และชวงที่ 2 สื่อใหเห็นมุถึงการเชิ
ญชวนให
ผูคนมาลิสี้มสลองขนมบอกเมื
งสงขลา่อใช
ระยะเวลาในการแสดงประมาณ
“หนมบอกของหรอยสงขลา”
นำเสนอลั
กษณะ
ัน กรรมวิธี อและเรื
งราวเกี
่ยวกับขนมบอกขนมพื้นบ าน
นาที่อเชิ
ใชญ
ทาชวนให
รำนาฏศิผลูคปนได
ไทย ทราูจรำโนราพื
้นฐาน ขนมพื
และทา้นรำการแสดงพื
องภาคใต่นโดยให
นักแสดงหญิ
งลวน
จังหวัดสงขลา5 เพื
ักขนมบอก
บานจังหวั้นดเมืสงขลาที
ับวันจะหารั
บประทานได
ยาก
จำนวน 6 คน แสดงเปนขนมบอกที่มีชีวิตเลียนแบบลักษณะของขนมบอกในแตละขั้นตอนและเชิญชวนใหผูคนมา
โดยแบงเนื้อหาการแสดงออกเป
น 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 สื่อใหเห็นถึงกรรมวิธีของการทำขนมบอกในแตละขั้นตอน
รูจักขนมบอก ในชวงแรกใชผาไหมชีฟองแบบยืดสีน้ำตาลออนใหนักแสดงสวมคลุมรางกายตั้งแตหัวจรดเทาเพื่อ
และชวงที่ 2 สืแทนแป
่อใหเห็งหมั
นถึกงทีการเชิ
ญชวนให
้มลองขนมบอกเมื
ะยะเวลาในการแสดงประมาณ
่กระจายตั
ว จับตัวผเปูคนนมาลิ
กอน และขยายตั
วจนสุก หลัองงสงขลา
จากนั้นใหใช
นักรแสดงเผยตั
วออกมาจากผา
เปดใหเห็นนัลกปแสดงที
ยนแบบขนมที
ุกเปลี่ยานสี
จากน้ำตาลเปนสี้นเหลื
กษณะกรรมวิ
ธีของ งลว น
5 นาที ใชทารำนาฏศิ
ไทย ่สทวยงามเลี
ารำโนราพื
้นฐาน ่สและท
รำการแสดงพื
เมือองและแสดงลั
งภาคใต โดยให
นักแสดงหญิ
้นตอนต
างๆ จนเปน่มขนมบอกที
สร็จสมบูรกณษณะของขนมบอกในแต
พรอมรับประทาน ทารำชวงที่ ล2ะขั
ใชท้นาตอนและเชิ
รำใหมีความสอดคล
อง ผูคนมา
จำนวน 6 คนขนมในขั
แสดงเป
นขนมบอกที
ีชีวิตเลีย่เนแบบลั
ญชวนให
กับบทรองที่สื่อถึงการเชิญชวนใหผูคนมาทำความรูจักและลิ้มลองขนมบอกเมืองสงขลา ดนตรีประกอบการแสดงใช
รูจักขนมบอกเพลงและบทร
ในชวงแรกใช
ผาไหมชีฟองแบบยืดสีน้ำตาลออนใหนักแสดงสวมคลุมรางกายตั้งแตหัวจรดเทาเพื่อ
องที่ประพันธขึ้นใหมมีทวงทำนองที่สนุกสนานเราใจ ใชสำเนียงเพลงพื้นบานภาคใตผสมผสานกับ
แทนแปงหมักที่กระจายตัว จับตัวเปนกอน และขยายตัวจนสุก หลังจากนั้นใหนักแสดงเผยตัวออกมาจากผา
เปดใหเห็นนักแสดงที่สวยงามเลียนแบบขนมที่สุกเปลี่ยนสีจากน้ำตาลเปนสีเหลืองและแสดงลักษณะกรรมวิธีของ
ขนมในขั้นตอนตางๆ จนเปนขนมบอกที่เสร็จสมบูรณพรอมรับการประชุ
ประทาน
ทบาชาติรำช
วทงที
วามสอดคล
อง
มวิชาการระดั
มหาวิ
ยาลั่ ย2
ทักษิใช
ณท
ครั้งาทีรำให
่ 33 ประจำม
�ปีีค2565
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กับบทรองที่สื่อถึงการเชิญชวนใหผูคนมาทำความรูจักและลิ้มลองขนมบอกเมื
องสงขลา ดนตรีประกอบการแสดงใช

ดนตรีสากล บทรองจะมีเนื้อหาเปนการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับขนมบอกเมืองสงขลาและการเชิญชวนใหผูคน
ได ม าลิ ้ ม ลองขนมบอกสงขลา ใช ก ารร อ งรู ป แบบกลอนทอยตามแบบการร อ งทำบทของโนราและใช ภ าษา
สำเนียงถิ่นใต การแตงกายเปนการเลียนแบบรูปทรง ลักษณะ และสีสันของขนมบอก โดยออกแบบใหนักแสดง
สวมชุดเสื้อแขนกุดคอวีกางเกงขายาวรูปทรงกระบอกสีเหลืองออน หมทับดวยผาสไบสีเหลืองเขมและสไบผาลูกไม
ลักษณะคลายมะพราวขูดสีขาวประดับแขน คอ และศีรษะดวยผาลูกไมคลายมะพราวขูดสีขาว และใชคริสตัลซีกสี
รุงและคริสตัลสี่เหลี่ยมใสตกแตงไปตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เลียนแบบการโรยเกล็ดน้ำตาลบนขนมบอก
แตงหนาในรูปแบบแฟนตาซีในโทนสีเหลืองประดับดวยเม็ดโฟมสีขาวและคริสตัลซีกสีรุงตกแตงรอบดวงตา เกลา
ผมมวยต่ำ เมื่อผลงานสรางสรรคสำเร็จไดมีการบันทึกการแสดงโดยใชพื้นที่แสดงที่มีความสอดคลองกับการแสดงที่
เกี่ยวของกับขนมพื้นบานโบราณของเมืองสงขลา และมีความเกี่ยวของกับพื้นที่ในยานเมืองเกาสงขลา ไดแก
หองครัวของพิพิธภัณฑพธํามะรงค จังหวัดสงขลา ลานบานเรือนไทยและลานอาศรมศึกษาของสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา และรานขนมบอก สี่แยกถนนนางงาม ตำบลบอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลงานสรางสรรค ชุด หนมบอกของหรอยสงขลา ไดมีการเผยแพรผลงานสรางสรรคผานสื่อออนไลนใน
ชองทางตาง ๆ ไดแก Youtube facebook TikTok ไดรับการตอบรับจากผูชมเปนจำนวนมาก สวนมากตางแสดง
ความคิดเห็นวา เมื่อไดชมผลงานสรางสรรคชุดนี้แลวทำใหรูจักขนมบอกขนมพื้นบานของเมืองสงขลามากขึ้น หากมี
โอกาสอยากที่จะมาลิ้มลองขนมบอกเมืองสงขลาและมาทองเที่ยวเมืองสงขลา จากผลการตอบรับจากผูชมดังกลาว
แสดงใหเห็นวาผลงานสรางสรรคชุดนี้สามารถเปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ สนใจ
อยากที่จะมาทำความรูจักและลิ้มลองขนมบอก ขนมพื้นบานจังหวัดสงขลา ซึ่งจะเปนการชวยสงเสริมคุณคา
ภูมิปญญาของคนสงขลาเกี่ยวกับขนมพื้นบาน และเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในยานเมืองเกาสงขลาได
เปนอยางดี
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O3
โครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่
วรวุฒิ งามพิบูลเวท1* ประเจต อำนาจ2 จริยา แสงอุดม3

บทคัดย่อ
โครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศป่าไม้ โดยการวางแปลงตัวอย่าง 20x50 เมตร
จำนวน 4 แปลง ผลการศึกษาพบว่าสังคมป่าดิบแล้ง มีจำนวนชนิดพรรณไม้ทั้งสิ้น 40 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ์ โดยไม้เด่นที่พบ
พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) สัก (Tectona grandis L.f) สมอพิเภก (Terminalia bellirica Roxb.) บริเวณนี้มีการ
ปกคลุมของเรือนยอดประมาณ 39.61 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของ ไม้ ต้นเท่ากับ 2.94 ลูกไม้ เท่ากับ 1.76 และ
กล้าไม้เท่ากับ 2.02 โดยไม้ต้นมี ขนาดพื้น ที่ห น้ าตัด 25.24 ตร.ม/แฮกแตร์ และความหนาแน่นของพรรณไม้ เท่ากับ 347
ต้น/แฮกแตร์ โดยสังคมพืชป่าดิบแล้งมีการกักเก็บคาร์บอนสะสมทั้งหมด 31.73 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ หรือคิดเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) 116.4 ตัน CO2 เทียบเท่า/เฮกแตร์ ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจหรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ มีบทบาท
ในการเพิ่มก๊าซออกซิเจนฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ให้กับพื้นที่บริการ จากการศึกษานี้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายของพรรณพืชและโครงสร้างของป่าในพื้นที่บริการ
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine vegetation structure and carbon sequestration of Youth
camp service area Wiang Kosai National Park, Phrae Province in 4 plots, 20x50 m2 in size. Results show that the
total of species in Dry Evergreen for was 40 species (37 genera, 22 families) and the most dominant trees was
Microcos tomentosa Sm., Tectona grandis L.f and Terminalia bellirica Roxb.. This area has about 39.61 percent
of the canopy cover. The Shanon-Wiener index diversity in Dry Evergreen forest for the tree is 2.94, the sapling
is 1. 76, and the seedling is 2. 02 the basal area is 25.24 m3/ha and density of trees is 345 tree/ha. Carbon
sequestration in Dry Evergreen Forest were 31.73 tC/ha equivalent to 116.4 tCO2/ha. The information can be
used to manage the utilization of the area without affecting the forest structure in the service area.
------------------------------1อาจารย์,

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
2ดร., หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
3ผู้ช่วยนักวิจัย, หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
1Lecturer, Agroforestry Program, Faculty of Maejo University – Phrae, Maejo University, Chiang Mai 50290
2Dr., Agroforestry Program, Faculty of Maejo University – Phrae, Maejo University, Chiang Mai 50290
3Research Assistants, Agroforestry Program, Faculty of Maejo University – Phrae, Maejo University, Chiang Mai 50290

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

37

บทนำ
ป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อสมดุลของคาร์บอนในโลก โดยเป็นทั้งแหล่งกักเก็บและแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนทำให้มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งระบบนิเวศป่าไม้มีการสะสมคาร์บอนอยู่ทั้งในส่วนของต้นไม้และ
ดิ น ผ่ า นกระบวนการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช การหายใจของสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต และการย่ อ ยสลายของจุ ล ิ น ทรี ย ์ ใ นรู ป ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนที่สะสมอยู่ในต้นไม้และดินนั้น IPCC (2006) [1] ได้กำหนดแหล่งสะสมคาร์บอนในสภาพธรรมชาติ
ออกเป็น 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่งสะสมคาร์บอนเหนือดิน แหล่งสะสมคาร์บอนใต้ดิน แหล่งสะสมคาร์บอนในไม้ยนื ต้นตาย แหล่งสะสม
คาร์บอนของซากพืช และแหล่งสะสมคาร์บอนในดิน แต่ในขณะเดียวกันศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าธรรมชาติมีความผัน
แปรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดป่า ชนิดพรรณไม้ที่เป็นองค์ประกอบของป่า ความหนาแน่นของป่า สภาพภูมิประเทศ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ มีความหนาแน่นของไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ทำให้มีมวลชีวภาพและการกัก
เก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพสูง ในขณะนี้การกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้ที่ปลูกกันทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่ ไม้สัก และไม้โตเร็ว
อื่น ๆ พบว่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ในสวนป่าขึ้นอยู่กับความแตกต่างของมวลชีวภาพเป็นสำคัญซึ่งมีความ
แตกต่างขึ้นกับชนิดต้นไม้ อายุ ระยะปลูก และสภาพของท้องที่ ตลอดจนวนวั ฒนวิธีที่ใช้ในการจัดการ ส่วนใหญ่แล้วระยะปลูกที่
แตกต่างกันทำให้มีจำนวนต้นไม้ต่อพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้สวนป่า (อายุเท่ากัน) ที่มีจำนวนต้นต่อพื้นที่มากกว่ามีมวลชีวภาพและ
การกักเก็บคาร์บอนต่อพื้นที่มากกว่า (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,2009) [2]
เนื่องจากระบบนิเวศป่าไม้เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนที่ส ำคัญ เพราะต้นไม้สามารถกักคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ในรูปแบบ
ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) โดยที่พืชสีเขียวจะเปลี่ยนแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน
ทางชีวเคมีเพื่อสร้างเนื้อเยื่อ และนำมากักเก็บไว้ในรูปของมวลชีวภาพ (biomass) ทั้งในส่วนเหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน ทำให้
คาร์บอนถูกอยู่ในต้นไม้ จนกว่าจะมีการตัดไม้ออกไปจากพื้นที่ (องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559) [3]
พื้นที่บริการค่ายพักแรมเยาวชน เป็นจุดที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฎิบัติในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ร่วมกับป่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในเรื่องลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและความ
หลากหลายชนิดของพรรณไม้และการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในรูปแบบต่าง ๆ ในอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของพื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ บริเวณค่ายพักแรมเยาวชน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่มีการจัดการ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างสังคมพืช และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการจัดการ
ป่าเพื่อส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนต่อไป

วิธีดำเนินการ
พื้นที่ศึกษา พื้นที่ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อาเภอวังชิ้น จั งหวัดแพร่
โดยเลือกสภาพป่าแล้วทำการสุ่มวางแปลงตัวอย่างในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของผืนป่า
การวางแปลงตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในพื้นที่บริเวณค่ายพักแรมเยาวชนทั้งสี่ทิศ จำนวน 4 แปลง เป็น
แปลงขนาด 20x50 ม. (0.1 เฮกแตร์) ภายในแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10×10 ม. จำนวน 10 แปลงย่อย เพื่อสำรวจไม้ใหญ่ พร้อม
ทั้งแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 4×4 ม. เพื่อสำรวจลูกไม้ และ แปลงย่อยขนาด 1×1 ม. เพื่อสำรวจกล้าไม้ บริเวณมุมใดมุมหนึ่งของ
แปลงย่อย 10 แปลงเท่ากัน ทำการบันทึกจำแนกและตรวจสอบชื่อชนิดพันธุ์ไม้ตามการระบุชื่อ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม
สมิตินันทน์ (สำนักงานหอพรรณไม้, 2557) [4] ในระดับไม้ต้นทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก ความสูง
ทั้งหมด และแผนภาพการกระจายโครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมของเรือนยอด แปลงตัวอย่าง 10×30 ม. สำหรับระดับ
ลูกไม้ และกล้าไม้ ทำการนับจำนวนชนิดที่ปรากฏ
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การวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหาดัชนีค่าความสำคัญ (Importance Value Index, IVI) (ดอกรัก และอุทิศ, 2552) [5]
โดยการคำนวณหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ค่าความถี่สัมพัทธ์ (relative frequency, RF) และค่าความ
เด่นสัมพัทธ์ (relative dominance, RDo) (หน่วยเป็น : เปอร์เซ็นต์ %) ของชนิดไม้นั้นในสังคมดังนี้
IVI = RD + RF + RD๐
เมื่อ IVI = ดัชนีค่าความสำคัญ, RD = ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์, RF = ค่าความถี่สัมพัทธ์, RD๐ = ค่าความเด่นสัมพัทธ์
การคำนวณหาค่าดัชนีความหลากชนิด (species diversity) โดยใช้สมการวิเคราะห์ ดัชนีความหลากของ ShannonWeiner (Magurran, 1988) [6] ดังนี้

N

H’ = -  (Pi ln Pi)

i =1

เมื่อ H’ = Shannon–Weiner index, Pi = สัดส่วนของจำนวนต้นของชนิด (i) ต่อผลรวมของจำนวนทั้งหมดทุกชนิดในสังคม (N)
เมื่อ i = 1,2,3,…n, N = จำนวนชนิดทั้งหมด
การคำนวณหามวลชีวภาพในต้นไม้ในระดับไม้ใหญ่ พื้นที่ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ด้วยสูตรของ Tsutsumi et al. (1983) [7] ดังนี้ Ws = 0.0509(D2H)0.919 , Wb = 0.00893(D2H)0.977, Wl = 0.0140(D2H)0.669
Wr = 0.0313(D2H)0.805
เมื่อ D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก (หน่วย : เซนติเมตร), H = ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (หน่วย : เมตร)
Ws = มวลชีวภาพของลำต้น (หน่วย : กิโลกรัม), Wb = มวลชีวภาพของกิ่ง (หน่วย : กิโลกรัม)
Wl = มวลชีวภาพของใบ (หน่วย : กิโลกรัม)
Wr = มวลชีวภาพของราก (หน่วย : กิโลกรัม)
การวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอน (C) ในมวลชีวภาพของต้นไม้คำนวณได้จากสมการของชมพูนุช แสนภพ (2554) [8] คือ
ค่ามวลชีวภาพที่ได้จากสมการแอลโลเมตริก โดยน้ำหนักของเนื้อไม้ที่อบแห้งหรือมวลชีวภาพจะมีคาร์บอนสะสมประมาณร้อยละ
47 นอกจากนี้วิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ต้นไม้ดูดซับ และปริมาณก๊าซออกซิเจน (O2) ที่ต้นไม้ปลดปล่อย
ออกมา ดังนี้
ปริมาณคาร์บอน (C) = มวลชีวภาพรวม × 0.47
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดขับ (CO2) = ปริมาณคาร์บอน (C) x 3.667
ปริมาณออกซิเจน (O2) = ปริมาณคาร์บอน (C) x 2.667

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. โครงสร้างทางด้านตั้งของสังคมพืชป่าดิบแล้ง
สังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย สำรวจพบชนิดไม้ จำนวน 40 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ์
โดยพบพืชในวงศ์ FABACEAE มากที่สุด จำนวน 8 ชนิด และรองลงมาคือวงศ์ BIGNONIACEAE DIPTEROCARPACEAE และ LAMIACEAE
จำนวน 3 ชนิด
การปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนฯ มีไม้ปรากฏอยู่ปริมาณมากและหลากหลาย
ลูกไม้และกล้าไม้ มักเป็นพันธุ์ไม้ของชนิดไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบน และพบการปกคลุมเรือนยอดร้อยละ 39.61 ส่วนลักษณะ
โครงสร้างทางด้านตั้งของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนฯ สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น 4 ระดับชั้น ดังรูปที่ 1 คือ
1) เหนือเรือนยอดหรือหลังคาชั้นแรก (emergents) เป็นชั้นที่มีเรือนยอดสูงที่สุดหรือโผล่ขึ้นไปเหนือไม้ และมี
เรือนยอดขึ้นอยู่ห่างกัน สูงประมาณ 50-55 เมตร ได้แก่ ตะเคียน เป็นต้น
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2) เรือนยอดชั้นบนหรือชั้นเรือนยอดหลัก (top canopy) สูงประมาณ 30-40 เมตร ชั้นนี้เป็นชั้นที่มีเรือนยอด
ขึ้นอย่างหนาแน่นพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ สกุณี ยางนา กระบก ต้นรัก มะหาด สมพง สมอพิเภก ตะเคียนหิน แดง เหมือดโลด กระบาก
สัตบรรณ สัก นนทรี พะยูง ตะแบก ซ้อ มะดูก เป็นต้น
3) ส่วนเรือนยอดชั้นกลาง (secondary canopy) สูงประมาณ 15-25 เมตร มีพันธุ์ไม้จำนวนมากในชั้นนี้ ได้แก่
คอแลน แคหางค่าง แคทราย ยมหอม กฤษณา กางขี้มอด กาสามปีก ชิงชัน ราชพฤกษ์ ลำดวน เปล้าหลวง พลับพลา กระพี้เขาควาย โมกมัน บุนนาค ยมหิน แคหัวหมู เป็นต้น
4) พันธุ์ไม้ขนาดกลางของเรือนยอดชั้นบนรวมอยู่ด้วยส่วนเรือนยอดชั้นล่าง (lower canopy) สูงประมาณ 510 เมตร ได้แก่ ตะขบฝรั่ง หมากเขียว เต่าร้างแดง เสี้ยวป่า มะเดื่อปล้อง เป็นต้น

รูปที่ 1 โครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนฯ
องค์ประกอบของชนิดไม้ป่าดิบแล้ง
ระดับไม้ต้น สำรวจพบชนิดไม้ จำนวน 38 ชนิด 33 สกุล 18 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่เท่ากับ 2.94 มี
ความหนาแน่นเท่ากับ 347 ต้นต่อเฮกแตร์ มีขนาดพื้นที่หน้าตัดรวม 25.24 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ ดังตารางที่ 1 สำหรับค่าดัชนี
ความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลับเพลา ตะแบก เต่าร้างแดง สัก และสมอพิเภก มีค่าเท่ากับ 29.71, 6.52, 6.52,
4.35 และ 4.35 ตามลำดับ ค่าดัชนีความเด่นสัมพัทธ์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พลับพลา สัก เหมือดโลด สมอ-พิเภก และแคทราย มีค่า
เท่ากับ 30.72, 11.91, 6.28, 5.63 และ 4.66 ตามลำดับ และค่าดัชนีความสำคัญสูงสุด (IVI) 5 อันดับแรก ได้แก่ พลาพลับ สัก สมอพิเภก
แคทราย และตะแบก มีค่าเท่ากับ 74.72, 22.85, 16.57, 13.77 และ 13.13 ตามลำดับ ดังตารางที่ 2
ระดับลูกไม้ สำรวจพบชนิดไม้ จำนวน 6 ชนิด 6 สกุล 6 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เท่ากับ 1.76 มีความ
หนาแน่นของ พันธุ์ไม้หมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 217 ต้นต่อเฮกแตร์ ดังตารางที่ 1 สำหรับค่าดัชนีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ สัก เสี้ยวป่า ยมหอม ตะแบก และกฤษณา มีค่าเท่ากับ 21.84, 20.69, 18.39, 14.94 และ 13.79 ตามลำดับ และค่า
ดัชนีความสำคัญสูงสุด (IVI) 5 อันดับแรก ได้แก่ สัก เสี้ยวป่า กฤษณา ยมหอม และตะแบก มีค่าเท่ากับ 43.41, 42.26, 37.32,
34.08 และ 26.70 ตามลำดับ
ระดับกล้าไม้ สำรวจพบชนิดไม้ จำนวน 11 ชนิด 11 สกุล 8 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้เท่ากับ 2.02 มี
ความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเท่ากับ 187 ต้นต่อเฮกแตร์ ดังตารางที่ 1 สำหรับค่าดัชนีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กระพี้เขาควาย พลับพลา มะเดื่อปล้อง เสี้ยวป่า และแดง มีค่าเท่ากับ 29.33, 21.33, 13.33 9.32 และ 6.67 และมีค่า
ดัชนีความสำคัญ (IVI) จำนวนชนิดไม้ที่มีค่าดัชนีความสำคัญที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กระพี้เขาควาย พลับพลา มะเดื่อปล้อง แดง
และเสี้ยวป่า มีค่าเท่ากับ 50.09, 42.09, 28.42, 17.99 และ 16.88 ตามลำดับ
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ตารางที่ 1 ลักษณะเชิงปริมาณของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ลักษณะเชิงปริมาณ
ไม้ต้น
ลูกไม้
ชนิด
38
6
สกุล
33
6
วงศ์
18
6
ดัชนีความหลากชนิด
2.94
1.76
ความหนาแน่น (ต้นต่อเฮกแตร์)
347
217
พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตรต่อเฮกแตร์)
25.24

กล้าไม้
11
11
8
2.02
187

ตารางที่ 2 ลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้ต้น (Tree) ที่สำรวจพบสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนฯ
ความหนาแน่น
ความเด่น
ความถี่
ดัชนีความสำคัญ
ลำดับ
ชนิดไม้
สัมพัทธ์ (%)
สัมพัทธ์ (%)
สัมพัทธ์ (%)
1
พลับพลา
29.71
30.72
14.29
74.72
2
สัก
4.35
11.91
6.59
22.85
3
สมอพิเภก
4.35
5.63
6.59
16.57
4
แคทราย
3.62
4.66
5.49
13.77
5
ตะแบก
6.52
2.21
4.40
13.13
6
เต่าร้างแดง
6.52
0.60
5.49
12.61
7
เหมือดโลด
2.17
6.28
3.30
11.75
8
ต้นรัก
2.90
2.79
4.40
10.09
9
กระบก
2.90
2.75
4.40
10.05
10
กฤษณา
4.35
0.60
4.40
9.35
อื่น ๆ 28 ชนิด
32.61
31.85
40.65
105.11
รวมทั้งหมด
100.00
100.00
100.00
300.00
3. มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของในป่าดิบแล้ง
ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จำแนก
เป็นมวลชีวภาพเหนือพื้นดินเฉลี่ย 0.15 ตันต่อต้น หรือ 8.51 ตันต่อไร่ และมวลชีวภาพใต้ดินเฉลี่ย 0.04 ตันต่อต้น หรือ 2.30 ตัน
ต่อไร่ รวมเป็นมวลชีวภาพรวมทั้งหมดเฉลี่ย 0.2 ตันต่อต้น หรือ 10.81 ตันต่อไร่ เมื่อพิจารณาค่ามวลชีวภาพเป็นปริมาณคาร์บอนที่
กักเก็บไว้โดยต้นไม้ตามการศึกษา IPCC (2006) [1] พบว่า มีการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ย 0.09 ตันคาร์บอนต่อต้น หรือ 5.08 ตัน
คาร์บอนต่อไร่ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 0.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อต้น หรือ 18.62 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ไร่ และการดูดซับออกซิเจนเฉลี่ย 0.25 ตันออกซิเจนต่อต้น หรือ 13.54 ตันออกซิเจนต่อไร่ ดังตารางที่ 3
ผลผลิตต่อพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พบว่า มวลชีวภาพเหนือ
พื้นดินทั้งหมด 68.07 ตัน มวลชีวภาพใต้ดินทั้งหมด 18.38 ตัน รวมเป็นมวลชีวภาพรวมทั้งหมด 86.45 ตัน เมื่อพิจารณาค่ามวล
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ชีวภาพเป็นปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้โดยต้นไม้ตามการศึกษา IPCC (2006) [1] พบว่า มีการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมด 40.63 ตัน
คาร์บอน การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 148.99 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และการดูดซับออกซิเจนทั้งหมด 108.36 ตัน
ออกซิเจน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ต่อต้น (ตัน)
ต่อไร่ (ตัน)
ต่อเฮกแตร์ (ตัน)
ต่อพื้นที่ทั้งหมด
ปริมาณ
(mean±SD)
(mean±SD)
(mean±SD)
8 ไร่ (ตัน)
ABG
0.15
8.51
53.19
68.07
BG
0.04
2.30
14.38
18.38
ABG+BG
0.20
10.81
67.52
86.45
C
0.09
5.08
31.73
40.63
CO2
0.34
18.62
116.37
148.99
O2
0.25
13.54
84.64
108.36
หมายเหตุ: ABG = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมด (ตัน) BG = มวลชีวภาพใต้ดินทั้งหมด (ตัน)
C = คาร์บอน (ตันคาร์บอน) CO2 = คาร์บอนไดออกไซด์ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์) O2 = ออกซิเจน (ตันออกซิเจน)
มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พบว่า มีปริมาณมวลชีวภาพ
รวมทั้งหมด เท่ากับ 67.52 ตันต่อเฮกแตร์ สำหรับชนิดต้นไม้ที่มีมวลชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ซ้อ พะยูง สกุณี สมอพิเภก และแคทราย 11.19, 9.94, 7.11, 4.06 และ 3.77 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พบว่า มีปริมาณ
การกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งหมด เท่ากับ 31.73 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ สำหรับชนิดต้นไม้ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนมากที่สุด
5 อันดับแรก ได้แก่ ซ้อ พะยูง สกุณี สมอพิเภก และแคทราย มีค่าเท่ากับ 5.26, 4.67, 3.34, 1.91 และ 1.77 ตันคาร์บอนต่อเฮก
แตร์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
พบว่า มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งหมด เท่ากับ 116.37 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ สำหรับชนิดต้นไม้ที่
มีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ซ้อ พะยูง สกุณี สมอพิเภก และแคทราย มีค่าเท่ากับ 19.29,
17.13, 12.25, 7.00 และ 6.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนของต้นไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พบว่า
มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนรวมทั้งหมด เท่ากับ 84.64 ตันออกซิเจนต่อเฮกแตร์ สำหรับชนิดต้นไม้ที่มีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ซ้อ พะยูง สกุณี สมอพิเภก และแคทราย มีค่าเท่ากับ 14.03, 12.46, 8.91,
5.09 และ 4.73 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 มวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอน ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณการปลดปล่อยออกซิเจน ของ
ต้นไม้สำรวจพบสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
มวลชีวภาพรวม ปริมาณคาร์บอน
การดูดซับ CO2
การปลดปล่อย O2
ลำดับ
ชนิดไม้
(ตัน/ha)
(ตันC/ha)
(ตันCO2/ha)
(ตันO2/ha)
1
ซ้อ
11.19
5.26
19.29
14.03
2
พะยูง
9.94
4.67
17.13
12.46
3
สกุณี
7.11
3.34
12.25
8.91
4
สมอพิเภก
4.06
1.91
7.00
5.09
5
แคทราย
3.77
1.77
6.50
4.73
6
เหมือดโลด
3.67
1.72
6.33
4.60
7
มะหาด
3.32
1.56
5.72
4.16
8
นนทรี
3.18
1.49
5.48
3.99
9
สมพง
2.49
1.17
4.29
3.12
10 กางขี้มอด
2.43
1.14
4.19
3.05
อื่น ๆ 28 ชนิด
51.16
24.05
88.17
64.13
รวมทั้งหมด
67.52
31.73
116.37
84.64
เมื่อพิจารณาจำนวนชนิดใกล้เคียงกับการศึกษาของชัญษา และคณะ (2559) [9] ที่ดำเนินการวิจัยในพื้นที่ป่าชุมชน
ห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา ซึ่งป่าเป็นป่าผลัดใบมีทั้งที่ป่าเบญจพรรณกับป่าดิบแล้ง พบว่า ชนิดที่พบจำนวน 23 วงศ์ 48 สกุล 58
ชนิด ดัชนีความหลากชนิดจากการศึกษาของแสงคำ (2552) [10] ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน มีค่าเท่ากับ 4.48 พบว่ามีดัชนีความหลากชนิดของสังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
มีค่าน้อยกว่าอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางนันทนาการ เช่น การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการกางเต็นท์ (วสิวรส,
2555) [11] สำหรับความหนาแน่นของหมู่ไม้มีความใกล้เคียงกับป่าดิบแล้งที่ไม่ถูกรบกวนพื้นที่ป่าอำเภองาว จังหวัดลำปาง ของ
สายสุดใจ (2548) [12] ซึ่งมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 481.63 ต้นต่อแฮกแตร์
เมื่อพิจารณาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใกล้เคียงกับการศึกษาของ เกษราภรณ์ (2558) [13] ที่พบว่าในส่วนพื้นที่ป่าดิบ
แล้ ง ที ่ ม ี ก ารใช้ป ระโยชน์ ข องป่ า ชุม ชนเขาวง จั งหวั ด ชั ย ภู มิ มี ป ริ ม าณการกั ก เก็ บคาร์บ อน 14.37 ตั น ต่ อ ไร่ อย่ า งไรก็ตาม
ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าดิบแล้งบริเวณ ค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืชและพันธุกรรมของพรรณไม้ สภาพพื้นที่และการจัดการด้วย (ชมพูนุช , 2554) [8] ในพื้นที่ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรม
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ไม้ต้นมีความหนาแน่นของเฉลี่ยเท่ากับ 347 ต้นต่อไร่ จะเห็นว่าพื้นที่ป่าดิบแล้ง บริเวณค่ายพักแรม
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโครงสร้างเชิงปริมาณของไม้
ต้น พบว่า ไม้ต้นที่สำคัญมีค่าดัชนีความมากที่สุด ได้แก่ ซ้อ พะยูง และสกุณี และทั้ง 3 ชนิดนี้ ยังเป็นไม้ต้นที่มีอัตราการกักเก็บ
คาร์บอนสูงที่สุดในพื้นที่ป่าด้วย สอดคล้องกับชิงชัย (2546) [14] ที่กล่าวไว้ว่าปริมาณมวลชีวภาพและคาร์บอนที่กักเก็บในป่าแต่ละ
ประเภทขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ความหนาแน่นและอัตราการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงปริมาณน้ำฝน สมบัติของดิน การ
รบกวน เป็นต้น ซึ่งในระบบนิเวศป่าไม้นอกจากการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืชแล้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

43

จะถูกนำไปกักเก็บในดิน โดยเมื่อป่าไม้เจริญเติบโตหรือได้รับการฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ส่วนต่าง ๆ ของพืชร่วงหล่นคาร์บอนจะถูก
หมุนเวียนไปสะสมอยู่ในรูปอินทรียวัตถุในดินให้ระบบนิเวศป่าไม้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งนิเวศบริการ โดยเฉพ าะการกักเก็บ
คาร์บอนในดินด้วย (จักรพงษ์, 2558) [15] นอกจากนี้ ในการจัดการพื้นที่ป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชอุทยานแห่งชาติเวียง
โกศัยในอนาคต ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อวางแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ และในภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรือ่ ย ๆ เก็บคาร์บอนจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจถึงความสามารถของป่าไม้ใน
การลดภาวะโลกร้อนและช่วยรักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศ สามารถวางแผนการพึ่งพิงผลผลิตจากป่าเพื่อการยังชีพทั้งยังได้
อย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงหน้าที่ในการประสานงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อไปในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า สังคมพืชป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ พบจำนวนชนิดทั้งหมด 40 ชนิด 37 สกุล 22 วงศ์ ดัชนีความหลากชนิดอยู่ระหว่าง 1.76-2.94 โครงสร้างของชั้นเรือน
ยอดสามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น 4 ชั้น และมีการปกคลุมของเรือนยอดประมาณร้อยละ 39.61 ชนิดไม้เด่นที่มีความสำคัญต่อ
สังคม ได้แก่ พลับพลา ตะแบก เต่าร้างแดง สัก สมอพิเภก เป็นต้น ชนิดที่มีความสำคัญในการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ ได้แก่ สัก
ตะแบกเสี้ยวป่า พลับพลา เป็นต้น สำหรับผลผลิตของมวลชีวภาพพบมากที่สุดในชนิดไม้ ได้แก่ ซ้อ พะยูง สกุณี สมอพิเภก และแค
ทราย เป็นต้น โดยมีค่ามวลชีวภาพ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนของต้นไม้ ในป่าดิบแล้งบริเวณค่ายพักแรมเยาวชนอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย มีค่าเท่ากับ 67.52 ตันต่อ
เฮกแตร์ 31.73 ตันคาร์บอนต่อเฮกแตร์ 116.37 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ และ 84.64 ตันออกซิเจนต่อเฮกแตร์ จาก
การศึกษานี้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
หลากหลายของพรรณพืชและโครงสร้างของป่าในพื้นที่บริการ
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O4
การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบไบโอรีแอคเตอร์
อมรรัตน์ ยาสมุทร1,2, วีระชัย ตีรอรุณศิริ2, สุภคั มหัทธนพรรค3*

บทคัดย่อ
การพัฒนาวิธีการชักนาให้เกิดยอดจากเมล็ดไผ่ซางหม่น Dendrocalamus sp. ซึ่งเป้นไผ่ที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิ จ ในการขยายพั น ธุ์ แ บบเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ยอดไผ่ ซ างหม่ น
โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลวในระบบไบโอรีแอคเตอร์ (TIB) เพื่อรองรับการขยายพันธุ์ไผ่ปริมาณมาก
ในภาคอุตสาหกรรม เมล็ดพันธุ์ไผ่ ถูกฟอกฆ่าเชื้อ ด้วย Mercuric Chloride เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารลดแรงตึงผิว
Tween 20 เ ป็ นเ ว ล า 10 นา ที เ ลี้ ย งในอา ห า ร MS ( Murashige and Skoog Medium) เ ป็ นเ วล า 1 สั ป ด า ห์
จากนั้ น ย้ า ยเนื้ อ เยื่ อ ลงในอาหาร MS ที่ เ ติ ม 6-Benzyl aminopurine (BAP) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA)
ที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่าการวางเลี้ยงในอาหารที่เติม BAP เข้มข้น 3 มก./ล. และ NAA เข้มข้น 2 มก./ล. สามารถเพิ่ม
ปริมาณยอดมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 24.66 ยอด/ชิ้นส่วน นอกจากนี้ วิธี TIB มีประสิทธิภาพ และสามารถชักนาจานวนยอด
ได้มากที่สุด ในสภาวะการเพาะเลี้ยงใช้ปริมาณยอดเริ่มต้น 5 ยอด ในอาหาร ปริมาณ 500 มล. ให้เนื้อเยื่อสัมผัสอาหาร
เป็นเวลา 2 นาที ทุก 2 ชั่วโมง มีการเพิ่มปริมาณยอดของไผ่ซางหม่นมากที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 84.33 ยอด ในสัปดาห์ที่ 8
คาสาคัญ: ไผ่ซางหม่น เพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ ไบโอรีแอคเตอร์
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Micropropagation of Dendrocalamus sp. by tissue culture and temporary immersion
bioreactor system
Amonrat Yasamut1,2, Weerachai Teeraarunsiri2, Supuk Mahatthanapuk3*

Abstract
Protocol for micropropagation of genomic bamboo shoots from seeds. (Dendrocalamus sp.)
was developed. In this study, the optimal bamboo shoots initiation were done after 8 weeks on semi-solid
medium and liquid medium by a temporary submerged bioreactor system (TIB) to support mass production
in the industrial sector. Surface-sterilized seeds by 0 . 1 % mercuric chloride mixed with Tween 20 for 1 0
minutes were cultured for 1 weeks on MS medium (Murashige and Skoog Medium). After that, the explants
were cultured on MS medium supplemented with 6-Benzyl aminopurine (BAP) and 1-Naphthaleneacetic
acid (NAA) at different concentrations. It was found that 3 mg/l BAP and 2 mg/l NAA added in MS medium
induced the highest shoot numbers at 24.66 shoots/explant In addition, the bioreactor culture method
was presented high efficiency with increased the number of shoots faster. The high survival rate seedlings
cultured in the bioreactor system were found with the feeding frequency 2 hours, medium 500 ml, 5 shoots
of initiate and 2 minute in medium apply. When, the culture by temporary immersion bioreactor by using 5
initial shoots, the average shoots production rate at 84.33 shoots after 8 weeks.
Keywords: Dendrocalamus sp. Tissue culture Bioreactor
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บทนา
ไผ่ซางหม่น (Dendrocalamus sp.) เป็นพืชในวงศ์ GRAMINEAE อยู่ในวงศ์ หญ้า วงศ์ย่อย Bambusoideae
ลั ก ษณะเป็ น ไม้ ไ ม่ ผ ลั ด ใบ ขึ้ น เป็ น กอ ล าต้ น เป็ น ปล้ อ ง เป็ น ไผ่ ส ายพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งที่ พ บมากเฉพาะในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ [ 1]
ข้อมูลกรมศุลกากร (2563) แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกไผ่ ในช่วง พ.ศ. 2558-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมูลค่าการส่งออก
รวม 587.16 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มไม้ไผ่ไม่แปรรูป กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มจักสาน กลุ่มเยื่อไผ่ และ กลุ่มถ่านไม้ไผ่
ในขณะที่ มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า จากไผ่ จ ากต่ างประเทศ มี มู ล ค่ า รวม 238.07 ล้ า นบาท โดยสิ น ค้ า กลุ่ ม อาหาร
และกลุ่มไม้แปรรูป มีมูลค่ารวมของการนาเข้าเพิ่มขึ้น ซึ่งความต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
มีมากขึ้น [2] ปัจจุบันมีรายงานการพัฒนากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช (Plant tissue
culture) คื อ การน าเอาอวั ย วะของพื ช เช่ น ยอด ราก ใบ ส่ ว นต่ า ง ๆ ของดอก ส่ ว นของผล ล าต้ น หรื อ โปรโตพลาสต์
เ ซ ล ล์ ห รื อ เ นื้ อ เ ยื่ อ ม า เ ลี้ ย ง บ น อ า ห า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ภ า ย ใ ต้ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ป ล อ ด เ ชื้ อ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่เห็นได้ชัดเจนและนามาใช้กันอย่างกว้างขวาง สามารถเพิ่มปริมาณพันธุ์พืช
ที่ ต้ อ งการได้ใ นเวลาอั น สั้น ต้ น กล้ า ที่ ได้ มีลัก ษณะที่ สม่าเสมอ (genetic uniformity) ต้ น พื ชที่ ไ ด้ ป ราศจากเชื้ อ แบคทีเรีย
และเชื้อราซึ่งจะประหยัดเวลาแรงงาน และงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขยายพันธุ์แบบวิธีเดิม จึงเป็นที่มาของการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยระบบ Temporary Immersion Bioreactor (TIB) โดยการเลี้ยงในพืชในระบบ TIB เป็นการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวช่วยลดปัญหาการฉ่าน้าของพืชและช่วยให้พืชโตเร็วมากขึ้น [3] จึงนับว่าเป็นระบบการขยายพันธุ์พืช
แบบใหม่และเหมาะสมที่จะใช้ทดแทนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบดั้งเดิม และสามารถนามาใช้ในระบบการผลิตต้นพืช
ในระดับอุตสาหกรรม [4] ซึ่งมีรายงานการประยุกต์ใช้ในพืชหลายชนิด เช่น ไม้น้าอนูเบียสบาร์เทอรี่บรอดลีฟ (Anubias
barteri Broad leaf) มั น ฝรั่ ง และ ไม้ น้ าไส้ ป ลาไหล [5], [6], [7] เป็ น ต้ น ในการวิ จั ย นี้ จึ ง มี เ ป้ า หมายในการประยุ ก ต์ ใ ช้
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวในไผ่ซางหม่นทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้นพันธุ์ไผ่และการรองรับการผลิตต้นพันธุ์ไผ่ในปริมาณมากของภาคอุตสาหกรรม
ต่อไปในอนาคต

วิธีการดาเนินการ
พื ชที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ: เมล็ ด ไผ่ ซ างหม่ น (Dendrocalamus sp.) ที่ ไ ด้ จ ากต้ น ไผ่ ที่ ต ายขุ ย จากการส ารวจ
และรวบรวมจากพื้นที่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
การทดลองที่ 1 น าเมล็ ด ไผ่ ซ างหม่ น มาฟอกฆ่ า เชื้ อ โดย Mercuric chloride เข้ ม ข้ น 0.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นนาไปศึกษาการเปรียบเทียบผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเพาะเลี้ยงไผ่ซางหม่น
ในอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลว สูตร MS (Murashige and Skoog) ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้ได้เท่ากับ 5.6-5.8
เปรียบเทียบระหว่างอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลว เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช BAP (6-Benzylaminopurine)
และ NAA (1-Naphthaleneacetic acid) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 เพื่อศึกษาการเพิ่มปริมาณของยอด
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)
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ตารางที่ 1 สูตรอาหาร MS เติม BAP (6-Benzylaminopurine) และ NAA (1-Naphthaleneacetic acid) ที่มีความเข้มข้น
แตกต่างกัน
กรรมวิธีที่ ความเข้มข้นของ BAP (mg/l)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
2
2
2
3
3
3

ความเข้มข้นของ NAA (mg/l)
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

โดยจะท าการทดลองทั้ งหมด 3 ซ้ า บั น ทึ ก จ านวนยอดใหม่ ไ ผ่ ซ างหม่ น ในสั ป ดาห์ ที่ 4 และ 8 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
มาวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนและตรวจสอบความแตกต่ า ง โดยหา Duncan ‘s New Multiple Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดย “ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ”

การทดลองที่ 2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นในระบบไบโอรีแอคเตอร์
แบบจมชั่วคราว
การศึกษาความถี่ในการให้อาหารและปริมาณอาหารต่อชุดเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มปริมาณไผ่ซางหม่น
ของระบบไบโอรี แ อคเตอร์ แ บบจมชั่ ว คราว โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ข อง สุ ภั ค และคณะ (2563) [8] วางแผนการทดลอง
แบบแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design) CRD โดยใช้ อ าหารสู ต ร MS (Murashige and Skoog)
ปรั บ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ให้ ไ ด้ เ ท่ ากั บ 5.6-5.8 โดยมี ก ารเติมสารควบคุมการเจริ ญของพื ชชนิดและความเข้มข้น
ที่ให้จานวนยอดมากที่สุดที่ได้จาก (การทดลองที่ 1) โดยเลี้ยงเนื้อเยื่อในชุดเพาะเลี้ยงให้มีความถี่ในการให้อาหารโดยให้อาหาร
ทุ ก 2 3 และ 4 ชั่ ว โมง โดยมี ช่ ว งเวลาในการให้ อ าหารที่ แ ตกต่ า งกั น ให้ เ วลาสั ม ผั ส กั บ เนื้ อ เยื่ อ ไผ่ ซ างหม่ น
ในระยะเวลาที่เท่ากันคือ 2 นาที และใช้ปริมาตรของอาหาร คือ 250 500 และ 1000 มิลลิลิตร ต่อชุดเพาะเลี้ยง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความถี่ ใ นการให้ อ าหารและปริ ม าณอาหารต่ อ ชุ ด เพาะเลี้ ย งที่ เ หมาะสมต่ อ การเพิ่ ม ปริ ม าณไผ่ ซ างหม่ น
ของระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
กรรมวิธที ี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลาในการให้
อาหาร
2 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

ปริมาตรอาหาร
250 มิลลิลิตร
500 มิลลิลิตร
1,000 มิลลิลิตร
250 มิลลิลิตร
500 มิลลิลิตร
1,000 มิลลิลิตร
250 มิลลิลิตร
500 มิลลิลิตร
1,000 มิลลิลิตร

ระยะเวลาที่พืชสัมผัสกับอาหาร

2 นาที

2 นาที

2 นาที

โดยจะท าการทดลองทั้ งหมด 3 ซ้ า จะมี ย อดไผ่ เ ริ่ ม ต้ น จ านวน 5 ยอด/ 1 ซ้ า เปลี่ ย นอาหารที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น
BAP และ NAA ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น 3 มก./ล. และ 2 มก./ล. บั น ทึ ก จ านวนยอด/ชิ้ น ส่ ว น ในสั ป ดาห์ ที่ 4 และ 8
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและตรวจสอบความแตกต่าง โดยหาค่า Analysis of variance หากค่า F-value
ของข้ อ มู ล แสดงความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ น าไปตรวจสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย แต่ ล ะ กรรมวิ ธี
โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ “ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติ”

ผลการวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ ใ ช้ ไผ่ ซ างหม่ น Dendrocalamus sp. วงศ์ GRAMIEAE จะใช้ เ มล็ ด ไผ่ ซ างห ม่ น
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ม ล็ ด ส ม บู ร ณ์ ดั ง ภ า พ 1 คั ด เ ลื อ ก เ ม ล็ ด ไ ผ่ ซ า ง ห ม่ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ต่ ง เ ม ล็ ด ใ ห ญ่ ไ ม่ เ หี่ ย ว
นาเมล็ดไผ่ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมในการสารวจไผ่ตายขุยในจังหวัดพะเยา ดังภาพที่ (ข)

ก

ข

ภาพที่ 1 ตัวอย่างไผ่ที่ใช้ในการทดลอง (ก) คือ เมล็ดไผ่ซางหม่นที่มลี กั ษณะเมล็ดที่ใช้ในการวิจัย (ข) คือ ลักษณะต้นไผ่ที่ตายขุย
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จากการทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเมล็ดไผ่ซางหม่นในอาหารสูตร MS กึ่งแข็ง (Semi-Solid)
เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต จ านวนยอดไผ่ ซ างหม่ น ท าการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เป็ น ระยะเว ลา 8 สั ป ดาห์ ในการทดสอบ
ที่ สั ป ดาห์ ที่ 4 พบว่ า อาหารที่ มี ก ารเติ ม BAP เข้ ม ข้ น 1-3 mg/l และ NAA เข้ ม ข้ น 0.5-2 mg/l มี ก ารผลิ ต ปริม าณยอด
ไผ่ซางหม่นไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีค่าตั้งแต่ 4.00 ยอด/เมล็ด และเมื่อทดสอบไปในระยะสัปดาห์ที่ 8 พบว่า
อ า ห า ร สู ต ร ที่ 9 ที่ มี ก า ร เ ติ ม BAP เ ข้ ม ข้ น 3 mg/l แ ล ะ NAA เ ข้ ม ข้ น 2 mg/l มี ก า ร เ กิ ด ย อ ด
ของไผ่ ซ างหม่ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สู ต รที่ 7 และ สู ต รที่ 8 คื อ BAP เข้ ม ข้ น 3 และ NAA เข้ ม ข้ น 0.5 mg/l,
BAP เข้ ม ข้ น 3 และ NAA เข้ ม ข้ น 1 mg/l ตามล าดั บ มี ค่ า เท่ า กั บ 24.66 18.00 และ 16.33 ยอด/ขวด ตามล าดั บ
ดังแสดงในภาพที่ 2 และในตารางที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P≤0.05)

ข

ก

ภาพที่ 2 ลั ก ษณะการเกิ ด ยอดของไผ่ ซ างหม่ น โดยการเพาะเลี้ย งบนอาหารกึ่ งแข็ งและอาหารเหลว สู ต ร MS
ระยะเวลา 8 สั ป ดาห์ (ก) คื อ ยอดรวมไผ่ ซ างหม่ น ในอาหาร สู ต ร MS กึ่ ง แข็ ง ที่ เ ติ ม BAP เข้ ม ข้ น 3 mg/l และ NAA
เข้มข้น 2 mg/l (ข) คือ ยอดรวมไผ่ซางหม่นที่เจริญเติบโตในอาหารเหลวระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว (TIB) ในอาหาร
สูตร MS ที่เติม BAP เข้มข้น 3 mg/l และ NAA เข้มข้น 2 mg/l
ตารางที่ 3 จ านวนยอดของไผ่ ซ างหม่ น เมื่ อ มี ก ารเติ ม สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช BAP เข้ ม ข้ น 1-3 mg/l
และ NAA เข้มข้น 0.5-2 mg/l
กรรมวิธีที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดการทดลอง
BAP เข้มข้น 1 และ NAA เข้มข้น 0.5 mg/l
BAP เข้มข้น 1 และ NAA เข้มข้น 1 mg/l
BAP เข้มข้น 1 และ NAA เข้มข้น 2 mg/l
BAP เข้มข้น 2 และ NAA เข้มข้น 0.5 mg/l
BAP เข้มข้น 2 และ NAA เข้มข้น 1 mg/l
BAP เข้มข้น 2 และ NAA เข้มข้น 2 mg/l
BAP เข้มข้น 3 และ NAA เข้มข้น 0.5 mg/l
BAP เข้มข้น 3 และ NAA เข้มข้น 1 mg/l
BAP เข้มข้น 3 และ NAA เข้มข้น 2 mg/l

4 สัปดาห์
4.00±1.00a
4.00±0.00a
4.66±0.57a
5.00±1.00a
5.00±1.73a
4.33±1.15a
4.33±0.57a
5.00±0.00a
5.00±0.57a

8 สัปดาห์
14.66±2.08bc
12.33±2.51cd
10.66±1.15c
11.33±2.51cd
9.33±0.57c
12.00±2.00cd
18.00±1.00b
16.33±1.15b
24.66±2.51a

C.V %
1.09
0.88
0.66
0.58
0.60
0.53
0.74
0.59
0.77

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษแสดงค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≤ 0.05)
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จากการทดลองหาสู ต รอาหารที่ เ หมาะสมต่ อ การเพาะเลี้ ย งเมล็ ด ไผ่ ซ างหม่ น ในอาหารกึ่ ง แข็ ง ( Semi-Solid)
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจานวนยอดไผ่ซางหม่น ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว โดยใช้สูตรอาหารสูตร MS กึ่งแข็ง
ที่เติม BAP เข้มข้น 3 mg/l และ NAA เข้มข้น 2 mg/l มาเลี้ยงลงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว พบว่า สัปดาห์ที่ 4
มีการผลิตปริมาณยอดไผ่ซางหม่นแตกต่างกัน ซึ่งกรรมวิธีที่ 4 มีค่าในการแตกยอดมากที่สุด เท่ากับ 35.33 ยอด/ชิ้นส่วน
ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และเมื่ อ ทดสอบไปในระยะสั ป ดาห์ ที่ 8
พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีค่าในการแตกยอดมากที่สุด เท่ากับ 35.33 ยอด/ชิ้นส่วน ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
ของไผ่ซางหม่น ดังตาราง 4 ซึ่งการทดลองในสัปดาห์ที่ 8 ไผ่ซางหม่นมีการเพิ่มจานวนยอดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≤ 0.05)

ตารางที่ 4 จานวนยอดไผ่ซางหม่นในอาหารเหลวในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว โดยมี ความถี่ในการให้อาหาร
และปริมาณการให้อาหาร ที่แตกต่างกัน
กรรมวิธที ี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดการทดลอง
2 ชั่วโมง 250 ml
2 ชั่วโมง 500 ml
2 ชั่วโมง 1000 ml
3 ชั่วโมง 250 ml
3 ชั่วโมง 500 ml
3 ชั่วโมง 1000 ml
4 ชั่วโมง 250 ml
4 ชั่วโมง 500 ml
4 ชั่วโมง 1000 ml

4 สัปดาห์
21.00±3.60b
35.33±2.51a
24.66±2.51b
22.00±2.64b
21.00±1.00b
23.00±3.60b
23.66±4.50b
23.00±3.60b
24.00±3.60b

8 สัปดาห์
48.00±2.64c
84.33±4.04a
55.66±2.08b
49.00±6.24bc
50.66±3.05bc
53.00±3.60bc
51.00±1.00bc
54.00±5.56bc
54.33±3.05bc

C.V %
0.85
0.80
0.72
0.82
0.60
0.65
0.57
0.53
0.49

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษแสดงค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P≤ 0.05)

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองโดยใช้ สารควบคุ มการเจริ ญเติบ โตของพื ช เติ ม BAP (6-Benzylaminopurine) และ NAA
(1-Naphthaleneacetic acid) ที่ เ ข้ ม ข้ น 3 mg/l และ เข้ ม ข้ น 2 mg/l ตามล าดั บ มี ก ารแตกยอดใหม่ ข องไผ่ ซ างหม่ น
เป็ น อาหารสู ต ร MS ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ชั ก น าให้ เ กิ ด ยอดใหม่ ซึ่ ง คล้ า ยกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ภั ค และคณะ (2563) [8]
โดย BAP เป็ น สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตกลุ่ ม ไซโตไคนิ น (Cytokinin) โดยการส่ ง เสริ ม การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น
กระตุ้ น การแบ่ ง เซลล์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเพิ่ ม จ านวนยอด และ NAA เป็ น สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตขอ งพื ช
ในกลุ่ม ออกซิน (Auxin) มีผลต่อการชักนารากของพืชได้ดี และต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสม สามารถชักนาให้ เกิดยอดใหม่
ได้ในปริมาณมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

53

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองการขยายพั น ธุ์ ไ ผ่ ซ างหม่ น โดยวิ ธี เ พาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ในอาหารกึ่ ง แข็ ง และอาหารเหลว
ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว (TIB) อาหารสูตร MS (Murashige and Skoog Medium) BAP เข้มข้น 3 mg/l
และ NAA เข้มข้น 2 mg/l ทาให้เกิดยอดมากที่สุด เท่ากับ 24.66±2.51 ยอด/ชิ้นส่วน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนการเพิ่ม
จ า น ว น ย อ ด ไ ผ่ ซ า ง ห ม่ น ใ น ร ะ บ บ ไ บ โ อ รี แ อ ค เ ต อ ร์ แ บ บ จ ม ชั่ ว ค ร า ว ( TIB) โ ด ย ใ ช้ อ า ห า ร สู ต ร
MS (Murashige and Skoog Medium) ที่เติม BAP เข้มข้น 3 mg/l และ NAA เข้มข้น 2 mg/l ในปริมาตรอาหาร 500 ml
ให้เนื้อเยื่อสัมผัสอาหารป็นเวลา 2 นาที ทุก 2 ชั่วโมง ทาให้เกิดยอดไผ่ซางหม่นมากที่สุด เท่ากับ 84.33±4.04 ยอด/ชิ้นส่วน
ในระยะเวลา 8 สัปดาห์
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O5
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว
ศุภิสรา หนูในน้ำ1 กรวิชญ์ ขุนทองจันทร์1 เอกราช แก้วนางโอ2 และ เกษศิรินทร์ รัทจร3*

บทคัดย่อ
โรคไหม้ในข้าวเป็นโรคที่มีการระบาดมาก ซึ่งมีผลต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลง เป็นปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวทั่วโลก
การใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรคไหม้นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด สามารถลดความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้ในข้าวได้
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ โดยนำพันธุ์ข้าวทั้งหมด 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์หางยี 71, พันธุ์
น้ำสะกุย 19, พันธุ์กข55 และพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำมาสกัดดีเอ็นเอ ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ และเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) และเทคนิคเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส
(gel electrophoresis) โดยตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอทั้งหมด 3 ยีน ซึ่งเป็นยีนหลักใช้ในการตรวจสอบยีนต้านทาน
โรคไหม้ ได้แก่ Pi9, Pigm(t) และ Pi5 ผลการวิจัยพบว่า ข้าวพันธุ์หางยี 71 มียีนต้านทานโรคไหม้ทั้ง 3 ยีน ส่วน กข55 และ
เฉี้ยงพัทลุงมียีนต้านทานโรคไหม้ 2 ยีน คือ Pigm(t) และ Pi5 ส่วนน้ำสะกุยมียีนต้านทานโรคไหม้ Pi9 และพบยีน Pigm(t) และ
Pi5 แสดงแถบดีเอ็นเอที่มียีนต้านทานและไม่ต้านทานโรคไหม้ ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้าวพันธุ์น้ำสะกุย 19 กข55 และ
เฉี้ยงพัทลุงมียีนต้านทานโรคไหม้บางส่วน แตกต่างจากหางยี 71 ที่ปรากฏยีนหลักของยีนต้านทานโรค ดังนั้นการใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลทางพันธุกรรมและสามารถช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
สายพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ในอนาคตได้
คำสำคัญ : ข้าว, ยีนต้านทานโรค, โรคไหม้, เครื่องหมายดีเอ็นเอ
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Application of DNA Markers for Identification of Blast Resistance gene in Rice
Suphitsara Nunainam1 Kornrawit Khoonthongchan 1 Ekkarat Kaewnango2 Kedsirin Ruttajorn3*

Abstract
Blast disease is a disease of extreme infestation and a major problem in rice production worldwide.
It affects the reduced yield. The use of resistant varieties is the most effective way. Resistant varieties can
significantly reduce the damage from the outbreak of blast disease. In this research, we aimed to detect
blast resistance genes. We used four rice varieties, including Hahng Yi 71, Nam Sa-gui 19, RD55, and Chiang
Phatthalung from Phatthalung Research Center. Extract DNA, detect DNA quality, and increase DNA with
Polymerase Chain Reaction techniques (PCR) and gel electrophoresis techniques by examining three DNA
markers, the significant genes used to detect blast resistance genes: Pi9, Pigm(t), and Pi5. The results showed
Hahng Yi 71 contained three blast-resistant genes. RD55 and Chiang Phatthalung contained two blast
resistance genes: Pigm(t) and Pi5, while Nam Sa-gui 19 contained Pi9 blast resistance
gene. Pigm(t) and Pi5 blast resistance genes show DNA bands containing blast resistance and blast
susceptible genes. This research indicates that Nam Sa-gui 19, RD55, and Chiang Phatthalung had some blastresistant genes, unlike Hahng Yi 71, which appear to be the leading disease resistance genes. Therefore,
these DNA markers will be helpful for genetic information and the selection of effective species to improve
the rice breed's complete resistance to blast disease further into the future to enhance the rice breed's
complete resistance to blast disease.
Keywords: rice, resistance gene, blast disease, DNA marker
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บทนำ
ข้าว (Oryza sativa L.) เป็นธัญพืชที่เป็นอาหารหลักสำคัญต่อผู้คนในทวีปเอเชียและเป็นอาหารหลักของคนไทยมา
ตั้งแต่สมัยอดีต [1] การทำนาจึงเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และถือได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ มี
ความสำคัญต่อการส่งออกอย่างยิ่ง ทำรายได้จำนวนมากอันดับหนึ่งของประเทศ [3] แต่ผลผลิตการส่งออกเหล่านี้กลับมีปริมาณ
ที่ลดน้อยลง เนื่องจากการระบาดของโรคในข้าวที่มีผลต่อต้นข้าวและผลผลิตของข้าว ซึ่งโรคที่มีการระบาดมาก คือ โรคใบไหม้
ในข้าว
โรคใบไหม้ในข้าว (blast disease) มีสาเหตุมาจาก เชื้อรา Magnaporthe grisea ซึ่งสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โรคไหม้จะเกิดขึ้น และแพร่ระบาดได้รุนแรง ถ้ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสม [2] ถือเป็นหนึ่งใน
สาเหตุโรคที่สำคัญต่อขบวนการผลิตข้าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเชื้อมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วรุ่น [4] ปัจจุบันมีการศึกษายีนต้านทานโรคไหม้ที่หลากหลาย ยีน
Pi9, Pi5 และ Pigm(t) เป็นยีนหลักในยีนต้านทานโรคใบไหม้ โดยยีนต้านทานโรคใบไหม้ Pi9 มีตำแหน่งอยู่ใกล้กับบริเวณเซน
โตรเมียร์ของโครโมโซมคู่ที่6 ได้รับการถ่ายทอดมาจากข้าวป่า Oryza minuta เป็นยีนที่ต้านทานต่อเชื้อราโรคไหม้ สายพันธุ์
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง [5] ยีนต้านทานโรคใบไหม้ Pigm(t) เป็นยีนต้านทานโรคแบบวงกว้างอยู่ระหว่างเครื่องหมายดีเอ็นเอ
C5483 และ C0428 บนโครโมโซมคู่ที่ 6 [6] และ Pi5 เป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 9 เป็นยีนที่ต้านทานต่อเชื้อราโรคใบไหม้ได้
หลากหลายสายพันธุ์ [7] สำหรับประเทศไทยโรคไหม้ในข้าวระบาดหนักในช่วงฤดูฝน ถ้าชาวนาปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ไม่มีค วาม
ต้านทานต่อโรค อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมแก้ปัญหาการระบาดโดยใช้สารเคมีควบคุมการ
ระบาด เนื่องจากรวดเร็วและสะดวก แต่สิ่งที่ควรมองข้ามคือสารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การใช้ข้าวที่มียีนต้านทานโรค
ไหม้นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมการเข้าทำลายของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคใบไหม้ในข้าว
การทำวิจัยครั้งนี้เพื่อตรวจสอบยีนต้านทานโรคใบไหม้ในข้าว 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางยี 71, พันธุ์น้ำสะกุย 19,
พันธุ์กข55 และ พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่มีการรายงานการศึกษาการต้านโรคใบไหม้ในข้าวโดยกรมการข้าว
พันธุ์หางยี 71 ต้านทานต่อโรคใบไหม้ พันธุ์กข55 ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ พันธุ์น้ำสะกุย 19 และ พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ ข้าวพันธุ์กข55 นิยมปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคใต้ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
และ พันธุเ์ ฉี้ยงพัทลุงเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ ตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ สามารถตรวจสอบข้าวที่มียีนความ
ต้านทานโรคไหม้ Pi9, Pi5 และ Pigm(t) โดยใช้วิธีการสกัดดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และตรวจสอบรูปแบบแถบดีเอ็นเอ
ด้วยวิธี agarose gel electrophoresis

วิธีการวิจัย
การเตรียมพันธุ์ข้าวสำหรับสกัดดีเอ็นเอ
เตรียมตัวอย่างพันธุ์ข้าวทั้งหมด 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หางยี 71, พันธุ์น้ำสะกุย 19, พันธุ์กข55, พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
การสกัดดีเอ็นเอจากใบข้าว (DNA extraction)
การสกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อนของข้าวด้วยวิธี CTAB ประยุกต์ [6,7] ขั้นตอนแรกนำใบข้าวมาชั่งที่ 0.1 กรัม แล้วตัดใบ
ข้าวเป็นชิ้นเล็ก ๆ ละเอียดนำตัวอย่างใส่ในหลอดไมโครเซนตริฟิวซ์ขนาด 2.0 มิลลิลิตร เติม 2X CTAB buffer 600 ไมโครลิตร
ลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวส์ แล้วบดข้าว นำไป vortex บ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที (กลับหลอดไปมา
ทุก ๆ 5 นาที) จากนั้นเติมโคลโรฟอร์ม:ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ 24: 1 (chloroform: isoamyl alcohol) ลงไป 600 ไมโครลิตร
นำไปเซนติฟิวส์ที่ระดับความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสส่วนบนมาใส่ในหลอดไมโครเซนตริฟิวส์
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หลอดใหม่ขนาด 1.5 มิลลิลิตร เติมโคลโรฟอร์ม:ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ 24: 1 ลงไป 600 ไมโครลิตร นำไปเซนติฟิวส์ที่ระดับ
ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสส่วนบนมาใส่ในหลอดไมโครเซนตริฟิวส์หลอดใหม่ขนาด 1.5
มิลลิลิตร เติม absolute ethanol ที่เย็นจัดลงไป 600 ไมโครลิตร เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอกลับหลอดไปมาเบาๆ นำหลอดไปแช่
1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปเซนตริฟิวส์ที่ระดับความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เท
absolute ethanol ทิ้งแล้วเติม 80% ethanol ลงไป 600 ไมโครลิตร เพื่อล้างตะกอนดีเอ็นเอ เซนตริฟิวส์ที่ระดับความเร็ว
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เท 80% ethanol ทิ้ง เติม 80% ethanol ลงไป 600 ไมโครลิตร จากนั้นนำไปเซนตริ
ฟิวส์ที่ระดับความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เท 80% ethanol ทิ้ง ปล่อยให้ตะกอนแห้งโดยการเปิดฝาทิ้งไว้
เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ละลายตะกอนด้วย TE buffer ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เก็บดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อ
รอใช้งาน
การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ
การวิเคราะห์และแยกขนาดของดีเอ็นเอโดยวิธี agarose gel electrophoresis เตรียม agarose gel ความเข้มข้น
1 % โดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 15-20 นาที แล้วนำแผ่นเจลไปแช่ในสี SYBR เป็นระยะเวลา 20-45 นาที
หลังจากนั้นก็นำแผ่นเจลไปส่องดูแถบของดีเอ็นเอด้วยเครื่อง Bluview Transilluminator บันทึกภาพ
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอโดยวิธีการวัดค่าดูดกลืนแสง
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ โดยใช้วิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometry) มีวิธีการ คือ เจือ
จางสารละลายดีเอ็นเอที่ได้ด้วยน้ำ sterilized deionized ในอัตราส่วน 1:100 วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 260 นาโนเมตร
(OD260) และ 280 นาโนเมตร (OD280) โดยใช้เครื่อง spectrophotometer คํานวณปริมาณ DNA จากสูตร
ความเข้มข้น DNA (นาโนกรัม/ไมโครลิตร) = OD260 × 50 × dilution factor
วิเคราะห์คุณภาพ DNA จากค่าสัดส่วนการดูดกลืนแสงที่ OD260 ต่อ OD280 เตรียมดีเอ็นเอเพื่อทำซีพีอาร์ นำดีเอ็นเอที่
สกัดได้มาเจือจางด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ โดยเจือจางดีเอ็นเอทุกตัวอย่างให้มีความเข้มข้น 100 ng/L
ตารางที่ 1 ลำดับเบสของไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณยีน Pi9, Pigm(t) และ Pi5
Gene

Primer

Pigm(t)

S29742

Pi9

pB8

Pi5

40N23r

Sequence
F - CAGTGAAACGAACGCTATG
R - AATAGGAAGGGTTGATGTTG
F - CCCAATCTCCAATGACCCATAAC
R - CCGGACTAAGTACTGGCTTCGATA
F - TGTGGAGGCAACAATGCCTATTGCG
R - CTATGAGTTCACTATGTGGAGGCT

PCR product of
Reference
resistance/susceptible gene
555 bp/461 bp

[6]

500 bp/-

[5]

700 bp/480 bp

[7]

การตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้เครี่องหมายดีเอ็นเอของยีนต้านทานโรคใบไหม้โดยใช้ไพรเมอร์สังเคราะห์ S29742,
pB8, 40N23r ดังตารางที่ 1 นำดีเอ็นเอของข้าวที่สกัดได้มาเพิ่มปริมาณโดยใช้เทคนิค PCR ของยีน Pi9, Pigm(t) และ Pi5
สำหรับการตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (ตารางที่ 2-3)
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ตารางที่ 2 ความเข้มข้นที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
สารที่ใช้
Deionized water
10X PCR buffer
10 mM dNTP
10 mM MgCl2
10 M Forward primer
10 M Reverse primer
5 unit Taq polymerase
DNA 100 ng/L
Total

Final concentration
1x
0.2 mM
1.5 mM
0.2 M
0.2 M
0.3 unit
400 ng

ปริมาณ (ไมโครลิตร)
16.13
2.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.12
4
25

ตารางที่ 3 ความเข้มข้นที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ขั้นตอน
Pre – denaturation
Denaturation
Annealing
Extension
Final extension

อุณหภูมิ OC
94
94
53
72
72

เวลา
3 min
30s
30s 35 cycle
30s
7 min

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ผลการตรวจสอบการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีนด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ พบว่าจากการตรวจสอบยีนต้านทานโรคใบ
ไหม้ Pi9 ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 500 คู่เบสในข้าวพันธุ์หางยี 71 และข้าวพันธุ์น้ำสะกุย 19 พบว่ามียีนต้านทานโรคใบไหม้
ลักษณะ homozygous resistance (ภาพที่ 1a) และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gitishree D et al. [3] ตรวจสอบยีน
Pigm(t) ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 555 คู่เบส ในข้าวพันธุ์ข้าวหางยี 71, กข55 และ เฉี้ยงพัทลุง พบว่ามียีนต้านทานโรคใบไหม้
ลั ก ษณะ homozygous resistance และข้ า วพั น ธุ ์ น ้ ำ สะกุ ย 19 มี ย ี น ต้ า นทานโรคไหม้ ล ั กษณะเป็ น heterozygous ซึ่ ง
ประกอบด้วยแถบดีเอ็นเอขนาด 555 คู่เบส และ 461 คู่เบส (ภาพที่ 1b) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Deng et al. [4]
และ ตรวจสอบยีน Pi5 ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 700 คู่เบส ในข้าวพันธุ์ข้าวหางยี 71, กข55 และ เฉี้ยงพัทลุง พบว่ามียีน
ต้านทานโรคใบไหม้ลักษณะ homozygous resistance และข้าวพันธุ์น้ำสะกุย 19 มียีนต้านทานโรคใบไหม้ลักษณะเป็น
heterozygous ซึ่งประกอบด้วยแถบดีเอ็นเอขนาด 700 คู่เบส และ 480 คู่เบส [5] และมีความสอดคล้องกับงานวิจั ย ของ
Jeon J-S et al. (ภาพที่ 1c)
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ภาพที่ 1 การตรวจสอบด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีน Pi9, Pigm(t) และ Pi5 ด้วยเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.8 %
(a): เครื่องหมายดีเอ็นเอของยีน Pi9 (b): เครื่องหมายดีเอ็นเอของยีน Pigm(t) (c): เครื่องหมายดีเอ็นเอของยีน Pi5
หมายเหตุ M: 100-bp ladder marker; lane 1: พันธุ์หางยี 71, lane 2: พันธุ์น้ำสะกุย 19, lane 3: พันธุ์กข55, lane 4:
พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง, lane 5: non-template control
ตารางที่ 4 ตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ของยีน Pi9, Pigm(t) และ Pi5 ในข้าวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
Gene
Pi9
Pigm(t)
Pi5

PCR product

หางยี 71
+
+
+
-

500 bp (resistance gene)
No product (susceptible gene)
555 bp (resistance gene)
461 bp (susceptible gene)
700 bp (resistance gene)
480 bp (susceptible gene)

พันธุ์ข้าว
น้ำสะกุย 19
กข55
+
+
+
+
+
+
+
-

เฉี้ยงพัทลุง
+
+
-

* หมายเหตุ: + หมายถึง พบแถบดีเอ็นเอ, - หมายถึง ไม่พบแถบดีเอ็นเอ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถบ่งชี้พันธุ์ข้าวที่มียีนต้านทานโรคใบไหม้ได้ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ สรุปได้ว่าข้าวพันธุ์หางยี
71 มียีนต้านทานโรคใบไหม้ซึ่งเป็นยีนหลักทั้ง 3 ยีน ได้แก่ Pi9, Pigm(t) และ Pi5 ลักษณะ homozygous resistance ข้าว
พันธุ์ กข55 และเฉี้ยงพัทลุง มียีนต้านทานโรคใบไหม้ 2 ยีน คือ Pigm(t) และ Pi5 ลักษณะ homozygous resistance ส่วน
ข้าวพันธุ์น้ำสะกุยมียีนต้านทานโรคใบไหม้ Pi9 ลักษณะ homozygous resistance และพบยีน Pigm(t) และ Pi5 แสดงแถบดี
เอ็นเอที่มียีนต้านทานและไม่ต้านทานโรคใบไหม้ ลักษณะ heterozygous resistance
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คำขอบคุณ
งานวิจัยนี้ได้รับงบวิจัยสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) โดยการ
กำกับ ดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาเคมีและ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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O6
ผลของการจัดการสวนต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตา
ที่ปลูกร่วมยางพารา
เอมฤดี มณีรัตน์1 ชุติกาญจน์ แสนเสนาะ2 ระวี เจียรวิภา3*และวิชัย หวังวโรดม4

บทคัดย่อ
วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรในแปลงเกษตรกรมีบทบาทสาคัญต่อ คุณภาพของเมล็ด กาแฟสาร การศึกษาครั้งนี้ จึง
เปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตา 2 กลุ่ม ที่ปลูกร่วมยางพาราอายุ 3 ปี ในจังหวัดสงขลา คือ ผลผลิตที่ได้จาก
การจัดการสวนที่ไม่มีการจัดการน้า ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว 2 ครั้งในฤดูกาล (T1) และกลุ่มผลผลิตที่มีการจัดการน้า ปุ๋ย และเก็บ
เกี่ยวทุกสัปดาห์ (T2) เพื่อประเมินลักษณะทางกายภาพ ข้อบกพร่องในเมล็ด และขนาดเมล็ดทางการค้า พบว่า การจัดการ
สวนแบบ T2 ทาให้ได้เมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีลักษณะปกติสูง (50.99%) และเมล็ดที่มีข้อบกพร่องต่า (17.06%) แตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการสวนแบบ T1 ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เรขาคณิต ปริมาตร พื้นที่ผิว และความหนาแน่นรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญด้วย จึงส่งผลให้ T2 มีสัดส่วนของขนาดเมล็ด
กาแฟสารทางการค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 7.14 มิลลิเมตร สูงเท่ากับ 23% ขณะที่ ในการจัดการสวนแบบ T1 พบสัดส่วนของ
ขนาดเมล็ดกาแฟสารเล็กกว่า 6.35 มิลลิเมตร สูงถึง 70% ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการสวนที่มกี ารจัดการน้า ปุ๋ย
และวิธีการเก็บเกี่ยวให้แก่ต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกร่วมยางพาราสามารถปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารทาง
การค้าได้
คาสาคัญ: กาแฟโรบัสตาคุณภาพ ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟ พืชร่วมยางพารา Coffea canephora
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Effect of Orchard Manipulation on Physical Characteristics and Green Bean’s Quality of
Robusta Coffee in Rubber-Coffee Intercropping
Emruedee Maneerat1 Chutikarn Saensano2 Rawee Chiarawipa3* and Vichai Wongvarodom4

Abstract
Orchard manipulations in coffee planting play an important role in the quality of coffee beans. The
objective of this study was to assess the bean quality of the Robusta coffee plant that intercropped with a
3-year-old rubber plantation in Songkhla province. Coffee beans from Robusta coffee plants were compared
under two manipulations as two treatments: (T1) no watering regime, without-fertilizer application, and
harvesting twice a season, and (T2) watering regime, fertilizer application, and harvesting every week,
regarding physical characteristics, green bean defects, and commercial size. The study found that the coffee
beans in T2 resulted in a high percentage (50.99%) in bean’s normality and low defected beans (17.06%)
with a significant difference. Green beans from T2 significantly increased in diameter, volume, surface area,
and bulk density. As a result, the proportion of commercial sizes larger than 7.14 mm was high as 23%,
whereas, in the T1 was found 70% in the small size (less than 6.35 mm). This study indicates that orchard
manipulations by water regime, fertilizer application, and harvesting methods for the rubber-robusta coffee
intercropping system could improve the quantity and quality of green coffee beans in commercial
production.
Keywords: Fine Robusta, Defect of coffee beans, Rubber intercrop, Coffea canephora
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บทนา
กาแฟเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ ของไทย จากข้อมูลยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560-2564 พบว่า มีการ
ส่งออกและสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 5,500 ล้านบาท จึงจัดว่าเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพในการขยายตัวทางการตลาดสูง ความ
ต้องการของตลาดในปี 2563 สูงถึง 81,000 ตัน และในปี 2563 มีพื้นที่ปลูก 230,000 ไร่ แต่มีผลผลิตเพียง 24,000 ตัน จึงทา
ให้ความต้องการบริโภคกาแฟในประเทศมีมากกว่ากาลังการผลิต โดยในภาคใต้สายพันธุ์กาแฟที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและมี
ความต้องการจานวนมาก คือ โรบัสตา (Robusta) คิดเป็นสัดส่วนถึง 66 เปอร์เซ็นต์ของพันธุ์กาแฟที่ปลูกในประเทศไทย มี
พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ ในจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และกระบี่ [1] ขณะเดียวกัน ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนยางพาราที่มีราคาต่าและผันผวน ทาให้เกษตรกรมีความต้องการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม เมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพต่าอันเกิดจากกระบวนการจัดการสวนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การ
จัดการแปลงปลูก การจัดการแสง การจัดการน้า การจัดการปุ๋ย รวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เป็นต้น [2] ทั้งนี้
ข้อบกพร่อง (Defect) ของเมล็ดกาแฟนับเป็นปัญหาสาคัญต่อการนาเมล็ดกาแฟไปแปรรูปให้มีคุณภาพสาหรับการชงดื่มได้
และยังส่งผลเสียต่อความพึงพอใจด้านกลิ่นรสของกาแฟด้วย เช่น การเข้าทาลายของโรคและแมลง การมีสิ่งเจือปน การ
แตกหักของเมล็ด และการมีลักษณะเมล็ดผิดปกติ เป็นต้น [3, 4] ซึ่งหากพิจารณาจากข้อบกพร่องของเมล็ดต่าง ๆ ของเมล็ด
กาแฟ จึงทาให้มีกาแฟโรบัสตาคุณภาพ (Fine Robusta) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศอีกมาก [5]
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนากาแฟโรบัสตาคุณภาพจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญตั้งแต่ การจัดการสวน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุ ณ ภาพของเมล็ ด ตรงตามมาตรฐานสากล การศึ ก ษานี้ จึ ง ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของกาแฟสารโรบั ส ตาตาม
มาตรฐานสากล เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการจัดการสวนที่แตกต่างกันต่อลักษณะเมล็ดกาแฟสาร และสามารถใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดการสวนกาแฟโรบัสตาคุณภาพต่อไป

วิธีดาเนินการ
ศึกษาในเมล็ดกาแฟสารสายพันธุ์โรบัสตา (ชุมพร 2) อายุ 3 ปี ระยะปลูก 3x3 เมตร ที่ปลูกร่วมยางพาราอายุ 3 ปี
บริเวณจังหวัดสงขลา และใช้กระบวนการแปรรูปแบบแห้ง (Dry process) โดยผลผลิตแบ่งเป็น 2 สวน มีการจัดการที่แตกต่าง
กัน คือ ผลผลิตที่มีการจัดการแบบเกษตรกร (T1) และผลผลิตที่มีการจัดการน้า ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยว (T2) โดย T1 ไม่มีการ
จัดการน้า ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบคละผลเพียง 2 ครั้งในฤดูกาล ส่วน T2 มีการให้น้าด้วยระบบสปริงเกอร์ 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเคมี (20-8-20) อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อปี สลับกับปุ๋ยอินทรีย์ 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และใช้วิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกาแฟสุกทุกสัปดาห์รวม 6 ครั้งในฤดูกาล โดยประเมินลักษณะของเมล็ดที่สาคัญ ดังนี้
1. ความผิดปกติของเมล็ดกาแฟโรบัสตาตามหลักสากล
ศึกษาเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสตา จานวน 3 ซ้า ๆ ละ 350 กรัม ชั่งน้าหนักโดยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยจาแนก
เมล็ดกาแฟออกเป็น 3 ประเภท คือ เมล็ดปกติ (Normality) เมล็ดพีเบอร์รี (Peaberry) และเมล็ดที่มีความผิดปกติ (Defect)
ตามมาตรฐานสมาคมกาแฟพิเ ศษ (Specialty Coffee Association; SCA) และสานักงานพัฒนากาแฟยู กันดา (Uganda
Coffee Development Authority; UCDA) โดยแบ่งเป็น Primary defect 6 ประเภท และ Secondary defect 11 ประเภท
[4] เพื่อเปรียบเทียบระดับความผิดปกติของเมล็ดกาแฟ
2. คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสตา
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ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties) ของเมล็ดกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา จานวน 4 ซ้า ๆ ละ 25
เมล็ ด ได้ แ ก่ ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเฉลี่ ย เชิ งเรขาคณิ ต (Geometric mean diameter; GMD) ค่ า ความเป็ น ทรงกลม
(Sphericity) ปริมาตรเมล็ด (Volume) พื้นที่ผิว (Surface area) และความหนาแน่นรวม (Bulk density) [6]
3. การวิเคราะห์ค่าสีของเมล็ดกาแฟโรบัสตา
วิเคราะห์ค่าสีของเมล็ดกาแฟโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเมล็ดกาแฟสาร 30 เมล็ด และเปรียบเทียบค่าสีของเมล็ดกาแฟเพื่อ
หาค่า L*, a* และ b* ด้วยเครื่องเครื่องวัดสี (Chroma meter, CR-400, Konica Minolta, Tokyo, Japan)
4. ขนาดทางการค้าของเมล็ดกาแฟโรบัสตา
ใช้ตัวอย่างเมล็ดจานวน 3 ซ้า ๆ ละ 200 กรัม จาแนกขนาดเมล็ดกาแฟโรบัสตาด้วยตะแกรงร่อน (Sieve) ขนาด 18,
17, 16, 15, 14, 12 และ A โดยแบ่งเป็น 7 ขนาด ได้แก่ ขนาดมากกว่า 7.14, 6.75-<7.14, 6.35-<6.75, 5.95-<6.35, 5.56<5.95, 4.76-<5.56 และเล็กกว่า 4.76 มิลลิเมตร ตามลาดับ เพื่อหาเปอร์เซ็นต์มวลของเมล็ดกาแฟแต่ละขนาด
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ ANOVA (Analysis of variance) ตามแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม R

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. การจาแนกความผิดปกติของเมล็ดกาแฟสาร
ผลการจาแนกเมล็ดกาแฟสารที่มีลักษณะปกติ (Normality) ใน T2 (50.99±1.32%) มีมากกว่า T1 (28.74±0.81%)
และแตกต่างทางสถิติอย่างมี นัยสาคัญ ส่วนเมล็ด กาแฟสารที่มีลักษณะพีเบอร์รี (Peaberry) พบว่า T1 (34.57±0.95%) มี
ปริมาณใกล้เคียงกับ T2 (31.65±3.32%) ขณะที่ความผิดปกติของเมล็ดกาแฟสาร (Defect) จาก T1 มีค่าสูงกว่า อย่างมี
นัยสาคัญ (36.89±0.03%) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สัดส่วนเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีลักษณะปกติ พีเบอร์รี และเมล็ดผิดปกติที่ปลูกร่วมยางพาราและมีการ
จัดการนา ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยวต่างกัน
Manipulations
Green bean types
Normality (%)
Peaberry (%)
Defect (%)
T1
28.74±0.81b
34.57±0.95ns
36.89±0.03a
T2
50.99±1.32a
31.65±3.32
17.06±2.68b
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกากับแตกต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

การจาแนกข้อบกพร่องหลัก (Category 1) และรอง (Category 2) พบว่า การจัดการสวนแบบ T1 ทาให้มีข้อบกพร่อง
หลัก (7.50%) และรอง (27.57%) สูงกว่าการจัดการสวนแบบ T2 ซึ่งข้อบกพร่องหลักของ T1 พบว่า มีการเข้าทาลายของ
แมลง (Severe insect damage) มากที่สุด (4.20±2.52%) รองลงมา คือ เมล็ดดา (Full black) และเมล็ดมีขุยรา (Fungus
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damage) ตามลาดับ ส่วนข้อบกพร่องรองที่พบมากที่สุด คือ เมล็ดที่มีการเข้าทาลายของแมลง (11.26±1.11%) เมื่อพิจารณา
ข้อบกพร่องหลักของ T2 พบว่า มีปริมาณที่ต่ากว่า (2.23%) เช่นเดียวกับข้อบกพร่องรอง (13.32%) โดยลักษณะที่พบมาก
ที่สุด คือ เมล็ดแตกหัก (Broken/chipped/cut) (8.82±1.61%) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาทีป่ ลูกร่วมยางพาราและมีการจัดการนา ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยวต่างกัน
Manipulation
Defect category
T1
T2
Category 1
Full black
1.57±0.83
1.67
Full sour
0.20±0.62
0.64
Cherry/pod
0.24±0.10
0.00
Fungus damage
1.18±1.66
0.00
Foreign matter
0.11
0.01
Severe insect damage
4.20±2.52
0.00
Total (%)
7.50
2.23
Category 2
Partial black
6.23±1.97
0.37±1.32
Partial sour
0.05
0.00
Parchment
0.00
0.03
Floater
0.00
0.00
Immature/unripe
4.08±0.21
1.33±0.37
Withere
0.00
1.97±4.27
Shell
0.00
0.00
Broken/chipped/cut
4.00±0.87
8.82±1.61
Hull/husk
1.34±0.09
0.11±0.13
Slight insect damage
11.26±1.11
0.70±2.34
Chalky
0.61±0.42
0.00
Total (%)
27.57
13.32
2. คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟสาร
คุณสมบัติทางกายภาพของ T2 พบว่า มีค่ามากกว่า T1 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เรขาคณิต (GMD) ปริมาตรเมล็ด (Volume) พื้นที่ผิว (Surface area) และความหนาแน่นรวม (Bulk density) ตามลาดับ
ขณะทีค่ ่าความเป็นทรงกลม (Sphericity) มีความคล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่ปลูกร่วมยางพาราและมีการจัดการนา ปุ๋ย และวิธีเก็บ
เกี่ยวต่างกัน
Physical properties
Manipulations
GMD
Sphericity
Volume
Surface area
Bulk density
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(cm)
(%)
0.559±0.006b 71.19±0.42ns
0.605±0.009a 74.66±3.00

T1
T2

(cm3)
0.142±0.006b
0.182±0.007a

(cm2)
0.987±0.021b
1.175±0.040a

(g/cm3)
2.917±0.003b
3.083±0.007a

ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกากับแตกต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ลักษณะของสีเมล็ดกาแฟสาร
ลักษณะสีของเมล็ดกาแฟสารที่มีการจัดการสวนแบบ T1 มีค่า L* (60.74±0.94) และคุณภาพสีของเมล็ดกาแฟ a*
(6.80±0.30) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับเมล็ดกาแฟสารแบบ T2 ขณะที่ มีคุณภาพสี b* ใกล้เคียงกัน (ตาราง
ที่ 4)
ตารางที่ 4 ค่าสีของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาทีป่ ลูกร่วมยางพาราและมีการจัดการนา ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยวต่างกัน
Manipulations
L*
a*
b*
T1
60.74±0.94a
6.80±0.30a
20.18±0.52ns
T2
55.92±0.78b
0.31±0.40b
18.85±0.51
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และค่าเฉลี่ยที่มีอักษรกากับแตกต่างกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4. การจาแนกขนาดของเมล็ดกาแฟสาร
ขนาดของเมล็ดกาแฟสารแบบ T2 มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เมล็ดขนาดใหญ่ กว่า 7.14 มิลลิเมตร (no. 18) สูงถึง 23%
ขณะที่ แบบ T1 มีในปริมาณต่าเพียง 5% ขณะที่ เมล็ดกาแฟสารที่มีขนาดเล็กกว่า 6.35 มิลลิเมตร (no. 15, 14, 12 และ A)
พบว่า ใน T1 มีปริมาณมากถึง 70% ส่วนใน T2 พบในปริมาณต่ากว่าเพียง 6% เท่านั้น (รูปที่ 1)
35

T1
SK-JN
SK-SD
T2

Green bean (%W)

30
25
20
15
10
5
0
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17

16

15
14
Sieve No.

12

A

รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์นาหนักเมล็ดตามขนาดเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาทีป่ ลูกร่วมยางพาราและมีการจัดการนา ปุ๋ย และวิธีเก็บ
เกี่ยวต่างกัน
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จากผลการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและลักษณะเมล็ดผิดปกติของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีการจัดการน้า
ปุ๋ย และวิธีการเก็บเกี่ยวแบบ T2 มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับ กาแฟสารจากสวนที่ไม่มีการจั ดการน้า ปุ๋ย
และวิธีเก็บเกี่ยวแบบ T1 แสดงให้เห็นว่า การจัดการน้าและปุ๋ยในฤดูกาลผลิต เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยลดผลกระทบให้เกิด
ข้อบกพร่องของเมล็ดกาแฟสารได้ โดยเฉพาะการให้น้าที่ไม่เพียงพอในช่วงพัฒนาการของผลและการเก็บเกี่ยวในระยะที่ผลสุก
ไม่เพียงพอ มักเป็นสาเหตุสาคัญให้เมล็ดกาแฟสารมีขนาดเล็กและเหี่ยวย่น [8] สอดคล้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟเพียง
2 ครั้งในฤดูกาล ของวิธีจัดการสวนแบบ T1 ทาให้มปี ริมาณผลผลิตทีส่ กุ เต็มที่และไม่สุกรวมกันก่อนนาไปแปรรูปเป็นสารกาแฟ
ส่งผลให้เมล็ดกาแฟสารแบบ T2 มีลักษณะทางกายภาพและน้าหนักมากกว่าเมล็ดกาแฟสารแบบ T1 อย่างมีนัยสาคัญด้วย
จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จึงควรมี การจัดทาระบบน้าในสวนกาแฟโรบัสตา แม้เป็นการปลูกร่วมสวนยางพาราก็
ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปริมาณน้าฝนทีส่ ่งผลต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของ
เมล็ดกาแฟได้ [9] ส่วนการให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมในระหว่างการพัฒนาของผล จะช่วยให้มีปริมาณคาเฟอีน ไขมัน
และกรดคลอโรจีนิกเพิ่มขึ้นในเมล็ดกาแฟ ซึ่งช่วยให้เมล็ดกาแฟมีกลิ่นรสที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นได้ [10] สอดคล้องกับการแบ่งใส่
ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยอินทรีย์พร้อมกับการให้ปุ๋ยยางพารา ที่ช่วยให้ต้นกาแฟโรบัสตามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงขึ้นได้ [11]
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการน้าและปุ๋ยในสวนกาแฟ ช่วยลดผลกระทบจากข้อจากัด สภาพแวดล้อมที่ปลูกกาแฟโรบัสตาร่วม
ยางพาราได้ ทั้งนี้ ข้อควรระวังในการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราที่อยู่ในระยะเริ่มเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ที่มักเป็น
สาเหตุ ให้ต้นกาแฟได้รับปริมาณแสงลดลง จึงเป็นสาเหตุ สาคัญให้มีปริมาณผลผลิตลดลงได้ 25-50% [12] อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้ทดลองในสวนยางพาราระยะอายุ 3 ปี จึงไม่มีผลกระทบจากข้อจากัดด้านแสง ส่วนการประเมินขนาดของเมล็ด
กาแฟ พบว่า ผลผลิตเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีการจัดการน้า ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยวแบบ T2 ทาให้มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ
ขนาดเมล็ดใหญ่ (มากกว่า 7.14 มิลลิเมตร) และขนาดเมล็ด (เล็กกว่า 6.35 มิลลิเมตร) แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้ จึงส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าจากการจาหน่ายกาแฟสารในราคาทีส่ ูงขึ้นตามความต้องการของตลาดได้ [13]
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพารา เกษตรกรควรมีการให้น้า การหมั่นให้ปุ๋ยทางดิน
และเพิ่มความถี่ในการเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุก พร้อมทั้งจาเป็นต้องคัดเลือกเมล็ดที่ผิดปกติ และคัดขนาดเมล็ดกาแฟสารที่มี
คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและคุณภาพการนาไปแปรรูป อีกทั้งเป็นการลดผลกระทบจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในสวน
ยางพาราได้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ และพัฒนาการยกระดับการผลิตเมล็ดกาแฟโรบัสตา
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างอัตลักษณ์ด้านกลิ่นรสและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
โรบัสตาทางภาคใต้ในอนาคตได้

สรุปผลการวิจัย
การจัดการน้าและปุ๋ยในฤดูกาลผลิต เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยลดผลกระทบการเกิด ข้อบกพร่องของเมล็ด กาแฟสาร
และช่วยลดผลกระทบจากข้อจากัดด้านสภาพแวดล้อมที่ปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราได้ โดยเฉพาะการให้น้าที่ไม่เพียงพอ
ในช่วงพัฒนาการของผล ส่วนขนาดของเมล็ดกาแฟสารโรบัสตาที่มีการจัดการน้า ปุ๋ย และวิธีเก็บเกี่ยวตามหลักวิชาการมี
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของขนาดเมล็ดใหญ่ (มากกว่า 7.14 มิลลิเมตร) และขนาดเมล็ด (เล็กกว่า 6.35 มิลลิเมตร) แตกต่างกัน และ
การเก็บเกี่ยวในระยะที่ผลสุกไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุทาให้เมล็ดกาแฟสารมีขนาดเล็กและเหี่ยวย่น และผลผลิตที่สกุ เต็มที่และไม่
สุกรวมกันก่อนนาไปแปรรูปเป็นสารกาแฟ ดังนั้น ในการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพารา เกษตรกรควรใช้แนวทางปฏิบัติตาม
หลักวิชาการในการจัดการสวน ทั้งการให้น้า ปุ๋ยและการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อปรับปรุงปริมาณเมล็ดกาแฟสารที่มีคุณภาพและ
ขนาดเมล็ดทางการค้า
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O7
การศึกษาอัตราการใช้น้ำของทุเรียนหมอนทองระยะก่อนเก็บเกี่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยเซนเซอร์เซปโฟล
เจษฎา โสภารัตน์1* และ นิลุบล นวลจันทร์คง2

บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภูมิอากาศจุลภาค ต่อการใช้น้ำของทุเรียนหมอนทอง เพื่อทำความเข้าใจการสอบสนองทาง
สรีรวิทยา สำหรับการจัดการด้านชลประทาน ทำการศึกษาปริมาณการใช้น้ำของต้นทุเรียนหมอนทองอายุ 20 ปี ในสภาพพื้นทีล่ าด
เขาของ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ภายใต้สภาพภูอากาศภาคใต้ของไทย ด้วยเซนเซอร์เซปโฟลชนิดนำความร้อน ผลการศึกษา
พบว่าอัตราการไหลของน้ำในท่อไซเลมของลำต้น (ET) แปรผันตามปัจจัยภูมิอากาศจุลภาค รูปแบบความสัมพันธ์อธิบายได้ด้วย
สมการโลจิสติก โดยที่ค่ารังสีดวงอาทิตย์ (Rs) และค่าความดันไอขาดหาย (VPD) มีค่า R2 เท่ากับ 0.7934 และ 0.9337 ตามลำดับ
ค่า VPD ที่ 1.1 kPa และค่า Rs ที่ 128 W.m-2 เป็นระดับที่ทำให้ทุเรียนหมอนทองมีอัตราความเร็วของการดูดใช้น้ำสูงที่สุด และค่า
VPD ที่เกิน 2.0 kPa และค่า Rs ที่ 300 W.m-2 เป็นระดับที่จำกัดการใช้น้ำของต้นทุเรียนหมอนทอง ค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ำต้น
ทุเรียนที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 110 ซม. ใช้น้ำอยู่ในช่วง 42 – 132 ลิตรต่อต้นต่อวัน และต้นทุเรียนที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 88.8
และ 89.6 ซม. ใช้น้ำอยู่ในช่วง 28 – 90 ลิตรต่อต้นต่อวัน ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกในพื้นที่ลาดเขามีความ
อ่อนไหวต่อปัจจัยภูมิอากาศจุลภาค ดังนั้นการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ในภาคใต้ และภาคตะวันออกที่มีภมู ิอากาศ
จุลภาคต่างกัน จึงมีความสำคัญต่อการจัดการในแต่ละพื้นที่

คำสำคัญ: ภูมิอากาศจุลภาค การไหลของน้ำในท่อไซเลม ทุเรียนหมอนทอง
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Sap flow measurement of Monthong durian during pre-harvesting stage in Southern
Thailand
Jessada Sopharat1* and Nilubol Nuanjunkong2

Abstract
The study was to investigate the effect of micro-climate on physiological response of Monthong durian
trees, providing contribution in irrigation managements. Heat dissipation sap flow probes had been used to
monitor xylem sap flow of the trunks of 20-year-old durian trees in the condition of Southern Thailand. The
relations of climatic factors and sap flow were explained with logistic functions. The results showed that xylem
sap flow (ET) fluctuated with climatic factors; solar radiation (Rs), vapor pressure deficit (VPD); R2 = 0.7934 and
0.9337, respectively. Over 1.1 kPa of VPD and 300 W.m-2 of Rs was the constraint in water uptake of durian trees.
The daily water uses of trees with 110 and 88.8 – 89.6 cm perimeter were 42 - 132 and 28 - 90 L.tree-1.d-1,
respectively. The results showed that sap flow of Monthong durian trees in the condition of tropical humid of
Southern Thailand was highly sensitive with variations of micro-climate. The further study in the regions of
Eastern Thailand where the micro-climate is distinct needs to be performed for comparing.
Keywords: micro-climate, xylem sap flow; durian tree
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บทนำ
การคายน้ำ เป็นกระบวนการที่พืชลำเลียงน้ำที่อยู่ในดินผ่านทางราก ส่งผ่านทางท่อไซเลม (xylem) หรือท่อลำเลี้ยงน้ำภาย
ในลำต้นและระเหยออกสูบ่ รรยากาศทางปากใบ [1, 2] ทำให้เกิดการลำเลียงธาตุอาหารที่อยู่ในรูปของสารละลายภายในดิน ผ่านเข้า
มาทางราก และส่งไปใช้ภายในต้นพืช [3, 4, 5] การคายน้ำจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้อธิบายการตอบสนองของพืชต่อปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความชื้นในดิน และสภาพอากาศ [6] การคายน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการช่วยลดอุณหภูมิของต้นพืช เนื่องจากการ
ระเหยของน้ำที่บริเวณปากใบ อาศัยพลังงานความร้อนในการทำให้น้ำกลายเป็นไอ การคายน้ำจึงเป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจน
มีผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ [7] นอกจากนี้การคายน้ำยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนที่สำคัญที่สดุ ของพืช นั่นคือการแลกเปลีย่ น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการสังเคราะห์แสง [8, 9] ปัจจัยสำคัญที่ควบคุมการคายน้ำของพืช ได้แก่ สภาพอากาศ และความชื้นใน
ดิน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการปิด-เปิดปากใบของพืช [10, 11, 12]
เซนเซอร์เซปโฟลชนิดนำความร้อน (Heat dissipation sap flow) เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการใช้น้ำของพืชยืนต้น [13] ชุด
อุปกรณ์ประกอบด้วยหัวเซนเซอร์ลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data
logger) (รูปที่ 1) อัตราการลำเลียงน้ำผ่านทางท่อไซเลมและพื้นทีห่ น้าตัดของลำต้น มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสัญญาณไฟฟ้าฟ้าที่
บันทึกได้จากเซนเซอร์ องค์ประกอบหลักของหัวเซนเซอร์ชนิดนีป้ ระกอบด้วย ขดลวดทำความร้อน และเซนเซอร์วดั อุณหภูมิ โดยที่
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ สอดไว้ในปลอกสแตนเลสขนาดเล็กคล้ายหัวเข็มฉีดยา และขดลวดทำความร้อนพันอยู่รอบปลอกสแตนเลส
เซนเซอร์ทั้งชุดประกอบด้วยหัวเซนเซอร์สองหัวมีลักษณะเหมือนกัน หัวเซนเซอร์ทั้งสองจะถูกสอดไว้ในส่วนของเนื้อไม้ (Sapwood)
ในแนวรัศมีของลำต้น โดยเจาะรูให้มีขนาดพอดีกับขนาดเซนเซอร์ ขดลวดทำความร้อนของเซนเซอร์ตวั บน จ่ายด้วยไฟฟ้าขนาดกำลัง
ความร้อน 0.2 วัตต์ เมื่อมีการเคลื่อนที่ของน้ำผ่าน Sapwood จะเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเซนเซอร์ทั้งสองหัว ความ
แตกต่างของอุณหภูมิที่บันทึกวัดได้ มีความสัมพันธ์กับอัตราความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อไซเลมในลำต้น หรือ เทียบเท่ากับอัตราการ
คายน้ำ [1]
สำหรับทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย นอกจากองค์ความรู้การจัดการด้านธาตุอาหาร ความรู้ใน
การจัดการน้ำก็เป็นประเด็นที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรายงานการศึกษาน้อยมาก ทีใ่ ช้เซนเซอร์เซปโฟลบันทึกการใช้น้ำในต้น
ทุเรียน และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสภาพภูมิอากาศต่อการใช้น้ำของทุเรียน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปริมาณการ
ใช้น้ำของทุเรียนหมอนทองด้วยเซนเซอร์เซปโฟลชนิดนำความร้อน และทำความเข้าใจการตอบสนองของทุเรียนหมอนทองต่อปัจจัย
ภูมิอากาศจุลภาค อันนำไปสู่การทำความเข้าใจ และสามารถจัดการด้านชลประทานได้อย่างเหมาะสม

วิธีดำเนินการ
การบันทึกการใช้น้ำของต้นทุเรียนและข้อมูลสภาพอากาศ
ศึกษาอัตราการไหลของน้ำในท่อไซเลมของต้นทุเรียนหมอนทอง ณ ทีห่ มู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ปลูกบนพื้นทีไ่ หล่เขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 145 เมตร ทำการติดตั้งเซนเซอร์เซปโฟลชนิดนำพาความร้อนกับต้น
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 3 ต้น อายุต้น 20 ปี (รูปที่ 2 และตารางที่ 1) โดยใช้เซนเซอร์เซปโฟล และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยทีมวิจัย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 มม. และยาว 20 มม. (รูปที่ 2A) ติดตั้ง
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เซนเซอร์กับต้นทุเรียนต้นละหนึ่งชุดที่ระดับความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน โดยใช้สว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. เจาะในแนว
รัศมีของลำต้น จำนวนสองรูแต่ละรูห่างกันในแนวตั้ง 15 ซม. สอดปลอกสแตนเลสที่ขนาดเท่ากับรูที่เจาะ และสอดเซนเซอร์ทั้งสองไว้
ในปลอกสแตนเลส เซนเซอร์ตัวบนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กำลังความร้อน 0.2 วัตต์ ซึ่งภายในหัวเซนเซอร์ทั้งสองมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
ความแตกต่างของอุณหภูมิของเซนเซอร์ทั้งสองหัว ( T ) สัมพันธ์กับค่าอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลำต้น (Sap flux
density; Fd, cm3.cm-2.s-1) หลังการติดตั้ง หุ้มเซนเซอร์ด้วยฉนวนกันความร้อนและวัสดุป้องกันน้ำ ลดอิทธิพลของอุณหภูมิจาก
สิ่งแวดล้อมและป้องกันน้ำฝน บันทึกค่าสัญญาณหรือความต่างศักย์ทางไฟฟ้า (mV) ด้วย Data logger ที่พัฒนาโดยทีมวิจัย ทดสอบ
การทำงานระบบการบันทึกข้อมูล ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 มกราคม 2565 โดยอ่านข้อมูลทุกวินาที และบันทึกค่าเฉลี่ยทุก 1 นาที
และบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของทุเรียนในช่วงของการติดผลก่อนการเก็บเกียวหนึ่งเดือน ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มิถุนายน
2565 โดยอ่านข้อมูลทุกวินาที และบันทึกค่าเฉลีย่ ทุก 30 นาที พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสภาพอากาศด้วยสถานีวัดอากาศอัตโนมัติทุก 5
นาที คำนวณค่าความดันไอขาดหาย (vapor pressure deficit: VPD) ตามแนวทางของ FAO [14]
(A)

(B)

รูปที่ 1 (A) เซนเซอร์เซปโฟลชนิดนำพาความร้อน (B) ชุดเซนเซอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กระแสไฟฟ้าและบันทึกข้อมูล
ที่มา: www.plantsensors.com
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รูปที่ 2 ลักษณะพื้นที่สวนทุเรียนหมอนทองที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ตารางที่ 1 ข้อมูลเส้นรอบวงลำต้น ความหนาเปลือก และพื้นที่ Sapwood ของทุเรียนที่ศึกษา
ลำดับที่ เส้นรอบวงลำต้น (cm)
ความหนาเปลือกเฉลี่ย (cm)
พื้นที่ Sapwood (cm2)
ต้นที่ 1
ต้นที่ 2
ต้นที่ 3

110.0
88.8
89.6

1.20
0.75
0.80

949.73
562.67
569.19

การคำนวณอัตราการใช้น้ำของต้นทุเรียน
อัตราการไหลของน้ำที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลำต้น คำนวณจากสมการ
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝛼𝛼 ∙ 𝐾𝐾𝛽𝛽

เมื่อ

𝐾𝐾 =

(1)

∆𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −∆𝑇𝑇
∆𝑇𝑇

และ Fd คืออัตราการไหลของน้ำที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลำต้น (cm3.cm-2.s-1), K คือดัชนีการไหล (ไม่มีหน่วย), Tmax คือค่าความ
แตกต่างอุณหภูมสิ ูงสุดระหว่างเซนเซอร์ เมื่ออัตราการไหลของน้ำในท่อไซเลมเป็นศูนย์หรือต่ำที่ สุดในรอบวัน (˚C), T คือค่าความ
แตกต่างอุณหภูมิระหว่างเซนเซอร์ (˚C),  และ  คือค่าสัมประสิทธิ์การไหล (𝛼𝛼 = 0.0119 และ 𝛽𝛽 = 1.231) [13]
ปริมาณอัตราการคายใช้น้ำของพืชทั้งต้น คำนวณสมการ
𝐹𝐹 ⋅𝐴𝐴
𝐸𝐸𝑇𝑇 = ( 𝑑𝑑 𝑠𝑠 ) ∙ 3600
(2)
1000

เมื่อ ET คือ อัตราการใช้น้ำของต้นพืช (L.h-1) และ As คือ พื้นที่ Sapwood (cm2)
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้น้ำของต้นทุเรียนหมอนทองและข้อมูลสภาพอากาศ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การใช้น้ำของต้นทุเรียนหมอนทอง และข้อมูลสภาพอากาศ ด้วยสมการโลจิสติก (logistic
curve) ดังสมการ
𝐴𝐴

𝑌𝑌 = 1+𝑒𝑒 −𝑘𝑘(𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑥𝑥)

(3)

เมื่อ Y คือค่าประมาณของ Fd , A คือค่าสูงสุดของ Fd ที่ได้จากการประมาณ, k คือค่าสัมประสิทธิ์การเพิ่มขึ้นของสมการซึ่งกำหนด
ความโค้งของกราฟ, x คือค่าปัจจัยสภาพอากาศ และ xm คือค่าปัจจัยสภาพอากาศที่ทำให้ Fd มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
วิเคราะห์ค่า Root mean square error (RMSE) ดังสมการ
(4)
เมื่อ Predicredi คือค่าตัวแปรตามที่ประมาณด้วยสมการ, Actuali คือค่าตัวแปรตามที่ได้จากการวัดข้อมูล และ N คือค่าจำนวน
ตัวอย่างของประชากรข้อมูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การทดสอบระบบบันทึกข้อมูล
การทดสอบบันทึกข้อมูลในระยะแรก เพื่อประเมินการใช้งานชุดเซนเซอร์และอุปกรณ์ พบว่าค่าที่ได้จากอุปกรณ์บันทึกข้อ
มูลที่บันทึกทุก 1 นาที ให้ค่าสัญญาณที่มคี วามแปรปรวนของข้อมูล (noise) (รูปที่ 3A) แต่เมื่อใช้ตวั กรองทำการหาค่าเฉลี่ยทุก 15
นาที ทำให้คุณภาพสัญาณดีขึ้น (รูปที่ 3B) และเมื่อใช้ตัวกรองทำการหาค่าเฉลี่ยทุก 30 นาที ทำให้คุณภาพสัญาณเหมาะสมต่อการ
นำไปวิเคราะห์ค่า Fd (รูปที่ 3C) ผลการวิเคราะห์ค่า Fd ของข้อมูลของต้นทุเรียนแสดงดัง ภาพที่ 4 อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปใน
การศึกษาด้วยเซนเซอร์เซปโฟลมักใช้ Data logger รุ่น CR1000 (Campbell Scientific, UK) [15, 16, 17] ทั้งนี้ในการศึกษาโดย
ทีมวิจัยเองที่เคยใช้ Data logger รุ่น CR1000 กับเซนเซอร์เซปโฟลให้ข้อสังเกตว่า Data logger รุ่น CR1000 ให้ค่าสัญญาณที่
ละเอียดตอบสนองไว แต่การที่ตอบสนองไว ทำให้การบันทึกผลเกิดการบันทึกค่า Error ที่เกิดจากสมบัติทางไฟฟ้าของสิ่งแวดล้อม
เข้ามาส่งผลต่อข้อมูล ทำให้เมื่อคำนวณค่าปริมาณการใช้น้ำตามสมการที่ (1) และ (2) ได้ค่าสูงเกินความเป็นจริง ขณะที่ Data logger
ที่พัฒนาขึ้นแม้มีความไวต่อการบันทึกต่ำกว่า แต่กลับเป็นผลดีต่อการประเมินปริมาณน้ำของพืชที่ต้องการศึกษาเนื่องจากเซนเซอร์
เซฟโฟลต้องการวัดเพียงอุณหภูมขิ องเซนเซอร์ทั้งสองหัว [1]
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รูปที่ 3 สัญญาณที่ได้จาก Sap flow (A) ข้อมูลที่บันทึกทุก 1 นาที (B) ข้อมูลที่ผ่านตัวกรองเฉลีย่ ทุก 15 นาที และ
(C) ข้อมูลที่ผ่านตัวกรองเฉลีย่ ทุก 30 นาที
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รูปที่ 4 ค่า Fd (A) ข้อมูลที่บันทึกทุก 1 นาที (B) ข้อมูลที่ผ่านตัวกรองเฉลี่ยทุก 15 นาที และ (C) ข้อมูลที่ผ่านตัว
กรองเฉลี่ยทุก 30 นาที
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การใช้น้ำของทุเรียนและการตอบสนองต่อปัจจัยสภาพอากาศ
ปริมาณการใช้น้ำของต้นทุเรียนทั้งสามต้น ในช่วงผลอายุประมาณ 2 เดือน (ดอกบานวันที่ 25 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นช่วง
ที่ผลกำลังเติบโตและเป็นระยะที่ทเุ รียนต้องการน้ำเต็มที่ ผลรวมของปริมาณการใช้น้ำรายวัน คิดคำนวณจากเวลา 18.00 น. ของวัน
ก่อนหน้า ถึง 17.30 น. ของวันที่ประเมิน พบว่ามีปริมาณแปรผันในแต่ละวัน โดยเฉลี่ยต้นทุเรียนที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 110 ซม.
ใช้น้ำอยู่ในช่วง 42 - 132 ลิตรต่อวัน และต้นทุเรียนทีม่ ีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 88.8 และ 89.6 ซม. ใช้น้ำอยู่ในช่วง 28 – 90 ลิตรต่อ
วัน (รูปที่ 5)

Tree water use (L.d-1)

150
125
100

75
50
25
0

Tree1

Tree2

Tree3

รูปที่ 5 ปริมาณการใช้น้ำรายวันของทุเรียนแต่ละต้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ในระยะผลอายุ 2 เดือน
ปริมาณการใช้น้ำของต้นทุเรียน ในระยะผลโตเต็มที่ (มิถุนายน 2565) ก่อนระยะตัดผล พบว่าปริมาณการใช้น้ำของแต่ละ
ต้นขึ้นกับขนาดของพื้นที่ Sapwood และแปรผันตามค่าพลังงานแสงอาทิตย์ (Rs) และความดันขาดหายของบรรยากาศ (VPD)
ผลรวมของประมาณการใช้น้ำรายวัน คิดคำนวณจากเวลา 18.00 น. ของวันก่อนหน้า ถึง 17.30 น. ของวันที่ประเมิน พบว่าต้น
ทุเรียนที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 110 ซม. ใช้น้ำอยู่ในช่วง 65 – 112 ลิตรต่อวัน และต้นทุเรียนที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 88.8 และ
89.6 ซม. ใช้น้ำอยู่ในช่วง 44 – 76 ลิตรต่อวัน (รูปที่ 6)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพอากาศและการใช้น้ำของต้นทุเรียน พบว่า Rs และ VPD เป็นปัจจัยควบ
คุมอัตราการไหลของน้ำในลำต้นของทุเรียน สามารถอธิบายด้วยสมการโลจิสติก ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 7 โดยที่ค่า VPD ที่ 1.1
kPa และค่า Rs ที่ 128 W.m-2 เป็นระดับที่ทำให้ทุเรียนหมอนทองมีอัตราความเร็วของการดูดใช้น้ำสูง
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รูปที่ 6 ข้อมูลการใช้น้ำและสภาพอากาศในช่วงติดผลระยะผลโตเต็มที่ (A) ค่ารังสีดวงอาทิตย์ (Rs) และความดันไอขาดหาย (VPD)
(B) ปริมาณการใช้น้ำต่อชั่วโมงของแต่ละต้น และ (C) ปริมาณใช้น้ำรวมรายวันของแต่ละต้น

82

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของสมการความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและอัตราการไหลของน้ำในต้นทุเรียน
Parameter
Rs vs Fd
VPD vs Fd
A
0.0044
0.0053
k
0.01857
2.6214
xm
128.29429
1.1498
2
R
0.7934
0.9337
CV
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34.6839
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0.0007
0.00040
n
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684
0.007

0.005
0.004
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพอากาศและการใช้น้ำของต้นทุเรียนอธิบายด้วยสมการโลจิสติก (A) ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการไหลของน้ำในลำต้น (Fd) และความดันไอขาดหาย (VPD) และ (B) ค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลของน้ำใน
ลำต้น (Fd) และรังสีดวงอาทิตย์ (Rs)
โดยรวมแล้วในระยะดอกบานจนถึงผลโตเต็มที่ทุเรียนในพื้นที่ดังกล่าวต้องการปริมาณน้ำประมาณ 28 – 132 ลิตรต่อต้น
ต่อวัน (ภาพที่ 6) ทั้งนี้สภาพอากาศในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ในปีที่ทำการศึกษามีฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินมีความชื้นค่อนข้างสูง
ใกล้ความจุความชื้นภาคสนาม ความชื้นดินจึงไม่ได้เป็นปัจจัยจำกัดการใช้น้ำของทุเรียนในระยะติดผลในปี 2565 ปัจจัยควบคุมการ
ใช้น้ำของทุเรียนใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา จึงเป็นสภาพบรรยากาศในพื้นที่เป็นหลัก และสภาพต้นทุเรียน ได้แก่ ขนาดเส้นรอบวงลำ
ต้น และขนาดทรงพุ่ม ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขนาดพื้นที่ใบโดยรวมของทั้งต้น ทั้งนี้ในปี 2565 ในระยะที่ต้นกำลังสะสมอาหารและออก
ดอกเกิดฝนตกต่อเนื่อง ทำให้การติดผลมีน้อยกว่าฤดูกาลในปี 2564 ประเด็นของการจัดการน้ำของสวนทุเรียนในพื้นที่ อ.บันนังสตา
จ.ยะลา จึงเป็นการควบคุมความชื้นดินในระยะสะสมอาหารและออกดอก ไม่ให้สูงเกินระดับที่กระตุ้นให้ทุเรียนแตกยอดใหม่ และ
เกิดการทิ้งดอก
อย่างไรก็ตาม หากพิจาณาปัจจัยภูมิอากาศจุลภาค พบว่าค่า VPD ในพื้นที่ที่ศึกษามีค่าค่อนข้างสูง โดยมีค่าเกิน 1.0 kPa
สะท้อนว่าบรรยากาศมีความดันบรรยากาศทีเ่ อื้อให้ทุเรียนสูญเสียน้ำทางปากใบ โดยที่ค่า VPD ประมาณ 1.0 kPa เป็นระดับที่ทำให้
อัตราการดูดใช้ของทุเรียนหมอนทองเพิ่มขึ้นมีค่าสูงสุด (ตารางที่ 2) และที่ค่า VPD ที่ 2.0 kPa และค่า Rs ที่ 128 W.m-2 เป็นระดับ
ที่ทำให้เส้นกราฟในรูปที่ 7 มีการเปลี่ยนเว้าเข้าสูร่ ะยะคงที่ (carrying capacity) ชี้ว่าค่า VPD ของบรรยากาศที่เกิน 2.0 kPa จำกัด
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การเปิดปากใบของทุเรียนหมอนทอง เป็นปัจจัยที่ทำให้ทุเรียนอาจเริ่มมีการปิดปากใบลง เพื่อควบคุมการสูญเสียน้ำ สอดคล้องกับ
หลายการศึกษาที่ชี้ว่า VPD สูงเกินไป เป็นปัจจัยที่จำกัดการเปิดปากใบของพืช [17, 18, 19]

สรุปผลการวิจัย
ทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ลาดเขาของ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ภายใต้สภาพภูอากาศภาคใต้ของไทย มี
ขนาดเส้นรอบวงลำต้นประมาณ 88 – 110 ซม. มีอัตราการใช้ต้ำ 28 – 132 ลิตรต่อต้นต่อวัน ขึ้นอยู่กบั ขนาดลำต้นและปัจจัยสภาพ
ภูมิอากาศจุลภาค ของแต่ละวัน โดยที่ค่า Rs และ VPD เป็นปัจจัยที่ควบคุมการใช้น้ำของทุเรียนในสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยกลไก
การควบคุมการใช้น้ำของทุเรียนหมอนทองในรอบวันที่เกิดจากปัจจัยภูมิอากาศจุลภาค สามารถอธิบายได้ด้วยสมการโลจิสติก
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O8
การศกึ ษาสมบตั ิของนา้ํ ยาบว้ นปากไมโครอมิ ลั ชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลทปี่ ราศจากแอลกอฮอล์
ประภาพร บุญมี1* ปาณิสรา สุวรรณมณี2 และเปรมวดี ศิริพิทยา2

บทคัดย่อ
น้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่ปราศจากแอลกอฮอล์เป็นตํารับที่น่าสนใจสําหรับการรักษาโรค
เชื้อราในช่องปาก เพราะเป็นของเหลวที่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงภายในช่องปาก และสะดวกในการใช้สําหรับผู้ป่วย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมีของตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยา
โคลไตรมาโซลที่ ป ราศจากแอลกอฮอล์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ เ ตรี ย มจากไมโครอิ มั ล ชั น ประเภทน้ํ า มั น ในน้ํ า ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
พฤติกรรมวัฏภาคของระบบที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน โดยนําไมโครอิมัลชันที่เลือกมาผสมกับตัวยาสําคัญและสารช่วยที่
เหมาะสม จากนั้นนําไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี ผลการศึกษาพบว่าระบบที่ประกอบด้วยทวีน 80, 3:2
กรดโอเลอิก:น้ํามันกานพลู, และ 1:1 น้ํา:พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 หรือ 1:1 น้ํา:โพรพิลีนไกลคอล ให้พื้นที่ไมโครอิมัลชันขนาด
ค่อนข้างใหญ่และไมโครอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ําสามารถเกิดได้เองเมื่อความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวค่อนข้างต่ํา จึง
เตรียมน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน 2 ตํารับจาก 2 ระบบนี้โดยนําไมโครอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ําที่เลือกจากพื้นที่ไมโคร
อิมัลชันในแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมมาผสมกับยาโคลไตรมาโซลเป็นตัวยาสําคัญ แซคคารินโซเดียมเป็นสารแต่งรสหวาน
และโซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสีย ซึ่งพบว่าตํารับที่เตรียมได้มีสมบัติทางกายภาพที่น่าพึงพอใจและมีความคงตัวทางเคมีเมื่อ
เก็บในภาชนะแก้วใสที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 วัน
คาํ สาํ คญ
ั : ยาโคลไตรมาโซล น้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน โรคเชื้อราในช่องปาก ยาต้านเชื้อรา
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Characterization of Clotrimazole-Loaded Microemulsion-Mouthwashes without Alcohol
Prapaporn Boonme1*, Panisara Suwanmanee2, and Premwadee Siripittaya2

Abstract
Formulations of alcohol-free clotrimazole-containing microemulsion-mouthwashes have been
interesting for treatment of oral candidiasis. Their liquid form can be thoroughly distributed inside the oral
cavity and convenient for usage of the patients. This study aimed to determine physical properties and
chemical stability of clotrimazole-loaded microemulsion-mouthwashes without alcohol. The products
were prepared from oil-in-water microemulsions obtained from investigation of phase behavior of various
systems composed of different components by mixing the selected microemulsions with an active drug
and suitable excipients. Afterwards, they were evaluated for physical properties and chemical stability.
The results showed that the systems composed of Tween 80, 3:2 oleic acid:clove oil, and 1:1
water:polyethylene glycol 400 or 1:1 water:propylene glycol provided quite large microemulsion regions
and oil-in-water microemulsions could spontaneously form at relatively low surfactant concentrations.
Two microemulsion-mouthwashes were therefore prepared from these two systems by mixing the oil-inwater microemulsions chosen from microemulsion regions of the pseudoternary phase diagrams with
clotrimazole as active drug, sodium saccharin as sweetener, and sodium benzoate as preservative. It was
found that the prepared formulations possessed satisfactory physical characteristics and chemical stability
after being kept in clear glass containers at room temperature for at least 30 days.
Keywords: Clotrimazole, Microemulsion-mouthwash, Oral candidiasis, Antifungal drug
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บทนาํ
โรคเชื้อราในช่องปาก (oral candidiasis) เกิดจากการติดเชื้อฉวยโอกาสในช่องปากที่มีสาเหตุจากการเจริญเติบโต
ที่มากเกินไปของเชื้อราในกลุ่ม Candida ได้แก่ C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata, C. krusei, C. kefyr, C.
parapsilosis, C. stellatoidea และ C. tropicalis โดยเชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุด คือ C. albicans อาการของโรคนี้ ได้แก่ ฝ้า
สีขาว (white thrush) ที่ลิ้น กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก, การรับรู้รสชาติลดลง, เจ็บปวดเวลากลืน เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้
อาจส่งผลเสียต่อเนื่องทําให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ความเสี่ยงในการติดเชื้อราในช่องปากขึ้นกับหลายปัจจัย ผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่องหรือต่ํา, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน, ผู้ที่ใส่ฟันปลอม, ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นต้น [1-3]
โรคเชื้อราในช่องปากสามารถรักษาได้โดยการให้ยาต้านเชื้อรา (antifungal drug) ทางการรับประทาน และการให้ยา
เฉพาะที่ ซึ่งการบริหารยาแบบเฉพาะที่โดยการอมหรือทาตํารับยาในช่องปากเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากยาสัมผัสกับ
รอยโรคโดยตรง เป็นวิธีใช้ยาที่ง่ายและสะดวกสําหรับผู้ป่วย ยาต้านเชื้อราในกลุ่มอิมิดาโซล (imidazole) ที่นิยมใช้เพื่อรักษา
โรคเชื้อราในช่องปากโดยการบริหารยาแบบเฉพาะที่ ได้แก่ ยาไมโคนาโซล (miconazole), ยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole),
และยาโคลไตรมาโซล (clotrimazole) [1-3]
ยาโคลไตรมาโซลเป็นยาต้านเชื้อราที่มีฤทธิ์ครอบคลุมกว้าง (broad spectrum antifungal drug) ออกฤทธิ์ด้วยการ
ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอล (ergosterol) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ของ
เชื้อรา [4] รูปแบบยาเตรียม (dosage form) ของยาโคลไตรมาโซลที่มีจําหน่ายทางการค้าและนํามาใช้ในการรักษาโรคเชื้อรา
ในช่องปาก ได้แก่ ยาอม (troche) ยาน้ําใส (solution) และยาครีม (cream) [2,3] การพัฒนาตํารับยาโคลไตรมาโซลให้อยู่ใน
รูปแบบที่ใช้ได้สะดวกขึ้น และสามารถกระจายยาภายในช่องปากให้ทั่วถึงขึ้น ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มความร่วมมือ
ของผู้ป่วยในการใช้ยาซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการรักษา โดยหลายงานวิจัยได้พัฒนายาโคลไตรมาโซลให้อยู่ในรูปแบบ
ใหม่ๆ ได้แก่ วาร์นิชออกฤทธิ์เนิ่น (sustained release varnish) [5,6], เจลลี่ (ororetentive jelly) [7], ไมโครอิมัลชัน
(microemulsion) [8], ไมโครอิมัลชันเจล (microemulsion-based gel) [8], และน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชัน
(microemulsion-mouthwash) [9]
น้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันเป็นตํารับที่เตรียมจากไมโครอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา (oil-in-water microemulsion)
โดยไมโครอิมัลชันเกิดจากการกระจายตัวระหว่างวัฏภาคน้ํา (water phase) และวัฏภาคน้ํามัน (oil phase) ซึ่งระบบถูกทําให้
คงตัวด้วยฟิล์มที่ผิวประจัน (interfacial film) ของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) และหลายระบบมักมีสารลดแรงตึงผิวร่วม
(cosurfactant) และ/หรือตัวทําละลายร่วม (cosolvent) ผสมอยู่ด้วย ไมโครอิมัลชันสามารถเกิดขึ้นได้เอง (spontaneous
formation) เมื่อระบบประกอบด้วยชนิดและอัตราส่วนหรือปริมาณของส่วนประกอบที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ไมโคร
อิมัลชัน (microemulsion region) ของแผนภาพวัฏภาคไตรภาค (ternary phase diagram) หรือแผนภาพวัฏภาคไตรภาค
เทียม (pseudoternary phase diagram) โดยเมื่อผสมส่วนประกอบในชนิดและปริมาณที่เหมาะสมเข้าด้วยกันด้วยการคน
ผสมธรรมดา จะได้ตํารับที่เป็นของเหลวใส ดังนั้นน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันจึงเป็นตํารับที่เตรียมง่ายและสะดวกในการขยาย
ปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถใช้ตํารับนี้ได้เองโดยง่ายและสะดวก รวมถึงตํารับเป็นของเหลวจึงสามารถกระจายยา
ได้อย่างทั่วถึงภายในช่องปาก งานวิจัยก่อนหน้านี้รายงานว่าตํารับที่ประกอบด้วยยาโคลไตรมาโซล, กรดโอเลอิก (oleic acid),
น้ํามันมะนาว (lemon oil), ทวีน 80 (Tween 80), โพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol), เอทานอล (ethanol), กรดซิตริก
(citric acid), แซคคารินโซเดียม (saccharin sodium), โซเดียมเบนโซเอท (sodium benzoate) และน้ํา ร้อยละ 1.00, 3.55,
2.36, 31.95, 10.65, 10.65, 0.20, 0.10, 0.10 และ 39.44 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ มีลักษณะทางกายภาพที่น่าใช้และคงตัว
ทางเคมี [9] อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์ในตํารับดังกล่าว อาจทําให้เกิดความเสี่ยงในการก่อความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายใน
ช่องปาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ โดยการพัฒนาตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันที่ปราศจากแอลกอฮอล์
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาระบบไมโครอิมัลชันที่ปราศจากแอลกอฮอล์สําหรับใช้ในการเตรียมตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโคร
อิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลในความเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ําหนัก (1% w/w clotrimazole-loaded microemulsionmouthwash; CTZ-MM) และศึกษาสมบัติทางกายภาพรวมถึงความคงตัวทางเคมีของตํารับที่เตรียมได้

วิธีดาํ เนนิ การ
การสร้างแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมและการเตรียมตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์
ศึกษาพฤติกรรมวัฏภาค (phase behavior) ของระบบที่มีส่วนประกอบแตกต่างกัน โดยผสมวัฏภาคน้ํามันกับสารลด
แรงตึงผิวหรือกับของผสมระหว่างสารลดแรงตึงผิวกับสารลดแรงตึงผิวร่วมในอัตราส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8,
และ 1:9 จากนั้นไทเทรตแต่ละของผสมด้วยวัฏภาคน้ํา โดยหลังเติมวัฏภาคน้ําทุกครั้ง เขย่าแรงๆ เพื่อให้ของผสมทั้งหมดเข้ากัน
ก่อนไทเทรตต่อจนถึงจุดที่ของผสมมีลักษณะขุ่นหรือเริ่มเกิดการแยกชั้น ซึ่งจุดนี้คือจุดสิ้นสุดการเกิดไมโครอิมัลชัน จากนั้นจึง
นําปริมาณร้อยละโดยน้ําหนักของส่วนประกอบต่างๆ ที่ผสมกันแล้วได้เป็นไมโครอิมัลชันไปเขียนกราฟสามเหลี่ยมเพื่อหาพื้นที่
ไมโครอิมัลชันบนแผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม [9] ในงานวิจัยนี้ศึกษา 16 ระบบที่ประกอบด้วยชนิดและอัตราส่วนของ
ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน โดยวัฏภาคน้ํามันที่ศึกษา คือ กรดโอเลอิก, น้ํามันมะนาว, และน้ํามันกานพลู (clove oil) สารลด
แรงตึงผิวที่ศึกษา คือ ครีโมฟอร์ อาร์เอช 40 (Cremophor RH 40) และทวีน 80 วัฏภาคน้ําที่ศึกษา คือ น้ํา และของผสม
ระหว่างน้ํากับตัวทําละลายร่วมในอัตราส่วนต่างๆ ตัวทําละลายร่วมที่ศึกษา คือ พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 (polyethylene
glycol 400), โพรพิลีนไกลคอล และกลีเซอรอล (glycerol) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบบที่ศึกษาการเกิดไมโครอิมัลชัน
ระบบ
ส่วนประกอบ (ร้อยละโดยน้ําหนัก)*
ระบบ
ส่วนประกอบ (ร้อยละโดยน้ําหนัก)*
ที่ วัฏภาคน้ํามัน
วัฏภาคน้ํา
สารลดแรงตึงผิว ที่ วัฏภาคน้ํามัน วัฏภาคน้ํา
สารลดแรงตึงผิว
1
OA
W
RH40
9 3:2 OA:LO 3:1 W:PEG400 2:1 RH40:T80
2 3:2 OA:LO 1:1 W:PEG400 1:1 RH40:T80 10 3:2 OA:LO 3:1 W:PEG400 3:1 RH40:T80
3 3:2 OA:LO 1:1 W:PEG400 2:1 RH40:T80 11 3:2 OA:LO 1:1 W:PEG400
T80
4 3:2 OA:LO 1:1 W:PEG400 3:1 RH40:T80 12 3:2 OA:LO 2:1 W:PEG400
T80
5 3:2 OA:LO 2:1 W:PEG400 1:1 RH40:T80 13 3:2 OA:LO 3:1 W:PEG400
T80
6 3:2 OA:LO 2:1 W:PEG400 2:1 RH40:T80 14 3:2 OA:CO 1:1 W:PEG400
T80
7 3:2 OA:LO 2:1 W:PEG400 3:1 RH40:T80 15 3:2 OA:CO 1:1 W:PG
T80
8 3:2 OA:LO 3:1 W:PEG400 1:1 RH40:T80 16 3:2 OA:CO 1:1 W:Gly
T80
* ตัวย่อ: OA = กรดโอเลอิก, LO = น้ํามันมะนาว, CO = น้ํามันกานพลู, W = น้ํา, PEG400 = พอลิเอทิลีนไกลคอล 400, PG
= โพรพิลีนไกลคอล, Gly = กลีเซอรอล, RH40 = ครีโมฟอร์ อาร์เอช 40, T80 = ทวีน 80
เมื่อได้ผลของการเกิดไมโครอิมัลชันในระบบต่างๆ แล้ว เลือกระบบที่ให้พื้นที่ไมโครอิมัลชันขนาดใหญ่ จากนั้นเลือกจุดที่
คาดว่าจะเกิดไมโครอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําเพื่อใช้ในการเตรียมตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่
ปราศจากแอลกอฮอล์ โดยผสมไมโครอิมัลชันที่เลือกกับยาโคลไตรมาโซลในความเข้มข้นร้อยละ 1% โดยน้ําหนัก แต่งรสหวาน
และเติมสารกันเสียตามความเหมาะสม
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การศกึ ษาสมบตั ทิ างกายภาพของนา้ํ ยาบว้ นปากไมโครอมิ ัลชนั บรรจุยาโคลไตรมาโซลทปี่ ราศจากแอลกอฮอล์
ศึกษาสมบัติของตํารับที่เตรียมได้ ได้แก่ ลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่า, ชนิดของไมโครอิมัลชันโดยการทดสอบการ
ผสมเข้ากันได้เมื่อเจือจางด้วยการหยดตัวอย่างลงในน้ํา (drop dilution test) และโดยการวัดค่านําไฟฟ้าด้วย conductivity
meter (FiveEasy, Mettler Toledo, Switzerland), วัดความหนืดด้วย rheometer (DV-III Ultra, Brookfield
Engineering Laboratories Inc., USA) โดยใช้ SC4-31 spindle ซึ่งหมุนด้วยความเร็วรอบ 5 ค่าที่ให้ค่า %torque สูง และ
ศึกษารูปแบบการไหลด้วยการเขียนกราฟ rheogram ระหว่าง shear stress กับ shear rate, วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ด้วย pH meter (SevenCompact, Mettler Toledo, Switzerland) [9] และวัดปริมาณฟองโดยผสมตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร
(mL) กับน้ํากลั่น 60 mL แล้วเขย่า 10 ครั้ง จากนั้นวัดปริมาตรของฟองที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบปริมาณฟองกับผลิตภัณฑ์
น้ํายาบ้วนปากที่มีจําหน่ายในท้องตลาดที่ศึกษาด้วยวิธีเดียวกัน โดยศึกษาทุกการทดลองที่อุณหภูมิห้อง (252 องศาเซลเซียส)
การทดลองละ 3 ซ้ํา รายงานผลในรูปของค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD) จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 3 ซ้ํา
(n=3) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย t-test นอกจากนี้ เลือกบางตัวอย่างไปศึกษาลักษณะและขนาดของอนุภาคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscope, TEM; JEM-2010, JEOL, Japan) ร่วมกับเครื่อง
วิเคราะห์ขนาดจากภาพถ่าย (image analyzer)
การศกึ ษาความคงตัวทางเคมขี องนา้ํ ยาบว้ นปากไมโครอมิ ัลชนั บรรจุยาโคลไตรมาโซลทปี่ ราศจากแอลกอฮอล์
วิเคราะห์ปริมาณยาที่เหลือในตํารับหลังเก็บตํารับในขวดแก้วใสที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยสกัดตัวยาออก
จากตํารับและเจือจางด้วยเมทานอล (methanol) ให้ได้ความเข้มข้นของยาในช่วงที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณ
จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณยาด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี (UV-Vis Spectroscopy) [9,10] โดยวัดค่า
การดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วย UV-1800 spectrophotometer (Shimaszu, Japan) ที่ความยาวคลื่น 261 นาโนเมตร
(nm) และใช้เมทานอลเป็นแบลงค์ (blank) จากนั้นคํานวณปริมาณยาโดยเทียบค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้กับกราฟมาตรฐาน
(calibration curve) ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานของยาโคลไตรมาโซลในเมทานอลในช่วงความเข้มข้น 70350 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (μg/mL) และค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความถูกต้อง (validation) ว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, r2) สูงกว่า 0.99
และวิธีวิเคราะห์นี้มีความจําเพาะ (specificity) ในการจําแนกยาโคลไตรมาโซลออกจากสารอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในตํารับ
จากนั้นคํานวณปริมาณยาที่เหลือในรูปร้อยละเทียบกับปริมาณยาเริ่มต้น โดยวิเคราะห์ 3 ซ้ํา

ผลการวจิ ัยและอภปิ รายผลการวจิ ัย
สูตรตาํ รบั ของนา้ํ ยาบว้ นปากไมโครอมิ ัลชนั บรรจยุ าโคลไตรมาโซลที่ปราศจากแอลกอฮอล์
จากการศึกษาพฤติกรรมวัฏภาคพบการเกิดไมโครอิมัลชันในทุกระบบที่ศึกษา แต่พื้นที่ไมโครอิมัลชันในแผนภาพวัฏภาค
ไตรภาคเทียมมีรูปร่างและขนาดต่างกัน ดังรูปที่ 1 โดยพบว่าระบบส่วนใหญ่ให้พื้นที่ไมโครอิมัลชันขนาดเล็กและไมโครอิมัลชัน
ประเภทน้ํามันในน้ําสามารถเกิดได้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวสูง ยกเว้นระบบที่ 14 และระบบที่ 15 ซึ่งให้
พื้นที่ไมโครอิมัลชันขนาดค่อนข้างใหญ่ และไมโครอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ําสามารถเกิดได้เองในสภาวะที่มีความเข้มข้นของ
สารลดแรงตึง ผิ วค่ อนข้ า งต่ํา ถึ ง แม้ ว่า ครีโมฟอร์ อาร์เอช 40 และทวีน 80 เป็น สารลดแรงตึง ผิว ที่ช อบน้ํา (hydrophilic
surfactant) ซึ่งควรทําให้เกิดไมโครอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ํา แต่ในการศึกษานี้พบว่าไมโครอิมัลชันประเภทน้ํามันในน้ํากลับ
เกิดขึ้นได้น้อยกว่าไมโครอิมัลชันประเภทน้ําในน้ํามัน เนื่องจากการจัดเรียงตัวของโมเลกุลสารลดแรงตึงผิวโดยหันส่วนหางซึ่ง
เป็นไฮโดรคาร์บอนสายยาวและชอบน้ํามัน (lipophilic hydrocarbon tail) ออกไปหาวัฏภาคภายนอกที่เป็นน้ํามันสามารถ
เกิดขึ้นได้ง่าย [11]
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ระบบที่ 14 และระบบที่ 15 จึงได้รับการเลือกเพื่อใช้ในการตั้งสูตรตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์สําหรับบรรจุยาโคลไตรมาโซล โดยการเติมโคลไตรมาโซลร้อยละ 1.0 เป็นตัวยาสําคัญ แซคคารินโซเดียมร้อยละ
0.1 เป็นสารแต่งรสหวาน และโซเดียมเบนโซเอทร้อยละ 0.1 เป็นสารกันเสีย โดยเรียกตํารับที่เลือกจากระบบที่ 14 ว่า CTZMM1 และตํารับจากระบบที่ 15 ว่า CTZ-MM2 ทั้ง 2 ตํารับนี้มียาโคลไตรมาโซล, ทวีน 80, 3:2 กรดโอเลอิก:น้ํามันกานพลู,
แซคคารินโซเดียม และโซเดียมเบนโซเอท ร้อยละ 1.0, 24.7, 3.0, 0.1 และ 0.1 โดยน้ําหนักเหมือนกัน แต่มีวัฎภาคน้ําที่
ต่างกัน โดยวัฎภาคน้ําใน CTZ-MM1 คือ 1:1 น้ํา:พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 ร้อยละ 71.1 โดยน้ําหนัก ส่วนวัฎภาคน้ําใน CTZMM2 คือ 1:1 น้ํา:โพรพิลีนไกลคอล ร้อยละ 71.1 โดยน้ําหนัก

รปู ที่ 1 แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียมของระบบที่ศึกษาในตารางที่ 1 โดยบริเวณที่แรเงาแสดงพื้นที่ไมโครอิมัลชัน
สมบตั ิทางกายภาพของนา้ํ ยาบ้วนปากไมโครอมิ ลั ชนั บรรจุยาโคลไตรมาโซลทปี่ ราศจากแอลกอฮอล์
CTZ-MM1 และ CTZ-MM2 ที่เตรียมได้ มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหย การ
ใช้กรดโอเลอิกเป็นส่วนประกอบหนึ่งในวัฏภาคน้ํามันทําให้ยาโคลไตรมาโซลสามารถถูกละลายในตํารับได้ [9] และการใช้น้ํามัน
กานพลูเป็นส่วนประกอบหนึ่งในวัฏภาคน้ํามันยังช่วยเสริมฤทธิ์ในการรักษาโรคเชื้อราในช่องปากได้ [12] CTZ-MM1 และ
CTZ-MM2 ผสมเข้ากันได้ (miscible) กับน้ําเมื่อทดสอบด้วยวิธีเจือจางโดยหยดตัวอย่างลงในน้ํา สมบัติทางกายภาพของ CTZMM1 และ CTZ-MM2 ซึ่งแสดงในตารางที่ 2 พบว่าทั้ง 2 ตํารับมีค่าการนําไฟฟ้าสูง ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าเป็นไมโครอิมัลชัน
ประเภทน้ํามันในน้ํา ทั้ง 2 ตํารับไหลแบบนิวโตเนียน (Newtonian flow) เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม มีความหนืดต่างกัน โดย
เมื่อเปรียบเทียบภายใต้การวัดในสภาวะเดียวกัน CTZ-MM1 มีความหนืดสูงกว่า CTZ-MM2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.05) เนื่องจากอิทธิพลด้านความหนืดของตัวทําละลายร่วมที่ต่างกัน ดังนั้น CTZ-MM2 จึงมีสมบัติด้านความหนืดที่สะดวกต่อ
การใช้บ้วนปากสูงกว่า CTZ-MM1 ในด้านสมบัติความเป็นกรด-ด่างและการเกิดฟองหลังผสมกับน้ํา พบว่า pH และปริมาตร
ฟองของทั้ง 2 ตํารับมีความใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ตํารับที่เตรียมได้มีปริมาตรฟองสูงกว่าตํารับทางการค้าซึ่งมีปริมาตรฟอง
32.670.58 mL อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งนี้เนื่องจากผลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกัน เมื่อ
สังเกตลักษณะของ CTZ-MM2 ภายใต้ TEM พบว่าวัฏภาคภายในมีลักษณะเป็นหยดเล็กๆ (globule) โดยมีขนาดอนุภาคใน
ระดับนาโนเมตร ซึ่งส่งผลให้ตํารับมีลักษณะใสเมื่อมองด้วยตาเปล่า ดังรูปที่ 2
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ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของ CTZ-MM1 และ CTZ-MM2 (n=3)
ความหนืด
ค่าการนําไฟฟ้า (ไมโครซีเมนต์/
รูปแบบการไหล
ตํารับ
เซนติเมตร; μS/cm)
(เซนติพอยส์; cP)
CTZ-MM1
นิวโตเนียน
65.550.33
330.820.38
CTZ-MM2

106.374.78

150.630.67

นิวโตเนียน

pH

ปริมาตรฟอง
(mL)

6.230.03

38.330.76

5.980.03

38.500.50

รปู ที่ 2 ลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (ซ้าย) และลักษณะที่สังเกตเห็นภายใต้ TEM กําลังขยาย 100000 เท่า (ขวา) ของตํารับ
CTZ-MM2
ความคงตวั ทางเคมีของนา้ํ ยาบ้วนปากไมโครอมิ ลั ชนั บรรจุยาโคลไตรมาโซลทปี่ ราศจากแอลกอฮอล์
หลังเก็บตํารับภายใต้สภาวะที่ศึกษา พบว่าปริมาณตัวยาสําคัญไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปริมาณยาเริ่มต้น โดย
CTZ-MM1 และ CTZ-MM2 มีปริมาณยาคิดเป็นร้อยละ 98.080.24 และ 99.510.37 เมื่อเทียบกับปริมาณยาเริ่มต้น
ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 ดังนั้นทั้ง 2 ตํารับมีความคงตัวเมื่อเก็บในขวดแก้วใสที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ตารางที่ 3 ปริมาณและร้อยละของยาโคลไตรมาโซล (CTZ) ในตํารับ CTZ-MM1 และ CTZ-MM2 (n=3)
CTZ-MM1
CTZ-MM2
ปริมาณ CTZ ในตํารับ (%w/w) ร้อยละของ CTZ หลังเก็บ ปริมาณ CTZ ในตํารับ (%w/w) ร้อยละของ CTZ หลังเก็บ
เริ่มต้น
หลังเก็บ 30 วัน 30 วัน เทียบกับเริ่มต้น
เริ่มต้น
หลังเก็บ 30 วัน 30 วัน เทียบกับเริ่มต้น
0.9340.001 0.9160.002

98.080.24

0.8930.001 0.8890.002

99.510.37

สรปุ ผลการวจิ ยั
ผลการศึกษานี้พบว่าระบบซึ่งประกอบด้วยวัฏภาคน้ํามัน วัฏภาคน้ํา และสารลดแรงตึงผิว ในชนิดและอัตราส่วนที่
ศึกษาจํานวน 16 ระบบ มี 2 ระบบที่สามารถนําไปใช้ในการเตรียมตํารับน้ํายาบ้วนปากไมโครอิมัลชันบรรจุยาโคลไตรมาโซลที่
ปราศจากแอลกอฮอล์ โดยทั้ง 2 ตํารับที่เตรียมได้ คือ CTZ-MM1 และ CTZ-MM2 ซึ่งประกอบด้วยยาโคลไตรมาโซลร้อยละ
1.0 เป็นตัวยาสําคัญ, ทวีน 80 ร้อยละ 24.7 เป็นสารลดแรงตึงผิว, 3:2 กรดโอเลอิก:น้ํามันกานพลู ร้อยละ 3.0 เป็นวัฏภาค
น้ํามัน, แซคคารินโซเดียม ร้อยละ 0.1 เป็นสารแต่งรสหวาน, โซเดียมเบนโซเอท ร้อยละ 0.1 เป็นสารกันเสีย, และวัฏภาคน้ํา
ร้อยละ 71.1 โดยวัฏภาคน้ําในตํารับ CTZ-MM1 คือ 1:1 น้ํา:พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 ขณะที่วัฏภาคน้ําในตํารับ CTZ-MM2
คือ 1:1 น้ํา:โพรพิลีนไกลคอล มีสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมีที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม CTZ-MM2 มีสมบัติด้าน
ความหนืดที่เหมาะสําหรับการบ้วนปากสูงกว่า
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดเพคตินจากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้
ณัฏฐวี ธาราพิทักษ์วงศ์1 ปพิชญา ใจปัญญา1 ชญาภา บุญญฤทธิ์1 กวินนาถ พงษ์เมษา2 และนภารัตน์ จิวาลักษณ์3*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณและเปรียบเทียบร้อยละผลผลิตของเพคติน ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และเปรียบเทียบเพคตินที่สกัดได้จากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้ จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด
เปลือกเงาะ เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกกล้วย และเปลือกแก้วมังกร โดยการนำเศษเหลือทิ้งจากเปลือก
ผักและผลไม้ที่ทำแห้งมาสกัดเพคตินโดยใช้น้ำส้มสายชู เข้มข้น 5% v/v โดยใช้ปริมาณผงบดของเปลือกผักและผลไม้แห้งใน
ปริมาณชนิดละ 10 กรัม โดยใช้อัตราส่วนต่อน้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v เท่ากับ 1 กรัม : 20 มิลลิลิตร ที่สภาวะอุณหภูมกิ าร
สกัด 90 °C เวลา 2 ชั่วโมง และทำการตกตะกอนเพคตินด้วยเอทานอล พบว่า สารเพคตินจากเปลือกมะนาวมีร้อยละของ
ผลผลิตมากที่สุดคือ 16.6 % และสารเพคตินที่สกัดจากเปลือกมังคุดมีปริมาณของสารเพคตินน้อยที่สุด โดยมีร้อยละผลผลิตคือ
6.9 % ซึ่งจากการเปรียบเทียบสีของเพคตินที่สกัดได้ พบว่า สีของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด มีความแตกต่าง
กัน โดยเพคตินจากเงาะให้สีน้ำตาล เพคตินจากกล้วยให้สีน้ำตาลเข้ม เพคตินจากมังคุดให้สีน้ำตาลแดง เพคตินจากแก้วมังกรให้
สีเหลืองอมชมพู เพคตินจากมะกรูดให้สีเหลืองเข้ม ส่วนเพคตินจากเปลือกทุเรียน เพคตินจากส้มโอ และเพคตินจากมะนาวให้สี
เหลืองไข่ นอกจากนี้ ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเพื่อเปรียบเทียบความหนืดของสารเพคติน พบว่า เพคตินที่ได้จาก
การสกัดจากเปลือกมังคุด มีค่าความหนืดมากที่สุด ส่วนเปลือกเงาะ เปลือกแก้วมังกร เปลือกทุเรียน เปลือกส้มโอ มีความหนืด
มากเป็นลำดับถัดมา และเพคตินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกกล้วย เปลือกมะนาว และเปลือกมะกรูดมีความหนืดน้อยที่สุด
ดังนั้น ผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเพคตินทีส่ กัดได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการวิจัยครั้งต่อไป
และการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
คำสำคัญ : เพคติน, เศษเหลือทิ้งจากเปลือกผักและผลไม้, คุณสมบัติทางกายภาพ
.
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Comparison of Physical Properties of Pectin Extract from
Vegetable and Fruit Peel Residues
Nattawee Tarapitakwong1 Papitchaya Jaipunya1 Chayapa Bunyarit1
Kawinnart Pongmesa2 and Naparat Jiwalak3*

Abstract
This research aimed to quantify and compare the percent yield of pectin and study the physical
properties and compare extracted pectin from 8 types of the fruit and vegetable peel leftovers such as from
durian, mangosteen, rambutan, pomelo, lime, kaffir lime, banana, and dragon fruit. The method to compare
the yield percentage (% Yield) was by drying examples and extracting them using vinegar (5 % v/v). In this
research, the amount of powder from fruit peels was set at 10 grams while the proportion of powder and
5 % v/v vinegar was 1 gram: 20 ml, at the extraction temperature of 90 °C for 2 hours, and the pectin was
precipitated using Ethanol. It was found that pectin from lime peels held the highest percentage of yield,
16.6%, and pectin from mangosteen peels held the least percentage of yield, 6.9%. Moreover, the colors
of the extracted peels were different; pectin from rambutan was brown; pectin from banana was dark brown;
pectin from mangosteen was red-brown; pectin from dragon fruit was yellow-pink; pectin from Kaffir lime
was dark yellow; and pectin from durian, pomelo, and lime was light yellow. Furthermore, researchers
analyzed the peels’ physical characteristics to compare their pectin viscosity. The result revealed that pectin
from mangosteen was the most viscous; pectin from rambutan, dragon fruit, durian and pomelo was less
viscous; and pectin from banana, lime and kaffir lime were the least viscous. The results of the physical
characteristics of extracted pectin can be used as ground for future research and developing products such
as food products and cosmetic products.
Keywords: pectin, Leftovers from peels of vegetables and fruits, physical properties
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บทนำ
รัฐบาลมีนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้
สามารถพึ่งตนเองได้ แต่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้น ก็ส่งผลทำให้ปริมาณอาหารเหลือทิ้งเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไป
ด้วย จากสถานการณ์อาหารเหลือทิ้งใน ปีพ .ศ. 2552 - 2558 ประเทศไทยมีปริมาณอาหารเหลือทิ้ง 9.3 ล้านตันต่อปี โดยคน
ไทยหนึ่งคนเพิ่มขยะจากอาหาร จำนวน 0.14 กิโลกรัมต่อวัน โดยปัญหาจากอาหารเหลือทิ้งนับว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ
ส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่อาหารเหลือทิ้งมักจะมาจากส่วนที่รับประทานไม่ได้ เช่น
เปลือก ก้าน เมล็ดจากผัก และผลไม้ เป็นต้น [1] จากการศึกษาข้อมูล พบว่า เศษอาหารเหลือทิ้งโดยเฉพาะเปลือกผักและ
เปลือกผลไม้เป็นแหล่งของสารประกอบทางชีวภาพที่ดีต่อร่างกายมนุษย์ สามารถนำมาสกัดสารเพคตินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
อาทิเช่น ในด้านการผลิตอาหารต่างๆ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์และเวชสำอาง ซึ่งเพคตินเป็นใยอาหารที่มีส่วน
สำคัญต่อร่างกาย ช่วยลดระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลในร่างกาย อีกทั้งช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบ
ขับถ่าย [2] ดังนั้น การนำเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากจะเป็นการลดปัญหาสภาพแวดล้อมและ
สุขาภิบาลแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง
ด้วย
ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้เพคตินทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยเองมีการนำเข้าจาก
ต่างประเทศเป็นปริมาณมากในแต่ละปีและมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีงานวิจัยหลายๆ งานที่มีการสกัดเพคตินจากเศษเหลือทาง
การเกษตรและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทดแทนเพคตินทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน [3] เช่น เปลือกแตงโม [4]
กระเจี๊ยบเขียว [5] กากแครอท [6] และเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม [7] เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการนำเข้าของ
เพคตินด้วยการนำเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้มาใช้ประโยชน์ในการสกัดเพคตินเองในประเทศจะทำให้ช่วยลดการนำเข้า
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้ รวมถึงการช่วยลดปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลได้อีกด้วย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณและเปรียบเทียบร้อยละผลผลิตของเพคติน ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
และเปรียบเทียบเพคตินที่สกัดได้จากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้ จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด
เปลือกเงาะ เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกกล้วย และเปลือกแก้วมังกร เนื่องจากเป็น ผักผลไม้ตามฤดูกาล
และมีเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้เหล่านี้ในปริมาณมาก หากนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นผลดีและสามารถเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิต ภัณฑ์สำหรับสร้างรายได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าของเพคตินจากต่างประเทศที่มีปริมาณมากเนื่องจาก
มีความต้องการใช้เพคตินเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น หากเรานำเพคตินที่ได้
จากการสกัดจากเปลือกผักและผลไม้มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการอุปโภคและบริโภคก็จะช่วยให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีที่
เป็นส่วนประกอบในการผลิตได้อีกด้วย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณและคุณสมบัติของเพคตินที่
สกัดได้จากเศษเหลือทิ้งของเปลือกผักและผลไม้ จำนวน 8 ชนิด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนการจัดเตรียมตัวอย่าง
ในขั้นตอนนี้ได้เตรียมเศษเหลือทิ้งจากเปลือกผักและผลไม้จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ เปลือก
แก้วมังกร เปลือกทุเรียน เปลือกส้มโอ เปลือกมะกรูด เปลือกมะนาว และเปลือกกล้วย นำไปล้างน้ำให้สะอาดและทำการตาก
แห้งข้ามวัน หรือเป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำใส่ตู้อบความร้อน(ตู้อบแห้ง) ที่อุณหภูมิ 65 °C และนำมาชั่งน้ำหนัก
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โดยทำซ้ำจนกว่าค่าน้ำหนักของเปลือกตัวอย่างคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าเปลือกผักและผลไม้แต่ละชนิดแห้งสนิท แล้วจึงนำมาบดหรือ
ปัน่ ให้ละเอียด โดยนำผงของเปลือกผักและผลไม้แต่ละชนิดชั่งในปริมาณชนิดละ 10 กรัม เพื่อนำมาทดลองสกัดเพคตินต่อไป
2. ขั้นตอนการสกัดเพคตินด้วยน้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v
ในขั้นตอนนี้ได้นำผงบดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 ชนิด แยกใส่ไว้ในบีกเกอร์และทำการเติมน้ำส้มสายชู อัตราส่วนของ
สารตัวอย่างต่อน้ำส้มสายชู เท่ากับ 1 กรัม : 20 มิลลิลิตร โดยน้ำหนักต่อปริมาตร คนจนเข้ากันพักไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ
30 นาที แล้วนำมาต้มให้อุณหภูมิสงู ขึ้น 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องอีก 15 นาที หรือจนกว่าจะ
หายร้อน และทำการกรองด้วยผ้าขาวบาง 8 ชั้น เพื่อแยกของเหลวออกจากตะกอน และนำของเหลวที่ได้มาตรวจหาค่า pH ซึ่ง
ต้องอยู่ในระดับที่ 3-4 เนื่องจากโมเลกุลของเพคตินสามารถตกตะกอนได้ดีที่สุดและไม่สลายตัวเมื่อนำไปสกัด หากตรวจหาค่า
pH แล้วไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เมื่อนำไปสกัดจะทำให้เพคตินค่อยๆ สลายตัวจะได้เพคตินที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อนำไปใช้จะเกิดเจลได้น้อย
ซึ่งในการทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกชนิดมีค่า pH อยู่ในช่วง 3-4 จึงได้นำของเหลวทั้ง 8 ชนิด ไปวัด
ปริมาตรเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนของการตกตะกอนต่อไป

จากเปลือกเงาะ

จากเปลือกกล้วย

จากเปลือกมังคุค จากเปลือกแก้วมังกร

จากเปลือกทุเรียน

จากเปลือกส้มโอ

จากเปลือกมะนาว จากเปลือกมะกรูด

รูปที่ 1 ผงเปลือกผักและผลไม้ทั้ง 8 ชนิดผสมด้วยน้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v โดยให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 90 °C
3. ขั้นตอนการตกตะกอนเพคตินด้วยเอทานอล
ทำการตวงเอทานอลและนำมาผสมกับของเหลวที่ได้แยกกากออก โดยใช้อัตราส่วนของของเหลวที่ได้วัดปริมาตรไว้
ต่อเอทานอล เท่ากับ 1 มิลลิลิตร : 1 มิลลิลิตร โดยน้ำหนักต่อปริมาตร จากนั้นนำของเหลวที่ได้ไปแช่เย็นทิ้งไว้จนตกตะกอน
โดยทิ้งไว้ข้ามคืนหรือเป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมง (รูปที่ 2) จากนั้นทำการกรองสารที่ได้จากการตกตะกอนด้วยผ้าขาวบาง 8 ชั้น
โดยจะได้ส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่ตกตะกอนออกมา ในครั้งนี้ส่วนที่เป็นของเหลวจะไม่ถูกนำไปใช้ แต่จะใช้ส่วนที่ถูก
ตกตะกอนออกมาซึ่งก็คือ เพคติน แล้วนำส่วนเพคตินที่ตกตะกอนไปอบตู้อบความร้อน(ตู้อบแห้ง) ที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา
15 นาที จากนั้นทำการชั่งน้ำหนัก โดยจะทำซ้ำจนกระทั่งน้ำหนักของเพคตินที่อบแห้งจะมีน้ำหนักคงที่ โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้
นำส่วนของเพคตินทึ่ตกตะกอนไปอบในตู้อบความร้อน จำนวน 3 รอบ ซึ่งในแต่ละรอบจะทำการชั่งน้ำหนักของเพคติน จากนั้น
นำผลของน้ำหนักแต่ละรอบมาคำนวณหาค่าค่าเฉลี่ยน้ำหนักเพคตินหลังอบและนำมาบดให้เป็นผงด้วยโกร่งบดสาร (รูปที่ 3)
100
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รูปที่ 2 ของเหลวผสมเอทานอลผ่านการแช่เย็นแล้ว 15 ชั่วโมง

ผงเพคตินจากเปลือกเงาะ

ผงเพคตินจากเปลือกกล้วย

ผงเพคตินจากเปลือกมังคุค ผงเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร

ผงเพคตินจากเปลือกทุเรียน ผงเพคตินจากเปลือกส้มโอ

ผงเพคตินจากเปลือกมะนาว ผงเพคตินจากเปลือกมะกรูด

รูปที่ 3 ผงเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด
4. ขั้นตอนการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเพคตินของกลุ่มตัวอย่าง
โดยทำการศึกษาคุณสมบัติของเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด ที่นำมาทดลองในครั้งนี้ ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบตามคุณสมบัติทางกายภาพของสารเพคตินดังต่อไปนี้
4.1 การใช้สูตรหาร้อยละผลผลิต (% Yield )
ร้อยละผลผลิต(% Yield ) = น้ำหนักของเพคตินที่ได้จากการสกัด x 100
น้ำหนักของวัตถุดิบก่อนสกัด
น้ำหนักของเพคตินที่ได้จากการสกัด = ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเพคตินหลังอบ – น้ำหนักชามระเหย
กำหนดให้
น้ำหนักของเพคตินที่ได้จากการสกัด คือ ปริมาณผงเพคตินที่ได้จากการทดลองหรือจากการสกัด
น้ำหนักของวัตถุดิบก่อนสกัด คือ น้ำหนักของเปลือกผักและผลไม้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้ง โดยในการทดลอง
ครั้งนี้จะใช้ทปี่ ริมาณ 10 กรัม
ร้อยละผลผลิต(% Yield) คือ ผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองหรือจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4.2 การศึกษาสีของเพคติน
การสังเกตสีของผงเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยสีของสาร
เพคตินจะทำให้เราสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
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4.3 การศึกษาคุณสมบัติความหนืด
ใช้วิธีการบดสารสกัดเพคตินที่ได้จากการสกัดอย่างละเอียด แล้วนำไปชั่งน้ำหนักโดยใช้ปริมาณ 0.1 กรัมในแต่
ละกลุ่มตัวอย่าง และใส่น้ำปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปผสมด้วยเครื่องเขย่าสาร (Vortex Mixer) แล้วสังเกตคุณสมบัติ
ความหนืดที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 ชนิด

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองสกัดเพคตินจากเศษเหลือทิ้ง ของเปลือกผักและผลไม้ ของกลุ่มตัวอย่าง 8 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางกายภาพของสารเพคติน แสดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละผลผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพของสารเพคตินสกัดจากเปลือกผักและผลไม้ จำนวน 8 ชนิด
ตัวอย่าง
เปลือก

น้ำหนักชาม
น้ำหนักชามระเหยหลังอบสาร
ระเหย
ครั้งที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครั้งที่ 3 รวม
(กรัม)

ผลของร้อย
ละผลผลิต
เฉลี่ย
(%Yield)

สี
ผงเพคติน

ความหนืด

เงาะ

76.58

77.47

77.47

77.47

232.41 77.47

8.9

น้ำตาล

หนืดมาก

กล้วย

84.27

85.05

85.03

85.05

255.13 85.04

7.7

น้ำตาลเข้ม

หนืดน้อย

มังคุด

67.19

67.88

67.88

67.88

203.64 67.88

6.9

น้ำตาลแดง

หนืดมากที่สดุ

แก้วมังกร

73.22

74.57

74.58

74.57

223.72 74.57

13.5

เหลืองอมชมพู

หนืดมาก

ทุเรียน

77.29

78.05

78.05

78.04

234.14 78.04

7.5

เหลืองไข่

หนืดมาก

ส้มโอ

74.35

75.92

75.93

75.93

227.78 75.92

15.7

เหลืองไข่

หนืดมาก

มะนาว

74.23

75.89

75.89

75.89

227.67 75.89

16.6

เหลืองไข่

หนืดน้อย

มะกรูด

76.04

77.34

77.34

77.35

232.03 77.34

13

เหลืองเข้ม

หนืดน้อย

1. ผลการหาปริมาณร้อยละผลผลิตของสารสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด
จากตารางที่ 1 การคำนวณหาร้อยละผลผลิตของสารสกดัเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด ใช้วิธีสกัดด้วย
น้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v โดยชั่งน้ำหนักเปลือกผักและผลไม้อบแห้งแต่ละชนิดปริมาณ 10 กรัม ผสมกับน้ำส้มสายชูเข้มข้น
5% v/v ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที และนำไปต้มที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สรุปได้ว่า ผลของร้อยละ
ผลผลิตเรียงลำดับจากมากสุดไปน้อยสุดดังนี้ เปลือกมะนาว 16.6% เปลือกสัมโอ 15.7% เปลือกแก้วมังกร 13.5% เปลือก
มะกรูด 13% เปลือกเงาะ 8.9% เปลือกกล้วย 7.7% เปลือกทุเรียน 6.9% และเปลือกมังคุด 6.9% ซึ่งผลจากการวิเคราะห์
ร้อยละผลผลิตทำให้ทราบถึงปริมาณสารเพคตินที่มีอยู่ในเปลือกผักและผลไม้ และเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อยอดในการนำสาร
เพคตินไปทำการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติทางเคมีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
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2. ผลการศึกษาสีของเพคตินสกัดจากเปลือกผักและผงไม้ ทั้ง 8 ชนิด
จากตารางที่ 1 เพื่อนำไปเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเลือกสีให้เหมาะสม สีของ
ผงเพคตินที่สกัดได้ พบว่า เพคตินจากเปลือกเงาะให้สีน้ำตาล เปลือกกล้วยให้สีน้ำตาลเข้ม เปลือกมังคุดให้สีน้ำตาลแดง เปลือก
แก้วมังกรให้สีเหลืองอมชมพู เปลือกมะกรูดให้สีเหลืองเข้ม ส่วนเปลือกทุเรียน ส้มโอ และมะนาวให้สีเหลืองไข่
3. ผลการศึกษาความหนืดของเพคสกัดจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด
โดยใช้วิธีการบดสารเพคตินสกัดอย่างละเอียดแล้วนำไปชั่งที่ปริมาณ 0.1 กรัม ผสมกับน้ำปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร
จากนั้น นำไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสารและสังเกตความหนืด พบว่า เพคตินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกเงาะ เปลือก
มังคุด เปลือกแก้วมังกร เปลือกทุเรียน เปลือกส้มโอ มีความหนืดมากที่สุด และเพคตินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกกล้วย
เปลือกส้ม และแปลือกมะกรูด มีความหนืดน้อยที่สุด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ทางกายภาพของเพคตินที่สกัดได้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการใช้ประโยชน์ของสารเพคตินในการขึ้นรูปทำแผ่นช่วยลดไข้ หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการทำแยม และการต่อ
ยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการได้
จากการวิจัยในการสกัดเพคตินโดยใช้น้ำส้มสายชูเข้มข้น 5% v/v และกลุ่มตัวอย่างจากเปลือกผักและผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด
ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกกล้วย และเปลือกแก้วมังกร
พบว่า ร้อยละผลผลิตเพคตินของเปลือกมะนาวมากที่สุด เท่ากับ 16.6% เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย การสกัดเพคตินจาก
เปลือกมะนาวแป้น โดยใช้วิธีการสกัดแบบดั้งเดิม วิธีการสกัดด้วยนํ้ากึ่งวิกฤต วิธีการสกัดด้วยไมโครเวฟ และวิธีการสกัดด้วย
อัลตราโซนิค พบว่า มีร้อยละผลผลิตของเพคติน เท่ากับ 3.91%, 3.30%, 2.65% และ 1.84% ตามลำดับ [8] และจากงานวิจัย
การสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก และน้ำกลั่นในการสกัด พบว่า เปลือกมะนาวสกัดด้วยกรด
ไฮโดรคลอริก 0.05 M มีร้อยละผลผลิตของเพคติน เท่ากับ 16.36% [9] จากงานวิจัยที่สกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยใช้วิธี
ที่ต่างกัน จะเห็นได้ว่า เพคตินจากเปลือกมะนาวที่สกัดโดยใช้น้ำส้มสายชู เข้มข้น 5% v/v มีปริมาณร้อยละผลผลิตมากกว่าวิธี
อื่นๆ และมีค่าใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของธานุวัฒน์ ลาภตันศุภผล และคณะ เนื่องจากในการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวมี
การใช้กรดในการสกัดเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ชนิดของกรด หากจะนำสารสกัดเพคตินที่ได้ไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ ควรเลือก
การสกัดโดยใช้น้ำส้มสายชู เพราะเป็นกรดที่มีความปลอดภัยกว่ากรดไฮโดรคลริก นอกจากนี้ความหนืดและสีของสารสกัด
เพคตินก็มีส่วนในการนำไปใช้ ประโยชน์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้ว่าต้องการสีของสารสกัดเพคตินสีอะไร ส่วนความหนืดต้อง
ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีต่อไปเพื่อที่บ่งบอกความสามารถในการเกิดเจลของสารเพคตินที่สกัดได้ ซึ่งในการทดลองครั้งต่อไปควร
ใช้เครื่องมือในการวัดสีและความหนืดเพื่อให้ผลการทดลองมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า การสกัดสารเพคตินโดยใช้น้ำส้มสายชู เข้มข้น 5% v/v และกลุ่มตัวอย่างจากเปลือกผักและ
ผลไม้ ทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกกล้วย และ
เปลือกแก้วมังกร พบว่า ร้อยละผลผลิตเพคตินของเปลือกมะนาวมากที่สดุ เท่ากับ 16.6% โดยสีของผงเพคตินของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละชนิดจะมีสีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเลือกสีให้เหมาะสม ส่วนเพคตินที่
ได้จากเปลือกมังคุด พบว่า มีความหนึดมากที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ด้านนี้จะช่วยเป็น ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการทำให้
ผลิตภัณฑ์มีความคงรูป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเศษเหลือทิ้งจากเปลือกผักและผลไม้นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสามารถนำมาสกัดสาร
เพคติน หากเรานำเพคตินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกผักและผลไม้มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการอุปโภคและบริโภคก็จะช่วย
ให้ลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตและลดการนำเข้าสารเพคตินได้อีกด้วย
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O10
การเตรียมสารเคลือบผิวจากน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกาจากยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการโซลเจล
อนุธิดา สุวรรณ1, นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์2, อนุวัติ แซ่ตั้ง3, นิธินาถ แซ่ตั้ง4*

บทคัดย่อ
น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา (H-WPUS) แบบใหม่สามารถเตรียมได้สำเร็จด้วยกระบวนการโซลเจล โดยพอลิออลจาก
ยางธรรมชาติจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมน้ำยางพอลิยูริเทน (WPU) และน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน (H-WPU) ซึ่ง H-WPU ถูก
เตรียมผ่านกระบวนการโซลเจลระหว่างกลุ่มเทอร์มินอลเอมีนของ (3 -อะมิโนโพรพิล)ไตรเอทอกซีไซเลน (APTES) กับกลุ่ม NCO
ของพรีพอลิเมอร์พอลิยูริเทน และ WPU ถูกเตรียมผ่านกระบวนการพรีพอลิเมอร์ โดยไม่มี APTES ทำการศึกษาผลของปริมาณ
นาโนซิลิกาทีร่ ้อยละ 5-15 โดยน้ำหนัก โดยทำการวัดการกระจายตัวและขนาดอนุภาคด้วยเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโน และ
ตรวจวัดสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โดย WPU และ H-WPU มีเสถียรภาพที่ดี และมีปริมาณ
ของแข็งร้อยละ 20 ซึ่ง H-WPU จะมีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่า WPU โดยการเติมซิลิกาลงใน H-WPU เกิดกระจายตัวทีด่ ีและช่วยลด
การรวมตัว ในทางกลับกันการเติมซิลิกาใน WPU จะเกิดการรวมตัวที่นำไปสู่การแยกเฟส โดยฟิล์ม H-WPUS มีค่าความมันวาวของ
พื้นผิวต่ำ (13.60 GU) และมีสีเหลืงขุ่นตามปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้น โดยซิลิกาที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0 ถึง 15 โดยน้ำหนัก ค่าความ
ต้านแรงดึงของฟิล์ม H-WPUS เพิ่มขึ้นจาก 792 kPa เป็น 1,582 kPa และค่าดูดซึมน้ำลดลงจากร้อยละ 27 เป็น 17 ตามลำดับ
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า H-WPU สามารถเตรียมเป็นฟิล์ม H-WPUS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Preparation of Hybrid Waterborne Polyurethane-Silica Coating based on Natural rubber via
Sol-gel process
Anutida Suwan1, Nathapong Sukhawipat2, Anuwat Saetung3, Nitinart Saetung4*

Abstract
The new hybrid waterborne polyurethane-silica (H-WPUS) was successfully synthesized from sol-gel
process. The bio-polyol based on natural rubber (NR) was used as starting material to synthesize waterborne
polyurethane (WPU) and hybrid WPU (H-WPU). The hybrid WPU was prepared through sol-gel reaction of the
terminal amine group of (3 -Aminopropyl) triethoxysilane (APTES) with the NCO group of prepolymer
polyurethane. The WPU was prepared through a prepolymer process without APTES. In addition, the effects of
the nano-silica filler content of 5-15 %wt were investigated. The nano-sizer was used to measure the particle
size distribution, and the shape morphology of dispersion was characterized by TEM spectroscopy. The WPU
and hybrid WPU had good stability with a total solid content of about 20%. The hybrid WPU had a larger particle
size than WPU. However, the results showed that adding nano-silica to hybrid WPU-silica via sol-gel process
gave well dispersion and reduced nano-silica agglomeration. In contrast, WPU-silica dispersion caused
agglomeration leading to phase separation. Furthermore, hybrid WPU-silica films showed low surface gloss units
(13.60 GU) and appeared opaque in yellow with increasing nano-silica. In addition, nano-silica increased from
0 to 15 %wt, the tensile strength of hybrid WPU-silica increased from 792 kPa to 1,582 kPa, and water absorption
decreased from 27% to 17%, respectively. The results also showed that the hybrid WPU via sol-gel process was
effective for preparing hybrid WPU-silica with enhanced performance.

Keywords : Waterborne polyurethane, Natural rubber, Silica, Silane compound, Coating material

บทนำ
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสารเคลือบได้มีการเพิ่ม
มาตรการความเข้มงวดของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและการปล่อยมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายตามกฎระเบียบด้าน
สิ ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง ผลให้ พ อลิ ย ูร ิเ ทนที ่ ม ีต ั ว ทำละลายถู ก จำกั ด การใช้ ง านมากขึ ้ น ดั ง นั ้ น พอลิ ย ู ร ิ เ ทนสู ต รน้ ำ (Waterborne
polyurethane, WPU) ซึ่งเป็นระบบพอลิยูริเทนที่ใช้น้ำแทนตัวทำละลายอินทรีย์ จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ตัวทำละลายเป็น
หลัก [1] ซึ่งในกระบวนการเตรียมพอลิยูริเทนสามารถเตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิออลกับไอโซไซยาเนต โดยส่วน

106

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

ใหญ่พอลิออลที่ใช้ผลิตมาจากปิโตรเลียมทีม่ ีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นและเป็นวัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไป ทำให้มีการพัฒนาพอลิออลจาก
ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนได้ เช่น น้ำมันจากพืช [1, 2] และยางธรรมชาติ [3] เป็นต้น
ยางธรรมชาติจัดได้ว่าเป็น พอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก โดยยาง
ธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งภายในโครงสร้างมีพันธะคู่คาร์บอน-คาร์บอนในสายโซ่โมเลกุลจึงง่ายต่อ การ
ดัดแปรโครงสร้างได้อย่างหลากหลาย [3] ดังนั้นการเปลี่ยนยางธรรมชาติให้อยู่ในรูปของพอลิออล ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการเตรียม
เป็นวัสดุพอลิยูริเทนจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ดังนั้นในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการนำพอลิออลจากยางธรรมชาติมา
เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมน้ำยางพอลิยูริเทน แต่อย่างไรก็ตามการใช้พอลิยูริเทนสูตรน้ำก็ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ทางกล ความต้านทานตัวทำละลาย และความเสถียรทางความร้อนที่ต่ำ [4] เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวการใช้สารตัวเติมกลุ่ม
อนินทรีย์ได้รับความสนใจในการเพิ่มคุณสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทน ซึ่งเป็นวิธีการนี้ที่ง่ายและใช้งานได้จริง
สารตัวเติมซิลิกาอนุภาคระดับนาโนเป็นตัวเลือกที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางและน่าสนใจ เนื่องจากช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
ความเสถียรต่อความร้อน สมบัติเชิงกล และความต้านทานต่อสารเคมีได้เป็นอย่างดี [5] แต่อย่างไรก็ตามการเติมซิลิกาลงในน้ำยาง
พอลิยูริเทนนั้นมักจะประสบปัญหาการแยกเฟสออกจากกันระหว่างพอลิเมอร์กับซิลิกา วิธีการเติมซิลิกาในน้ำยางพอลิยูริเทนที่เป็น
ที่นิยมคือ กระบวนการโซลเจล (Sol-gel process) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างพอลิเมอร์ไรซ์ผ่านการทำปฏิกิริยาของ
พรีพอลิเมอร์พอลิยูริเทนที่มีหมู่ปลายเป็นหมู่ไอโซไซยาเนตกับสารประกอบไซเลนที่มีหมู่ปลายหนึ่งเป็นหมู่ไฮดรอกซิล หรือหมู่เอมีน
ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันทำให้เกิดพันธะยูริเทนหรือพันธะยูเรีย แล้วยังมีหมู่ไซเลนอยู่บริเวณหมู่ปลายของพรีพอลิเมอร์นี้ด้วย
และเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและควบแน่นของหมู่ซิลิกอน แอลคอกไซด์ (Silicon alkoxides) ของซิลิกาได้ [6]
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ทำการสังเคราะห์พอลิออลชีวภาพจากยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมน้ำยางไฮบริด
พอลิยูริเทน-ซิลิกาผ่านกระบวนการโซลเจล โดยใช้สารประกอบไซเลน (3-อะมิโนโพรพิล)ไตรเอทอกซีไซเลน ((3-Aminopropyl)
triethoxysilane ( APTES)) ทำปฏิกิริยากับหมู่ไอโซไซยาเนตเกิดเป็นน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่มีสารประกอบไซเลนในโครงสร้าง
หลังจากนั้นจึงทำการเติมสารแขวนลอยซิลิกา โดยทำการศึกษาผลของปริมาณ APTES และปริมาณซิลิกาต่อสมบัติของน้ำยาง
ไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา และเตรียมเป็นแผ่นฟิล์มเพื่อศึกษาสมบัติทางเชิงกล การดูดซึมน้ำ

วิธีดำเนินการ
1. การสังเคราะห์พอลิออลชีวภาพจากยางธรรมชาติ
ทําการดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติให้ปลายสายโซ่มีหมู่ฟังก์ชั่นไฮดรอกซิล และควบคุมให้มีน้ำหนักโมเลกุล 3,500
กรัม/โมล โดยใช้เทคนิคที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนามาก่อนหน้านี้ [3] โดยเริ่มจากนํายางธรรมชาติ ทำปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นเป็นยาง
ธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์ (Epoxidized natural rubber, ENR) และการลดน้ำหนักโมเลกุลด้วยกรดเปอร์ไอออนิก (Periodic acid,
H5IO6) ผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นยางธรรมชาติคาร์บอนิลเทเลคีลิก (Carbonyl telechelic natural rubber, CTNR) สุดท้าย
ดัดแปรหมู่ปลายโดยการใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์ (Sodium borohydride, NaBH4) ผ่านปฏิกิริยารีดักชั่นเป็นยางธรรมชาติไฮดรอกซิลเทเลคีลิก (Hydroxyl telechelic natural rubber, HTNR) หรือพอลิออลชีวภาพจากยางธรรมชาติ
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2. การสังเคราะห์น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนด้วยกระบวนการโซลเจล (H-WPU)
นําพอลิออลชีวภาพจากยางธรรมชาติ (HTNR) ไดบิวทิลตินไดลอเรต (Dibutyltin dilaurate, DBTDL), เมทิล เอทิล คี
โตน (Methyl ethyl ketone solvent, MEK) และกรดไดเมทิลออลโพรพิออนิก (Dimethylolpropionic acid, DMPA) ที่ระดับ
7.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของพอลิออลเติมลงในหม้อปฏิกรณ์ จากนั้นให้อุณหภูมิจนถึง 70 °C แล้วหยดเฮกซาเมทิลีนไดไอโซไซยา
เนต (Hexamethylene diisocyanate, HDI) ลงไป กวนด้วยความเร็ว 70 รอบ/นาที ที่ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน โดยใช้เวลาใน
การทำปฏิกิริยาเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จะได้เป็น Isocyanate terminated prepolymer จากนั้นทำการลดอุณหภูมิลงเหลือ 30 °C
และปรับความเร็วในการกวนเป็น 300 รอบ/นาที และเติมไตรเอทิลามีน (Triethylamine, TEA) กวนต่อไปอีก 1 ชั่วโมง หลังจาก
ครบกำหนดเวลาทำการเติมสารประกอบไซเลน (APTES) ที่ 1 โมล และกวนต่อไปอีก 1 ชั่วโมง สุดท้ายทำการเติมน้ำและกวนต่อไป
อีก 30 นาทีด้วยความเร็วสูง จากนั้นนําสารละลายที่ได้ระเหยตัวทําละลายออก (MEK) ด้วยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศจะได้น้ำ
ยางไฮบริดพอลิยูริเทน (Waterborne polyurethane hybrid, WPUS) ดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้นนําน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่
สังเคราะห์ได้มาวัดขนาดอนุภาคด้วยเครื่องวัดขนาดอนุภาค (Nano-ZS particle sizer) และวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วย
เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

รูปที่ 1 กระบวนการสังเคราะห์น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนด้วยกระบวนการโซลเจล
3. การเตรียมน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา (H-WPUS)
ทำการศึกษาปริมาณซิลิกาที่ 5, 10 และ 15 โดยน้ำหนักแห้งพอลิยูริเทน โดยนำน้ำยางพอลิยูริเทนและน้ำยางไฮบริด
พอลิยูริเทนผสมกับสารแขวนลอยซิล ิกาที่ความเข้มข้น 20% ทำการผสมที่อุณหภูมิห้องและกวนด้วยเครื่องกวนสารละลายที่
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ความเร็ว 100 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้เป็นน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา จากนั้นนำน้ำยางที่เตรียมได้เทลงในเบ้าซิลิโคน
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดเวลานำไปอบต่อในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
นำฟิล์มได้มาทดสอบสมบัติความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) การดูดซึมน้ำ (Water absorption) และความมันวาว
ของพื้นผิว (Gloss unit)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. สมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทน (WPU) และน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน (H-WPU)
น้ำยางพอลิยูริเทนและน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนมีปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid content) ร้อยละ 20 มีลักษณะ
สีขาวคล้ายน้ำนมและมีขอบสีฟ้า (Milky blue) ดังแสดงในรูปที่ 2(a) น้ำยางพอลิยูริเทนและน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่ได้ มีค วาม
เสถียรที่สูงและสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน เมื่อนำการตรวจวัดการกระจายตัวของอนุภาค พบว่าขนาดอนุภาคของน้ำยาง
พอลิยูริเทนจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 88 นาโนเมตร ในขณะที่ขนาดอนุภาคของน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนเพิ่ มขึ้นเป็น 232 นาโนเมตร
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มสารประกอบไซเลน (APTES) นำไปสู่ระดับของการเชื่อมขวางของ Si-O-Si ที่เกิดขึ้นในสายโซ่โมเลกุล
พอลิยูริเทน [5] ส่งผลให้อนุภาคของน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนมีขนาดที่เพิ่มขึ้น

รูปที่ 2 (a) ลักษณะทางกายภาพและขนาดอนุภาค และ (b) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากเครื่อง TEM น้ำยางพอลิยูริเทนและ
น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน
จากรูปที่ 2(b) จะเห็นได้ว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคน้ำยางพอลิยูริเทนจะเป็นทรงกลมสีดำเพียงอย่างเดียว
ในขณะที่น้ำยางไฮบริดพอลิยูร ิเทนที่มีการเติมสารประกอบไซเลน (APTES) จะปรากฏอนุภาคซิลิกาอยู่บนพื้นผิวของอนุภ าค
คอลลอยด์น้ำยางพอลิยูริเทน เป็นการยืนยันได้ว่ามีการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบไซเลนและสายโซ่โ มเลกุลของ
พอลิยูริเทน
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รูปที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากเครื่อง TEM ของน้ำยางพอลิยูริเทนและน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่ปริมาณซิลิกาต่างๆ
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าซิลิกามีกระจายตัวได้ดีในน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน เนื่องจากหมู่แอลคอกซีของไซเลนจะทำ
ปฏิกิริยากับหมู่ไซลานอลที่อยู่บนพื้นผิวของซิลิกา เกิดเป็นพันธะไซลอกเซน (Siloxane) ที่เสถียรทำให้พื้นผิวของซิลิกามีปริมาณหมู่
ไซลานอลลดลงจึงทำให้อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของซิลิกาเองลดลง [7] ซิลิกาจึงแตกตัวและกระจายตัวได้ดีในน้ำยางพอลิยูริ เทนไฮบริด ในขณะที่น้ำยางพอลิยูริเทนที่ไม่ได้เติมไซเลน ซิลิกาเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน (Aggregates) และมีการแยกชั้น
ระหว่างน้ำยางพอลิยูริเทนและซิลิกา ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อสมบัติที่ลดลงของฟิล์มยางพอลิยูริเทน
2. สมบัติของแผ่นฟิล์มยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกา
ลักษณะแผ่นฟิล ์มยางไฮบริด พอลิ ยูร ิ เ ทนซิลิกาดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าแผ่นฟิล์มยางไฮบริดพอลิ
ยูริเทนมีสีเหลืองใส ซึ่งค่าความมันวาวของพื้นผิวอยู่ที่
22.40 GU ในขณะเดียวกันเมื่อปริมาณซิล ิกาเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ค่าความมันวาวของพื้นผิวของแผ่นฟิล ์ม มีค่า
ลดลงเหลื อ 13.60 GU รวมไปถึ ง แผ่ น ฟิ ล ์ ม ที ่ ไ ด้มีสี
เหลืองขุ่นขึ้นตามปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้น [8]
รูปที่ 4 ลักษณะและความมันวาวของฟิล์มยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่ปริมาณซิลิกาต่างๆ
จากรูปที่ 5(a) พบว่าเมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่มขึ้นค่าการดูดซึม น้ำมีแนวโน้มลดลง เมื่อครบกำหนด7 วัน ค่าการดูดซึมน้ำของ
แผ่นฟิล์มยางไฮบริดพอลิยูริเทนลดลงจากร้อยละ 26.97 ลงมาเหลือร้อยละ 17.01 เป็นมาจากการเพิ่มปริมาณซิลิกาช่วยให้เกิดกลุ่ม
Si-O-Si ที่ไม่ชอบน้ำเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นผลมาจากการเพิ่ม ขึ้นของความหนาแน่นของการเชื่อมขวาง ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่
แข็งแรงเพื่อป้องกันการซึมผ่านของโมเลกุล ของน้ำ นอกจากนี้ฟิล์มยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่มีสารประกอบไซเลนในโครงสร้าง
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จะช่วยเพิ่มความเป็นขั้วของสายโซ่โมเลกุล ทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างสายโมเลกุลมีความแข็งแรงขึ้น [9] ส่งผลให้ความชอบน้ำ
ของฟิล์มลดลง

รูปที่ 5 (a) ค่าการดูดซึมน้ำ (b) ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุดขาดของฟิล์มยางน้ำยางพอลิยูริเทนและฟิล์มยาง
ไฮบริดพอลิยูริเทนที่ปริมาณซิลิกาต่างๆ
รูปที่ 5(b) ผลของแผ่นฟิล์มยางพอลิยูริเทนไฮบริดที่ปริมาณซิลิการ้อยละ 0, 5, 10 และ 15 ของน้ำหนักของยางแห้ง
พอลิยูริเทน มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น มีค่าเป็น 791.64, 908.28, 1,162.49 และ 1,581.10 kPa ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผล
มาจากซิลิกาที่มีขนาดอนุภาคเล็กและการมีสารประกอบไซเลนทำให้ซิลิกาเกิด การกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในระบบ ดังนั้นการ
เพิ่มปริมาณซิลิกาจึงช่วยเสริมแรงให้แก่แผ่นฟิล์มยางไฮบริดพอลิยูร ิเทนส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงเพิ่มสูงขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันความยืดหยุ่นของฟิล์มมีค่าที่ลดลง มีค่าเป็นร้อยละ 288.36, 196.70, 168.37 และ 153.36 ตามลำดับ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้สามารถเตรียมน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนจากพอลิออลชีวภาพจากยางธรรมชาติ โดยใช้สารประกอบไซเลน
ทำหน้าที่เป็นสารคู่ควบโดยผ่านกระบวนการโซลเจล น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนที่ได้มีขนาดอนุภาค 232 นาโนเมตร มีความเสถียร
สูงและเก็บได้นานกว่า 3 เดือน น้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทนจากกระบวนการโซลเจล สามารถเติมซิลิกาได้สูงสุด ร้อยละ 15 ของ
ปริมาณยางแห้งพอลิยูริเทน โดยซิลิกาสามารถแขวนลอยในน้ำยางไฮบริดไม่เกิดการแยกชั้นและช่วยลดการเกาะกลุ่มของซิลิกา เมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ำยางพอลิยูริเทนที่ไม่ได้เติมสารประกอบไซเลน และปริมาณซิลิกาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิง กลและการ
ดูดซึมน้ำของฟิล์มได้อย่างดี แต่ค่าความมันวาวของพื้นผิวมีค่าลดลง โดยปริมาณซิลิการ้อยละ 15 ให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 99.72
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ณัฐภูมิ เหนียดบุตร, พนิตา สุมานะตระกูล และศรชัย อินทะไชย*

บทคัดย่อ
การปนเปื้อนของสีย้อมอินทรีย์ในน้ำเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ร้ายแรง โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำ ในการทำ
การเกษตรและระบบสุขภาพ แม้ว่าได้รับปริมาณสีย้อมในปริมาณน้อยเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนั้น การกำจัดโมเลกุล
ของสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำจึงเป็นงานวิจัยที่ท้าทายและน่าสนใจ ซึ่งสีย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ มีโครงสร้างเป็นประจุลบ มีความเสถียร
ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะต้องใช้ตัวดูดซับที่มีพื้นผิวที่มีประจุบวกในการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ ในงานนี้ ได้
ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับ สีย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ ของวัสดุเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (LDH) ตัวดูดซับชนิดต่าง ๆ
(MgAl-LDH, NiAl-LDH และ ZnAl-LDH) เตรียมโดยการตกตะกอนร่วม และพิสูจน์เอกลักษณะของตัวดูดซับโดยเทคนิค XRD และ
FT-IR จากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) ของตัวดูดซับทั้งหมด แสดงระนาบ (003) ที่ตำแหน่ง 2 ประมาณ 11.5 ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงสร้าง LDH และจากสเปกตรัมอินฟราเรด แสดงแถบลักษณะเฉพาะประมาณ 1379 - 1383 cm-1 เนื่องจาก
โหมดการสั่นแบบยืดของคาร์บอเนต (CO32-) ผลที่ได้บอกถึงการรวมตัวของ LDH ด้วย CO32- ระหว่างชั้นของ MgAl-LDH, NiAlLDH และ ZnAl-LDH จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ พบว่า ตัวดูดซับทั้ง 3 ชนิด ให้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสีย้อมออ
เรนจ์ II ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต และอาจเกิดการแลกเปลี่ยนประจุลบ โดยที่ NiAl-LDH เป็นตัวดูดซับที่ดีที่สุด ซึ่ง
อาจมาจากลักษณะจำเพาะทางพื้นผิวและโครงสร้าง
คำสำคัญ : น้ำเสีย, ออเรนจ์ II, MgAl-LDH, NiAl-LDH, ZnAl-LDH
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The effect of various type of layered double hydroxide adsorbents on
removing orange II dye
Nattapoom Niedbut, Panita Sumanatrakul and Sonchai Intachai*

Abstract
The contamination of organic dye in water is a serious topic of environmental problems, impacting on
water shortage for agriculture and health system. Even very low amount of dye into body has still caused
severe diseases, thus the removal of dye molecule contaminated in water is a challenging and interesting
research. Orang II dye presents anionic structure in water that is stable on high pressure and temperature. As a
result, positively charge-surface adsorbent shows high affinity on capturing orang II. The adsorption efficacy of
orange II dye in water was studied for a double layer hydroxide (LDH) material. Various adsorbent (MgAl-LDH,
NiAl-LDH and ZnAl-LDH) were carried out by co-precipitation, and characterized by XRD and FT-IR. The XRD
patterns of all adsorbent revealed the (003) reflection at 2 about 11.5 which was corresponding to LDH
structure. The infrared spectra showed the characteristic band about 1379 - 1 383 cm-1 due to the stretching
vibration mode of carbonate (CO32-). The result could be indicative of the formation of LDH with interlayer CO32The capacity of MgAl-LDH, NiAl-LDH and ZnAl-LDH was highly effective on remining orang II as a result of the
electrostatic interaction, where NiAl-LDH was the best adsorbent that might be due to the surface and structure
characteristics.
Keywords: Waste water, Orang II, MgAl-LDH, NiAl-LDH, ZnAl-LDH
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บทนำ
น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำและพืช นอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ใน
ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม [1] มีประโยชน์สำหรับครัวเรือน ปัจจุบันมีการขยายตัวของตัวเมืองที่มีการแข่งขันกันในด้าน
เศรษฐกิจ ที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ [2, 3] โดยพบมีการใช้สารเคมีในการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การยอมสีผ้า
หรือฟอกหนังที่มักเป็นที่นิยม คือคองโกเรด โดรามีน6 จี และฟีนอล์ฟทาลีน [4] อีกทั้งยังพบ ออเรนจ์ II เมทิลออเรนจ์ [3]
เมทิลลีนบลู โดยสีย้อมเหล่านนี้นั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ [5] อีกทั้งยังเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกกระทบจากการที่
แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนสารเคมีนั้นมีมากมาย อาทิเช่นการขัดกวางทางเดินของแสง ซึ่งเป็นการขัดขว้างกระบวนการการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืชน้ำ ทำให้สารปนเปื้อนไปยังห่วงโซ่อาหารจากสัตว์น้ำหรือพืชน้ำไปยังมนุษย์ มีรายงานจากองค์การอนามัยโลก
(WTO) ว่าสีย้อมต่างๆ อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ต่อมนุษย์ เช่น โรคข้ออักเสบ โรคความดันโลหิตสูง สมาธิสั้น ภาวะไตวาย โรคตับ
แข็งเป็นต้น และที่ร้ายแรงกว่านั้น ซึ่งสีย้อมที่ปนเปื้อนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เนื่องจากเป็นสารเคมีสังเคราะห์ทําให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต และเป็นสารก่อมะเร็ง หรือทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ในระดับเซลล์ได้ นอกจากนี้ภายใน
โครงสร้างของสีย้อมส่วนใหญ่มีวงแหวนแอโรมาติกอยู่ในโมเลกุล [6] โดยสีย้อมยังสามารถปิดกั้นแสงไม่ให้ส่องลงไปในน้ำ ทําให้
อัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ซึ่งสีย้อมส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ มีความสามารถ
แตกตัวหรือละลายในน้ำได้ดี ยากต่อการสลายตัว เนื่องจากทนทานต่อแสงและความเป็นกรดด่างของสภาพแวดล้อม ทําให้ยากต่อ
การบําบัด [7]
การบําบัดหรือกำจัดสีย้อมในแหล่งน้ำนั้นมีความหลากหลายวิธี เช่น การใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการย่อยสลายโมเลกุลสียอ้ ม
หรือการใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง (ultrasonic) เพื่อสลายโมเลกุล แต่วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการบําบัดสีย้อมในน้ำ นั่นคือ การ
ดูดซับด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ เนื่องจากสามารถดูดซับสีย้อมได้ดี กระบวนการกำจัดสีย้อมทำได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน โดย
ตั ว ดู ด ซั บ ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและนิ ย มใช้ ก ั น มาก คื อ ถ่ า นกั ม มั น ต์ (activated carbon) [8] เพอร์ ไ ลท์ (perlite) เบนโทไนท์
(bentonite) ซิลิกา (silica) ซีโอไลท์ (zeolite) แร่ดินเหนียว (clay minerals) [9] เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และเลเยอร์ดับเบิล
ออกไซด์ [6, 10]
สีย้อมออเรนจ์ II สามารถละลายน้ำได้ดี มีโครงสร้างเป็นวงแหวนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ โดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นประจุลบ
และเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซต์ [11] มีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลาย สูตรทั่วไป M2+1-x M3+x(OH)2An-x/n·yH2O โดย M2+ M3+
แทนโลหะที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 และ 3 ตามลำดับ x คือ อัตราส่วนโดยโมลของ M3+/(M2++M3+) โดย A คือ ไอออนประจุ
ลบ มีประจุเท่ากับ n โดยโครงสร้างทางเคมีเป็นประจุบวก สามารถดูดซับสีย้อมที่มีประจุลบได้ดี ดังนั้น งานวิจัยได้การศึกษาชนิดตัว
ดูดซับที่มีประจุพื้นผิวเป็นบวกของเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ ที่เตรียมจากโลหะ +2 ที่แตกต่างกัน คือ MgAl-LDH, NiAl-LDH และ
ZnAl-LDH ที่มีผลต่อการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ
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วิธีดำเนินการ
สารเคมี
สีย้อมออเรนจ์ II (C14H14N3NaO3S), อะลูมิเนียม(III) ไนเตรต Al(NO3)3·9H2O, นิกเกิล(II) ไนเตรต (Ni(NO3)2·6H2O), ซิงค์(II)
ไนเตรต (Zn(NO3)2·6H2O), แมกนีเซียม(II) ไนเตรต (Mg(NO3)2·6H2O), แอมโมเนีย (NH3, 28% w/v) โดยสารเคมีทั้งหมดเป็นเกรด
มาตรฐาน AR ซึ่งนำมาใช้โดยไม่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์ (ยี่ห้อ Merck)
การเตรียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (LDH)
ชั่ง Ni(NO3)2·6H2O) 0.2 mol, Mg(NO3)2·6H2O 0.2 mol และ Zn(NO3)2·6H2O 0.2 mol ตามลำดับ แล้วนำมาละลายด้วย
น้ ำ ปราศจากไอออน ผสมสารละลาย Al(NO3) 3·9H2O 0.1 mol ลงในสารละลาย Ni(NO3)2·6H2O, Mg(NO3 ) 2 ·6H2 O และ
Zn(NO3)2·6H2O ในแต่ละบีกเกอร์ภายใต้การคนสารด้วยแท่งแม่เหล็กอย่างรุนแรง จากนั้นปรับ pH ด้วยสารละลายแอมโมเนีย จน
ได้ pH 9.5 ปิดบีกเกอร์ให้สนิทแล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 80 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำตะกอนที่ได้มาล้างด้วยสารละลายเบส
(pH ~ 9) ล้างต่อด้วยน้ำปราศจากไอออนจนเป็นกลาง และล้างด้วยเอทานอล จากนั้นนำไปแยกสารด้วยการปั่นเหวี่ยง นำไปอบให้
แห้งแล้วนำมาบดให้เป็นผงละเอียด
การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II
สำหรับการดูดสีย้อมออเรนจ์ II ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะใช้ NiAl-LDH, MgAl-LDH
และ ZnAl-LDH 10 มิลลิกรัม (10 mg) เป็นตัวดูดซับ ภายใต้การคนสารด้วยแท่งแม่เหล็ก ในที่มืด ศึกษาการดูดซับสีย้อมที่เวลา 10,
20, 30, 40, 50, และ 60 นาที ให้แบ่งสารละลายออกมา 2 มิลลิลิตร เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมที่เหลือด้วย
เทคนิค UV-visible spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 482 นาโนเมตร จากนั้น นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาหาความเข้มข้นสีย้อม
และหาประสิทธิภาพของตัวดูดซับ ร้อยละของการดูดซับ ตามสมการที่ 1 และสมการที่ 2 ตามลำดับ
การพิสูจน์เอกลักษณ์
วัสดุทเี่ ตรียมได้นําไปพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ ยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของผลึกและการเกิดเฟสของสาร ผลิตภัณฑ์จะศึกษา
ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) โดยที่ การหาหมู่ฟังก์ชันของ สารผลิตภัณฑ์ศึกษาด้วยเทคนิคฟู
เรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy, FT-IR)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาสีของผงสารผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 1) พบว่า MgAl-LDH และ ZnAl-LDH เป็นผงสีขาว และผง NiAl-LDH มีสีเขียว
อ่อน ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางอิเล็กตรอนนิกส์ทรานซิชันของโลหะ +2 โดยความแตกต่างในสีของผงสาร
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รูปที่ 1 ลักษณะผงสารของ MgAl-LDH (a), NiAl-LDH (b), and ZnAl-LDH (c)
จากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเ อ็กซ์ (XRD pattern) ของตัวดูดซับดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่า MgAl-LDH (รูปที่ 2a),
NiAl-LDH (รูปที่ 2b) และ ZnAl-LDH (รูปที่ 2c) แสดงพีคการเลี้ยวเบนที่ 2𝜃𝜃ประมาณ 11.50 ซึ่งสอดคล้องกับระนาบการเลี้ยวเบน
(003) เนื่องจากโครงสร้างบรูไซต์ (brucite) ของ LDH และเมื่อคำนวณหาระยะห่างระนาบ (003) ตามสมการของแบรก์ (Bragg
equation, 2dsin𝜃𝜃=nλ) มีค่าประมาณ 8 nm เป็นการขยายที่ใกล้เคียงกับขนาดของคาร์บอเนต (CO32-)

รูปที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของ MgAl-LDH (a), NiAl-LDH (b), and ZnAl-LDH (c)
จากอินฟาเรดสเปกตรัม (รูปที่ 3) MgAl-LDH, NiAl-LDH และ ZnAl-LDH แสดงแบนด์การดูดกลืนแสดง 3457-3490 cm-1,
1640 cm-1, 1383-1450 cm-1 และต่ำกว่า 1000 cm-1 เนื่องจากเอกลักษณ์ของ —OH ในโครงสร้าง, —OH ในโมเลกุลน้ำ, CO32หรือ M—CO32- และ M–O (M—O—M) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างของ LDH โดยมี CO32- แทรกอยู่ระหว่างชั้น LDH
สอดคล้องกับข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ดังแสดงในรูปที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

117

รูปที่ 3 อินฟาเรดสเปกตรัมของ NiAl-LDH (a), MgAl-LDH (b), and ZnAl-LDH (c)
จากผลการศึกษาความสามารถของตั วดูดซับ ชนิ ดต่า ง ๆ NiAl-LDH, MgAl-LDH และ ZnAl-LDH ในการดูดซับที่สีย้ อ ม
ออเรจน์ II ในน้ำ โดยแสดงค่าร้อยละการดูดซับตามสมการที่ 1 จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่า ในช่วงของเวลา 0-10 นาที ตัวดูดซับ LDH
สามารถกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II ได้ถึง 62.21, 85.92 และ 66.09% สำหรับ NiAl-LDH, MgAl-LDH และ ZnAl-LDH ตามลำดับ และ
เมื่อเวลาในการดูดซับ ที่ 20, 40 และ 60 นาที ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจนถึงสมดุลการดูดซับ สำหรับ
NiAl-LDH, MgAl-LDH และ ZnAl-LDH ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 1 เหตุผลอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเนื่องจากมาจาก
ความแตกต่างในเอกลักษณ์เคมีพื้นผิว และเฟสโครงสร้างอื่นๆ ที่ปกคลุม พื้นผิวของตัวดูดซับ นั่นคือ ZnAl-LDH และ MgAl-LDH
อาจจะมีสปีชีส์อื่น เช่น ZnCO3 และ MgCO3 เกาะปิดพื้นผิวและช่องว่าง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการสั่นของผลอินฟาเรดดังรูป
ที่ 3 ที่ 1495 cm-1 และ 1491 cm-1 ตามลำดับ

รูปที่ 4 โครงสร้างของสีย้อมออเรนจ์ II
MgAl-LDH และ ZnAl-LDH มีกลไกดูดซับจะเกิดขึ้นช้าและน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ NiAl-LDH ทำให้ใช้เวลานานกว่าใน
การเข้าสู่สมดุล สำหรับ MgAl-LDH และมีประสิทธิภาพการดูดซับต่ำกว่า สำหรับ ZnAl-LDH ข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 แต่อย่างไร
ก็ตาม จะเห็นว่าในช่วงเวลาเริ่มต้นของการดูดซับให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูง เนื่องจากเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างสีย้อม
ออเรนจ์ II ไอออนลบ และประจุบวกบนพื้นผิวของ LDH และอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนไออนลบ
ร้อยละการดูดซับ % = (C0-Ct)/C0)x100 --------- สมการที่ 1
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ประสิทธิภาพในการดูดซับ (q, mg/g)= ((C0-Ce)/w)xV --------- สมการที่ 2
เมื่อ C0 คือ ความเข้มข้นของสีย้อมออเรนจ์ II เริ่มต้น และ Ct คือ ความเข้มข้นของสีย้อมออเรนจ์ II ที่เวลาใดๆ

รูปที่ 5 ประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II ในช่วงเวลา 0-60 นาที โดยใช้เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการกำจัดสีย้อมออเรนจ์ II โดยใช้ตัวดูดซับ
สีย้อม
ตัวดูดซับ
ร้อยละในการดูดซับ(%)
ประสิทธิภาพในการดูดซับ (q, mg/g)
สีย้อมออเรนจ์ II
NiAl-LDH
99.36
97.28
MgAl-LDH
97.75
96.27
ZnAl-LDH
85.65
84.69

สรุปผลการวิจัย
จากการเตรียมตัวดูดซับมีลักษณะเป็นผงและมีสีแสดงดังรูปที่ 1 และผลการศึกษาชนิดตัวดูดซับที่มีประจุพื้นผิวเป็นบวกของเล
เยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ ที่เตรียมจากโลหะ +2 ที่แตกต่างกัน คือ MgAl-LDH, NiAl-LDH และ ZnAl-LDH ที่มีผลต่อการกำจัดสี
ย้อมออเรนจ์ II ในน้ำ พบว่าชนิดของ LDH (NiAl-LDH, MgAl-LDH และ ZnAl-LDH) ให้ประสิทธิภาพการดูดซับ ในการดูดซับที่
ต่างกัน NiAl-LDH 97.28 > MgAl-LDH 96.27 และ ZnAl-LDH 84.69 มิลลิกรัมต่อกรัม และร้อยละในการดูดซับ NiAl-LDH 99.36
> MgAl-LDH 97.75 และ ZnAl-LDH 85.65 แม้ว่าประสิทธิภาพระว่าง NiAl-LDH และ MgAl-LDH มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ NiAlLDH เป็นตัวดูดซับที่ดีที่สุดและสามารถดูดซับออเรนจ์ II ได้รวดเร็วกว่าถึง 20 นาที
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การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในพืชกระท่อมต่อการยับยั้งการทางาน
ของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสและแอลฟา-กลูโคซิเดส ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ ด็อกกิง้
นุชจรี บัณฑิตชน1 และพนิตา ก้งซุ่น2

บทคัดย่อ

ปั จจุบัน เมื่ อคนเรามี อายุที่ม ากขึ้น ท าให้มี โรคตามมามากมาย โดยส่ วนใหญ่ แล้วโรคที่ เกิ ดในผูส้ ู งอายุ ได้แ ก่
โรคอัลไซเมอร์ และโรคเบาหวาน ซึ่ งเป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงยาที่สามารถบรรเทาอาการซึ่ งอาจมี
ผลข้างเคียงต่อร่ างกายตามมา งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ จากพืชกระท่อมที่มีศกั ยภาพต่อการ
ยับยั้งเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดส ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง จากผลการคานวณ
พบว่าสารออกฤทธิ์ จากพืชกระท่อม มีความสามารถในการยึดจับของเอนไซม์ท้ งั 2 ชนิด พบว่าสารที่ให้ค่าพลังงานสู งสุ ด
ในการยึดจับกับเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส คือ สารไอโซมิทราฟิ ลลีน (BE -11.42, %Cluster 100) และสารที่ให้ค่า
พลังงานสู งสุ ด ในการยึดจับกับเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดสในโรคเบาหวาน คือ สารสติปปูเลติน (BE -11.87, %Cluster 100)
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการคานวณนี้สามารถช่วยลดเวลาและงบประมาณในการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ รวมถึงใช้เป็ นแนวทาง
ให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะนาไปสู่การควบคุมและบรรเทาอาการของโรคดังกล่าวได้

คาสาคัญ : กระท่อม ไมทราไจนีน เอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส

1
2

นิสิตปริ ญญาโท สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
รศ.ดร., สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
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Screening the potential of bioactive in Kratom inhibition activity
of acetylcholinesterase and alpha-glucosidase by molecular docking technique
Nootcharee Banditchon1 and Panita Kongsune2

Abstract
Currently, the aging population is responsible for a number of ailments. Alzheimer's disease is one of the most
common illnesses that affect the elderly. With diabetes, a chronic illness that is incurable Only medicines can treat
symptoms that could have negative repercussions on the body. The goal of this study was to look for Kratom active
compounds that might inhibit the acetylcholinesterase enzyme. and the alpha-glucosidase enzyme using molecular
docking methods According to the calculations, the Kratom active ingredient has the capacity to bind the two types of
enzymes identified as the material with the highest energy value. Isomitrafilline had the strongest acetylcholine esterase
binding (BE -11.42, percent Cluster 100), and it also had the most energy. For laboratory research, the estimated data can
help shorten the duration and cost. It also serves as a benchmark for pharmaceutical and medical advancements that
would reduce and regulate the symptoms of such illnesses.

Keywords : Kratom; mitragynine; Acetylcholinesterase; Alpha-glucosidase
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บทนา
พืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ จากสารสกัดจากธรรมชาติเป็ นที่สนใจอย่างมากและมีคุณสมบัติในการนามารักษา
โรค หรื อถูกนามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยนาเอาพืชสมุนไพรที่ปลูกง่ายและพบได้ทวั่ ไปในท้องถิ่นของภาคใต้ อย่างเช่น
พืชกระท่อม โดยการใช้สารออกฤทธิ์ จากสมุนไพรจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งซึ่ งมีความปลอดภัยมากกว่า ซึ่ งจากการศึกษา
ข้อมูลจากงานวิจยั พบว่าพืชกระท่อม (Mitragyna speciosa Korth) มีสารสกัดกลุ่มอัลคาลอยด์เป็ นองค์ประกอบหลัก เช่น
สารเคมี ที่เป็ นสารสาคัญอย่างมาก คือ ไมทราไจนี น เนื่ องจากมีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด ออกฤทธิ์ กดประสาท
ส่วนกลาง และมีแนวโน้มในการพัฒนาไปเป็ นยาแก้ปวดเช่นเดียวกับมอร์ ฟีน [1] ทั้งยังออกฤทธิ์ในการป้องกันอาการเสื่ อม
ของสมองหรื อช่วยเพิ่มระดับสารสื่ อประสาทในสมอง รวมทั้งบรรเทาอาการปวด บวม และต้านการอักเสบ [2] อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มความจาในหนูโดยหนูที่ได้รับปริ มาณสารสกัดจากใบกระท่อมเพิ่มขึ้น ความจาจะเพิ่มมากขึ้นด้วย [3] โดยปัจจุบนั มีการใช้
ยาสาหรับบรรเทาอาการภาวะความจาบกพร่ อง เช่น Donepezil, Tacrine, galantamine และ rivastigmine [4] ซึ่ งอาจทาให้
เกิดผลข้างเคียงต่อร่ ายกายได้ และอีกโรคยอดฮิตที่ พบมากในผูส้ ู งอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน ซึ่ งเกิดจากความผิดปกติของ
ร่ างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน (ข้าว,แป้ง) โปรตีนและไขมัน การใช้ตวั ยับยั้งแอลฟา
กลูโคซิ เดส (α-glucosidase inhibitor) มักเป็ นการรักษาในลาดับแรกเพื่อจัดการภาวะน้ าตาลในกระแสเลือดสู ง [5] ซึ่ งยา
เหล่านี้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น การรบกวนทางเดินอาหาร และมีการดูดซึมต่า โดยการใช้สารออกฤทธิ์จากพืช
กระท่อมเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการดังกล่าวนี้
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการยึดจับสมบัติทางโครงสร้าง พลังงานเสรี กิบส์
และการเกิดพันธะไฮโดรเจน ระหว่างสารออกฤทธิ์ จากพืชกระท่อมกับเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรศ และเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีทางเคมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการคัดกรองสารออกฤทธิ์
ต่าง ๆ ในเบื้องต้นก่อนทาปฏิบตั ิการทาให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สารเคมี ซึ่งจะเป็ นข้อมูลสาคัญที่ในการนาใบพืชกระท่อม
ไปพัฒนาใช้ในทางการแพทย์หรื อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทางอาหารต่อไป

วิธีดาเนินการ

วิธีโมเลกุลาร์ ด็อกกิ้งเป็ นการจาลองแบบเพื่อศึกษาตาแหน่ งการวางตัวของลิแกนด์ ได้แก่ สารออกฤทธิ์ จากพืช
กระท่อม ในบริ เวณยึดจับ (binding site) ของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสและแอลฟา-กลูโคซิเดส ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1 การเตรี ยมโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์อะซิ ทิลโคลี นเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดส ดาวน์โหลดได้จาก
เว็บ ไซต์ ธนาคารฐานข้อ มู ล โครงสร้ า งโปรตี น (Protein Data Bank (http://www.rcsb.org)) โดยมี ร หั ส หรื อ PDB ID
คือ 4EY6 และ 3L4W ตามลาดับ โดยโครงสร้างจะมี 2 สาย ได้แก่ สาย A และสาย B ในงานวิจยั นี้ เลือกใช้เฉพาะสาย A
ซึ่ ง มี ค วามสมบู ร ณ์ มากกว่ าเพื่ อ ท าโมเลกุ ล าร์ ด็ อ กกิ้ ง โครงสร้ างสามมิ ติ ข องเอนไซม์ อ ะซิ ทิ ล โคลี น เอสเตอเรสและ
แอลฟา-กลูโคซิเดส สาย A แสดงดังรู ปที่ 1

เอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส
PDB ID : 4EY6

เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
PDB ID : 3L4W

รูปที่ 1 โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสและแอลฟา-กลูโคซิเดส
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2 การเตรี ยมโครงสร้างสามมิติของลิแกนด์
รวบรวมข้อมูลสารออกฤทธิ์ จากพืชกระท่อม จานวน 44 โครงสร้าง จะถูกวาดขึ้นขึ้นด้วยโปรแกรม Gaussview
5.0.8 และทาการเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั โครงสร้างสามมิติของลิแกนด์ โดยใช้โปรแกรม Gaussian09 (g09) และโครงสร้าง
สามมิติของยาที่รักษาโรคอัลไซเมอร์ และโรคเบาหวาน จานวน 2 โครงสร้าง จะถูกดาวน์โหลดจากคลังข้อมูลโปรตีน ของ
เว็บไซต์ RCSB Protein Data Bank ดังรู ปที่ 2

ยากาลันตามีน (Galantamine)
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ยาไมกลิทอล (Miglitol)

Ciliaphylline

Corynantheidine

Corynoxeine_1

Corynoxeine_2

Corynoxine_1

Corynoxine_2

Corynoxine B

Javaphylline

Hirsutine

Hirsuteine

Mitraciliatine

Mitragynine_1

Mitragynine_2

Mitraphylline

Isomitraphylline

Rhynchociline

Rhynchophylline_1

Rhynchophylline_2

Isorhynchophylline

Speciociliatine

Speciogynine_1

Speciogynine_2

Speciogynine_3

Isospecionoxeine

7-hydroxy-7H-mitragynine

Mitragynine oxindole A

Mitragynine oxindole B

Apigenin
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Apigenin-7-O-glucoside_1

Astragalin

Hyperoside

Kaempferol

Quercetin

Quercetin-3-galactoside-7rhamnoside

Quercitrin

Rutin

(-)-epicatechin

(+)-epicatechin

Kaempferol

5,7-dimethoxyflavone

Quercetin-3-rhamnoside
รูปที่ 2 โครงสร้าง กาลันตามีน ไมกลิทอล และสารออกฤทธิ์จากพืชใบกระท่อม
1. การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง
ในการทาเลกุลาร์ด็อกกิ้งจาเป็ นต้องหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่ ขนาดของกริ ด (grid size) ช่องว่างระหว่างก
ริ ด (grid parameter) จุดศูนย์กลางของกริ ดตามโคออร์ ดิเนต x, y, z ของลิแกนด์ โดยการทารี ด็อกกิ้ง (redocking) ซึ่ งคือการ
นาโครงสร้างของโปรตีนและลิแกนด์ที่ทราบตาแหน่งยึดจับแล้วจากโครงสร้าง X-ray มาตัดแยกลิแกนด์ออกจากโปรตีน
แล้วทาการด็อกกิ้งเข้าไปแทนจากนั้นเปรี ยบเทียบลักษณะโครงสร้างจากการด็อกกิ้งกับโครงสร้างจาก X-ray ถ้ามีลกั ษณะ
โครงร่ างใกล้เคียงกันแสดงว่าพารามิเตอร์ที่ต้งั ไว้เหมาะสมดีแล้ว
2. การทาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของลิแกนด์ที่ศึกษา
ใช้โปรแกรม AutoDock4.2 ในการทาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งโดยเมื่อได้ตาแหน่ งกึ่งกลางของ binding site ทาการเติม
ประจุ และ solvation term ให้ กับโปรตี น จากนั้น กาหนดขอบเขตของ Grid box เพื่ อกาหนดขอบเขตในการคานวณค่ า
binding energy โดย Grid box นี้ มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ ยม ในแต่ละ dimension (ในแนวแกน x, y และ z) ประกอบไป
ด้วยจุดเสมือน (virtual points) หลายจุด ลิแกนด์ที่สนใจจะถูกจับใส่ ลงไปในกล่องและขยับโครงสร้างสารลิแกนด์ไปรอบ ๆ
binding site โดยสารลิแกนด์จะไม่สามารถเคลื่ อนออกนอกกล่องได้ เมื่ อสารยับยั้งถูกขยับไปแต่ละตาแหน่ ง ก็จะมี การ
คานวณค่าพลังงานระหว่างสารลิแกนด์กบั โปรตีนทุกครั้ง ทาการคานวณ docking เพื่อหาตาแหน่งที่เหมาะสมในการจับตัว
กันของโมเลกุลทั้งสองและรู ปร่ างโมเลกุลที่เหมาะสมที่สุด ในการจาลองระบบจะดาเนินการทั้งหมด 100 รัน และโปรแกรม
จะทาการจัดโครงสร้างของลิแกนด์ที่อยูใ่ นลักษณะเดียวกันให้อยูใ่ นกลุ่ม (Cluster) เดียวกันโดยใช้ค่าทางสถิติ (RMSD) เป็ น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การทาโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งเป็ นการศึกษาการออกแบบโมเลกุลยาโดยคานึงถึงรู ปแบบการยึดจับระหว่างโปรตีนกับลิ
แกนด์ โดยพิจารณาจากค่าพลังงานในการยึดจับ (Binding energy) ถ้าพลังงานในการยึดจับมีค่าเป็ นลบแสดงว่าการยึดจับ
ระหว่าง 2 โมเลกุลสามารถจับกันได้ดี และจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ %Cluster คือจานวนครั้งของรู ปร่ างโมเลกุลที่วางตัว
ในลักษณะเดียวกันในตาแหน่ งเดิมของบริ เวณยึดจับของโปรตีน (binding site) จากผลการทาโมเลกุลาร์ ด็อกกิ้งสารออก
ฤทธิ์จากพืชกระท่อม (ลิแกนด์) จานวน 44 โครงสร้าง กับเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสและเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
พบว่าการยึดจับที่มีค่าพลังงานในการยึดจับสู งสุ ด สารไอโซมิทราฟิ ลลีน (BE -11.42, %Cluster 100) และสารสติปปูเลติน (BE 11.87, %Cluster 100) ตามลาดับ โดยสารออกฤทธิ์ ไมทราไจนีนเป็ นสารที่พบมากที่สุดในส่ วนใบของพืชกระท่อม และมีค่า
พลังงานการยึดจับระหว่างเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส (BE -10.38, %Cluster 64) มากกว่า เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ
เดส (BE -9.84, %Cluster 53) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจอย่างมาก
นอกจากค่า Binding energy และ %Cluster แล้ว ความแข็งแรงของการเกิดพันธะไฮโดรเจนของสารออกฤทธิ์ จาก
พืชกระท่อมกับกรดอะมิโนในบริ เวณยึดจับของเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดส ก็เป็ น
พารามิเตอร์ สาคัญในการพิจารณาความสามารถของลิแกนด์ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส โดยความแข็งแรงของการเกิดพันธะไฮโดรเจนพิจารณาได้จากความยาวพันธะและมุมพันธะระหว่างตัว
ให้กบั ตัวรับโปรตอนของลิแกนด์และโปรตีน ผลการเกิดพันธะไฮโดรเจนของสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรกับกรดอะมิโนใน
บริ เวณยึดจับของเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดส ที่คดั เลือกจากสารที่มีพลังงานยึดจับ
และ %Cluster สู ง ดังแสดงในตารางที่ 1 และผลการทาด็อกกิ้งจากรู ปที่ 2 พบว่าสารไอโซมิทราฟิ ลลีน (BE -11.42, %Cluster
100) เกิ ดพัน ธะไฮโดรเจนกับ กรดอะมิ โนของเอนไซม์อ ะซิ ทิ ล โคลี น เอสเตอเรส คื อ ASN87 และ GLU202 จานวน 2
ตาแหน่ ง ซึ่ งไม่ ต รงกับ ต าแหน่ ง ที่ เกิ ด พัน ธะไฮโดรเจนกับ กรดอะมิ โนของยากาลัน ตามี น คื อ GLY121 TYP124 และ
SER125 และสารสติปปูเลติน (BE -11.87, %Cluster 100) เกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ
เดส คือ ASP327 และ ASP542 จานวน 2 ตาแหน่ง ซึ่งตรงกับตาแหน่งที่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโนของยายาไมกลิ
ทอล ที่เกิดพันธะไฮโดรเจนกับกระอะมิโน ASP327 ASP542 และ ARG 526
ตารางที่ 1 แสดงพลังงานในการยึดจับและ % conformational cluster ของเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส กับสารออกฤทธิ์จากพืชกระท่อม (ลิแกนด์) ที่มีพลังงานที่น่าสนใจ
Name
galantamine
miglitol
Angustine
Ajmalicine
Akuammigine
Corynantheidine
Mitraciliatine
Mitragynine
Paynantheine
126

-glucosudase

AChE
BE (kcal/mol)

%DS

-9.97

97

-10.02
-10.69
-9.43
-10.26
-8.48
-10.38
-9.99
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100
98
97
86
84
64
38

BE (kcal/mol)

%DS

-7.72
-7.9
-9.12
8.33
-10.52
-10.25
-9.84
-10.1

100
100
63
99
88
37
53
41

Speciociliatine
7alpha-Hydroxy-7H-mitragynine
Mitralactonal
Isorhynchophylline
Isomitraphylline
Isomitrafoline
Stipulatine
Mitragynine oxidole B
Ciliaphylline
Apigenin-7-O-glucoside

-7.59
-8.57
-9.05
-11.25
-11.42
-10.59
-10.34
-11.09
-9.61
-7.11

Galantamine (BE -9.97, %Cluster 97)

84
82
100
51
100
58
52
78
43
83

-10.11
-9.4
-6.99
-11.33
-10.67
-11.13
-11.87
-11.01
-10.43
-10.59

70
33
67
100
100
91
100
58
37
41

Miglitol (BE -7.72, %Cluster 100)

Mitragynine (BE -10.38, %Cluster 64)

Mitragynine (BE -9.84, %Cluster 53)

Isorhynchophylline (BE -11.25, %Cluster 51)

Isorhynchophylline (BE -11.33, %Cluster 100)

Isomitraphylline (BE -11.42, %Cluster 100)

Isomitraphylline (BE -10.67, %Cluster 100)

Isomitrafoline (BE -10.59, %Cluster 58)

Isomitrafoline (BE -11.13, %Cluster 91)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

127

Stipulatine (BE -10.34, %Cluster 52)

Stipulatine (BE -11.87, %Cluster 100)

Mitragynine oxidole B (BE -11.09, %Cluster 78)

Mitragynine oxidole B (BE -11.01, %Cluster 58)

รูปที่ 2 พันธะไฮโดรเจนของกรดอะมิโนในบริ เวณยึดจับของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส และเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส
กับพืชกระท่อมที่มีพลังงานยึดจับและ %Cluster สู ง พร้อมระบุรหัสสาร ชื่อสาร พลังงานยึดจับและ %Cluster ของสารนั้น

สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจยั นี้เริ่ มต้นการคัดกรองสารจากพืชกระท่อม 44 โครงสร้าง พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่าง
สารกับเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส พบว่าสารไอโซมิทราฟิ ลลีน (BE -11.42, %Cluster 100) มีค่าพลังงานในการยึดจับ
สู งสุ ด และสารสติ ป ปู เลติ น (BE -11.87, %Cluster 100) มี ค่ าพลังงานในการยึ ดจับ สู งสุ ดกับ เอนไซม์ แอลฟา-กลู โคซิ เดส
ส่วนสารไมทราไจนีน พบว่าสามารถยึดจับกับเอนไซม์อะซิ ทิลโคลีนเอสเตอเรส ได้ดีกว่าเอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิ เดส โดยมีค่า
พลังงานในการยึดจับ เท่ากับ -10.38 และ -9.84 ตามลาดับ โดยสารที่มีค่าพลังงานยึดจับสู งและเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ดี ดังนั้น
สารดังกล่าวนี้มีโอกาสพัฒนาเป็ นยารักษาโรดได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่อนุ เคราะห์ องค์ความรู ้ และขอขอบคุณคณะ
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O13
การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการขึ้นรูปและปริมาณของเศษเหล็กที่มีผลต่อสมบัติในการป้องกันรังสีของ
วัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา
อัฟนาน สกุงสารี1 พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 สมัญญา สงวนพรรค3 และธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์4

บทคัดย่อ

หลักความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับการใช้ งานรังสีคือใช้เวลาให้น้อยเมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดรังสี เพิ่ม
ระยะห่างออกจากแหล่งกำเนิดรังสี และใช้วัสดุกำบังรังสีในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมเวลาและระยะห่างได้ เพื่อลดความเข้มรังสี
ลง การศึกษานี้ทำการศึกษาวัสดุจีโอพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุกำบังรังสี โดยใช้เศษเหล็กเป็นสารตัวเติมในอัตราส่วนที่
แตกต่างกันตั้งแต่ 0 20 40 60 80 และ 100 phr ขึ้นรูปทั้งรูปแบบอัดและรูปแบบหล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปริมาณเศษเหล็ก และรูปแบบการขึ้นรูป ที่มีต่อสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา จากการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนรังสีแกมมามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของสารตัวเติมเศษเหล็กเพิ่มขึ้น โดยที่อัตราส่วนเศษเห ล็ก 100 phr ให้ค่า
สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้นสูงสุด 0.923 cm-1 ที่ระดับพลังงาน 1.17 MeV สำหรับตัวอย่างที่ขึ้นรูปแบบอัด และ 0.524
cm-1 สำหรับตัวอย่างที่ขึ้นรูปแบบหล่อ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาครึ่งที่ลดลง 0.75 cm สำหรับตัวอย่างแบบอัด และ 1.33
cm สำหรับตัวอย่างแบบหล่อ การทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ที่มีปริมาณเศษเหล็กเพิ่มขึ้น และขึ้นรูปแบบอัด
ให้สมบัติในการป้องกันรังสีและสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าการขึ้นรูปแบบหล่อ
คำสำคัญ : จีโอพอลิเมอร์ รังสีแกมมา วัสดุกำบังรังสี สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้น ความหนาครึ่ง
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A Study of the Effects of Forming Patterns and the Quantity of Iron Boring Scrap on
Radiation Shielding Properties of Geopolymer Composites for the Development of
Gamma Shielding Materials
Afnan Sekungsaree1*, Pungtip kaewtuptim2, Samunya Sanguanpak3 and Tidarut Wichaidith4
Abstract
The basic principles of radiation used include: spending less time and taking away from the radiation
source; and if that time and distance cannot be controlled, there should be a shielding material to help
reduce the radiation intensity. This study investigated geopolymer materials for the development of gamma
radiation shielding materials. Using iron boring scrap as a filler in different ratios ranging from 0, 20, 40, 60,
80, and 100 phr , forming both pressed and casted forms, it is aimed at studying the influence of iron boring
scrap content and forming patterns on gamma protection. The experiments were carried out to determine
the amount of radiation that passed through samples of geopolymer materials. The High Purity Germanium
Detector (HPGe) was measured by using a 60Co radiation source that produces gamma rays with energies of
1.17 MeV. The maximum linear attenuation coefficient () was attained for geopolymer iron filling wastes
of 100 phr. For the pressed sample and casting samples, the LAC were equal to 0.923 and 0.524 cm-1 MeV,
respectively, at photon energy of 1.17 MeV. This corresponds to the HVL of 0.75 cm for the pressed sample
and 1. 33 cm for the casting sample. This study has shown that press- formed geopolymer samples have
better radiation shielding properties and physical properties than cast-formed samples.
Keywords : Geopolymer ; Gamma rays ; Radiation shielding ; Linear attenuation coefficient ; Half value layer

บทนำ
ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากรังสีกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์ และในด้าน
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นอกจากรังสีจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้ว การใช้งานรังสียังก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผู้ใช้งานด้วย [1] โดยเฉพาะรังสีแกมมา เนื่องจากไม่มีมวล และไม่มีประจุ รังสีแกมมาจึงมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสี
ชนิดอื่น ๆ [2] อิทธิพลของรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดสภาวะกระตุ้น และเกิดการแตกตัวเป็นไอออนของ
โมเลกุล เซลล์ หรือระบบอวัยวะต่าง ๆ เนื่องจากเซลล์เป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ยุ่งยากละ
ซับซ้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ระดับเซลล์นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม [3] ผู้ใช้งานรังสีจึงควรศึกษาและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากรังสีโดยการ
ใช้เวลาให้น้อย ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสี และใช้อุปกรณ์กำบังรังสี บ [4] โดยทั่วไปวัสดุกำบังสีรังที่นิยมนำมาใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือตะกั่วและคอนกรีตที่มีความหนาพิเศษ [5] การศึกษาที่ผ่านมารายงานว่าคอนกรีตเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมา เป็นวัสดุดูดซับรังสีที่ดี เนื่องจากคอนกรีตมีความแข็งแรงและความหนาแน่นที่ยอมรับได้
สำหรับการลดทอนรังสีแกมมา [6] แต่การใช้คอนกรีตเพียงอย่างเดียวในการกำบังรังสีมีข้อเสียคือต้องใช้ในปริมาณมาก ความ
หนาของคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไปมีความหนาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชั ด ดังนั้นจึงมีงานวิจัยที่พยายามลด
ข้อเสียดังกล่าวโดยการพัฒนาคุณสมบัติการป้องกันรังสีของคอนกรีตด้วยการเพิ่มสารตัวเติมที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ผงเหล็ก
ลูกแบริ่งเหล็ก และตะกรันเหล็ก พบว่าสารตัวเติมที่เพิ่มเข้าไปในคอนกรีตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมาได้
จริง ซึ่งประเมินได้จากค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี เชิงเส้น () ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของเศษเหล็กมากขึ้น อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้การใช้คอนกรีตสามารถลดทอนความเข้มรังสีแกมมาได้ แต่กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อนำไปทำคอนกรีตนั้นยัง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จ ะต้องมีการเผาที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่
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1400-1600 oC โดยซีเมนต์ 1 ตัน สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศสูงถึง 0.96 ตัน [7] การศึกษานี้จึง
สนใจที่จะพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ให้คุณสมบัติทางกายภายเทียบเท่ากับการใช้ปูนซีเมนต์อย่างวั สดุจีโอพอลิ
เมอร์ให้เป็นวัสดุกำบังรังสี และพัฒนาคุณสมบัติในการป้องกันรังสีโดยผสมสารตัวเติมที่เป็นเศษเหล็กเหลือใช้จากโรงกลึงเหล็ก
ซึ่งเหล็กเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตะกั่วคือมีความหนาแน่นสูง แต่มีข้อดีกว่าตะกั่วคือไม่เป็นพิษ อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ตัวเลือกในการจัดการเศษเหล็กเหลือใช้โดยไม่ต้องไปหลอมละลายที่อุณภูมิสูง โดยในการศึกษาจะมีตัวอย่างซีเมนต์เพส
เปรียบเทียบกับตัวอย่างของจีโอพอลิเมอร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าจีโอพอลิเมอร์มีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะใช้งานทดแทนวัสดุกำบังรังสี
จากซีเมนต์ได้

วิธีดำเนินการ
วัสดุและสารเคมี
1. ดินเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ชนิดเม็ด 98% เกรดสำหรับห้องปฏิบัติการ จากบริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค
จำกัด และใช้ความเข้มข้น 10 M สำหรับการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์
3. สารละลายโซเดียมซิลิเกต 44 BOME จากบริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิคจำกัด
4. เศษเหล็กจากโรงกลึง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
วิธีการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดบิ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์
การศึกษานี้ใช้ดินเหนียวจังหวัดยะลาเป็นวัสดุหลักในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ จากการวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค X-ray fluorescence (XRF) พบว่าดินเหนียวยะลามีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา ( Al2O3)
เป็นหลัก คิดเป็นอัตราส่วนของซิลิกาต่ออะลูมินาเท่ากับ 3.77 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาที่รายงานว่าความทนต่อแรงอัดของ
จีโอพอลิเมอร์จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนของซิลิกาต่ออะลูมินามีค่าอยู่ในช่วง 3-3.8 [8] ส่วนองค์ประกอบหลักทางเคมีอื่น ๆ
แสดงไว้ในตารางที่ 1
นอกจากนี้ยังใช้สารตัวเติมเป็นเศษเหล็กเหลือใช้จากการตัดแต่งเหล็กที่นำมาจากโรงกลึงเหล็กในจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งมีปริมาณเศษเหล็กเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก ดินเหนียวยะลาและเศษเหล็กผ่านการร่อนที่ตะแกรงความ
ละเอียด 120 m ดินเหนียวจะผ่านการเผาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็นโครงสร้างอสัณฐานที่อุณหภูมิ 700 oC เป็นเวลา 2
ชั่วโมง ส่วนวัสดุตัวเติมจะผ่านการทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ แล้วร่อนผ่านตะแกรงความละเอียด
เดียวกันกับดินเหนียว องค์ประกอบทางเคมีของเศษเหล็กแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของดินเหนียวยะลา
สารประกอบ
ความเข้มข้น (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O
58.22 27.25 6.75 3.41

TiO2
1.16

P2O2
0.10

ZrO2 อื่น ๆ
0.04 3.07

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษตะไบเหล็ก
สารประกอบ
ความเข้มข้น (%)

Fe2O3
93.41

SiO2
3.16

Al2O3
0.64

MnO
0.63

SO3
0.26

อื่น ๆ
1.90
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2. การออกแบบส่วนผสม และการขึ้นรูป
การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์เป็นการผสมระหว่างสารที่เป็นของแข็ง (ดินเหนียว และสารตัวเติมเศษเหล็ก)
และสารละลายของเหลวหรือ สารละลายอัลคาไลน์ (Na2SiO3:NaOH) ซึ ่ งใช้ ใ นอัตราส่ว น 2:1 การออกแบบสูตรสำหรับ
สังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราส่วนผสมในการสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์โดยการขึ้นรูปแบบอัดและแบบหล่อ
ดินเหนียว
(phr)
100
100
100
100
100
100

สารละลาย (phr)
ขึ้นรูปแบบอัด
ขึ้นรูปแบบหล่อ
30
45
30
45
30
45
30
45
30
45
30
45

เศษเหล็ก
(phr)
0
20
40
60
80
100

การสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์เริ่มจากการนำดินเหนียวที่ผ่านการเผาผสมกับเศษเหล็กที่อัตราส่วนตั้งแต่
0-100 phr แล้วผสมสารละลายอัลคาไลน์ จากนั้นขึ้นรูปด้วยการอัดและหล่อ การอัดใช้แรงกดตัวอย่างที่ 2000 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว ส่วนการหล่อจะใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน ทั้งสองรูปแบบการขึ้นรูปจะสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์ 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm ความสูง 5.0 cm สำหรับศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 cm ความสูง 1.0 cm
สำหรับศึกษาสมบัติในการป้องกันรังสี หลังจากการขึ้นรูปจะบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 27 วัน เพื่อให้วัสดุจีโอพอลิ
เมอร์เซ็ตตัวและมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ขั้นตอนการขึ้นรูปจีโอพอลิเมอร์แสดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสังเคราะห์ตัวอย่างวัสดุจีโอพอลิเมอร์
3. การทดสอบสมบัติในการป้องกันรังสี
การทดสอบความสามารถในการกำบังรังสี ด้วยหัววัดรังสีเจอร์แมเนียมความบริสุทธิ์สูงที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องวัดเท่ากับ 0.84 โดยใช้โคบอลต์ 60 (60Co) เป็นแหล่งกำเนิดรังสี 60Co เป็นไอโซโทปรังสีที่ให้รังสีแกมมา เมื่อชนกับสสาร
จะเกิดอันตรกิริยาหลัก ๆ 3 อันตรกิริยาได้แก่ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริค (Photoelectric) การกระเจิงคอมป์ตัน (Compton
scattering) และการเกิดคู่อิเล็กตรอน (Pair production) การเกิดปฏิกิริยาข้างต้นจะส่งผลให้โฟตอนสูญเสียพลังงานบางส่วน
หรือทั้งหมดได้ ซึ่งประเมินได้จากค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี
การทดสอบสมบัติในการป้องกันรังสีเริ่มจากการวัดความเข้มรังสีก่อนผ่านตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ เป็นเวลา
30 นาที 5 ซ้ำ จากนั้นวัดความเข้มรังสีต่ อโดยใช้ตัวอย่างที่มีปริมาณของเศษเหล็กและรูปแบบการขึ้นรูปที่แตกต่างกันมากั้น
ระหว่างหัววัดรังสีและแหล่งกำเนิดรังแกมมาด้วยระยะที่ระบุไว้ในรูปที่ 2 ทำการวัดรังสีหลังผ่านวัสดุกำบังจีโอพอลิเมอร์ เป็น
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เวลา 30 นาที 5 ซ้ำ เช่นเดียวกัน จากนั้นนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Genie2000 และคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน
รังสีจากความเข้มรังสีก่อนและหลังผ่านชิ้นตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์จากสมการที่ 1

I = I0e−x
เมื่อ

……………………………………….(1)

I0 คือความเข้มของรังสีเริ่มต้น
I คือความเข้มรังสีหลังผ่านตัวอย่าง
 คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น (linear absorption coefficient)
x คือความหนาของวัสดุตัวกลาง

ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของวัสดุตัวกลาง จะขึ้นอยู่กับเลขอะตอมของวัสดุตัวกลาง ความ
หนาแน่นของตัวกลาง พลังงานรังสีที่ผ่านตัวกลาง และความหนาของวัสดุที่ใช้กำบังรังสี จึงกำหนดอยู่ในรูปของ HVL (Half
Value Layer) ความหนาของวัสดุ 1 HVL คือ ความหนาของวัสดุทสี่ ามารถลดทอนรังสีแกมมาที่ความเข้มรังสีให้เหลือเพียง
ครึ่งหนึ่งของความเข้มเริม่ ต้นซึ่งสามารถคำนวนได้จากสมการที่ 2

HVL =

0.693


……………………………………….(2)

รูปที่ 2 การทดสอบสมบัติในการป้องกันรังสีแกมมา
4. การทดสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) ตัวอย่างที่ได้จากการขึ้นรูปทั้ง
รูปแบบอัดและรูปแบบหล่อจะนำไปทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อศึกษาการกระจายตัวของดิน
เหนียวและสารตัวเติมในตัวอย่าง และศึกษาการเกิดรูพรุน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

การวิเคราะห์วัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์ที่ให้ประสิทธิภาพในการกำบังรังสีได้ดีที่สดุ จะประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนรังสีเชิงเส้น และความหนาของตัวอย่างที่ทำให้รังสีลดเหลือครึ่งหนึ่งจากความเข้มรังสีเริม่ ต้น
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สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้น (cm-1)

สัมประสิทธิก์ ารลดทอนรังสีเชิงเส้น (Linear attenuation coefficient)

1

ขึ้นรูปแบบอัด

0.8

ขึ้นรูปแบบหล่อ

0.6
0.4
0.2
0

Cement Geo-0
paste

Geo-20 Geo-40 Geo-60 Geo-80 Geo-100
ปริมาณเศษเหล็ก (phr)

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้นที่ระดับพลังงาน 1.17 MeV ของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่มรี ูปแบบการขึ้นรูปและ
ปริมาณของเศษเหล็กแตกต่างกัน
ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาเชิงเส้นของจีโอพอลิ เมอร์จากดินเหนียวเผาผสมเศษเหล็กขึ้นรูป
ด้วยวิธีการอัดและหล่อ โดยใช้แหล่งกำเนิดรังสีแกมมา 60Co ที่ระดับพลังงงาน 1.17 MeV พบว่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี
เชิงเส้นมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณเหล็กเพิ่มขึ้นโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาระหว่างโฟตอนและ
วัสดุก็มากขึ้น อีกทัง้ การเพิ่มปริมาณเศษเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของตัวอย่างเพิ่มขึ้น
เช่นกันซึ่งมีผลโดยตรงกับวัสดุ กำบังรังสี และเมื่อพิจารณารูปแบบการขึ้นรูปต่อสมบัติในการป้องกันรังสีพบว่า ตัวอย่างที่ขึ้น
รูปแบบอัดให้สมบัติในการป้องกันรังได้ดีกว่ารูปแบบหล่อเนื่องจากการอัดใช้สารละลายน้อย จึงมีการยึดประสานกันระหว่างดิน
เหนียวกับเศษเหล็กได้ดีกว่าการหล่อที่ใช้สารสะลายมากกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดสารละลายส่วนเกินจากการทำปฏิกิริยาที่ไม่สมดุล
กัน นอกจากจะเกิดสารละลายส่วนเกินแล้วยังทำให้เกิดรูพรุนจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและอัลคาไลน์ดังแสดงไว้ในรูปที่
7 การขึ้นรูปแบบอัดจะเกิดรูพรุนน้อยกว่าการหล่อทำให้ตัว อย่างที่ขึ้นรูปแบบอัดสามารถลดการผ่านของรังสีได้ดีกว่ารูปแบบ
หล่อดังปรากฏในค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี

รูปที่ 4 โครงสร้างระดับจุลภาคสำหรับตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ทมี่ ีรูปแบบการขึ้นรูปทีแ่ ตกต่างกัน ก) ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ที่ขึ้น
รูปแบบหล่อ ข) ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ที่ขึ้นรูปแบบอัด
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ความหนาที่ทาให้รังสีลดเหลือครึ่งหนึ่ง (cm)

ความหนาที่ทำให้ความเข้มรังสีลดเหลือครึ่งหนึ่ง (Half value layer)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ขึ้นรูปแบบอัด

ขึ้นรูปแบบหล่อ

cement Geo-0 Geo-20 Geo-40 Geo-60 Geo-80 Geo-100
past
ปริมาณเศษเหล็ก (phr)

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้นและความหนาที่ทำให้รังสีลดเหลือครึ่งหนึ่งของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่มี
รูปแบบการขึ้นรูปที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาความหนาครึ่งของวัสดุจีโอพอลิเมอร์มีความสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี เมื่อวัสดุกำบัง
รังสีมีความน่าจะเป็นในการเกิดอันตรกิริยากับโฟตอนมาก ความหนาที่ใช้ในการกำบังรังสีก็จะลดลง ซึ่งลดการใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลือง โดยตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์ที่ให้ความหนาน้อยสุดคือ 0.75 cm สำหรับการขึ้นรูปแบบอัด และ 1.34 cm สำหรับ
การขึ้นรูปแบบหล่อ ในขณะที่ความหนาครึ่งของซีเมนต์เพสน้อยที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 1.86 cm สำหรับการขึ้นรูปแบบอัด และ 3.48
cm สำหรับการขึ้นรูปแบบหล่อ จะเห็นได้ว่าจีโอพอลิเมอร์ให้ความหนาครึ่งที่น้อยกว่าซี เมนต์เพสอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งค่า ความ
หนาครึ่งของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ในช่วงดังกล่าวสามารถลดความเข้มข้นของรังสีที่ปล่อยออกมาจากกากกัมมันตรังสีได้

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาอิทธิพลของเศษเหล็กและรูปแบบการขึ้นรูปต่อคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติในการป้องกันรังสีของวัสดุ
จีโอพอลิเมอร์โดยใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากดินเหนียวจังหวัดยะลาพบว่าดินเหนียวยะลามีองค์ประกอบทางเคมีเป็นซิลิกา ( SiO2)
และอะลูมินา (Al2O3) เป็นหลักเหมาะสำหรับการนำไปสังเคราะห์เป็นวัสดุจีโอพอลิเมอร์ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 700 °C เป็นเวลา 2
ชั ่ ว โมง จะทำให้ ดิ นเหนี ยวมี สภาพเป็น อสั ณฐาน และเศษเหล็ก เหลื อ ใช้ จ ากโรงกลึ ง ที่ นำมาใช้เป็นวัสดุผสมเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี ซึ่งประเมินโดยการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสี และค่าความหนาที่ทำให้ความเข้มรังสี
เริ่มต้นลดเหลือครึ่งหนึ่ง จากการศึกษาพบว่าวัสดุจีโอพอลิเมอร์เสริมคุณสมบัติการกันรังสีแกมมาด้วยเศษเหล็ก ให้สมบัติการ
ป้องกันรังสีเป็นทีพ่ อใจเป็นอย่างมาก ตัวอย่างจีโอพอลิเมอร์มีความสามารถในการป้องกันรังสีได้ดีกว่าวัสดุซีเมนต์เพส
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของรูปแบบการขึ้นรูปต่อสมบัติในการป้องกันรังสีของวัสดุจีโอพอลิเมอร์พบว่าการขึ้นรูปแบบอัดให้
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการขึ้นรูปแบบหล่ออย่างเห็นได้ชัด การขึ้นรูปแบบอัดใช้สารละลายน้อยกว่าการขึ้นรูปแบบหล่อซึ่งสามารถลด
ต้นทุนในการนำไปใช้งานได้ อีกทั้งคุณสมบัติในการป้องการรังสีของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน
รังสีเชิงเส้นและค่าความหนาที่ทำให้รังสีลดเหลือครึ่งหนึ่ งของตัวอย่างที่มีค่าสูงที่สุดดังแสดงในผลการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ Azeez (2014) ซึ่งรายงานว่าค่าสัมประสิทธิ์ การลดทอนรังสีเชิงเส้นที่มีค่าอยู่ในช่วง 0.8-0.9 cm-1 สามารถ
นำไปใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีสำหรับห้องเก็บกากนิวเคลียร์ได้ [9]

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

137

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ทุนอุดหนุนวิจยั ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนการจัดทำวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

[1] Aamry, A., Sulieman, A., Tamam, N., Abuhadi, N.H., Johary, Y., Aamri, H., Mattar, E., Salah, H., Oman, H.
and Khandaker M.U. (2022). “Evaluation of the annual occupational effective doses in a SPECT/CT
department”, Applied Radiation and Isotopes. 181, 110097.
[2] Akkurt, I. and Canakci H. (2011). “Radiation attenuation of boron doped clay for 662, 1173 and 1332
keV gamma rays”, Radiation Research. 9(1), 37-40.
[3] Xu, C., Luo, J., Song, J., Xiao, L., Sun, J., Zhang, J., Cao, Y. and Liu N. (2021). “The Influence of LowDose Occupational Radiation Exposure on Peripheral Blood Cell in a Cohort Chinese Medical
Radiation Workers”, Radiation Oncology. 111(3), e504-e505.
[4] Rial R and Vañó E. (2021). “Understanding the basis of radiation protection for endovascular
procedures: occupational and patients” EJVES. 51, 20-22.
[5] Pomaro B. (2016). “A review on radiation damage in concrete for nuclear facilities: from experiments to
modeling”, Modelling and Simulation in Engineering. 2016.
[6] Cevik, U., Damla, N., Kobya, A., Celik, A. and Kara A. (2010). “adiation dose estimation and mass
attenuation coefficients of marble used in Turkey”, Annals of Nuclear Energy. 37, 1705-1711.
[7] Gartner E. (2004). “ndustrially interesting approaches to “low-CO2” cements”, Cement and Concrete
research. 34, 1489-1498.
[8] Duxson, P., Provis, J.L., Lukey, G.C., Mallicoat, S.W., Kriven, W.M. and Van Deventer J.S. (2005).
“Understanding the relationship between geopolymer composition, microstructure and
mechanical properties”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.
269, 47-58.
[9] Azeez, A.B., Mohammed, A., Al Bakri, Hasan, H.I. and Abdulkareem O.A. (2014). “Radiation shielding
characteristics of concretes incorporates different particle sizes of various waste materials,
Advanced Materials Research”, Trans Tech Publ. 925, 190-194.

138

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

O14
การจําลองการสงลมดวยทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูปในระบบปรับอากาศ
ภัทรมนตร ธนเดชา1 นันทนัท จงใจ2 ศักรินทร ศิลวิศาล2 สิรวิชญ ดอกรัก2 และกันตธกรณ เขาทอง3*

บทคัดยอ
แผนฉนวนสําเร็จรูปมีคุณสมบัติเดนหลายประการที่เหมาะกับการสงลมเย็น ผูออกแบบและวิศวกรดานระบบปรับ
อากาศจึ ง นิ ย มนํ า แผ น ฉนวนสํ า เร็ จ รู ป มาใช เป นท อ ส ง ลมเย็ น ในระบบปรั บ อากาศ การออกแบบระบบท อ ส ง ลมและ
ทอระบายลมนั้น วิศวกรผูออกแบบตองมีความเขาใจพฤติกรรมทางกายภาพการไหลของอากาศภายในทอลม แตการทดลอง
เพื่อใหเห็นถึงเสนสายธารการไหลของลมเย็นภายในทอลมทําไดยากและมีราคาแพง งานวิจัยนี้จึงนําวิธีการพลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณ มาจําลองลักษณะของความเร็วลมและความดันสูญเสียของอากาศภายในทอสงลมเย็นที่ทําจากแผนฉนวนสําเร็จรูป
ของอาคารออกกําลังกายแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกายภาพการ
ไหลของอากาศภายในทอสงลมแผนฉนวนสําเร็จรูป ผลการจําลองแสดงเสนสายธารการไหลของอากาศภายในทอลมแผนฉนวน
สําเร็จรูป ซึ่งแสดงใหเห็นวาความดันสูญเสียของอากาศภายในทอลมแปรผันตามความเร็วลมภายในทอ แตแปรผกผัน กับ
พื้นที่หนาตัดและความยาวของทอลม เนื่องจากปจจัยที่สงผลตอความดันสูญเสียและความเร็วลม ไดแก ขนาดพื้นที่หนาตัดของ
ทอลม ความยาวของทอลม อัตราการไหลของอากาศและสัมประสิทธิ์ความขรุขระของผิววัสดุทอลม เมื่อเปรียบเทียบการ
จําลองดวยวิธีการพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณกับทฤษฎีการไหลของอากาศภายในทอสงลมมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
ดังนั้นสามารถนํางานวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางใหผูออกแบบออกแบบทอสงลมเย็นที่ทําจากแผนฉนวนสําเร็จรูปไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : ทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป ความเร็วลม ความดันสูญเสีย
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Simulation of the Air Flow Behavior of Pre- insulated Air Duct in Air conditioning system
Pattaramon Tanadecha1Nuntanat Jongjai2 Sakkarin Sinwisarn2 Sirawich Dokrak2 and Kunthakorn Khaothong3*

Abstract
With many outstanding features of pre-insulated that are suitable for sending cold air so designers
and engineers of air conditioning systems bring pre-insulated for us e in an air-distribution system. In a i r
distribution and air ventilation design, the design engineer needs to study airflow behavior in air ducts but
experimentation with airflow behavior is difficult and very expensive. This research uses the Computational
Fluid Dynamics (CFD) method to simulate a velocity and pressure loss diagram in pre-insulated ducts at a
fitness center in Thailand. The objective of this research is to study airflow behavior in the pre-insulated
duct. The result of the simulation shows that pressure loss of the air duct is the variation with velocity and
inverse variation with the cross-section and length of the air duct. The factors that affect the velocity and
pressure loss are the cross-section of the air duct, the length of the air duct, air flow rate, and surface
roughness coefficient. The average percentage difference between the computational simulation and t h e
empirical result is acceptable so this research can be utilized effectively for the design optimization of airdistribution systems.
Keywords: Pre-insulated duct, Velocity, Pressure loss

บทนํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยเขตรอนชื้นตองใชเวลาอาศัยภายในอาคารวันละหลายชั่วโมง ดังนั้นการปรับ
สภาวะอากาศภายในอาคารที่มนุษยอยูอาศัยตองมีสภาวะที่เหมาะสมและทําใหผูอาศัยรูสึกสบายกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ที่มีความหลากหลาย [1] วิศวกรและนักวิจัยจํานวนมากจึงไดศึกษาและคนพบปจจัยที่เกี่ยวของกับการปรับสภาวะของอากาศ
ภายในอาคาร ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม ความสะอาด และภาวะเสียงรบกวนของอากาศ และเรียกการปรับ
สภาวะอากาศภายในอาคารบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งวา พื้นที่ปรับอากาศ [2] สําหรับประเทศไทยตองใชการปรับอากาศแบบ
กระจายลมเย็น โดยสงอากาศออกจากหนวยผลิตอากาศเย็น หรือเรียกอีกอยางวา เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit; AHU)
ผานทางระบบทอลม (Duct networks) เพื่อสงและกระจายลมเย็นเขาไปยังพื้นที่ปรับอากาศดวยทอลม และทอลมที่นํามาใช
คือแผนเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel duct) แตการใชงานทอลมประเภทนี้มักพบปญหาวา การสงและการกระจาย
ลมมีแรงลมปะทะ (Draft free) เกิดขึ้นมาก [3] ทอลมมีน้ําหนักมาก ทําใหการการติดตั้งทอลมตองคํา นึงถึงความแข็ง แรง
ของโครงสราง และความสามารถในการรับน้ําหนั กของอาคารที่ติดตั้งทอลม [4] เพื่อแกไขปญ หาดังกลาวนักวิจัยทางดา น
วัสดุศาสตรจึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุประกอบสมัยใหม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการนํามาใชเปนทอลม
ในระบบปรับอากาศ เรียกวาแผนฉนวนสําเร็จรูป (Pre – insulated) ผลิตจากแผนโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam;
PU) หรื อแผนโพลีไอโซไซยา-นูเรตโฟม (Polyisocyanurate Foam; PIR) [5] แผนฉนวนสําเร็จรูป มีการผลิตดวยกรรมวิ ธี
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เฉพาะดวยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทํางานตอเนื่องกันบนสายพานการผลิต [6] เพื่อใหสามารถขึ้นรูปแผนโฟมควบคูไปกับ
การเคลือบผิวหนาของแผนโฟมดวยแผนอลูมิเนียมฟอยล (Aluminum Foil) [7] แสดงตามรูปที่ 1

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) ทอสงลมแผนฉนวนสําเร็จรูป (ข) สวนประกอบของแผนฉนวนสําเร็จรูป [8-9]
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในทอ สงลม Hao Lu, et al. (2559) ไดใชวิธีการพลศาสตรข องไหล
เชิงคํานวณ ศึกษาการไหลของอากาศในทอลมเปรียบเทียบระหวางทอที่มีพื้นที่หนาตัดสม่ําเสมอ ทอที่มีการลดและเพิ่มขนาด
พื้นที่หนา ตัด [10] Jianjun Ye, et al. (2563) ไดสรางแบบจํา ลองสามมิติ เพื่อศึกษาผลของมุมที่แตกตางกันตอพฤติกรรม
การไหลของอากาศในทอลมที่มีความเร็วลมต่ํา โดยไดมีการเปรียบเทียบผลการจําลองกับผลที่ไดจากการคํานวณดวยสมการ
ควบคุมพื้นฐานสําหรับการไหล (Governing Equation of Fluid Dynamic) ซึ่งเปนสมการสําหรับคํานวณพฤติกรรมการไหล
ของของไหลในท อ เพื่อ เปรี ยบเที ยบความแม นยํ า ของแบบจํา ลอง [11] และ Xuzhi Du, et al. (2563) ไดศึ ก ษาวิ ธี ก าร
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics; CFD) เพื่อศึกษาผลกระทบของมุมโคงงอของทอลมที่มีตอ
คาความดันสูญเสียที่เกิดขึ้น [12] จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมเปนการ
วิเคราะหทอลมที่ทําจากวัสดุเหล็กแผนเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel) ซึ่งเปนวัสดุดั้งเดิม ไมมีงานวิจัยใดศึกษาพฤติกรรม
การไหลของอากาศในทอลมที่ทําจากแผนฉนวนสําเร็จรูป ซึ่งเปนวัสดุสมัยใหม งานวิจัยนี้จงึ ศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศ
ในทอสงลมเย็นที่ทํา จากทอลมแผนฉนวนสํา เร็จ รูป ดวยวิธีการพลศาสตรข องไหลเชิง คํา นวณ โดยใชจําลองดว ยโปรแกรม
ANSYS fluent ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่นักวิจัยนิยมใชจาํ ลองพฤติกรรมการไหลของอากาศ [13]

วิธีดําเนินการ
เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคจึงกําหนดงานมีวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบระบบทอลมของของอาคารออกกําลังกายแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่มีพื้นที่
หองออกกําลังกายเทากับ 1,260 ตารางเมตร ไดระบบทอสงลมเย็น ประกอบไปดวยทอตรงยาวสําหรับสงลมและมีการเปลี่ยน
ขนาดพื้นที่หนาตัด การติดตั้งทอลมใชวิธีการตอทอตรงออกจากเครื่องปรับอากาศขนาด 43.96 กิโลวัตต ซึ่งมีการสงลมเขาสู
ทอสงลม 8,495.06 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ทอสงลมมีการใชหัวจายลมขนาด 0.4064 × 0.4064 เมตร เพื่อเปนทางออก
ของอากาศจํา นวน 5 จุด ผลการออกแบบการออกแบบทอลมดวยวิธีความดันสถิตยได คืน (Static regain method) [26]
แสดงตามรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ทอลมหุมฉนวนสําเร็จรูปสําหรับอาคารออกกําลังกาย
ขั้ น ตอนที่ 2 แบบท อ สง ลมเย็ นตาม รู ป ที่ 2 นํ ามาสรา งแบบจํา ลอง 3 มิ ติ ในสัดสว น 1 ตอ 1 ด ว ยโปรแกรม
SolidWorks และเนื่องจากทอลมมีความยาวกวา 25 เมตร จึงแสดงทอสงลมแบบตัดสวน 5 สวน ตามชวงของหัวจายลม โดย
ในระหวางชวงตางๆทอลมมีขนาดเทากัน แสดงตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 แบบจําลอง 3 มิติของทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป
ขั้ นตอนที่ 3 นําแบบจําลอง 3 มิติข องทอลมตามรูป ที่ 3 ไปวิเคราะหวิธีการพลศาสตรของไหลเชิง คํา นวณด ว ย
โปรแกรม Ansys fluent โดยมีวัตุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลม ไดแก ความเร็วลมและความดัน
สูญเสียของอากาศ ที่เกิดขึ้นภายในทอลมแตละชวง ดวยการโครงสรางตาขาย (Mesh) ชนิดรูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม และ
กําหนดใหบริเวณทางเขาและทางออกของทอลมซึ่งเปนหัวจายลมเอลิเมนตมีขนาดเล็กที่สุดเทากับ 0.01 เมตร และมีขนาดใหญ
ที่สุดเทากับ 0.03 เมตร แสดงตามรูปที่ 4 ทําใหระบบทอสงลมเย็นมีโหนด (Nodes) เทากับ 2,284,784 โหนด และมีจํานวน
เอลิเมนต (Elements) เทากับ 13,087,304 เอลิเมนต (Element)

รูปที่ 4 โครงสรางตาขายบริเวณทางเขาและทางออกของระบบทอสงลมเย็นที่ทําจากแผนฉนวนสําเร็จรูป
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ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเงื่อนไขขอบ (Boundary condition) ของแบบจําลอง กําหนดใหทอลมแผนฉนวนสําเร็ จรูป
มีความหยาบของพื้นผิวเทากับ 0.15 มิลลิเมตร [14] เครื่องสงจายอากาศเย็น (Air Handling Unit; AHU) สงจายอากาศเย็น
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เขาไปยังทอสงลม โดยมีอัตราการไหลเทากับ 8,495.06 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และมีความเร็วลม
7.37 เมตรตอวินาที [15] กําหนดใหบริเวณหัวจายลม ซึ่งเปนทางออกของทอสงลมจํานวน 5 ตําแหนง ไมเกิดความดันสูญเสีย
ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผลการจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป ดวยแบบจําลอง Shear Stress
Transport turbulence model แบบ k-ω (SST k-ω) (Delele et al., 2009, 2013; Stamou and Katsiris, 2006) โดย
แสดงผลลัพธ คือ ความเร็วลมและความดันสถิตของอากาศ ภายในทอสงลมเย็น
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณความเร็วลมและความดันสูญเสียของอากาศ ภายในทอสงลมเย็น ตามสมการที่ 1 ถึง สมการที่ 3
เพื่อนําผลการคํานวณมาเปรียบเทียบกับผลการจําลองที่ไดจาก ขั้นตอนที่ 5
(1)

Q  vA

เมื่อ Q คือ อัตราการไหลของอากาศ, v คือ ความเร็วลม, A คือ พื้นที่หนาตัดของทอลม
cv 2
P 
2

(2)

เมื่อ P คือ ความดันสูญเสียของอากาศ, c คือ สัมประสิทธิ์การสูญเสียรอง,  คือ ความหนาแนนของอากาศ
error
%

xt  x
xt

100

(3)

เมื่อ xt คือ ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ, x คือ ผลลัพธที่ไดจากการจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูปดวยการจําลองทางคอมพิวเตอรสามารถแสดง
ตัวอยางความเร็วลมและความดันสถิตของอากาศภายในทอลมในรูปของระดับชั้นสี (Contour bar) ตามรูปที่ 5

(ก)

(ข)
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รูปที่ 5 ผลการจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป (ก) ความเร็วลม (ข) ความดันสถิต
ผลการจําลอง ความเร็วลมและความดันสถิต ณ ตําแหนงตางๆของทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป ตามเสนทางการเดิน
ของทอลมพบวา ความเร็วลมและความดันสถิตของอากาศ แปรผกผันกับพื้นที่หนาตัดและความยาวของทอลม เนื่องจากเมื่อ
อากาศเคลื่อนที่ผานผนังทอลมที่มีความหยาบของพื้นผิวจะเกิดแรงเสียดทาน สงผลใหความเร็วลมลดลงและเกิดการสูญเสีย
ความดันของอากาศ แตเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผานทอลมที่มีพื้นที่หนาตัดขนาดเล็กอากาศจะถูกอัดตัว สงผลใหความเร็วลมและ
การสูญเสียความดันของอากาศเพิ่มมากขึ้น และเพื่อตรวจสอบแมนยําของแบบจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลม
แผนฉนวนสําเร็จรูปจึงเปรียบเทียบผลที่ไดจากการจําลองกับผลที่ไดจากการคํานวณตามทฤษฎี แสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความดันสถิต ณ ตําแหนงตางๆ และคาความดันสูญเสียของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูป
ตําแหนง

ความเร็วลม (m/s)

ความดันสถิต (Pa)

A,B
C
D,E
F
G,H
I
J,K
L
M,N
O

7.37 ,7.37
6.03
5.84, 5.88
5.95
4.27, 4.26
6.26
4.05, 4.07
6.49
2.17, 2.08
5.71

35.83,31.48
28.92
44.15, 39.27
30.54
48.42, 46.64
34.92
48.17, 43.83
31.82
49.65, 48.55
31.58

ความดันสูญเสีย
จากแบบจําลอง (Pa)
4.35

ความดันสูญเสีย
จากการคํานวณ (Pa)
4.30

4.88

4.53

1.78

1.92

4.34

4.28

1.10

1.02

พิจารณาขอมูลตามตารางที่ 3 พบวาคาความดันสูญเสียจากแบบจําลองมีคามากกวาคาความดันสูญเสียที่ไดจากการ
คํานวณตามทฤษฎี เนื่องจากในการจําลองมีการพิจารณาถึงความหยาบของพื้นผิวทอลมซึ่งสงผลกระทบตอการเกิดความดั น
สูญเสีย แสดงคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของคาความดันสูญเสียในตําแหนงที่พิจารณา ตามรูปที่ 7
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รูปที่ 7 เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของคาความดันสูญเสีย
ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองสามารถเกิดจาก 1) ความละเอียดการแบงชิ้นงานทอลมออกเปนเอลิเมนตยอ ยที่
ทางออกอากาศบริเวณหัวจายลม 2) วิธีการพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเปนรูปแบบหนึ่งของวิธีการเชิงตัวเลขและแบบจําลอง
การไหลของอากาศภายในทอลมนี้ไมสามารถหาผลเฉลยแมนตรงได โดยเปอรเซนตความคลาดเคลื่อนของแบบจําลองอยูใน
ชาง 1.16 ถึง 7.84%

สรุปผลการวิจัย
การจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็จรูปดวยวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ พบวา
แผนฉนวนสําเร็จรูปมีความหยาบของพื้นผิวนอย สงผลใหมีการสูญเสียความเร็วลมและการสูญเสียของความดันเกิดขึ้นนอย
โดยปจจัยที่สงผลตอความเร็วลมและความดันสูญเสีย ไดแก ขนาดพื้นที่หนาตัดของทอลม ความยาวของทอลม และอัตราการ
ไหลของอากาศ เมื่อทอลมมีความยาวเพิ่มมากขึ้นจะมีความเร็วลมและความดันสูญเสียลดลง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
พื้นที่หนาตัดของทอลมใหมีขนาดเล็กลง อากาศจะเกิดการอัดตัวสงผลใหความเร็วลมและความดันสูญเสียมีคาเพิ่มมากขึ้น จาก
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของแบบจําลองพบวาแบบจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในทอลมแผนฉนวนสําเร็ จรูป มี
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดเทา กับ 7.84% แสดงวาแบบจําลองที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการ
ออกแบบ ศึกษา และพัฒนา ทอสงลมเย็นในระบบปรับอากาศสําหรับอากาศออกกําลังกายในประเทศไทยไดเปนอยางดี
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหุ่นยนต์ตัดหญ้าบนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียง
เริงวุฒิ ชูเมือง1*

บทคัดย่อ
หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ น่าเสียดายที่หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติส่วนใหญ่ไม่
สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียงได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของวิจัยนี้คือการออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติของหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปยังจุดหมายตามเวลาที่กำหนด และ
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียร บทความนี้นำเสนอวิธีการควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วยตัวควบคุมฟัซ
ซีลอจิก โดยตัวควบคุมสามารถควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ตัดหญ้าให้คงที่แม้ว่าหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ ไม่
ราบเรียบและลาดเอียง จากนั้นทดสอบตัวควบคุมที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ ในชุดข้อมูลการทดสอบพบว่า ตัวควบคุมสามารถควบคุมความเร็วทั้งภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและมีความลาดเอียงได้
โดยมีข้อผิดพลาดความเร็วของการเคลื่อนที่ในสภาวะคงที่
คำสำคัญ: หุ่นยนต์ตดั หญ้า ระบบควบคุมความเร็ว ตัวควบคุมฟัซซีลอจิก
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Cruise control of a lawn mower robot on rough and inclined terrain
Rerngwut Choomuang1*

Abstract
An autonomous lawn mowers robot is becoming more and more popular. Unfortunately, most
lawn mower robot is unable to maneuver on rough and inclined terrain. Therefore, the objective of this
research is to design and develop a cruise control system of a robot, that can move at a constant speed
to its destination at a specified time and can move stable. This article presents a method for controlling
the movement speed of the robot mower with fuzzy logic controller by the controller can maintains a
constant speed of the robot motion even when the robot moves on rough and inclined terrain. Then test
the developed controller for any errors related to the speed of the robot motion. In the test dataset, the
controller was able to control speed on both rough and inclined terrain with the velocity error of the
motion in the steady state
Keyword: Lawn mower robot, control system, Fuzzy Logic Controller (FLC)
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บทนำ
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่คณะผู้วิจัย [1] ได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบควบคุมความเร็ว
แบบระบบลูปเปิด (open loop system) ที่สามารถทำได้โดยให้ การปรับความกว้างของพัลส์ (pulse with modulation
(PWM)) สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่ละตัว เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถควบคุมได้ง่ายและมีลักษณะเป็น
เชิงเส้น (linear characteristics) ของการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่กำหนดด้วยวิธีการปรับความกว้างของพัลส์
(PWM) ทำให้หุ่นยนต์ได้รับสัญญาณขับมอเตอร์ตามความเร็วที่กำหนด
อย่างไรก็ตามความเร็วของหุ่นยนต์จะลดลงหากเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ราบเรียบหรือขึ้นทางลาดเอียง และ
หุ่นยนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อลงทางลาดเอียง การออกแบบการควบคุมเคลื่อนที่สำหรับหุ่นยนต์สามารถทำได้หลายวิธี
เช่น ระบบควบคุมแบบเปิด/ปิด (On/Off control) ระบบควบคุมแบบคลาสสิก (classical control) ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมและ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น การควบคุมแบบพีไอดี (Proportional Integral Derivative (PID)) ที่ต้องใช้แบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ (mathematics modelling) ของหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะยากและมีความซับซ้อนสำหรับการหาแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าที่มีกลไกเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษที่ 60 นายลอตฟี่ เอ. ซาเดห์ (Lotfi A. Zadeh) ได้นำเสนอเทคนิคการควบคุมที่ไม่ต้องใช้แบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) จากนั้นก็เริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบระบบควบคุม
อัจฉริยะ [2-5] ซึ่งผู้วิจัยได้มีแนวคิดนำวิธีการควบคุมลอจิกแบบฟัซซีสำหรับพัฒนาตัวควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติ ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ราบเรียบและมีความลาดชันเพื่อให้ถึงตำแหน่งเป้าหมายด้วยความเร็วคงที่
ตามเวลาที่กำหนดไว้

วิธีการวิจัย
รูปที่ 1 แสดงระบบควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า อัตโนมัติที่ประกอบด้วย ตัวควบคุมหลัก (master controller) ที่ทำ
หน้าที่ประมวลผลสัญญาณที่ได้รับจากเซนเซอร์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดยตัวควบคุมหลักรับสัญญาณจาก
เซนเซอร์ตัววัดความเร่งและอัตราเร็วเชิงมุมของหุ่นยนต์แล้วนำไปประมวลผลหาทิศทางการเคลือ่ นที่ของหุ่นยนต์ และรับข้อมูล
ความเร็วและตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์จากดาวเทียมจำนวนหนึ่งที่โคจรรอบโลกด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดตำแหน่งพิกัดโลก
(Global Positioning System (GPS) จากนั้นตัวควบคุมหลักจะส่งข้อมูล ความเร็วควบคุมไปยังตัวควบคุมความเร็ว (speed
controller) เมื่อตัวความคุมความเร็วได้รับข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการส่งสัญญาณเอาท์พุตไปยัง วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้ง
สองด้าน (two differential drive) เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งเป้าหมายตามความเร็วที่กำหนด
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รูปที่ 1 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ตดั หญ้าอัตโนมัติ
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การออกแบบตัวควบคุมความเร็วคงที่
การออกแบบตัวควบคุมความเร็วคงที่ (Cruise controller design) ด้วยวิธีการของฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) โดย
ใช้ข้อผิดพลาดของความเร็ว (error velocity (ev)) ระหว่างข้อมูลความเร็วปัจจุบันของหุ่นยนต์ที่ได้รับจากเซนเซอร์จีพีเอส
(vactual) และค่าความเร็วอ้างอิง (vref..) ที่ตัวควบคุมหลักคำนวณได้เป็นอินพุตตัวที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดปัจจุบัน
กับข้อผิดพลาดก่อนหน้า (error differential velocity (𝑒𝑒𝑣𝑣̇ )) เป็นอินพุตตัวที่ 2 เป็นอินพุตของฟัซซิฟิเคชั่น (fuzzification)
ที ่ ใ ช้ ฐ านข้ อ มูลความรู ้ (knowledge database) ที ่ ม ี อ ยู่ สร้ างกฎของฟัซ ซี (fuzzy rule) จากนั ้ น ทำการคำนวณเอาท์พุต
ความเร็วของมอเตอร์หรื อการทำให้ดิ ฟัซซิฟ ิเคชั่ น (defuzzification) ด้วยวิธีการหาเซนทรอยด์ (centroid) ที่สามารถ
ประมาณค่าเอาท์พุตได้อย่างสมเหตุสมผล โดยรูปที่ 2 แสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ และรูปที่
3 แสดงกราฟอินพุตและเอาท์พุตของฟัซซีลอจิกตามลำดับ
Knowledge
Database

Vref.

Rule Base

Output fuzzy
linguistic
variables

Fuzzification

Output fuzzy
linguistic
variables
Fuzzy Inference Rules

Defuzzification
Output crisp
variables

GPS

Robot dynamic

รูปที่ 2 ระบบควบคุมความเร็วคงทีข่ องหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ
- อินพุตตัวที่ 1 กำหนดให้เป็นข้อผิดพลาดความเร็ว (error velocity input (𝑒𝑒𝑣𝑣 )) และมีฟังก์ชั่นสมาชิก 7 ตัวได้แก่
ข้อผิดพลาดความเร็วติดลบมาก (Negative Large (NL)) มีช่วงตั้งแต่ -5.0 ถึง -3.5 ข้อผิดพลาดความเร็วติดลบ
ปานกลาง (Negative Medium (NM)) มีช่วงตั้งแต่ -4.0 ถึง -2.0 ข้อผิดพลาดความเร็ว ติดลบน้อย (Negative
Small (NS)) มีช่วงตั้งแต่ -2.5 ถึง -0.5 ข้อผิดพลาดความเร็วใกล้ศนู ย์ (Zero) มีช่วงตั้งแต่ -1.0 ถึง 1.0 ข้อผิดพลาด
ความเร็วน้อย (Positive Small (PS)) มีช่วงตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.5 ข้อผิดพลาดความเร็วปานกลาง (Positive Medium
(PM)) มีช่วงตั้งแต่ 2.0 ถึง 4.0 และข้อผิดพลาดความเร็วมาก (Positive Large (PL)) มีช่วงตั้งแต่ 3.5 ถึง 5.0 โดย
รูปที่ 3 (ก) แสดงกราฟอินพุตตัวที่ 1
- อินพุตตัวที่ 2 กำหนดให้เป็นข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วปัจจุบันกับข้อผิดพลาดก่อนหน้า (𝑒𝑒𝑣𝑣̇ ) และมี
ฟังก์ชั่นสมาชิก 3 ตัว ได้แก่ ข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วติดลบน้อย (Negative Small) มีช่วงตั้งแต่ -1.0
ถึง -0.2 ข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ใกล้ศูนย์ (Zero) มีช่วงตั้งแต่ -0.8 ถึง 0.8 และข้อผิดพลาดการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วน้อย (Positive Small) มีช่วงตั้งแต่ 0.2 ถึง 1.0 โดยรูปที่ 3 (ข) แสดงกราฟอินพุตตัวที่ 2
- เอาต์พุตของฟัซซี เป็นเอาท์พุต การเปลี่ยนแปลงความเร็วของหุ่นยนต์ (Changing speed Output (𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐 )) มี
ฟังก์ชั่นสมาชิก 7 ตัว ได้แก่ เอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วติดลบสูง (Negative High (NH)) มีช่วงตั้งแต่ -5.0
ถึง -3.5 เอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วติดลบปานกลาง (Negative Medium (NM)) มีช่วงตั้งแต่ -4.0 ถึง -2.0
เอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วติดลบต่ ำ (Negative Low (NL)) มีช่วงตั้งแต่ -2.5 ถึง -0.5 เอาท์พุตการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วใกล้ศูนย์ (Zero) มีช่วงตั้งแต่ -1.0 ถึง 1.0 เอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่ำ (Positive
Low (PL)) มีช่วงตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.5 เอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วปานกลาง (Positve Medium (PM)) มีช่วง
150

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

ตั้งแต่ 2.0 ถึง 4.0 และเอาท์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วสูง (Positive High (PH)) มีช่วงตั้งแต่ 3.5 ถึง 5.0 โดย
รูปที่ 3 (ค) แสดงกราฟเอาท์พุตของการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ก) อินพุตตัวที่ 1 ของข้อผิดพลาดของความเร็วการ
เคลื่อนที่

ข) อินพุตตัวที่ 2 ของข้อผิดพลาดของความเร็วการ
เคลื่อนที่

ค) เอาต์พุตของการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
รูปที่ 3 กราฟอินพุตและเอาท์พุตของตัวควบคุมความเร็วคงที่
กฎการควบคุมความเร็วคงที่
การออกแบบตัวควบคุมความเร็วคงทีจ่ ะขึ้นอยู่กับกฎที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลความรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วิธีการอนุมานของแมมดานี (Mamdani inference method) โดยมีอินพุต คือ ข้อผิดพลาดความเร็ว (𝑒𝑒𝑣𝑣 ) และข้อผิดพลาด
การเปลี่ยนแปลงความเร็วปัจจุบันกับข้อผิดพลาดก่อนหน้า (𝑒𝑒𝑣𝑣̇ ) และเอาต์พุตการเปลี่ยนแปลงความเร็วของหุ่นยนต์ (𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐 )
โดยมีรายละเอียดของกฎสำหรับการควบคุมความเร็วอัตโนมัติแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กฎการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
𝑒𝑒𝑣𝑣 /𝑒𝑒𝑣𝑣̇ NL NM NS ZERO PS
NS
NH NM NL ZERO PL
ZERO NH NM NL ZERO PL
PS
NH NM NL ZERO PL

PM
PM
PM
PM

PL
PH
PH
PH

การคำนวณความเร็ว
การคำนวณเอาต์พุตเพื่อควบคุมความเร็วของล้อด้านซ้าย (𝑂𝑂𝑙𝑙 ) และเอาต์พุตความเร็วของล้อด้านขวา (𝑂𝑂𝑟𝑟 ) สำหรับ
การควบคุมความเร็วด้วยวิธีการดิฟัซซิฟิเคชั่น (defuzzification) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ วิธีการหาเซนทรอยด์ (centroid) ซึ่งเซน
ทรอยด์เป็นจุดที่แสดงถึงจุดศูนย์กลาง (center of gravity (COG)) ของฟัซซีเซต (fuzzy set) ที่รวมกันในช่วงเวลา [0, 1] และ
สามารถประมาณค่าความเร็วของมอเตอร์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้อย่างสมเหตุสมผล วิธีการคำนวณหาเซนทรอยด์ดิฟัซซิ ฟิ
เคชั่น (Centroid defuzzification) แสดงในสมการที่ 1 ดังนี้
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สมการหาเซนทรอยด์ดิฟัซซีฟิเคชั่น (Centroid defuzzification) ของมอเตอร์ด้านซ้าย

โดยที่

𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑒𝑒𝑣𝑣 (𝑥𝑥),𝑒𝑒̇𝑣𝑣 (𝑥𝑥)}

𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝜇𝜇𝑒𝑒𝑣𝑣 (𝑥𝑥),𝜇𝜇𝑒𝑒̇ 𝑣𝑣 (𝑥𝑥)}
𝑖𝑖
𝑖𝑖

(1)

𝑐𝑐𝑖𝑖 คือ ศูนย์กลางของ 𝑐𝑐𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑥𝑥) คือ ค่าของข้อผิดพลาดของความเร็ว (𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 )
𝜇𝜇𝑒𝑒̇𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑥𝑥) คือ ค่าของข้อผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงความเร็วปัจจุบันกับข้อผิดพลาดก่อนหน้า (𝑒𝑒̇𝑣𝑣𝑖𝑖 )
𝑂𝑂𝑐𝑐𝑐𝑐 คือ ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของหุ่นยนต์

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

เป้าหมายหลักของการวิจัยนี้คือ การทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นราบ ขึ้น
เนินหรือลงเนิน เพื่อให้ผลลัพธ์ความเร็วการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ถูกต้องตามที่ตัวควบคุมหลักกำหนด พารามิเตอร์ที่อ้างถึงใน
การทดสอบนี้คือ การตอบสนองของระบบต่อจุดที่ตั้งค่า (setpoint) และความเสถียร (stability) ในการรักษาค่าจุดที่ตั้งค่า
โดยมีข้อผิดพลาดของสถานะคงที่ (steady-state error) เท่ากับหรือใกล้กับศูนย์ ในการทดสอบผู้วิจัยได้จำลองภูมิประเทศที่
ไม่ราบเรียบและมีความลาดเอียง โดยช่วงที่ 1 เป็นการจำลองการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบแต่ไม่มีความลาดเอียง
ช่วงที่ 2 เป็นการจำลองการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียงขึ้น ช่วงที่ 3 เป็นการจำลองการเคลื่อนที่บนภูมิ
ประเทศที่ไม่ราบเรียบ และช่วงที่ 4 เป็นการจำลองการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบและลาดเอียงลงตามลำดับ
ผลการทดสอบระบบที่ไม่มีการควบคุมความเร็วคงที่และระบบที่มีการควบคุม ความเร็วคงที่แสดงในรูปที่ 4 โดย
ระบบที่ไม่มีการควบคุมความเร็วคงที่แสดงด้วยกราฟเส้นเครื่องหมายบวก (+) สีแดง ระบบที่มีการควบคุมความเร็วคงที่แสดง
ด้วยกราฟเส้นเครื่องหมายคูณ (x) สีน้ำเงิน และความเร็วอ้างอิงแสดงด้วยกราฟเส้นเครื่องหมายจุด (.) สีเขียว
กราฟช่วงที่ 1 ของระบบที่ไม่มีการควบคุมความเร็วคงที่ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ แต่พบข้อผิดพลาดความเร็ว
เล็กน้อย ช่วงที่ 2 ข้อผิดพลาดความเร็วการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นจากค่าที่กำหนดไว้ เมื่อผ่านภูมิประเทศที่เป็นทางลาด
เอียงขึ้น ช่วงที่ 3 เมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่กลับไปบนภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบแต่ไม่มีความลาดเอียง ความเร็วของหุ่นยนต์กลับมา
ใกล้เคียงกับค่าความเร็วที่กำหนดไว้ ในช่วงสุดท้ายของการทดสอบเป็นทางลาดเอียงลง พบว่าข้อผิดพลาดความเร็วของหุ่นยนต์
สูงกว่าค่าความเร็วที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่มีการควบคุมความเร็วคงที่สามารถบรรลุและรักษาค่าความเร็วของ
หุ่นยนต์ตามทีค่ ่ากำหนดไว้ โดยมีข้อผิดพลาดของสถานะคงที่ใกล้กับศูนย์และมีความเสถียรสูง

รูปที่ 4 ผลการทดสอบระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
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สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการควบคุม ความเร็วคงที่ของหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ ด้วยวิธีการของฟัซซีลอจิก การใช้
ระบบการควบคุมความเร็วคงทีแ่ บบฟัซซีนี้ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สอดคล้องกับค่าที่กำหนดไว้ทั้งบนภูมิประเทศ
ทีร่ าบเรียบ หรือไม่ราบเรียบหรือภูมิประเทศที่มีความลาดเอียงขึ้นและลง ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการจำลองแสดงถึงการควบคุมทีม่ ี
ความถูกต้องและข้อผิดพลาดของสถานะคงที่ใกล้ศูนย์
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O16
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงจานวนรอบการชาร์จกับการเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่
ติตตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริต
กานต์ นัครวรายุทธ1*

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับการพูดถึงว่าเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร แต่ หากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกบดบัง
จะส่งผลให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้อยลงและไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดได้ ทาให้แบตเตอรี่
ต้องจ่ายพลังงานเสริมให้กับโหลดซึ่งหากแบตเตอรี่มีขนาดเล็กเกินไปก็จะส่งผลให้รอบการชาร์จเพิ่มสูงขึ้นจนเสื่อมสภาพเร็วแต่หาก
มากเกินไปก็ทาให้การลงทุนสูงมากเกินไป จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงจริงที่ความถี่ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปีเทียบกับ
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนและกาหนดให้ค่า DoD แบตเตอรี่ไม่เกิน 40% พบว่าที่
ขนาดความจุแบตเตอรี่ 100% รอบการชาร์จของแบตเตอรี่จะอยู่ที่เป็น 2050 รอบและเมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่เป็น 150%
200% 250% และ 300% แล้วรอบการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.49 2.15 2.87 และ 3.05 เท่าของความจุเริ่มต้น โดยที่
ความจุของแบตเตอรี่ 250% และ 300% การเพิ่มขึ้นของรอบความจุเพิ่มขึ้นน้อยมากคือเพิ่มขึ้นเพียง 370 รอบการชาร์จหรือ
6.28% เท่านั้นและมีจานวนชั่วโมงที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดแตกต่างกัน 12 ชั่วโมง ดังนั้นการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่
ที่เกินกว่า 250% อาจเป็นการลงทุนที่เกินความจาเป็นและการใช้ระบบสารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูกว่าเพื่อชดเชยส่วนต่างจานวน
ชั่วโมงที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่านามาพิจารณาปรับใช้กับระบบเช่นกัน
คาสาคัญ : ค่าระดับความลึกการคายประจุของแบตเตอรี่ ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด รอบการชาร์จแบตเตอรี่
1
*
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Correlation of the battery life cycle with an increase of capacity size install in
photovoltaic off-grid system
Karn Nakaravarayut1*

Abstract
Currently, the installation of photovoltaic systems has been an alternative to generating electricity to
support the demand of electricity consumption in off grids areas. But when the solar panels are obscured
that the electricity generated by photovoltaic systems is less and it is not possible to predict when it will
happen. As a result, the battery has to supply extra power to the load which if the battery is too small that
will result in higher charging cycles until it wears out quickly or if install it more that makes the investment
too high. The tests used solar irradiant data at a frequency of 1 hour form 1 year compared to the electricity
consumption characteristics of homes that used less than 150 units of electricity per month and set DoD of
battery did not exceed 40%. At 100% battery capacity, the battery's charging cycle will be 2050 cycles and
when the battery capacity is increased to 150%, 200%, 250% and 300% that the charging cycle increases in a
ratio of 1.49, 2.15, 2.87 and 3.05 times the initial capacity. Where the battery capacity is 250% and 300%
change in capacity cycles increased very little is an increase of only 370 charging cycles, or 6.28% and there
have 12 hours loss of load times. Therefore, increasing the battery capacity above 250% may be an overinvestment and using another backup devices device system to compensate for difference in loss of load
hours is another option for applying to the system as well.
Keywords : Battery deep of discharge, off grid photovoltaic system, solar irradiance

156

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

บทนา
ปัจจุบันความต้องการใช้งานพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะความต้องการพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าภายในประเทศ
ที่เพิ่ม สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องเฉลี่ ยร้อยละ 2.8-3.8 ต่ อปี ห รือประมาณ 0.9-1.1 เท่ าของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมื่ อ
พิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจจะพบว่าปี 2563 ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 43.9% ภาค
ครั วเรื อ นอยู่ ที่ 28.3% ภาคธุ ร กิ จ อยู่ ที่ 23.5% และอื่ น ๆอี ก 4.3% ก็ จ ะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ าหากไม่ นั บ การใช้ พ ลั งงานใน
ภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคครัวเรือนเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่ม
สูงขึ้นซึ่งจากจานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้ านและอุปกรณ์ ไฟฟ้าพกพาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
เพิ่มขึ้นและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น [1] แต่เมื่อพิจารณารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจะพบว่าส่วนใหญ่จะ
มาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปแบบต่างๆ ทั้ง น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนเป็น
ส่วนใหญ่ และเมื่อนาไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้มาเผาจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จานวนมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (climate change) และปัญหาด้านอื่นๆ ที่เป็นปัญหาต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามทรัพยากรธรรมชาติที่
กาลังลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งส่วนทางกับการเพิ่มของประชากรและปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิต
ไฟฟ้าด้วยแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างการใช้พลังงานหมุนเวียนจากลมและแสงอาทิตย์จึงเป็นเป้าหมายของ
ภาคการผลิตไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก [2]
ในส่วนของประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน (พน.) ได้มีการวางแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 15 -20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) ที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้า การประมาณปริมาณกาลังผลิตไฟฟ้าสารองที่เหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน [3] รวมถึงการ
กาหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) เน้นการพัฒนา
พลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ
โดยเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ถูกกาหนดให้มีสัดส่วนการเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของพลังงาน
ขั้นสุดท้ายจาก 14.47% ในปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือระบบไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง (Off grids areas) ได้ [4] แต่วิธีการ
ดังกล่าวก็มีข้อควรพิจารณาอยู่ที่ขนาดของระบบกักเก็บพลังงานที่มักใช้แบตเตอรี่ทาหน้าที่จัดเก็บพลังงานที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ผลิตได้มากในช่วงที่มีความเข้มแสงสูงเพื่อจ่ายชดเชยให้ผู้ใช้งานในช่วงที่ความเข้มแสงน้อยหรือช่วงเวลากลางคืนนั้นมีราคาค่อนข้าง
สูงและจะมีอายุการใช้งานสั้นหากมีขนาดที่ไม่เหมาะสมเมื่อติดตั้งเข้าไปในระบบไฟฟ้าแบบสแตนด์อะโลน [5] ซึ่งการที่แบตเตอรี่
ทาการรับและจ่ายพลังงานไฟฟ้าในแต่ละครั้งจะส่งผลอย่างยิ่งต่อรอบการชาร์ จของแบตเตอรี่ (Battery charging cycle) ซึ่งเป็น
ดัชนีเชิงตัวเลขที่บ่งบอกอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อมสภาพอย่างถาวรเมื่อผ่านการชาร์ต์เป็นจานวนเท่าใด
โดยมีหน่วยเป็นรอบ ซึ่งแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดแบบรอบลึก (Deep cycle battery) ที่นิยมนามาติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
ออฟกริตจะมีรอบการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 1000-1500 รอบ แม้ว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุจะส่งผลให้รอบการชาร์จของ
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แบตเตอรี่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยก็ตามแต่แบตเตอรี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง และมีปัจจัยหลากหลายที่จะลดทอน
อายุการใช้งานทั้ง ค่าความลึกในการคายประจุ (Depth Of Discharge : DoD ) การคายประจุไฟฟ้าด้วยตัวเอง (Self-discharge)
เมื่อไม่มีการใช้งาน หรือการเก็บรักษาหรือใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสมตามที่แบตเตอรี่กาหนด (20 oC -25 oC ) [6]
ดังนั้นการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มากเกินความจาเป็นก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในด้านต้นทุนการจัดสร้างระบบและต้นทุนค่าบารุงรักษา [7] ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ผู้ใช้งานได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์กันของการเปลี่ยนแปลงของจานวนรอบการชาร์จของแบตเตอรี่กับการ
เพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ติ ดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อะโลนว่ามีการลดลงมากน้อย
เพียงใดเมื่อความจุแบตเตอรี่มีมากขึ้น โดยการจาลองด้วยโปรแกรม Excel โดยใช้ความเข้มแสงจริงในแต่ละเดือน เพื่อนาไปสู่การ
หาวิธีการกาหนดขนาดของแบตเตอรี่ และจานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมในการติดตั้งในระบบไฟฟ้าแบบสแตนด์อะโลน
เพื่อให้แบตเตอรี่สามารถทางานได้เต็มที่ตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (Battery Lifetime) เพิ่มมากขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
งานวิจัยนี้เริ่มจากการหาผลรวมของปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้า (Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานคูณด้วย
จานวนชั่วโมงที่ต้องการใช้งานเพื่อกาหนดปริมาณความต้องการใช้เพื่อนาไปหาขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยนาผลรวมของ
ปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้าหารด้วยจานวนชั่วโมงที่ระบบผลิตไฟฟ้าจะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ในแต่ละวันเฉลี่ยต่อปี
(4-5 ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณ) ก็จะเป็นขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะใช้ติดตั้งในระบบ [8] ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อะโลนโดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเรือนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ห่างไกลจะพบว่าส่วนใหญ่
จะอยู่ในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่ อเดือน (150 kW/month) ตามลักษณะการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [9] หรือเท่ากับปริมาณความต้องการใช้งานไฟฟ้ารวมของทั้งวัน (24 ชั่วโมง) เท่ากับ 5 กิโลวัตต์ (kW) ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะใช้เป็นค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ซึ่งเมื่อนามาหารด้วยปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วันโดยคิดที่ 4 ชั่วโมง
พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งต้องมีขนาดอย่างน้อย 1250 วัตต์ซึ่งสามารถใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด
250 วัตต์จานวน 5 แผงได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วนาไปเทียบกับความต้องการใช้พลังงานของ
ที่พักอาศัยเพื่อหาว่าจะมีพลังงานคงเหลือเท่าใดหลังจากที่โหลดใช้งานแล้วในชั่วโมงนั้นโดยพลังงานคงเหลือนี้จะเป็นการจาลองว่า
จะมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเท่าใดที่ถูกกักเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่

รูปที่ 1. ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้งานในกลุ่มบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
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และในส่วนของแบตเตอรี่ที่เป็นอุปกรณ์เก็บสาหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ที่สาคัญจะถูกกาหนดขนาดโดยการนาผลรวม
ของปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้า (Watt) มาหารด้วยผลคูณของค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) กับค่าแบตเตอรี่ DoD ซึ่งใช้แสดงความ
จุของแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานไปหรือคายประจุออกไปเปรียบเทียบกับความจุทั้งหมดของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อาจทาให้
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่างถาวรได้โดยจะอยู่ที่ 30-60% ตามแต่ผู้ติดตั้งออกแบบแต่ต้องไม่เกิน 50% ซึ่งเป็นค่าต่าสุดของแบตเตอรี่
แบบรอบลึก (Deep-cycle battery) ชนิดตะกั่วกรด [10] ซึ่งเมื่อกาหนดให้ความต้องการใช้งานไฟฟ้ารวมของทั้งวันเท่า กับ 5
กิโลวัตต์หารด้วยผลคูณของแรงดันไฟฟ้าที่ 24 โวลต์และค่า DoD ที่ 40% ของความจุแบตเตอรี่แล้วจะได้ขนาดความจุแบตเตอรี่ที่
347 Ah จึงกาหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้าติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ความจุ 120 แอมป์ชั่วโมงจานวน 3 ลูกรวมความจุเท่ากับ
360 แอมป์ชั่วโมงหรือเท่ากับ 8,640 วัตต์ จากนั้นจึงเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ในแบบจาลองเป็น 150% 200% 250% และ 300%
ตามลาดับโดยยังคงขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโหลดใช้งานให้เท่าเดิม เพื่อหาว่าแบตเตอรี่ มีค่าเฉลี่ยความลึกของการดึง
พลังงานไปใช้เปลี่ยนแปลงไปเช่นไรและจะส่งผลให้รอบการชาร์จเพิ่มมากขึ้นเพียงใดโดยเทียบจากตาราง [11]

รูปที่ 2. ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าความลึกของการดึงพลังงานไปกับรอบการชาร์จ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อนาความเข้มแสงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันด้วยความถี่ 1 ชั่วโมงที่รวบรวมมาในช่วงเวลา 1 ปีมาทาการจาลองปริมาณ
ไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1250 วัตต์ และตั้งค่าให้แบตเตอรี่ที่
ติดตั้งในระบบมีพลังงานไฟฟ้าประจุอยู่เต็มในช่วงเริ่มต้นการทางานของระบบโดยการจาลองกาหนดให้เริ่มต้นเวลา 05.00 ของวันที่
1 มกราคม จากการทดลองพบว่าที่ความจุแบตเตอรี่เท่ากับ 100% หรือเท่ากับ 8640 วัตต์ แบตเตอรี่จะถูกดึงพลังงานไปใช้จนถึง
ระดับ 30-39% ของความจุแบตเตอรี่ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยความลึกของการดึงพลังงานไปใช้ ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 32.65% ของความจุ
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แบตเตอรี่หรือในอีกนัยหนึ่งคือ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าค่า DoD ที่กาหนดไว้ที่ 40% อยู่ราว 1-10% และเมื่ อขนาดความจุของ
แบตเตอรี่เป็น 150% ระดับของการถูกดึงพลังงานจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ระดับ 21-27% โดยมีค่าเฉลี่ยความลึกของการดึงพลังงานไปใช้
ต่อปีที่ 22% หรือเพิ่มขึ้นกว่าระดับพลังงานเดิมราว 11% แต่เมื่อเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่เป็น 200% ระดับของค่าเฉลี่ย
ความลึกของการดึงพลังงานไปใช้จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ระดับ 15-25% โดยมีค่าเฉลี่ยพลังงานสะสมเฉลี่ยต่อปีที่ 17% หรือเพิ่มขึ้นกว่า
ระดับพลังงานเดิมราว 5% และเมื่อเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่เป็น 250% และ 300% ระดับของการถูกดึงพลังงานจะเปลี่ยน
มาอยู่ที่ระดับ 12-22% และ 10-20% โดยมีค่าเฉลี่ยความลึกของการดึงพลังงานไปใช้ต่อปีที่ 15% และ 12% ซึ่ง หรือเพิ่มขึ้นกว่า
ระดับพลังงานเดิมราว 3% และ 2% ตามลาดับ
ตารางที่ 1. การเปลี่ยนแปลงระดับความลึกในการจ่ายพลังงานของแบตเตอรีเ่ มื่อมีปริมาณความจุพลังงานเพิ่มขึ้น
The percentage of battery deep discharge

Battery
size

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg Years

100%

34.81

31.66

31.35

30.64

29.78

30.29

33.24

32.54

32.06

31.97

39.50

33.94

32.65

150%

23.20

23.33

20.87

20.54

19.93

20.31

21.78

21.72

21.48

21.18

27.46

22.49

22.02

200%

17.41

16.79

15.68

15.38

14.89

15.19

21.13

16.27

16.03

15.99

24.92

17.04

17.23

250%

13.93

13.43

12.54

12.31

11.91

12.12

18.60

13.02

12.82

12.79

22.01

13.63

14.09

300%

11.29

11.19

10.45

10.26

9.93

10.10

17.70

10.70

10.69

10.66

20.06

11.36

12.03

ซึ่งเมื่อพิจารณาวิธีการหาจานวนรอบการชาร์จของแบตเตอรี่ ที่เป็นการนับจากการที่แบตเตอรี่จ่ายพลังงานที่สะสมอยู่
ภายในจากที่เต็ม100% ลดลงไปจนเหลือ 0% นับเป็นครึ่งรอบและเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนมีพลังงานสะสมจาก 0% ถึง 100%
อีกครั้งจึงนับเป็นอีกครึ่งรอบซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกันนับเป็น 1 รอบการชาร์จ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากการที่แบตเตอรี่แบบ
ตะกั่วกรดสามารถใช้พลังงานได้เพียง 50% ของความจุ (DoD = 50%) จึงเท่ากับการใช้แบตเตอรี่ จาก 100%-50% และชาร์จกลับ
จนเต็มอีกครั้งนับเป็นครึ่งรอบการชาร์จจึงทาให้รอบการขาร์จสูงสุดของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1150 รอบ เมื่อ
พิจารณาจากความลึกการจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ที่ขนาดความจุต่างๆพบว่าที่ขนาดความจุ 100% ความลึกในการจ่ายพลังงาน
ของแบตเตอรี่อยู่ที่ 32.65% หรือเทียบเท่าค่า DoD ที่ 30% โดยประมาณส่งผลให้รอบการชาร์จของแบตเตอรี่จะอยู่ที่เป็น 2050
โดยประมาณ และเมื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เป็น 150% 200% 250% และ 300% แล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับของ
การถูกดึงพลังงานจะเปลี่ยนมาอยู่ที่ระดับ 22% 17% 14% และ 12% โดยประมาณตามลาดับส่งผลให้จานวนรอบการชาร์จของ
แบตเตอรี่เปลี่ยนไปเป็น 3050 4410 5890 และ 6260 รอบโดยประมาณตามลาดับ หรือมีรอบการชาร์จเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่ที่
ความจุ 100% ไปอีก 1.49 2.15 2.87 และ 3.05 เท่าตัว และเมื่อพิจารณากราฟที่แสดงระดับความลึกของการจ่ายพลังงานของ
แบตเตอรี่รายเดือนพบว่าในเดือนที่มีการเกิดการสูญเสียโหลด (Loss of load) ก็จะพบว่าในเดือนดังกล่าวในช่วงที่แบตเตอรี่มีความ
จุ 250% และ 300% ความลึกของระดับการจ่ายพลังงานให้กับโหลดมีความใกล้เคียงกันสูงมากคือ 81% และ 82% หรือต่างกันแค่
เพียง 1% ของความจุพลังงานเท่านั้นแต่ทั้งสองมีจานวนชั่วโมงที่ขาดแคลนพลังงานไม่เท่ากันคือ 14 และ 2 ชั่วโมงตามลาดับ และ
ทั้งสองยังห่างจากระดับความลึกของการจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ที่มีความจุ 200% เท่ากับ 2% และ 3% โดยที่มีจานวนชั่วโมง
การขาดพลังงานแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ความจุ 200% ซึ่งอยู่ที่ 20 ชั่วโมงเท่ากับ 6 และ 18 ชั่วโมง ตามลาดับ
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รูปที่ 3. การเปลีย่ นแปลงระดับความลึกในการจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่เมื่อมีปริมาณความจุพลังงานเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองนาความเข้มแสงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันด้วยความถี่ 1 ชั่วโมงที่รวบรวมมาในช่วงเวลา 1 ปีมาทาการ
จาลองปริมาณไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศึกษาความสัมพั นธ์กันของการเปลี่ยนแปลงของจานวนรอบการ
ชาร์จของแบตเตอรี่กับการเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ตดิ ตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อะโลน
จาก 100% ถึง 300% ว่ามีการลดลงมากน้อยเพียงใดเมื่อความจุแบตเตอรี่มีมากขึ้น พบว่า การเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่
จะส่งผลให้รอบการชาร์จของแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีมากยิ่งขึ้นโดยเป็นที่น่าสังเกตุว่าการเพิ่มรอบการชาร์จค่อนข้าง
สัมพันธ์กับอัตราส่วนการเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่โดยดูได้จากเมื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เป็น 150% 200% 250% และ
300% แล้วรอบการชาร์จจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.49 2.15 2.87 และ 3.05 เท่าของความจุเริ่มต้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของความลึกในการดึงพลังงานที่ลดลงจากขนาดความจุของขนาดแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น และเป็นที่น่าสนใจว่าที่ความจุ ของแบตเตอรี่
250% และ 300% การเพิ่มขึ้นของรอบความจุเพิ่มขึ้นน้อยมากคือเพิ่มขึ้นเพียง 370 รอบการชาร์จหรือเพิ่มขึ้นจากรอบการชาร์จที่
250% เพียง 6.28% เท่านั้นซึ่งต่างจากการเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่จาก 200% เป็น 250% ที่เพิ่มขึ้นถึง 25% โดยมีจานวน
ชั่วโมงที่แบตเตอรี่ไม่สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดแตกต่างกัน 12 ชั่วโมง แต่ด้วยราคาของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง (167 $/kWh
หรือ ประมาณ 6,000 บาท/kWh) การเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ที่เกินกว่า 250% อาจเป็นการลงทุนที่สูงเกินความจาเป็นทั้งแง่การ
ลงทุนติดตั้งระบบและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบารุงรักษา ดังนั้น การพิจารณาการใช้ระบบสารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูกว่า เช่น
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ามันดีเซล ไบโอดีเซล หรือไบโอแก๊สเป็นแหล่งสารองพลังงานโดยเครื่องยนต์
ดีเซลจะทางานโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้ามากจนถึงพิกัดที่ออกแบบโดยจะผลิตไฟฟ้าเพื่อประจุแบตเตอรี่โดยตรง
และแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกัน และจะหยุดทางานเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ได้ปริมาณตาม
พิกัดที่ออกแบบไว้พร้อมทั้งขนาดโหลดอยู่ในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลื อกที่น่านามา
พิจารณาปรับใช้กับระบบเช่นกัน
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O17
ประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีบริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง
ถิรวิทย์ คงสอนหมาน1* พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 และสุนารี บดีพงศ์3

บทคัดย่อ
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้อาศัยและสัมผัสสารรังสีที่มีในธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ซึง่ มีแหล่งกำเนิดทั้ง
ภายในโลกและมาจากนอกโลก โดยจะมีปริมาณที่แตกต่างกันไปตามสภาพธรณีวิทยา โดยพื้นที่ใกล้ภูเขาหินแกรนิตจะมีปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีสูง เนื่องจากในหินแกรนิตมีปริมาณเรเดียมและยูเรเนียมสูง หรือบริเวณใกล้รอยเลื่อน ก็ จะมีชั้นหิน ชั้นดินที่มี
การผุพัง เกิดรอยแยกทำให้เกิดช่องว่างในชั้น หินและชั้นดิน เพราะธรณีสัณฐานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีโอกาสได้รับ สาร
กัมมันตรังสีเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย นั่นก็คือก๊าซเรดอนที่อยู่ตามรอยแยกและบริเวณความไม่ต่อเนื่องของเปลือกโลก ซึ่งสลายตัวจาก
เรเดียมในธรรมชาติ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสี บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง
รอยเลื่อนเส้นนี้มีความยาว 20.65 km โดยทำการเก็บตัวอย่างดินใกล้บริเวณรอยเลื่อน 10 ตัวอย่าง และตำแหน่งแบคกราวด์ 2
ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์โดยใช้ หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ผลการ
วิเคราะห์พบว่านิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K มีค่ากัมมันตภาพจำเพาะเฉลี่ย 286.31  0.78 Bq/kg, 109.01  0.66 Bq/kg
และ 1451.73  0.65 Bq/kg ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากนี้คำนวณค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมได้
553.98 Bq/kg ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย 1.50 ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย
2.27 อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ 260.00 nGy/hr พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
UNSCEAR ที่ 370 Bq/kg, 1, 1 และ 57 nGy/hr ตามลำดับ แต่เมื่อประเมินปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
ประจำปี พบว่ามีค่า 0.32 mSv/y ซึ่งต่ำกว่า 0.48 mSv/y ที่ UNSCEAR กำหนด ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
คำสำคัญ : กัมมันตภาพจำเพาะ กัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ ปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
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Assessment of Radioactive Dose in Soil from Ranong Fault Area, Ranong Province
Tirawit Kongsonman1* Pungtip Kaewtubtim2 and Sunaree Bordeepong3

Abstract
In the daily life of humans and creatures are exposed to natural radiation all the time. Which has
origins both within the world and from outside the world. There will be different amounts according to
geological conditions. The area near the granite mountain will have a high amount of radioactivity. Because
of the high content of radium and uranium in granite or near the faults will have a weathered rock layer
and soil layer which leads to the gaps between the rock layer and soil layer. Because the tectonics have
changed. There is a chance to get more radioactive material into the body. That's radon gas which is located
along the fissures and tectonic discontinuities from radium's decay in nature. The objective of this research
was to assess the amount of radioactive dose around the Ranong fault area, Ranong province, this fault line
has a 20.65 km long. Soil samples were collected near the fault area, 10 samples and 2 samples in the
background location. The analysis was using a high-purity germanium (HPGe) detector and gamma
spectrometry analysis system. The analysis results show that the nuclides 226Ra, 232Th and 40K have an
average specific activity of 286.31  0.78 Bq/kg, 109.01  0.66 Bq/kg and 1451.73  0.65 Bq/kg, respectively,
higher than the global average. In addition, the radium equivalent radioactivity was 553.98 Bq/kg, the external
hazard index was 1.50, the internal hazard index was 2.27, the absorbed radiation dose rate in the air was
260.00 nGy/hr. The values were above the global average and above the UNSCEAR benchmark of 370 Bq/kg,
1, 1 and 57 nGy/hr, respectively. The annual external effective dose rate has been found to be 0.32 mSv/y,
which is lower than the 0.48 mSv/y specified by the UNSCEAR, which is considered safe.
Keywords : Specific activity, Radium equivalent activity, External hazard index, Internal hazard index,
Absorbed dose rate in air, Annual external effective dose rate
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บทนำ
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้อาศัยและได้รับรังสีที่มีในธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีแหล่งกำเนิดทั้งรังสี
ภายในโลกและมาจากนอกโลก การรับเอาสารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายได้นั้นเกิดจากการสลายตัวของนิวไคลด์ปฐมภูมิของ
อนุกรมกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในดิน หิน และทรายที่มีอยู่ในธรรมชาติ และอาจปะปนอยู่ในอากาศที่หายใจ อาหาร และน้ำ โดยสาร
กัมมันตรังสีส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่บริเวณทั่วไปของโลก พบอยู่ในดิน หิน น้ำ และอากาศ ซึ่งในดินส่วนใหญ่นั้นจะมาจาก
เรเดียม (226Ra) ยูเรเนียม (238U) ในอนุกรมยูเรเนียม (Uranium series) และทอเรียม (232Th) ในอนุกรมทอเรียม (Thorium
series) [1] รวมไปถึงนิวไคลด์ลูก (Daughter nuclide) และอนุภาคที่ได้จากการสลายตัวของอนุกรมกัมมันตรังสีเหล่ านั้น
นอกจากนี้ยังมีธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดโลก คือโพแทสเซียม (40K) โดยนิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านี้
จะมีปริมาณสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามสภาพธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์แตกต่างกันไป พื้นที่ใกล้ภูเขาหินแกรนิต ก็จะมีปริมาณสาร
กัมมันตรังสีสูง เนื่องจากในหินแกรนิตมีปริมาณเรเดียม ยูเรเนียมสูง หรือบริเวณใกล้รอยเลื่อน ก็มีจะชั้นหิน ชั้นดินที่มีการผุพัง
แตกและแยกออกจากกันเป็นผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน รอยแยกเหล่านั้น ทำให้เกิดช่องว่างในชั้นดินและชั้นดิน
เพราะธรณีสัณฐานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีโอกาสได้รับกัมมันตรังสีเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย นั่นก็คือ ก๊าซเรดอน (222Rn) ที่มีอยู่ตาม
รอยแตกและบริเวณความไม่ต่อเนื่องของเปลือกโลก ซึ่งสลายตัวจากเรเดียมในธรรมชาติ (226Ra) ที่อยู่ในอนุกรมยูเรเนียม
(Uranium series)
ถ้าปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติมีมากเกินไป จะทำให้โอกาสที่มนุษย์ได้รับปริมาณโดสของรังสีแกมมามาก
ไปด้วย ซึ่งมีความอันตรายหากได้รับปริมาณที่มากเกินไป จึงมีการตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะ ของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อคำนวณหาปริมาณโดสของรังสีแกมมาที่มนุษย์ได้รับ และ เปรียบเทียบกับค่าโดสของรังสี
แกมมามาตรฐานที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประชากรโลก (External dose) กำหนดโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยผลกระทบของรั งสี ป รมาณู (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation: UNSCEAR) [2][3]
สำหรับงานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี เรเดียม
226
( Ra) ทอเรียม (232Th) และโพแทสเซียม (40K) ในตัวอย่างดิน 10 ตัวอย่าง บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง ความยาว
20.65 km (บริ เ วณอ.เมือ ง ถึ ง อ.กะเปอร์ ) และตำแหน่ ง Background อี ก 2 ตั ว อย่ า ง เนื ่ อ งจากบริ เวณนี ้ป ระกอบด้วย
หินแกรนิต ยุคครีเทเชียส พบกระจายตัวเป็นเทือกเขาสูงที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัด [4] จึงมีความ
น่าสนใจมากในการวิเคราะห์หาค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรั งสี เรเดียม (226Ra) ทอเรียม (232Th) และ
โพแทสเซียม (40K) ในตัวอย่างดินด้วยหัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเม
ตรี (Gamma spectrometry) และนำค่ า กั ม มั น ตภาพจำเพาะของนิ ว ไคลด์ ก ั ม มั น ตรั ง สี ด ั ง กล่ า วใช้ ใ นการคำนวณค่ า
กัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รบั จากภายนอกร่างกาย ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รบั รังสีภายใน
ร่างกาย อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี เพื่อใช้ประเมินความ
ปลอดภัยจากการได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

วิธีดำเนินการ
วัสดุอุปกรณ์
1. แหล่งกำเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิดซีเซียม (137Cs) และโคบอลท์ (60Co)
2. สารมาตรฐานดิน (IAEA-375) จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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3. หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma spectrometry) ต่อ
กับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณชนิดหลายช่อง (Multichannel Analyzer: MCA)
4. โปรแกรมวิเคราะห์ Gamma Acquisition Analysis 2000
5. ตัวอย่างดินบริเวณรอยเลื่อนระนอง (ความยาว 20.65 km) จำนวน 10 ตัวอย่าง และบริเวณ Background 2 ตัวอย่าง
6. ภาชนะพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 cm สูง 7.5 cm ใช้สำหรับบรรจุตัวอย่างดิน
7. เครื่องบอกพิกัดภูมิศาสตร์ (Global Positioning System: GPS)
8. ครกบดตัวอย่าง
9. ตะแกรงร่อนใช้สำหรับร่อนดินที่บดแล้วขนาด 250 m
10. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียด 4 ตำแหน่ง
11. อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างดิน
12. เทปกาว
วิธีการวิจัย
1. วิธีการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน
1.1 เก็บและเตรียมตัวอย่างดินสำหรับวิเคราะห์ บริเวณรอยเลื่อนระนอง (ความยาว 20.65 km) บริเวณที่เก็บนั้นอยู่
ใกล้บริเวณพื้นที่ชุมชน จำนวน 10 ตัวอย่าง และตำแหน่ง Background 2 ตัวอย่าง
1.2 นำตัวอย่างดินที่เก็บมาตากให้แห้งจนสนิท และนำมาบดในครกบดสารให้ละเอียด แล้วนำไปร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 250 m
1.3 จากนั้นบรรจุใส่ภาชนะพลาสติกทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 cm สูง 7.5 cm แล้วพันด้วยเทปกาว
ปิดให้สนิท และนำไปเก็บเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดสมดุลทางกัมมันตภาพรังสี (Secular equilibrium) ใน
ตัวอย่างดิน
2. การตรวจและวิเคราะห์รังสีแกมมา (Gamma spectrometry)
2.1 หลังจากเตรียมอย่างดินเรียบร้อยแล้ว นำตัวอย่างไปทำการตรวจวัดและวิเคราะห์โดยหัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียม
บริสุทธิ์ (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma spectrometry) ต่อกับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณชนิด
หลายช่อง (Multichannel Analyzer: MCA) ใช้แหล่งกำเนิดรังสีแกมมามาตรฐานชนิดซีเซียม (137Cs) และโคบอลต์ (60Co)
เป็นตัวปรับเทียบพลังงานของหัววัดและใช้สารมาตรฐานดิน (IAEA-375) จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างดิน 12 ตัวอย่าง เป็นเวลา 21,600 s
2.2 เมื่อทำการวัดตัวอย่างดินเสร็จ นำมาวิเคราะห์พีคพลังงาน (Photo peak) จากสเปกตรัมพลังงานของรังสีแกมมา
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Gamma Acquisition Analysis 2000 โดยในการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีของเรเดียม
(226Ra) และทอเรียม (232Th) จะใช้วิธีวัดแบบทางอ้อม โดยตรวจวัดนิวไคลด์ลูกที่อยู่ในอนุกรมกัมมันตรังสีเดียว กันและเกิด
สมดุลกัมมันตภาพรังสี
2.3 สำหรับค่ากัมมันตภาพรังสีของ 226Ra คำนวณจากพื้นที่ใต้พีคพลังงานที่สนใจคือ บิสมัท (214Bi) ที่พลังงาน
609.32 keV สำหรับกัมมันตภาพรั งสี ของ 232Th คำนวณจากพื้น ที ่ ใต้ พี คพลังงานของ 208Tl ที่พลังงาน 583.2 keV ส่วน
กั ม มั น ตภาพรั ง สี ข อง 40K คำนวณจากพื ้ น ที ่ ใ ต้ พ ี ค พลั งงานรั งสี แ กมมาของตั ว เองที ่ พ ลั ง งาน 1460.83 keV คำนวณหา
กัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K ได้จากสมการ (1) และคำนวณค่ากัมมันตภาพจำเพาะ (Specific activity)
ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีได้จากสมการ (2)
Net area
Activity (Bq / kg ) =
(1)
( Live time ) ( Efficiency ) ( %a )
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Activity
(2)
Sample Weight
โดย Activity คือ กัมมันตภาพนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Bq/kg), Net area คือพื้นใต้พีคพลังงานรังสีแกมมา, Live time
คือ เวลาที่ใช้ในการวัด (s), Efficiency คือ ประสิทธิภาพของหัววัด ณ พลังงานรังสีแกมมาของนิวไคลด์นั้น (cps/Bq), %a คือ
อัตราการปล่อยพลังงานของรังสีแกมมา ณ พลังงานต่าง ๆ
2.4 จากนั้นนำค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K มาคำนวณหาค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูล
เรเดียม (Radium equivalent activity: Req) ได้จากสมการ (3) [5], ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย
(External hazard index: Hex) ได้จากสมการ (4) [6], ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รั บรังสีภายในร่างกาย (Internal hazard
index: Hin) ในสมการ (5) [7], อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (Absorbed dose rate in air: D) ในสมการ (6) [8] และค่า
ปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (Annual external effective dose rate: AEDout) ได้ในสมการ (7)
[9]
Raeq =CRa + 1.43C Th + 0.077CK
(3)
226
232
40
เมื่อ CRa ,CTh และ CK คือค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ Ra, Th และ K (Bq/kg) โดยค่าสูงสุดของ Raeq
จะต้องไม่เกิน 370 Bq/kg [3]
C
C
C
(4)
Hex = Ra + Th + K
370 259 4810
เมื่อ Hex คือ ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย ซึ่งค่า Hex ที่ปลอดภัยต้องมีค่าน้อยกว่า 1 [3]
C
C
C
(5)
Hin = Ra + Th + K
185 259 4810
เมื่อ Hin คือ ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย ซึ่งค่า Hin ที่ปลอดภัยต้องมีค่าน้อยกว่า 1 [3]
(6)
D ( nGy / hr ) =0.461CRa + 0.623C Th + 0.0414CK
เมื่อ D คือ ค่าอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ โดยมีค่าเฉลี่ยทั่วโลก 57 nGy/h [3]
AEDout (mSv / y)=D(nGy / hr)  8760(hr)  0.2  0.7(Sv / Gy)  10−6
(7)
เมื่อ AEDout (Annual external effective dose rate) คือ ปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี ,
D คือ อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนแกมมาในอากาศ, 8760 คือ จำนวนเวลา (hr).ใน 1 ปี, 0.2 คือ ค่าปริมาณรังสียังผลที่บุคคล
ทั่วไปได้รับหรือใช้เวลานอกอาคารบ้านเรือนประมาณ 20%, 0.7 คือ Dose conversion factor (Sv/Gy)
2.5 จากนั้นนำค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Radium
equivalent activity: Req) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (External hazard index: Hex) ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีภายในร่างกาย (Internal hazard index: Hin) อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (Absorbed
dose rate in air: D) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (Annual external effective dose
rate: AEDout) มาประเมินความปลอดภัยจากการได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติและเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งกำหนด
โดยคณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยผลกระทบของรั ง สี ปรมาณู (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR)
Specific Activity (Bq / kg ) =

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี เรเดียม (226Ra), ทอเรียม (232Th) และโพแทสเซียม (40K) ในตัวอย่างดินด้วย
หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma spectrometry) ต่อกับ
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เครื่องวิเคราะห์สัญญาณชนิดหลายช่อง (Multichannel Analyzer: MCA) บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง (ความยาว
20.65 km) จำนวน 10 ตัวอย่าง และตำแหน่ง Background 2 ตำแหน่ง เพื่อคำนวณหาค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ 226Ra,
232
Th และ 40K ในตัวอย่างดิน ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างดิน บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัด
ระนอง (ความยาว 20.65 km)
Specific activity (Bq/kg)
Sample
Sample position
226
232
40
Ra
Th
K
RN1
บ.ราชกรูด ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
340.72  0.86 126.74  0.70 2419.38  0.80
RN2
บ.นกงาง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
349.57  0.87 63.12  0.52 2017.60  0.75
RN3
บ.ห้วยปลิง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
462.78  0.99 121.06  0.69 1363.29  0.65
RN4
บ.คลองช้างแหก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 279.64  0.78 70.79  0.54 866.05  0.57
RN5
บ.คลองช้างแหก ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 301.28  0.81 123.85  0.70 1159.36  0.62
RN6
บ.คลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
239.01  0.73 112.19  0.67 285.50  0.46
RN7
บ.คลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
167.25  0.63 100.29  0.63 417.40  0.48
RN8
บ.คลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
428.27  0.95 106.61  0.65 2285.74  0.79
RN9
บ.ม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 272.98  0.78 121.11  0.69 714.19  0.54
RN10
บ.ม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 242.67  0.74 110.35  0.66 428.69  0.49
BG1
บ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จ.ระนอง 229.79  0.72 140.79  0.74 3629.07  0.94
BG2
วัดควนไทรงาม ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 121.79  0.55 111.20  0.66 1834.50  0.72
Average
286.31  0.78 109.01  0.66 1451.73  0.65
World[3]
33
45
420
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างดิน จำนวน 12
ตัวอย่าง บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง โดยเส้นนี้มีความยาว 20.65 km มีค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra
จะสูงที่ตัวอย่าง RN8 บ.คลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 428.27  0.95 Bq/kg และต่ำสุดที่ BG2 (Background) วัด
ควนไทรงาม ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 121.79  0.55 Bq/kg ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 232Th มีค่าสูงที่
ตัวอย่าง BG1 (Background) บ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จ.ระนอง 140.79  0.74 Bq/kg มีค่าต่ำสุดที่ RN2 บ.นก
งาง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 63.12  0.52 Bq/kg และค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 40K มีค่าสูงสุดที่ BG1
(Background) 3629.07  0.94 Bq/kg และต่ำสุดที่ RN6 บ.คลองของ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 285.50  0.46 Bq/kg
พบว่าในแต่ละตำแหน่งและ Background มีค่ากัมมันตภาพจำเพาะของแต่ละตัวอย่างและค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพ
จำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ทั่ วโลก นั่นก็คือ 33 Bq/kg, 45 Bq/kg และ 420 Bq/kg
ตามลำดับ [3]
นำค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K มาใช้คำนวณหาค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม (Req) ค่า
ดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รังสีภายในร่างกาย (Hin) อัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (D) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (AEDout) โดยเปรียบเที่ยบกับ
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกจาก UNSCEAR [3] ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่ากัมมันตภาพสมมูลเรเดียม (Req) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รังสีภายในร่างกาย (Hin) อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (D) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจาก
ภายนอกร่างกายประจำปี (AEDout)
AEDout
Sample
Req (Bq/kg)
Hin
Hex
D (nGy/hr)
(mSv/y)
RN1
708.25
2.83
1.91
336.19
0.41
RN2
595.19
2.55
1.61
284.01
0.35
RN3
740.87
3.25
2.00
345.20
0.42
RN4
447.56
1.96
1.21
208.87
0.26
RN5
567.66
2.35
1.53
264.05
0.32
RN6
421.43
1.78
1.14
191.90
0.24
RN7
342.80
1.38
0.93
156.86
0.19
RN8
756.73
3.20
2.04
358.48
0.44
RN9
501.16
2.09
1.35
230.86
0.28
RN10
433.47
1.83
1.17
198.36
0.24
BG1
710.56
2.54
1.92
343.89
0.42
BG2
422.06
1.47
1.14
201.37
0.25
Average
553.98
2.27
1.50
260.00
0.32
UNSCEAR [3]
370
1
1
57
0.48
226
232
40
จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งได้มาจากการนำค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ Ra, Th และ K มาใช้คำนวณ
โดยพบว่าค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ UNSCEAR ที่ 370
Bq/kg [3] โดยมีค่าสูงสุดที่ RN8 756.73 Bq/kg และต่ำสุดที่ RN7 342.80 Bq/kg ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเพียงตำแหน่งเดียว
เท่านั้น
สำหรับค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รังสีภายในร่างกาย (Hin) และค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอก
ร่างกาย (Hex) พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.27 และ 1.50 ตามลำดับ มีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ UNSCEAR กำหนดมีค่าไม่เกิน 1
โดย Hin และ Hex มีค่าสูงสุดที่ RN3 และ RN8 คือ 3.25 และ 2.04 ตามลำดับ และต่ำสุดที่ RN7 คือ 1.38 และ 0.93 ตามลำดับ
ส่วนอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (D) พบว่าทุกตำแหน่งมีค่าสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานของ UNSCEAR ที่ 57
nGy/hr [3] และนำค่าอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (D) มาคำนวณหาค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
ประจำปี (AEDout) ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.32 mSv/y พบว่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปีต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของ UNSCEAR กำหนดที่ 0.48 mSv/y [3] ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

สรุปผลการวิจัย
จากการประเมินกัมมันตภาพรังสี บริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง และบริเวณตำแหน่ง Background ด้วย
หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma spectrometry) เพื่อหา
ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์ 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างดิน พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ทั่วโลก อันเนื่องมาจาก
บริเวณดังกล่าวนั้น มีการทำเกษตรกรรม ซึ่งอาจทำให้มี 40K สูง ในบางพื้นที่อยู่ใกล้แนวรอยเลื่อนระนองและหินแกรนิต ยุคครี
เทเชียส พบกระจายตัวเป็นเทือกเขาสูงที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตลอดด้านตะวันออกของจังหวัด ทำให้มีปริมาณ 226Ra และ 232Th
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สูง เมื่อนำไปคำนวณประเมินค่าดัชนีบ่งชี้ความเป็นอันตรายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติ นั่นก็คือค่ากัมมันตภาพรังสี
สมมูลเรเดียม, ค่าดัชนีความเสีย่ งจากการได้รบั รังสีจากภายนอกร่างกาย, ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รังสีภายในร่างกาย อัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและเกณฑ์มาตรฐานของ UNSCEAR จึงได้นำไปคำนวณหา
ปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี พบว่ามีค่า 0.32 mSv/y ซึ่งต่ำกว่า 0.48 mSv/y ที่ UNSCEAR กำหนด
ซึ่งประเมินได้ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประเภททุน วิจัยตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม และสถานที่สำหรับทำการวิจัย จากสาขาวิชาฟิสิกส์
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การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูงสาหรับวิสาหกิจชุมชน
วรนุช แจ้งสว่าง*

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง เพื่อนาไปใช้งานด้านความร้อน
สาหรับวิสาหกิจชุมชนระดับขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือในระดับสถาบัน เข่น โรงเรียน หรือวัด เป็นต้น มีการดาเนินงานที่สาคัญ 3
ขั้นตอนคือ การกาหนดแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ การคัดเลือกเทคโนโลยี และการออกแบบตามเทคโนโลยีและแนวคิดที่
กาหนด การกาหนดแนวคิดในการออกแบบมีการดาเนินงานโดยเริ่ม จากการก าหนดปัจจั ยหลักที่จะนามาพิจารณาในการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลเพื่อให้ทางานได้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ ปัจจัยที่นามาพิจารณาในการกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
มี 4 ด้าน คือ (1) ปัจจัยด้านระบบผลิตแก๊สชีวมวล (2) ปัจจัยด้านการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล (3) ปัจจัยด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล
และ (4) ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต และนาปัจจัยหลักทั้ง4 ด้านมากาหนดแนวคิดในการออกแบบ เทคโนโลยีที่ได้คัดเลือกเพื่อใช้ใน
การออกแบเตาแก๊สชีวมวลคือเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลตามขวางเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้พัดลมซึ่งเป็นพลังงาน
จากภายนอก และสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงที่ออกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วนคือ
(1) ส่วนผลิตแก๊สชีวมวล (2) ส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล (3) ระบบการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ และ (4) ระบบการระบายแก๊ส
ร้อนจากการเผาไหม้
คาสาคัญ : เตาแก๊สชีวมวล แนวคิดในการออกแบบ การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลตามขวาง

รศ.ดร. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10200
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Design and Development of High Efficiency Biomass Gasifier Stove
for Small and Medium Enterprises
Woranuch Jangsawang

Abstract

The aim of this study is to design and develop of high efficiency biomass gasifier stove for thermal
application that suitable for using in small and medium enterprises. The operating in the phase of design and
construction of biomass gasifier stove comprises of the series of three main tasks. Starting from determining of
the conceptual design of biomass gasifier stove, technology selection and then design by considering from
the conceptual design and the engineering principle of gasification technology. To determine the conceptual
design, the factor effecting of the operating as the function of the biomass stove was determined.
It comprises of four factors such as (1) factor effecting producing of producer gas (2) factor effecting using of
the biomass stove (3) factor about the shape of biomass stove and (4) factor about the cost. The technology
that be selected for using in design and construction of the gasifier stove is a cross draft technology.
The advantage of a cross draft technology over another gasification technology is that it can operate by using
natural draft and can feed biomass fuel continuously. The gasifier stove being design comprise of four main
parts such as (1) part of producing producer gas (2) part of the combustion (3) part of heat utilization and
(4) heat release from combustion.
Keywords: Biomass Gasifier Stove, Conceptual Design and Cross Draft Gasifier.
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บทนา

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์และระบบเศรษฐกิจ [1] มนุษย์จาเป็นต้องใช้พลังงานใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบที่มนุษย์เป็นผู้ใช้พลังงานโดยตรง และการใช้พลังงานโดยอ้อมจากการบริโภคสินค้าและการ
บริการ [2] จากปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากพลังงานจากเชื้อเพลิงรู ป
แบบเดิมที่อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ามัน และแก๊สธรรมชาติที่นิยมใช้กันอยู่กาลั งจะหมดไป และส่งผลให้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้กระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าและบริการและส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภค รวมทั้งการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานจากัด
จาเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกโดยการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จากรายงานสถิติการใช้พลังงานของประเทศไทย
การนาเข้าพลังงานในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า 781 พันล้านบาท [3] ดังนั้นการพัฒนาพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
ทดแทนการใช้พลังงานในรูปแบบเดิมจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมมีชีวมวลหลากหลายรูปแบบที่จะนามาผลิตเป็นพลังงานได้เช่นของเสียจากอุตสาหกรรมเกษต ร เศษไม้
ต่างๆ การแปรรูปชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานคือกระบวนการที่นาพลังงานจากชีวมวลมาใช้ประโยชน์ โดยการทาให้ ชีวมวลเกิดการ
แตกตัวของอินทรีย์สารที่อยู่ในชีวมวลและผลิตพลังงานออกมา เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานแบ่งเป็น 2
กระบวนการคื อกระบวนการแปรรู ปทางเคมี ความร้อ นและกระบวนการแปรรูป ทางชี ว เคมี เชื้ อเพลิงที่ มี ความชื้ น สู งจะใช้
กระบวนการแปรรูปทางชีวเคมี เชื้อเพลิงที่มีความชื้นต่ามักใช้กระบวนการแปรรูปทางเคมีความร้อน ปัจจุบันการหุงต้มและ
กระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อนนิยมใช้ แก๊สปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas; LPG) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า
แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตต่างๆในวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทยมีการใช้แก๊สหุงต้มกันอย่างแพร่หลายทั้งในเมือง
และชนบทที่มีการจาหน่ายไปถึง ความนิยมในการใช้แก๊สหุงต้มมีมากและกระจายอยู่เกือบทุกพื้นที่ของประเทศเนื่องจากมีความ
สะดวกในการใช้งาน ควบคุมง่าย และสะอาด แต่เนื่องจากปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานทาให้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้ง
แก๊สหุงต้มมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบอย่างสูงต่อกิจการที่จาเป็นต้องใช้ค วามร้อนในกระบวนการผลิต เช่น
กระบวนการผลิตในวิสาหกิจชุมชน และครัวเรือนทั่วประเทศ จากข้อมูลรายงานการใช้พลังงานของครัวเรือนจัดทาโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้รายงานว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อครัวเรือนในปี พ.ศ. 2563 มีมูค่า 2245 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน [4] จากรายงานสารวจสถิติเมื่อปีพ.ศ. 2542 พบว่าครัวเรือนในชนบทร้อยละ 45 หรือประมาณ 2.8 ล้าน
ครัวเรือน ยังคงใช้เตาอั้งโล่ในการประกอบอาหาร โดยใช้ฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิง ปริมาณถ่านที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือนต่อปี ซึ่งเตาหุงต้มที่ชาวบ้านใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพต่าและมีปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ดังจะ
เห็นได้จากควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ในหลายๆประเทศในเอเซียยรวมทั้งประเทศไทยได้จัดทาโครงการแนะนาและ
รณรงค์ให้ใช้เตาหุงต้มประสิทธิภ าพสูงแทนเตาแบบดั้งเดิมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งจะทาให้สามารถลด
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงได้ อย่างไรก็ตามการใช้ฟืนและถ่านนอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษแล้วยังจะทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของการ
บุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุผลจาเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดและเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อนามาใช้ในการให้ความร้อนเช่นกระบวนการผลิตอาหารในวิสาหกิจชุมชน ทางเลือก
หนึ่งที่เหมาะสมคือการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเหตุผลที่สาคัญ 2 ประการ คือ (1) ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ในกระบวนการทางการเกษตรที่ต่อเนื่องด้วยการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตรจะเกิดของเหลือทิ้งซึ่งเป็นอินทรียสาร
หรือที่เรียกว่าชีวมวลเช่น แกลบได้จากการสีข้าวเปลือก ชานอ้อยได้จากกระบวนการผลิตน้าตาลทราย เศษไม้ได้จากการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัส ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และนับเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกหากมีการ
นาไปใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งผลิต การนาชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราในการนาเข้า
เชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และนอกจากนี้ (2) การผลิตพลังงานจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่เพิ่ม
ปริมาณสุทธิของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ หากมีการปลูกพืชขึ้นมาทดแทนชีวมวลที่ใช้ไป เพราะพืชที่ปลูกใหม่จะดูดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับปริมาณที่ออกมาจากการเผาไหม้ชีวมวล จากสองเหตุผลดังกล่าวข้างต้นร่วมกับความต้องการในการที่
จะพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนการใช้เตาแก๊สหุงต้มที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว ดังนั้นเทคโนโลยีที่เลือกใช้คือ
เทคโนโลยีเคมีความร้อน ( Thermo Chemical Conversion) โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า แก๊สซิฟิเคชันหรือกระบวนการผลิต
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แก๊สเชื้อเพลิง แก๊สซิฟิเคชันเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งชึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบให้เป็นแก๊ส
เชื้อเพลิง กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเตาแก๊สชีวมวลประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนแรกคือการผลิตแก๊สชีวมวล โดย
หลังจากที่ชีวมวลถูกเผาไหม้ภายใต้สภาวะที่มีปริมาณออกซิเจนต่ากว่าปริมาณที่ต้องการใช้ในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์จะผลิตแก๊ส
เชื้ อ เพลิ งออกมา ปริ มาณและคุ ณ ภาพของแก๊ สที่ ผ ลิ ตได้ ขึ้ นอยู่ กับ ชนิ ดของชีว มวล และปริ ม าณอากาศปฐมภู มิ ที่จ่ า ยในเตา
ขั้นตอนที่สองคือการเผาไหม้แก๊สชีวมวล ในขั้นตอนนี้แก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลที่มีอุณหภูมิสูงที่ผลิตได้จะถูกผสมกับอากาศทุติยภูมิ
ทีจ่ ่ายเข้าไปในช่วงหลัง ทาให้แก๊สชีวมวลเกิดการเผาไหม้ให้พลังงานความร้อนออกมา จากหลักการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้ค่า
ความร้อนที่สูงและมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้ ระดับอุณหภูมิ
ในการเผาไหม้ต้องสูงเพียงพอ และจะต้องเกิดการผสมระหว่างอากาศกับแก๊สชีวมวลอย่างดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเตาแก๊สชีวมวลที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งได้แก่ ชนิดของเชื้อเพลิง ชีวมวล และสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยา
[5 ] ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลที่มีการออกแบบตามหลักทางวิศวกรรมพลังงานและการเผาไหม้
เพื่อให้ได้เตาแก๊สชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนาไปใช้ทดแทนเตาแก๊สหุงต้มที่ใช้แก๊ สปิโตรเลียมเหลวได้ โดยใช้วัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น มีการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน มีรูปทรงและขนาดที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการหุงต้มทั้งในระดับกิจการขนาดเล็กและขนาด
กลาง โดยสามารถใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลากหลายชนิด อีกทั้งไม่มีปัญหาในเรื่องของมลพิษและสุขอนามัย การศึกษาในหัวข้อนี้
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งจะนาไปสู่การลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานชีวมวลอย่างจริงจังภายในประเทศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อออกแบบ
และพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง
วิธีดาเนินการ
การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊ส ชีวมวลประสิทธิภาพสูงมีวิธีในการดาเนินงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนเป็นลาดับไป ได้แก่
(1) การกาหนดข้อกาหนดหรือแนวคิดในการออกแบบ (2) การคัดเลือกเทคโนโลยี และ(3) การออกแบบเตาแก๊สชีวมวล
(1) การกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
การกาหนดแนวคิดหรือข้อกาหนดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องดาเนินการ
โดยเนื่องจากเป้าหมายสูงสุด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถใช้งานได้ดีตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
และเพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบสามารถใช้ ง านได้ ดี ต ามหน้ า ที่ นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกแบบจะต้ อ ง มี ลั ก ษณะต่ า งๆเหล่ า นี้
เช่น สามารถใข้งานได้ง่าย มีความแข็งแรง มีขนาดกะทัดรัด และบารุงรักษาได้ง่าย เป็นต้น [6] ดังนั้นในการกาหนดแนวคิดในการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลประสืทธิภาพสูงในการศึกษาในหัวข้อนี้นั้น ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการโดยเริ่มจากการกาหนดปัจจัย หลักที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการออกแบบแล้วนาปัจจัยหลักที่กาหนดไปพิจารณารายละเอียดของหัวข้อนั้นๆได้เป็นข้อกาหนด
เริ่มต้นในการออกแบบ โดยปัจจัยที่จะนามาพิจารณามี 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านระบบผลิตแก๊สชีวมวล (2) ด้านการใช้งานเตาแก๊สชีว
มวล (3) ด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล และ (4) ด้านต้นทุนการผลิต
(2) การคัดเลือกเทคโนโลยี
จากข้อกาหนดแนวคิดในการออกแบบเตาแก๊สขีวมวลที่สรุปได้จากขั้นตอนที่ 1 นาข้อกาหนดมาคัดเลือกเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ โดยในการคัดเลือกเทคโนโลยีนั้นเลือกจากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวลและนามาวิเคราะห์
ว่าเทคโนโลยีใดที่สอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวลชีวมวลที่กาหนด
(3) การออกแบบเตาแก๊สชีวมวล
การออกแบบเตาแก๊สชีวมวล จะออกแบบตามหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวช้อง โดยหลังจากที่คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ในการ
ออกแบบเตาแก๊สชีมวลแล้ว จะดาเนินการออกแบบเตาแก๊สชีวมวล ตามหลักการและทฤษฏีของเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลที่ได้
คัดเลือกไว้
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จากวิธีดาเนินการออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลประสิทธิภาพสูง สามารถเขียนสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ
เตาแก๊สชีวมวลได้ดังแผนผังในรูปที่ 1
กาหนดปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลด้านต่างๆ 4 ด้าน
- ด้านระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
- ด้านการใช้งาน ระบบผลิตแก๊สเชือ้ เพลิง
- ด้านรูปทรงระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
- ด้านต้นทุนการผลิตระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง

แนวคิดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสาหรับระบบผลิตแก๊ส
ชีวมวล
และ
แบบของเตาแก๊สชีวมวล

หลักการทางวิศวกรรม
ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตก๊าซเชือ้ เพลิงจากชีวมวล
ผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชี วมวลที่อ อกแบบและพัฒ นาสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ และมี ความ
เหมาะสมกับการใช้งานในการหุงต้ม มีขั้นตอนในการดาเนินงาน 3 ขั้นตอนเป็นลาดับไปดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งการกาหนดแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบ ขั้นตอนที่สองการคัดเลือกเทคโนโลยี ขั้นตอนที่สามการออกแบบตามเทคโนโลยีและแนวคิดที่กาหนด
(1) การกาหนดแนวคิดในการออกแบบ
การกาหนดแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบนั้นจากการศึกษาและพิจารณาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี
สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้แก่ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกในการใช้งาน ความแข็งแรง
ความปลอดภัยในการใช้งานและราคาของผลิตภัณฑ์ จากการพิจารณาการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลต่อการทางานตามหน้าที่ของเตาแก๊สชีวมวล โดยปัจจัย หลักที่นามาพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ด้านการใช้งาน ด้านรูปทรง และ ด้านต้นทุนการผลิต
จากการพิจารณาการใช้งานเตาแก๊สชีวมวลในประเด็นหรือปัจจัยต่างๆข้างต้นทั้ง 4 ด้าน ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดในการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลในแต่ละด้านแสดงรายละอียดดังต่อไปนี้
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1. ด้านระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
เพื่อให้เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบสามารถใช้งานได้สะดวก ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจึงออกแบบโดยใช้แนวคิดดังนี้
- เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบและพัฒนาจะ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
- เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบและพัฒนา สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงชีวมวลที่หลากหลาย
2. ด้านการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล
เพื่อให้เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย มีระบบการทางานทีไ่ ม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก
เตาแก๊สชีวมวลจึงออกแบบโดยใช้แนวคิดดังนี้
- เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบและพัฒนา จะต้องมีระบบที่ไม่ซบั ซ้อนและสามารถใช้งานง่าย
- เตาแก๊สชีวมวลสามารถใช้งานได้สะดวก
- มีความปลอดภัยในการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล
-ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสามารถ เติมเชื้อเพลิงในระหว่างการดาเนินการได้แบบต่อเนื่อง
3. ด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล
เพื่อให้เตาแก๊สชีวมวลมีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านการหุงต้ม ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดในการออกแบบด้าน
รูปทรงไว้ดังนี้
- เตาแก๊สชีวมวลมีรูปทรงกะทัดรัด
- เตาแก๊สชีวมวลสามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
4. ด้านต้นทุนการผลิตเตาแก๊สชีวมวล
เพือ่ ให้เตาแก๊สชีวมวลมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ผู้ใช้งานสามารถซื้อหามาใช้งานด้วยราคาทีไ่ ม่สูงมากนัก ผู้วิจัยได้
กาหนดแนวคิดในด้านการสร้างและวัสดุที่ใช้ไว้ดังนี้
- เตาแก๊สชีวมวลจะต้องมีต้นทุนการสร้างไม่สูงมากนัก
- เตาแก๊สชีวมวลสร้างโดยใช้วสั ดุที่หาได้ในท้องถิ่น
ปัจจัยหลักที่พิจารณาในการออกแบบและแนวคิดหรือข้อกาหนดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวล สรุปได้ดังตตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ปัจจัยหลักและแนวคิดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวล
ปัจจัยด้านต่างๆที่พิจารณาในการออกแบบ
ข้อกาหนดเริ่มต้นในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวล
1.ด้านระบบผลิตแก๊สชีวมวล
2.ด้านการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล
3. ด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล
4.ด้านต้นทุนการผลิต
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1. ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
2. สามารถใช้กับชีวมวลได้หลากหลาย
1.มีการใช้งานง่าย การทางานไม่ซบั ซ้อน
2. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3.สามารถเติมชีวมวลได้
1.มีขนาดกะทัดรัด
2. มีน้าหนักไม่มากเกินไป
3. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
1. มีต้นทุนการสร้างไม่สูงมากนัก
2. สามารถผลิตได้โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
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(2) การคัดเลือกเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้เตาแก๊สชีวมวลที่สามารถทางานได้ตามแนวคิดในการออกแบบที่กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้นาแนวคิดในการ
ออกแบบด้านต่างๆทั้ง 4
ด้านมาพิจารณาร่วมกับหลักการทางวิศวกรรมของระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง ในขั้นตอนของการ
คัดเลือกเทคโนโลยีเริ่มจากการศึกษาหลักการทางวิศวกรรมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นเตา
แก๊สชีวมวลและรองรับแนวคิดในการออกแบบที่กาหนดไว้ข้างต้น
การศึกษาเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีสาหรับเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนั้นใช้วิธีการศึกษาและเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากเอกสารทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง โดยเริ่มจากการกาหนดหลักการที่สาคัญสองประการของ
เตาแก๊สชีวมวลที่ต้องการพัฒนาคือ (1) เตาแก๊สชีวมวลใช้ระบบการไหลของอากาศโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากภายนอก (2) เตาแก๊สชีวมวลสามารถเติมเชื้อเพลิงได้แบบต่อเนื่อง และมีการใช้งานง่าย จากแนวคิดในการออกแบบที่
ต้องการเตาแก๊สชีวมวลที่มีการใช้งานง่าย และไม่ต้องการใช้พลังงานจากภายนอก ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกใช้เตาชนิดเบดคงที่
ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบ เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเตาแบบเบดคงที่แบบต่างๆที่มีการเปรียบเทียบด้านการเติม
เชื้อเพลิงและระบบการจ่ายอากาศดังแสดงรายละเอียดสรุปได้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวลจากเตาแบบเบดคงที่
เทคโนโลยีการผลิต
การเติมเชื้อเพลิง ระบบการจ่ายอากาศ เทคโนโลยีที่เลือก
แก๊สเชื้อเพลิง
การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศ

เติมเชื้อเพลิงได้

ไหลลง

แบบต่อเนื่อง

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศ

เติมเชื้อเพลิงได้

ไหลขึ้น

คราวละหนึ่งครั้ง

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบอากาศ

เติมเชื้อเพลิงได้

ไหลตามขวาง

แบบต่อเนื่อง

ต้องการพัดลม

×

ไม่ต้องการพัดลม

×

ไม่ต้องการพัดลม



จากการวิเคราะห์เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ร่วมกับการพิจารณาแนวคิดในการออกแบบ
เตาแก๊สชีวมวลที่ไม่ต้องการใช้พลังงานจากภายนอก และสามารถเติมเชื้อเพลิงได้ จะได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการ
ออกแบบเตาแก๊สชีวมวลคือ เทคโนโลยีผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง
(3) การออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง
หลังจากได้คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสาหรับการศึกษานี้แล้ว จึงทาการออกแบบระบบผลิตแก๊ส
เชื้อเพลิงที่ใช้เทคโนโลยีแบบอากาศไหลตามขวางที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาระบบ
ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานในการประกอบอาหาร ดังนั้นระบบที่ออกแบบจึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ
4 ส่วนคือ (1) ส่วนผลิตแก๊สชีวมวล (2) ส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล (3) ระบบการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ และ (4) ระบบการ
ระบายแก๊สร้อนหลังการเผาไหม้
1). การออกแบบส่วนผลิตแก๊สชีวมวล
ส่วนผลิตแก๊สชีวมวลเป็นส่วนที่เชื้อเพลิงได้รับความร้อนและทาปฏิกิริยากับอากาศในการเกิ ดปฏิกิริยา และผลิตแก๊ส
ชีวมวล
ส่ว นผลิตแก๊ส ชีว มวลประกอบด้ วยองค์ ประกอบหลั กที่ สาคัญ 5 ส่ว น ได้แ ก่ (1) ห้ องผลิต แก๊ส ชีว มวล
(reaction chamber) (2) ห้องอากาศปฐมภูมิ ( primary air inlet ) (3) ห้องแก๊ส ชีวมวลไหลออกไปยังห้องเผาไหม้
( gaseous chamber ) (4) ห้องเถ้า (ash chamber )และ (5) ห้องเติมเชื้อเพลิง ( hopper ) แต่ละส่วนแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ห้องผลิตแก๊สชีวมวลเป็นส่วนที่มีความสาคัญทีส่ ุดในระบบผลิตแก๊สชีวมวลพราะปฏิกิริยาการเกิดแก๊สชีวมวลจะเกิดขึ้น
ภายในส่วนนี้ โดยห้องผลิตแก๊สชีวมวลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นขึ้นเป็นรูปทรงกระบอก โครงสร้างของห้องผลิตแก๊สชีวมวล แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสร้างภายในห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
เนื่องจากห้องผลิตแก๊สชีวมวลเป็นส่วนที่เชื้อเพลิงเกิดปฏิกิรยิ าเคมีความร้อน จึงมีอุณหภูมสิ ูง ดังนั้นในส่วนนี้จึงใช้ปูนทนไฟ
เป็นวัสดุทนความร้อน การบุปูนทนไฟแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงที่บุปูนทนไฟ
ห้องอากาศปฐมภูมิเป็นห้องที่อากาศจากภายนอกเข้าไปทาปฏิกิ ริยากับชีวมวลที่บรรจุอยู่ภายในห้องผลิตแก๊ส ชีวมวล
ดังนั้นจึงเจาะห้องผลิตแก๊สชีวมวลที่ตาแหน่งเหนือตะแกรง เป็นช่องมีขนาด กว้าง 11 เซนติเมตร และยาว 17 เซนติเมตร
ช่องอากาศปฐมภูมิแสดงดังรูปที่ 4
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ช่องทางเข้าอากาศปฐมภูมิ
รูปที่ 4 ช่องทางเข้าของอากาศปฐมภูมิ
ช่องอากาศปฐมภูมิเชื่อมต่อกับห้องอากาศปฐมภูมิที่ออกแบบเป็นรูปตัวแอลเพื่อทาให้อากาศไหลเข้ามาปะทะกับฝา
ด้านบนของกล่องเพื่อเพิ่มความเร็วและสะท้อนกลับลงมาและไหลเข้าไปในห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง ห้องอากาศปฐมภูมิเป็นห้อง
รับอากาศจากภายนอกที่จะไหลเข้าไปในห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงทางตาแหน่งที่เจาะด้านข้าง ดังแสดงในรูปที่ 5 เนื่องจากหลักการ
และแนวคิดในการออกแบบที่ไม่ใช้พัดลม จึงมีการออกแบบให้อากาศไหลแบบตามธรรมชาติ ในส่วนของห้องอากาศปฐมภูมิ จึง
ออกแบบให้อากาศจากภายนอกไหลขึ้นไปตรงๆและปะทะกับผนังด้านหนึ่งของห้องอากาศปฐมภูมิทาให้อากาศมีความเร็วมากขึ้น
และไหลกลับมาเข้าช่องอากาศที่ต่อกับเตาผลิตแก๊สชีวมวล โดยปริมาณอากาศปฐมภูมิสามารถปรับได้จากช่องประตูที่อยู่ทางด้าน
ล่าง ห้องอากาศปฐมภูมิทาจากแผ่นเหล็กทาเป็นกล่องมีขนาด กว้าง 88 เซนติเมตร ยาว 89.5 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร
โดยกล่องอากาศปฐมภูมินี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่รับอากาศจากภายนอกเข้ามาการออกแบบเพื่อเพิ่มความเร็วให้
อากาศที่จ่ายเข้ามาเดินทางเข้าไปยัง ส่วนที่ 2 คือช่องอากาศปฐมภูมิ จึงตัดกล่องช่วงล่างออกให้กล่องมีลักษณะเป็นรูปตัวเอล
โดยขนาดในส่วนต่างๆ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ห้องอากาศปฐมภูมิ
ห้องเติมเชื้อเพลิงเป็นส่วนที่ต่อกับส่วนผลิตแก๊สชีวมวล เป็นห้องสาหรับบรรจุและเติมเชื้อเพลิง เนื่องจากหลักการและแนวคิด
ในการออกแบบนี้คือเป็นเตาที่ใช้ในกิจการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งสามารถใช้งานติดต่อกันได้โดยสามารถเติมเชื้อเพลิง
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ได้ต่อเนื่อง ห้องเติมเชื้อเพลิงมีการออกแบบให้เป็นรูปกรวยเพื่อให้เชื้อเพลิงไหลลงได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ลักษณะเป็นท่อรูปกรวยมีเส้นผ่านศุนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 72 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 6

ห้องเติมเชื้อเพลิงมี

รูปที่ 6 ห้องเติมเชื้อเพลิง
ห้องรับเถ้าเป็นห้องที่อยู่ใต้ตะแกรงของห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง เป็นห้องที่เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะไหลลงมาในห้อง
นี้ จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าห้องรับเถ้าเป็นช่องที่อยู่ทางด้านหน้าของเตาเป็นช่องที่ มีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
และติดประตูเปิด-ปิดได้
ภาพรวมด้านนอกของส่วนผลิตแก๊สชีวมวลแสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ภาพรวมของส่วนผลิตแก๊สชีวมวล
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2). การออกแบบส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล
ส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวลเป็นส่วนที่จะนาแก๊สชีวมวลทีผ่ ลิตได้จากเตาผลิตแก๊สชีวมวลไปเผาไหม้เพื่อให้เกิดความร้อน
ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนทีส่ าคัญ 2 ส่วนที่ต่อกัน คือ (1) ห้องแก๊สชีวมวล และ ( 2 ) ห้องเผาไหม้แก๊สชีวมวล
ห้องแก๊สชีวมวล เป็นห้องที่แก๊สชีวมวลไหลออกมาจากส่วนผลิตแก๊สชีวมวลและไหลต่อไปยังส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล
แก๊สชีวมวลที่ผลิตจากห้องผลิตแก๊สชีวมวลจะไหลผ่านทางช่องว่างระหว่างเหล็กเส้นออกไปยังห้องเผาไหม้ โดยไหลผ่านทางห้อง
แก๊สชีวมวลที่ออกแบบเป็นรูปทรงตัวแอลกลับด้าน แก๊สชีวมวลจะไหลผ่านออกไปยังห้องเผาไหม้แสดงดังรูปที่ 8

ห้องแก๊สชีวมวล
ไหลออกไปยังห้องเผาไหม้
รูปที่ 8 ห้องแก๊สชีวมวลไหลออกไปยังห้องเผาไหม้
ห้องเผาไหม้แก๊สชีวมวล เป็นห้องที่แก๊สชีวมวลถูกเผาไหม้ โดยใช้อากาศทุติยภูมิ ส่วนนี้ได้ออกแบบมีลักษณะเป็นท่อสองชั้น
ซึ่งเจาะช่องอากาศโดยรอบเพื่อเป็นช่องให้อากาศจากภายนอกเข้ามาใช้ในการเผาไหม้ โดยปริมาณอากาศสามารถปรับได้โดยหมุน
ปรับช่องอากาศตามต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 ห้องเผาไหม้แก๊สชีวมวล
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3). การออกแบบระบบการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์
ที่วางภาชนะและระบบส่งผ่านความร้อนไปยังการประยุกต์ใช้งานเป็นส่วนที่ต่อกับส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวลจะเป็นส่วนที่จะ
นาความร้อนจากการเผาไหม้แก๊สชีวมวลไปประยุกต์ใช้งาน เตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบในการศึกษานี้ได้ออกแบบให้ภาชนะวางอยู่
บนส่วนเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง และเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนจึงออกแบบโดยให้ส่วนนี้เป็นที่วางภาชนะและทาด้วยปูนทนไฟ
การใช้งานวางภาชนะอยู่ภายใน และเนื่องจากยังคงมีความร้อนเหลืออยู่จากการนาไปใช้งานภาชนะใบที่หนึ่ง ดังนั้นจึงนาความ
ร้อนส่วนที่เหลือส่งผ่านมายังภาชนะใบที่สองที่ต่อกับภาชนะใบที่หนึ่ง ที่วางภาชนะและระบบส่งผ่านความร้อน แสดงดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ที่วางภาชนะและระบบส่งผ่านความร้อนไปยังการประยุกต์ใช้งาน
4). การออกแบบระบบการระบายแก๊สไอเสียหลังการเผาไหม้
เพื่อระบายแก๊สไอเสียจากการเผาไหม้ จึงมีการออกแบบให้มที ่อเพื่อระบายแก๊สร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ออกแบบเป็นท่อต่อตรง
จากภาชนะใบที่สอง ท่อระบายแก๊สไอเสียแสดงดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ท่อระบายแก๊สไอเสีย
ส่วนต่างๆของระบบผลิตแก๊สชีวมวลดังที่กล่าวข้างต้น เมื่อนามาประกอบกันจะได้ระบบผลิตแก๊สชีวมวล การประกอบ
ระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 12
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รูปที่ 12 การประกอบระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ภาพรวมของระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงเมื่อประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันแล้ว ภาพสามมิติของระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
แสดงดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 ภาพสามมิติของระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
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สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวล มีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การกาหนดแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ
การคัดเลือกเทคโนโลยี และการออกแบบตามเทคโนโลยีและแนวคิดที่กาหนด สรุปผลการดาเนินงานและศึกษาวิจยั ดังนี้
1.การกาหนดแนวคิดในการออกแบบมีการดาเนินงานโดยเริม่ จากการกาหนดปัจจัยหลักที่นามาพิจารณาในการออกแบบ
เตาแก๊สชีวมวลเพื่อให้ทางานได้ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณาในการกาหนดแนวคิดในการออกแบบมี 4 ด้าน
คือ (1) ปัจจัยด้านระบบผลิตแก๊สชีวมวล (2) ปัจจัยด้านการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล (3) ปัจจัยด้านรูปทรงเตาแก๊สชีวมวล และ (4)
ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต
2. จากปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน นามากาหนดแนวคิดในการออกแบบเตาแก๊สชีวมวลที่สอดคล้ อง และจากแนวคิดในการ
ออกแบบมาพิจารณาร่วมกับหลักการทางวิศวกรรมของระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิง โดยเริ่มจากการกาหนดหลักการที่สาคัญสอง
ประการของเตาแก๊สชีวมวลที่ต้องการพัฒนาคือ (1) เตาแก๊สชีวมวลใช้ระบบการไหลของอากาศโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก (2) เตาแก๊สชีวมวลสามารถเติมเชื้อเพลิงได้แบบต่อเนื่อง และมีการใช้งานง่าย จากการเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเตาแบบเบดคงที่แบบต่า งๆที่มีการเปรียบเทียบด้านการใช้พลังงานจากภายนอกและการเติม
เชื้อเพลิง สรุปเทคโนโลยีที่เลือในการออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีวมวลคือเทคโนโลยีผลิตแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง
3. เนื่องจากในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาระบบผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานในการประกอบอาหาร ระบบผลิต
แก๊สชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานในการประกอบอาหาร ระบบที่ออกแบบประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ส่วนคือ (1) ส่วน
ผลิตแก๊สชีวมวล (2) ส่วนเผาไหม้แก๊สชีวมวล (3) ระบบการนาความร้อนไปใช้ประโยชน์ และ (4) ระบบการระบายแก๊สร้อนหลัง
การเผาไหม้
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ระบบการคัดแยกสีและระบุตาแหน่งของวัตถุโดยใช้กล้องสาหรับการควบคุมแขนหุ่นยนต์
ธารทิพย์ สิทธิรักษ์1* ภลินี สังคง2 กฤษฎา พัชรสิทธิ์3 และเกียรติศักดิ์ เส้งช่วย4

บทคัดย่อ
แขนหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในสายงานการผลิตอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น สามารถเข้ามาทางานทดแทนมนุษย์และ
ทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่เนื่องจากแขนหุ่นยนต์มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้เท่านั้น ไม่สามารถ
มองเห็นหรือคัดแยกวัตถุที่แตกต่างกันได้ จึงมีการพัฒนาระบบเพื่อให้แขนหุ่นยนต์มีความสามารถที่มากกว่าการเคลื่อนย้าย
วัตถุ เป็นระบบที่ทาให้แขนหุ่นยนต์สามารถคัดแยกสีวัตถุและระบุตาแหน่งของวัตถุ ได้โดยประยุกต์ใช้งานกล้อง ทาให้ใน
ปัจจุบันระบบการควบคุมแขนหุ่นยนต์มีความสามารถในการคัดแยกและเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย งานวิจัยนีจ้ ึงได้นาเสนอระบบการทางานร่วมกันของแขนหุ่นยนต์และกล้อง
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการคัด แยกสีข องวัต ถุได้ และน าเสนอวิ ธีก ารระบุ ตาแหน่ งของวั ตถุ โดยประยุก ต์ใ ช้ พื้นฐาน
ตรีโกณมิติในการคานวณเพื่อหาตาแหน่งร่วมกันของทั้งแขนหุ่นยนต์และกล้องโดยอาศัยจุดอ้างอิง 3 จุด สาหรับการคัดแยก
สี การคานวณตาแหน่งของวัตถุ และการควบคุมแขนหุ่นยนต์โดยใช้กล้องร่วมกับตัวประมวลผลไมโครคอนโทรเลอร์ การ
ทดลองได้ทาการศึกษาการการปรับเทียบสีและคัดแยกสีของวัตถุด้วยกล้อง และศึกษาการระบุตาแหน่งและการเคลื่อนที่
ของแขนหุ่นยนต์ไปยังตาแหน่งของวัตถุที่ต้องการ จากการศึกษาพบว่า ระบบสามารถคัดแยกสีของวัตถุด้วยกล้องได้ความ
ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองกับวัตถุ 50 ครั้ง และการระบุตาแหน่งของวัตถุด้วยกล้องเพื่อควบคุมให้แขน
หุ่นยนต์เข้าไปหยิบวัตถุและคัดแยกสี ซึ่งระบบสามารถคัดแยกสีและระบุตาแหน่งของวัตถุได้ถูกต้องจานวน 48 ครั้งจากการ
ทดลองจานวน 50 ครั้ง หรือมีความถูกต้อง 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นระบบการทางานร่วมกันระหว่างกล้องและแขนหุ่นยนต์
สาหรับการระบุตาแหน่งและคัดแยกสีของวัตถุ เพื่อเพิ่มความสามารถของแขนหุ่นยนต์ในการคัดแยกสีของวัตถุ วิธีการที่ใช้
ในการคานวณตาแหน่งอาศัยหลักการพื้นฐานของตรีโกณมิติที่มีวิธี การคานวณอย่างง่าย และสามารถคานวณตาแหน่งของ
วัตถุเพื่อเข้าไปหยิบจับและคัดแยกได้อย่างอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ได้

คาสาคัญ : แขนหุ่นยนต์ 4 องศาอิสระ กล้อง ตัวประมวลผลไมโครคอนโทรเลอร์ ตรีโกณมิติ
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A system for color sorting and positioning of objects by camera
for control a robot arm

Thantip Sittiruk1*, Phalinee Sangkong2, Kritsada Phatcharasit3 and Kiattisak Sengchuai4

Abstract
Robot arms are increasingly playing a role in the automation of production that can replace
human labor and work continuously all the time. But due to the robot arm is capable of only moving
objects and cannot see or differentiate objects can be sorted. Therefore, the system was developed to
allow the robotic arm to be capable of more than moving objects and have abilities to sort objects and
determine the location of the object by the camera application. As a result, today's robotic arm control
system is capable of automatically sorting and can be applied in a variety of industries. This research
proposes a robot arm and camera interaction system to increase the ability of object color sorting and
object positioning. The object color sorting uses a method of learning and recognizing the color of objects
using a camera. The determination of the object position is calculated using a basic of trigonometry to
calculate the position of objects by three reference points. The proposed system controlled and
calculated the position of objects by microcontroller. For the experiments, a calibration of color object
and the color sorting of object using a camera were studied. The positioning and movement of the robot
arm to the desired position of the object were studied. The experimental results, the system of
determining the percentage accuracy of the color sorting objects with the camera, the experimental test
with 50 times can able to sort color with an accuracy of 100 percentages. And, the positioning by camera
control allows the robot arm to pick up objects and sort colors 50 times, able to sort objects correctly
4 8 times or the accuracy of the system for color sorting and positioning of objects of 96 percentages.
Therefore, the system of the camera on the end effector of the robotic arm to enhance ability to sort
the colors of objects and object positioning.
The method used to calculate the object position is based on the basic trigonometry that has a simple
calculation method. This method can calculate the position of objects to be picked up and can be
sorted automatically in real time.
Keywords : 4-DOF robot arm, camera, microcontroller and trigonometry
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บทนา
แขนหุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างและรูปร่างที่เลียนแบบการทางานของแขนมนุษย์ เพื่อใช้
ทดแทนการใช้แรงในการทางานของมนุษย์ สาหรับงานที่มีขั้นตอนการทางานแบบซ้าๆ และนิยมประยุกต์ใช้ในสายงาน
ต่างๆ เช่น งานด้านอุตสาหกรรมที่มีการขนย้ายสิ่งของที่มีน้าหนัก เป็นต้น [1-3] นอกจากนี้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามามี
บทบาทในด้านการเพิ่มความสามารถหรือประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่นาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เสี่ยงอันตราย และ
งานต้องการความแม่นยา เช่น งานเกี่ยวข้องกับสารเคมี งานจัดเรียงสินค้า งานประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีมาตรฐานการ
ผลิตเดียวกัน เมื่อระบบการมองเห็นของแขนหุ่นยนต์อาศัยการประยุกต์ใช้งานกล้องเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการคัด
แยกวัตถุหรือความสามารถในการมองเห็น นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างอัตโนมัติ โดยทั่วไประบบมักนิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพหรือการนาทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร
การประยุกต์ใช้งานกล้องเพื่อควบคุมให้แขนหุ่นยนต์มีความสามารถในการคัดแยกสีหรือวัตถุต่างๆ ได้ เช่น การ
ประยุกต์ใช้กล้องและติดตั้งที่แขนส่วนปลาย [1] ที่อาศัยหลักการประมวลผลภาพและการคานวณหามุมของตาแหน่งเพื่อ
เข้าถึงวัตถุได้ หรือการควบคุมการทางานร่วมกันของตามนุษย์กับแขนหุ่นยนต์ [2, 3] ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้สามารถ
คัดแยกสีของวัตถุได้ โดยทั่วไปเครื่องจักรหรือแขนหุ่นยนต์สามารถเรียนรู้เพื่อตรวจสอบวัตถุได้จากรูปภาพที่จาเป็นต้องมี
การสอนหรือ train ข้อมูลก่อน [4-6] ด้วยหลักการ deep learning เพื่อให้สามารถหยิบและเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนาเสนอระบบการคัดแยกและระบุตาแหน่งของวัตถุโดยใช้กล้อง เพื่อควบคุมการทางาน
ของแขนหุ่นยนต์ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ และนาเสนอวิธีการเข้าไปหยิบวัตถุร่วมกันได้อย่างถูกต้องโดยประยุกต์ใช้
หลักการคานวณพื้นฐานทางตรีโกณมิติ เพื่อให้ระบบสามารถเข้าถึงวัตถุและคักแยกสีของวัตถุแบบเรียลไทม์ได้

วิธีดาเนินการ
ระบบการทางานเพื่อเข้าถึงตาแหน่งของวัตถุ ร่วมกันของกล้องและแขนหุ่นยนต์ที่ควบคุมการทางานด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอร์สาหรับการระบุตาแหน่งและการคัดแยกสีของวัตถุ ในการดาเนินการแบ่ง การทางานออกเป็น 3 ส่วน
หลัก คือ การเข้าถึงวัตถุของแขนหุ่นยนต์ การปรับเทียบสีของวัตถุด้วยกล้อง และการระบุ พิกัด การเคลื่อนที่ ของแขน
หุ่นยนต์ร่วมกับกล้อง
1. ภาพรวมของระบบการมองเห็นของแขนหุ่นยนต์
เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการมองเห็นของแขนหุ่นยนต์ด้วยกล้องสาหรับคัดแยกสีของวัตถุ ประกอบด้วยกล้อง
Pixy2 แขนหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่แบบ 4 องศาอิสระ (รวมส่วนปลายของแขนหุ่นยนต์ ) และบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
Arduino รุ่น Mega 2560 ทาหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์และการคัดแยกสีของวัตถุด้วยกล้อง
เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ แบบ I2C และมีการติดตั้งกล้องเพิ่มที่ส่วนปลายของแขนหุ่นยนต์ทาง
ด้านขวา เพื่อให้ระบบสามารถเข้ าถึงตาแหน่งได้ในเวลาเดียวกัน มีการรับและส่งข้อมูลระหว่างแขนหุ่นยนต์ กับบอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบอนุกรมที่กาหนดขา 18 และขา 19 บนบอร์ดสาหรับการรับและส่งข้อมูล และต่อกราวด์ร่วมกัน
เมื่อการคานวณพิกัดตาแหน่งร่วมกันด้วยหลักการทางตรีโกณิมิติ และระบบสามารถคัดแยกสีของวัตถุออกได้เป็นสีน้าเงิน สี
แดง และสีเขียวตามลาดับด้วยโปรแกรม Arduino IDE ทีแ่ สดงรายละเอียดบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 1
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I2C
Computer

USB

Camera
(Pixy2)
Object

Microcontroller
Serial

Robot arm
(Dobot Magician)

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของระบบการมองเห็นของแขนหุ่นยนต์
2. การหาขอบเขตการเคลื่อนที่และการปรับเทียบสีของวัตถุด้วยกล้อง
การหาขอบเขตการเคลื่อนที่ร่วมกัน ของแขนหุ่นยนต์และกล้อง กาหนดให้ขอบเขตของวัตถุอยู่ในบริเวณขนาด
กว้าง 250 มิลลิเมตรและยาว 340 มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 2 กาหนดพิกัดตาแหน่งอ้างอิงของแขนหุ่นยนต์ คือ x เท่ากับ
259 มิลลิเมตร y เท่ากับ 0 มิลลิเมตร และ z เท่ากับ -8 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นพิกัดเริ่มต้นการทางานที่ถูกต้องของทั้งแขน
หุ่นยนต์และกล้องก่อนการทางานของระบบ แขนหุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลองเป็นแขนหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีความยาวลิงค์ของ
แขนส่วนหลัง 135 มิลลิเมตร และความยาวแขนส่วนหน้ายาว 147 มิลลิเมตร สาหรับพิกัดตาแหน่งของวัตถุภายในขอบเขต
การเคลื่อนที่มีการระบุค่า 2 แบบ คือ ค่าพิกัดของวัตถุที่แขนหุ่นยนต์อ่านได้ (พิกัดแสดงด้วยค่าสีดา) และค่าพิกัดของวัตถุที่
กล้องอ่านได้ (พิกัดแสดงด้วยค่าสีม่วง)
340 mm
(56, 44)
(295, 130)

250 mm

(223, -167)
(190, -166)
(57, 175)
(173, 130)

X

(295, 175)
(173, -100)

(159, -170)

Y
Robot arm with camera

รูปที่ 2 ขอบเขตการเคลื่อนที่ของระบบการคัดแยกและระบุตาแหน่ง
การคัดแยกสีของวัตถุในพื้นที่การทางานของแขนหุ่นยนต์กาหนดให้สามารถคัดแยกได้ 3 สี คือ สีเขียว สีแดง และ
สี น้ าเงิ น ตามล าดั บ ในการคั ด แยกสี อ าศั ย ความสามารถของกล้ อ ง Pixy2 ที่ ส ามารถคั ด แยกสี ไ ด้ ผ่ า นการปรั บ เที ย บ
(calibrate) ที่แสดงการกาหนดวัตถุแต่ล ะสีดังแสดงในรูปที่ 3 และจดจาสีด้วยโปรแกรม pixy mom และอ่านค่าพิกัดที่
กล้องมองเห็นวัตถุด้วยฟังก์ชัน และแสดงค่าทาง terminal ของบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์สาหรับนาใช้งานในขั้นตอนการ
คานวณหาพิกัดตาแหน่งเพื่อเข้าถึงร่วมกับแขนหุ่นยนต์
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการปรับเทียบและจดจาสีของกล้อง
3. การแปลงพิกัดของแขนหุ่นยนต์และกล้องเพื่อเข้าถึงวัตถุร่วมกัน
บทความนาเสนอวิธีการเข้าถึงตาแหน่งร่วมกันของแขนหุ่นยนต์กับกล้องด้วยการแปลงตามหลักการตรีโกณมิติที่
ประกอบด้วยวิธีการคานวณเพื่อหาค่าตาแหน่งเพื่อควบคุมให้แขนหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้และคานวณหาค่า มุม
สาหรับปรับมุมของทั้งกล้องและแขนหุ่นยต์ เพื่อให้ระบบมีความสามารถทั้งการระบุตาแหน่งและการคัดแยกสีของวัตถุได้
อย่างอัตโนมัติและเรียลไทม์ ในรูป ที่ 4 กาหนดวัตถุแต่ละสีวางที่มุม 3 มุมภายในขอบเขตการทางานเป็นการกาหนด
ตาแหน่งอ้างอิง 3 ตาแหน่งเพื่อใช้ในการคานวณตาแหน่งเพื่อควบคุมให้แขนหุ่นยนต์เข้าไปจับวัตถุได้อย่างอัตโนมัติ เมื่อ
ระบบที่ 1 เป็นค่าตาแหน่งของวัตถุทั้ง 3 สีที่กล้องอ่านค่าได้และระบบที่ 2 เป็นค่าตาแหน่งของวัตถุทั้ง 3 สีที่แขนหุ่นยนต์
อ่านค่าได้ตามลาดับ และค่าตาแหน่งวัตถุอ้างอิงทั้ง 3 สีที่กล้องและแขนหุ่นยนต์อ่านค่าได้แสดงในตารางที่ 1
system1: camera

system2: robot arm

C

C

Y

Y
A

q

r1
X

B

A

q

r2

B

X

รูปที่ 4 การอ่านค่าตาแหน่งอ้างอิงของวัตถุจากแขนหุ่นยนต์และกล้อง
ตารางที่ 1 พิกัดอ้างอิงของกล้องและแขนหุ่นยนต์และพิกัดการเคลื่อนที่ของระบบสาหรับคัดแยกสี (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)
วัตถุ
พิกัดของกล้องมองเห็นวัตถุ พิกัดที่แขนมองเห็นวัตถุ พิกัดการวางวัตถุสาหรับการคัดแยก
สีเขียว
(57, 175)
(173, 130)
(223, -167)
สีแดง
(295, 175)
(173, -100)
(190, -166)
สีนาเงิน
(56, 44)
(295, 130)
(159, -170)
จากตารางที่ ประกอบด้วยค่าตาแหน่งของวัตถุทั้ง 3 สีที่กล้องและแขนหุ่นยนต์อ่านค่าได้ และระบุพิกัดการคัด
แยกวัตถุแต่ละสีออกจากกันที่แสดงรายละเอียดในคอลัมภ์ที่ 4 จากค่าพิกัด x และ y ที่แขนหุ่นยนต์และกล้องมองเห็นวัตถุ
แต่ละสีที่ตาแหน่งเดียวกันให้ค่าทีแ่ ตกต่างกัน จาเป็นจะต้องมีการปรับสเกลค่าเพื่อแปลงพิกัดที่อ่านได้จากกล้องให้เป็นพิกัด
เดียวกับพิกัดของแขนหุ่นยนต์ ส่งผลให้ระบบการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงวัตถุได้อย่างถูกต้อง และค่าพิกัด
z ของทั้งแขนหุ่นยนต์และกล้องเข้าถึงวัตถุมีค่าเดียวกันเท่ากับ -42 มิลลิเมตร
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การทราบพิกัดอ้างอิงของวัตถุทาให้สามารถแปลงพิกัดการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์ด้วยพื้นฐานทางตรีโกณมิติที่
ใช้วิธีการสเกลค่าและการวัดระยะห่างระหว่างตาแหน่งอ้างอิงสาหรับปรับค่าให้ได้จุดเริ่มต้นเดียวกันของทั้งกล้องและแขน
หุ่นยนต์ และมีการปรับองศาเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่ถูกต้อง ทาให้แขนหุ่นยนต์สามารถเข้าไปหยิบวัตถุในพื้นที่การทางานและ
คัดแยกสีด้วยกล้องได้อย่างถูกต้อง
สมการที่ใช้ในการปรับสเกลของทั้งแกน x และแกน y ของกล้องและแขนหุ่นยนต์จากการทราบระยะห่างอ้างอิง
แสดงตามสมการที่ (1) และสมการที่ (2) และสมการสาหรับคานวณหาระยะห่างระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นในแนวแกน x ของ
กล้องและแขนหุ่นยนต์แสดงตามสมการที่ (3)
scalex 

scaley 

(b2 x  a2 x ) 2  (b2 y  a2 y ) 2

(1)

(b1x  a1x ) 2  (b1 y  a1 y ) 2
(c2 x  a2 x ) 2  (c2 y  a2 y ) 2

(2)

(c1x  a1x ) 2  (c1 y  a1 y ) 2

r1  (b1x  a1x )2  (b1 y  a1 y )2

และ

r2  (b2 x  a2 x )2  (b2 y  a2 y )2

(3)

เมื่อ (a1x , a1y ) , (b1x , b1 y ) และ (c1x , c1 y ) คือ ค่าพิกัดของวัตถุสีเขียว วัตถุสีแดง และวัตถุสีน้าเงินที่กล้องอ่าน
ค่าได้ตามลาดับ และ (a2 x , a2 y ) , (b2 x , b2 y ) และ (c2 x , c2 y ) คือ ค่าพิกัดของวัตถุสีเขียว วัตถุสีแดง และวัตถุสีน้าเงินที่
แขนหุ่นยนต์อ่านค่าได้ตามลาดับ
สมการเริ่มต้นของระบบที่ใช้ในการเข้าถึงวัตถุร่วมกันของกล้องและแขนหุ่นยนต์ โดยปรับพิกัด ให้อยู่ที่จุดเริ่มต้น
เดียวกันดังแสดงตามสมการที่ (4) และใช้ตาแหน่งของวัตถุสีเขียวเป็นจุดเริ่มต้นของสาหรับการคานวณตาแหน่ง
xcamera  xcamera 0  a1x

ycamera  ycamera 0  a1 y

และ

(4)

เมื่อ ( xcamera, ycamera ) คือ ค่าตาแหน่ง x และ y ของกล้องที่ใช้เป็นตาแหน่งเริ่มต้นคานวณพิกัดเพื่อไปหยิบ
วัตถุในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และ ( xcamera0 , ycamera0 ) คือ ค่าพิกัดตาแหน่ง x และ y ของกล้องที่อ่านค่ามาได้ เพื่อให้
สมการที่ใช้ในการคานวณตาแหน่งของวัตถุมีความถูกต้อง ต้องมีการปรับมุมการเข้าถึงวัตถุของกล้องตามสมการที่ (5) และ
ทาการอัทเดพเพื่อคานวณค่าตาแหน่ง x และ y ใหม่ตามสมการที่ (6) ถึงสมการที่ (8)
 b1x  a1x 

 r1


q camera  cos1 

(5)

xcamera  xcamera cos qcamera   ycamera sin  qcamera 

(6)
(7)

ycamera   xcamera sin( q camera )  ycamera cos(q camera )
xrobot  ( scalex )  ( xcamera )

และ

yrobot  (scaley )  ( ycamera )

(8)

สมการการหามุมของแขนหุ่นยนต์เพื่อปรับให้แขนหุ่นยนต์สามารถเข้าถึงวัตถุสามารถคานวณได้ตามสมการที่ (9)
และอัทเดพเพื่อคานวณค่าตาแหน่ง x และ y ใหม่หลังจากการปรับมุมการเข้าถึงวัตถุของทั้งกล้องและแขนหุ่นยนต์ตาม
สมการที่ (10) ถึงสมการที่ (12) โดยใช้หลักการตรีโกณมิติ
 b2 x  a2 x
r2


q robot  cos 1 
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(9)

xrobot  xrobot cos(q robot )  yrobot sin(q robot )

yrobot   xrobot sin(q robot )  yrobot cos(q robot )

xobject  xrobot  a2 x

และ

yobject  yrobot  a2 y

(10)
(11)
(12)

การตรวจสอบค่าความถูกต้องของระบบที่ใช้หลักการพื้นฐานตรีโกณมิติในการคานวณพิกัดตาแหน่งร่วมกัน ของ
กล้องและแขนหุ่นยนต์เพื่อเข้าไปหยิบวัตถุและคัดแยกได้อย่างถูกต้อง บทความพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการ
เข้าถึงโดยวัตถุของแขนหุ่นยนต์ด้วยกล้องจากความสามารถในการหยิบวัตถุและคัดแยกสีได้อย่างถูกต้อง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ระบบการคัดแยกสีและการเคลื่อนย้ายวัตถุพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการทดลอง 2 ส่วน คือ การ
ทดสอบความสามารถของกล้องในการคัดแยกสี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแขนหุ่นยนต์ และการทดลองระบบทั้งหมดที่มีการติดตั้ง
กล้องและแขนหุ่นยนต์เข้าด้วยกันเพื่อทดสอบความสามารถของวิธีการหาตาแหน่งในการเข้าถึงวัตถุร่วมกันที่นาเสนอ
1. การทดสอบความสามารถของกล้องสาหรับการแยกสีของวัตถุ
กาหนดการทดลองโดยมีการวางวัตถุทุกสีจานวน 11 ชิ้นแบบกระจายทั่วขอบเขตพื้นที่การทางานที่กาหนดแสดง
ตามรูปที่ 5 จากการปรับเทียบสีของวัตถุด้วยกล้องที่อธิบายในขั้นตอนการดาเนินงาน กาหนดให้วัตถุสีเขียว (s=1) วัตถุสี
แดง (s=2) และวัตถุสีน้าเงิน (s=3) ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรม pixy mom และกาหนดให้แขนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขึ้นให้
สูงที่สุดเพื่อให้สามารถมองเห็นพื้นที่การทางานทั้งหมด จากการทดลองวางวัตถุทั้งหมดจานวน 50 รอบ กล้องสามารถคัด
แยกสีของวัตถุได้ถกู ต้องทั้งหมด ดังนั้น สามารถสรุปความถูกต้องในการคัดแยกสีวัตถุเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์

รูปที่ 5 การทดสอบความสามารถของกล้องสาหรับการแยกสีของวัตถุ
2. การทดสอบระบบการเข้าถึงวัตถุร่วมกันเพื่อหยิบและคัดแยกสีของวัตถุ
การทดสอบระบบที่ประยุกต์การใช้กล้องในการควบคุมการเคลื่อนที่ ของแขนหุ่นยนต์ ในการทดลองสามารถวาง
วัตถุทุกสีที่ตาแหน่งต่างๆ แบบแรนดอมและต้องวางวัตถุภายในขอบเขตพื้นที่การทางานดังรูปที่ 6 การทดสอบวิธีการระบุ
ตาแหน่งโดยใช้หลักการตรีโกณมิติในการระบุตาแหน่งมีการทดสอบวางวัตถุจานวน 50 ครั้ง สามารถคัดแยกวัตถุได้ถูกต้อง
48 ครั้ง ดังนั้น ความถูกต้องของระบบระบุตาแหน่งและคัดแยกสีของวัตถุจึงเท่ากับ 96 เปอร์เซ็นต์ และในพื้นที่การทางาน
สามารถวางวัตถุได้ทุกสีและวางได้มากกว่าจานวน 10 ชิ้น ระบบมีการเขียนควบคุมการคัดแยกสีอย่างเป็นลาดับ กล่าวคือ
ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมีการเรียงลาดับของการเข้าไปหยิบวัตถุเริ่มจากสีเขียว สีแดง และสีน้าเงิน เมื่อความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการที่แขนหุ่นยนต์ไม่สามารถเข้าถึงตาแหน่งของวัตถุที่ตรวจจับโดยกล้องได้อย่างถูกต้อง ทาให้ระบบที่นาเสนอ
เกิดความผิดลพาดในขั้นการคัดแยกสีด้วยได้
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รูปที่ 6 การทดสอบระบบการเข้าถึงวัตถุร่วมกันเพื่อหยิบและคัดแยกสีของวัตถุ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการนาเสนอระบบการทางานร่ วมกั นของแขนหุ่นยนต์และกล้อ งโดยการสร้า งเป็นระบบการ
มองเห็นของแขนหุ่นยนต์ที่สามารถคัดแยกสีและระบุตาแหน่งของวัตถุได้อย่างอัตโนมัติและสามารถทางานได้แบบเรียลไทม์
และนาเสนอวิธีการหาค่าพิกัดร่วมกันของแขนหุ่นยนต์และกล้อง เพื่อให้สามารถเข้าไปหยิบวัตถุได้อย่างถูกต้องด้วยวิธีการ
คานวณที่ประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติสาหรับการคานวณมุมและการอาศัยการทราบตาแหน่งอ้างอิงของวัตถุอย่างน้อย 3 จุดของ
วัตถุทั้ง 3 สี ในการทดลองจาเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพราะความถูกต้องในการแยกสีของวั ตถุขึ้นอยู่
กับกล้อง
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การจําลองการถายเทความรอนของอากาศในทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก
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บทคัดยอ
ปจจุบันเทคโนโลยีดานเคมีสิ่งทอไดพัฒนาจนเกิดผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคริลิกซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะตอ การ
นํ ามาใชในระบบสงลม เนื่องจากข อได เปรี ยบของท อลมพลาสติกคื อ เปนฉนวน ติดตั้งงาย การออกแบบระบบทอ ส ง ลม
จําเปนตองรูการถายเทความรอนของทอลมเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยหากเพิ่มอัตราการไหลของอากาศภายในทอ
ลมการถายเทความรอนของลมในทอลมเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้พบวาทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสีมีการสูญ เสียความรอ นของ
อากาศที่ไหลในทอมากกวาทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก
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Simulation of the Air Heat Transfer in Polyester Fabric Duct Acrylic Coated
Tanakorn Pratubwong1 Jetsadaporn Priyadumkol2 and Kunthakorn Khaothong3*

Abstract
At present, the technology in textile chemistry leads to the innovative development of acryliccoated polyester fabrics with desirable properties used for air-distribution systems. Another advantage of
plastic air ducts is a simple installation, as easy installations are required. Air ductwork system design should
know the total heat transfer for energy conversion in buildings, so the effects of heat transfer on the air
flows were investigated. In addition, increasing the air flow rate increased heat transfer for the duct. It is
found that Air flow in the galvanized sheet metal duct has a heat transfer more than polyester Fabric duct
acrylic coated.
Keywords: Air duct, Heat transfer, Polyester

บทนํา
ทอลมเปนสวนประกอบสําคัญในงานระบบปรับอากาศ ทําหนาที่สงอากาศไปจายบริเวณตางๆภายในอาคาร วัสดุที่
นิยมใชทําทอลมคือ แผนเหล็กชุบสังกะสี มีปญหาคือ ราคาสูงและแกวงไกว รวมถึงการประกอบและติดตั้งตองใชเวลานาน จึงมี
นักวิจัยหลายทา นนําวัสดุชนิดใหมซึ่งเป นวัสดุผสมมาทดลองและวิจัยเปนทอสงลม [1] และไดทําการศึ กษาตัว แปรตางๆที่
เกี่ยวของกับการไหลภายในรวมถึงการออกแบบและติดตั้ง อาทิ ทวีพงศและเชิดพันธ [2] ไดอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอความดัน
สู ญ เสีย การไหลอากาศในท อ ลมผา Chen และคณะ [3] ไดศึกษาคุณ ลั กษณะการไหลและความเร็ว ของอากาศในทอ ผ า
Katarzyna และคณะ [4] ทําการวัดการกระจายตัวของความเร็วของอากาศผานรูของทอลมพลาสติก
การออกแบบระบบทอ ลมที่ดีนั้ นวิ ศวกรผูออกแบบตอ งพิจ ารณาความสามารถการส งลมแล ว ยั งตอ งพิ จารณา
ความสามารถรั ก ษาสภาวะของลมภายในท อ ลมให อ ยู ใ นสภาวะที่ ผู อ อกแบบระบบปรั บ อากาศต อ งการ โดยเฉพาะ
ความสามารถการคงอุณภูมิ แตระบบทอลมมักเกิดการสูญเสียความรอนผานผนังทอลมออกไปสูสิ่งแวดลอมได [5] เพื่อใหเห็น
ถึงความสามารถในการรักษาอุณหภูมิของลมภายในทอลม งานวิจัยนี้จึงทดลองและจําลองดวยวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
เปรียบเทียบการถายเทความรอนการสงลมดวยทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกกับทอลมแผนเหล็กเคลือยสังกะสี ผล
ที่ไดจากการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางใหนักวิจัยและวิศวกรผูออกแบบทอลมใชเปนแนวทางการพัฒนาทอลมตอไป

วิธีดําเนินการ
เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคจึงกําหนดวิธีการดําเนินงาน 9 ขั้นตอน ตามรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก ตามรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและสรางชุดทดลองการถายเทความรอนของทอลม ตามรูปที่ 2 และทําการทดลองการทดลอง
การถายเทความรอน ทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและแผนเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.015
เมตร กําหนดอุณหภูมิภายในหองทดลองเทากับ 19 0C

รูปที่ 2 ชุดทดลองการถายเทความรอนของทอลม

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองบันทึกคาอุณหภูมิลมดานในทอลม อุณหภูมิผิวดานนอกทอลม ระหวางตําแหนงทางเขาและ
ระยะหางจากทางเขาทอระยะ 5 เมตร มีตําแหนงวัด 6 ตําแหนง แบงออกเปน 5 ชวง ตามรูปที่ 3 และใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
(Data logger) อานคาอุณหภูมิลมดานในทอ และใชเครื่อง Infrared thermometer อานคาอุณหภูมิที่ผิวดานนอกทอ และใช
เครื่อง Hot-wire anemometer วัดความเร็วลมและอุณหภูมิอากาศภายในทอลม ผลที่ไดจากการทดลองนําไปเปรียบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง

รูปที่ 3 ตําแหนงวัดอุณหภูมิลมภายในลม
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ขั้นตอนที่ 4 สรางแบบจํา ลอง 3 มิติของทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและแผนเหล็กเคลือ บสังกะสี
เพื่อวิเคราะหหาอุณหภูมิตําแหนงที่พิจารณาดวยวิธีการพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ โดยใชโปรแกรม Ansys cfx กําหนดให
แบบจําลองมีโครงสรางตาขาย (Mesh) ทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม บริเวณทางเขาและทางออกของทอลมมีขนาด เอลิเมนต
เล็กที่สุดเทากับ 0.01 เมตร และมีขนาดใหญที่สุดเทากับ 0.03 เมตร แสดงตามรูปที่ 4

รูปที่ 4 โครงสรางตาขายแบบจําลองทอลม

ขั้ นตอนที่ 5 กํา หนดเงื่อ นไขขอบ (Boundary condition) ของแบบจําลองใหอากาศทางเขา (Air inlet) ทอ ลม
เทากับ 6 m/s และอุณหภูมิ 40.25 0C อากาศทางออก (Air outlet) มีความดันสถิตย (Static pressure) เทากับ 0 Pa และ
กํ าหนดผนังทอทุกดานไมมีการลื่นไถล (No slip wall) การจําลองใชแบบจําลองความปนปว น k-ε กําหนดคุณสมบัติของ
อากาศทางเขาทอลมอุณหภูมิเทากับ 40.25 0C ความหนืดจลนการไหลเทากับ 16.04 เมตร2 /วินาที ความหนาแนนของอากาศ
เทากับ 1.116 kg/m3 กําหนดใหสัมประสิทธิการนําความรอน (Conduction heat transfer coefficient) ของผาทอโพลีเอ
สเตอรเคลือบอะคลิลิกและแผนเหล็กเคลือบสังกะสี เทากับ 0.05 และ 50 W/(m K) ตามลําดับ และคาสัมประสิทธิ์การพา
ความรอน (Convection heat transfer coefficient) ระหวางอากาศภานในทอลมและภายนอกทอลม มีคาขึ้นกับอัตราการ
ไหล ตามสมการ (1) [5]

h = k x Nu/D
โดยที่

h

คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอน (W/m2 K)

Nu

คือ Nusselt Number งานวิจัยนี้ใชสมการขอว Churchill และ Chu

k

คือ สัมประสิทธิการนําความรอน (W/m K)

D

คือ เสนผานศูนยกลางทอ

(1)

ขั้นตอนที่ 6 ประมวลผลการจําลองหาอุณหภูมิของอากาศในทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและแผนเหล็ก
เคลือบสังกะสี
ขั้นตอนที่ 7 แสดงผลลัพธของแบบจําลองเปนภาพระดับชั้นสีของอุณหภูมิอุณหภูมิของอากาศภายในทอสงลม
ขั้นตอนที่ 8 เปรียบเทียบผลการจําลองตามขั้นตอนที่ 6 และผลการทดลองตามขั้นตอนที่ 2 แลวหาความแมนยําของ
แบบจําลอง ตามสมการที่ 2
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(2)

เมื่อ xt คือ ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณ, x คือ ผลลัพธที่ไดจากการจําลอง
ขั้นตอนที่ 9 นําผลการคํานวณอุณหภูมิที่ไดจากการจําลองมาคํานวณหาการถายเทความรอนของอากาศภายในทอ
ลม ตามสมการที่ 3 ซึ่งสามารถแสดงการเรียวตัวของความตานทานเชิงความรอน ไดตามรูปที่ 5
qD = (T(∞,o)-T(∞,i)) / (1/(2πri Lh(n,i))+ (In(ro/ri )) / (2πkD L) + 1 / (2πro Lh (n,o) ))
โดยที่

ri คือ รัศมีพื้นผิวทอดานใน ( m )
L คือ ความยาวของทอ ( m )
F คือ คา Friction Factor ของการไหลในทอ
Pr คือ Prandtl Numbe
ho คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอนภายนอกทอ
Ra คือ Rayleigh Number
T(s,o)คือ อุณหภูมิพื้นผิวดานนอกทอ ( K )

(3)

ro คือ รัศมีพื้นผิวทอดานนอก ( m )
kD คือ คาสัมประสิทธิ์การนําความรอนของทอ ( w/m.K )
Nu คือ Nusselt Number
hi คือ สัมประสิทธิ์การพาความรอนภายในทอ ( W/m2.K )
( W/m2.K ) D คือ เสนผานศูนยกลางของทอ ( m )
T(∞,i) คือ อุณหภูมิการไหลภายในทอ ( K )
T(∞,o) คือ อุณหภูมิการไหลภายนอกทอ ( K )

G คือ คาคงที่ เทากับ 9.907 m/s2
β สําหรับแกสอุดมคติ; β=1/T : T คืออุณหภูมิสัมบูรณ ( K )
2
v คือ Kinematic viscosity ( m /s )
∝ คือการแพรของความรอน ( m2/s )
qD คือ อัตราการถายเทความรอนผานหนังทอ ( w ) Rtotคือความตานทานเชิงความรอนรวม ( w/m.K )

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตัวอยางผลการจํา ลองอุณหภูมิข องอากาศเป นภาพระดับ ชั้ นสี (Contour bar) การไหลภายในทอลมผาทอโพลี
เอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสี ที่อัตราการไหลทางเขาทอลมเทากับ 386 cfm แสดงตามรูปที่ 5
เมื่อพิจารณาการลดลงของอุณหภูมิอากาศภายในทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและแผนเหล็กเคลือบสังกะสี จาก
ทางเขาจนถึงทางออกทอมีแนวโนมการลดลงที่เปนแนวโนวเดียวกัน เนื่องจากระดับชั้นสีของอุณหภูมิทั้งสองทอที่ความยาว
เทากันมีระดับชั้นสีเดียวกันและเมื่อระยะหาวจากทางเขาทอลมมากขึ้นทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสีอุณหภูมิลดลงมากกวาทอ
ลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก
การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองพิจารณาอุณหภูมิที่ชวงการไหลของอากาศภายในทอลมชวงตางๆ ของทอ
ลมผาทอโพลีเอสเตอร เคลือบอะคลิลิก ตามเปอรเ ซนตความแตกตาง ตามรูปที่ 6 โดยที่อัตราการไหลตางกันแนวโน มของ
เปอรเซนตความแตกตางมีแนวโนวเดียวกัน และคาความแตกตางอยูในชวง 0.02 ถึง 17.88 % และมีคาความแตกตางเฉลี่ย
9.92 % ดังนั้นแบบจําลองจากการวิจัยนี้มีความนาเชื่อถือจึงสามารถใชกับทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสีได
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รูปที่ 5 ผลการจําลองอุณหภูมิอากาศในทอลม (ก) ผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก (ข) แผนเหล็กเคลือบสังกะสี
การตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองพิจารณาอุณหภูมิท่ชี วงการไหลของอากาศภายในทอลมชวงตางๆ ของทอ
ลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก ตามเปอรเซนตความแตกตา ง ตามรูปที่ 6 โดยที่อัตราการไหลตางกันแนวโนมของ
เปอรเซนตความแตกตางมีแนวโนวเดียวกัน และคาความแตกตางอยูในชวง 0.02 ถึง 17.88 % และมีคาความแตกตางเฉลี่ย
9.92 % ดังนั้นแบบจําลองจากการวิจัยนี้มีความนาเชื่อถือจึงสามารถใชกับทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสีได

รูปที่ 6 ผลการตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิก
เมื่อนําอุณหภูมิที่ไดจากการจําลองมาคํานวณหาการถายเทความรอนการไหลของอากาศตามสมการ (3) ไดผลการ
ถา ยเทความร อ นภายในทอ ลมผาทอโพลี เอสเตอรเคลือบอะคลิ ลิกและทอ ลมแผนเหล็ก เคลือบสัง กะสี ไดผลการคํา นวณ
ตามรูปที่ 7 อธิบายไดวาอัตราการสูญเสียความรอนของทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกนอยกวาทอลมแผนเหล็ก
เคลือบสังกะสี เนื่องจากผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกมีคาสัมประสิทธิการนําความรอนนอยกวาแผนเหล็กเคลือบสังกะสี
ทําใหสามารถรักษาอุณหภูมิของอากาศภายในทอลมไดดีกวา
หากพิจารณาความสัมพันธอัตราการไหลของอากาศภายในทอลมกับการถายเทความรอนจากการนําความรอน อัตรา
การไหลของอากาศภายในทอลมแปรผันตามการถายเทความรอน เนื่องจากหากเพิ่มอัตราการไหลภายในทอขนาดเทากันยิ่ง
อัตราการไหลมาก ความเร็วของของไหลภายในทอก็มาก ทําใหมีแนวโนมเกิดการไหลแบบปนปวนสูงกวาการไหลที่อัตราการ
ไหลนอย ของไหลที่ไหลดวยความเร็วสูงทําใหโมเลกุลของของไหลมีพลังงานจลนสูงเกิดความรอนสูง แมทอมีขนาดเทาเดิมทําให
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พื้นที่การถายเทความรอนของของไหลเทาเดิม แตคาสัมประสิทธิการนําและการพาความรอนที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ ทําใหของ
ไหลที่อัตราการไหลสูงสามารถถา ยเทความรอนมากกวา ของไหลที่อัตราการไหลต่ํากวา ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจากงานวิจัย นี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ ตุลยวัฒนและเชิดพันธ (2556)

รูปที่ 6 ผลการคํานวณการถายเทความรอนภายในทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสี
เมื่อพิจารณาความรอนสูญเสียของอากาศที่ไหลในทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกและทอลมแผนเหล็ก
เคลือบสังกะสี อากาศที่ไหลในทอลมทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกมีการสูญเสียความรอนนอยกวาทอลมแผนเหล็ก
เคลือบสังกะสี เนื่องจากผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกมีสัมประสิทธิการนําความรอนต่ํากวาแผนเหล็กเคลือบสังกะสี

สรุปผลการวิจัย
แบบการจําลองการสงลมในทอลมเพื่อศึกษาการถายเทความรอนของอากาศภายในทอลม ดวยวิธีพลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณจากานวิจัยนี้ มีความแมนยําสามารถนํามาแสดงการกระจายตัวของอุณหภูมิภ ายในทอลมได โดยทอลมผา ทอ
โพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกมีความสามารถการถายเทความรอนนอยกวาทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสี ดังนั้นหากพิจารณา
การถายเทความรอนทอลมผาทอโพลีเอสเตอรเคลือบอะคลิลิกมีความเหมาะสมที่จะนํามาเปนทอสงลมในระบบปรับอากาศ
มากกวาทอลมแผนเหล็กเคลือบสังกะสี

กิตติกรรมประกาศ
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A factor of Air Distribution with fabric New Era in Small Air Conditioning Room
Supakit Boonpyjit1 Weerachai Chaiworapuek2 and Kunthakorn Khaothong3*
Abstract
The design of air distribution in air conditioning systems using air work ducts. The design engineering
must be considering the air velocity comfort impact of the occupants. In this research study, computational
fluid dynamics (CFD) methods were used to determine the air velocity distribution from the porous fabric
duct in the small air conditioning room. The results show that the factor affecting air velocity human comfort
was air velocity inlet and total pressure air outlet porous fabric duct.
Keywords: Velocity, Comfort, Porous fabric

บทนํา
การพัฒนาทางดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีการเคลือบเสนใยระดับนาโน ทําใหเกิดนวัตกรรมผาทอสมัยใหมที่มี
คุณสมบัติเหมาะกับการนํามาใชสงลมและกระจายลมในระบบปรับอากาศทดแทนทอลมแบบเดิมที่ใชแผนเหล็กเคลือบสังกะสี
ดังนั้นชวงหลายทศวรรษที่ผานมา นักวิจัยและวิศวกรดานระบบปรับอากาศจึงทําการวิจัย พัฒนาการสงและกระจายลม ดวยผา
ทอสมัยใหมอยางตอเนื่อง จนมีความนาเชื่อถือจึงทําใหมีการนําผาทอเหลานี้ถูกนํามาจําหนายในเชิงพานิชยเพื่อนํามาใชสงลม
และกระจายลม ดังนั้นวิศวกรระบบปรับอากาศทั้งในและตางประเทศมีความเชื่อมั่นจึงนําผาทอนี้มาออกแบบและใชสําหรับการ
สงและกระจายลมเย็นในระบบปรับอากาศ สําหรับประเทศไทยสามารถพบเห็นการสงลมดวยผาทอสมัยใหมใน อาคารแสดง
นิทรรศการศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใน อาคารแสดงนิทรรศการศูนยแสดงสินคาและการประชุม
ไบเทคบางนา หางคาสงขนาดใหญเปนตน
การออกแบบการสงและกระจายลมเย็นใหผูอยูอาศัยในหองปรับอากาศมีความรูสึกสบายเปนสิ่งสําคัญที่ผอู อกแบบ
และวิศวกรระบบปรับอากาศตองคํานึง กรณีประเทศไทยสภาพอากาศที่มีลักษณะรอนชื้นมีปญหาอุณหภูมิและความชื้นโดย
เฉลี่ยสูงเกินกวาชวงความสบายเชิงอุณหภูมิ ดังนั้นการออกแบบการสงและกระจายลมเย็นในระบบปรับอากาศดวยทอลม จึง
ตองคํานึงถึงความสบายของผูอยูอาศัยมี 3 ปจจัยคือ [1-2]
1) อุณหภูมิของอากาศ (Temperature) อุณหภูมิจะเปนตัวบอกความรอนหรือเย็นของอากาศ จากผลการเก็บขอมูล
พบวาคนที่อยูอาศัยในเขตรอนชื้นจะรูสึกสบายเมื่ออยูภายใตอุณหภูมิ 23.3 – 29.4 องศาเซลเซียส
2) ความชื้นสัมพัทธ (Relative humidity) ปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสมตอสภาวะนาสบายของคน
อยูท่รี อยละ 30-70
3) ความเร็วลมที่เคลื่อนที่ (Air movement) มาสัมผัสรางกาย ตองออกแบบใหมีความเร็วความเร็วลม 0.25 – 1.00
เมตรตอวินาที โดยที่ความเร็วลม 0.25 – 0.50 เมตรตอวินาที จะทําใหเกิดความรูสึกสบาย ในขณะที่ความเร็วลม 0.50 – 1.00
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เมตรตอวินาทีจะเปนสภาวะสบายที่สัมผัสไดถึงการพัดของลมกิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษยเขตรอนชื้นตองใชเวลาอาศัย
ภายในอาคารวันละหลายชั่วโมง
ระบบสงและกระจายลมเย็นเพื่อความสบายของผูอาศัยในระบบปรับอากาศมีหลายปจจัยที่ตองพิจารณา อาทิ ขนาด
และการใชพื้นที่ปรับอากาศ การถายเทความรอนภายในหองปรับอากาศ รูปแบบการสงและการกระจายลม และการกํา หนด
ความเร็วทางเขาทอลม ทอลมสมัยกอนมักใชทอลมที่ทําจากแผนเหล็กเคลือบสังกะสี แตปจจุบันผาทอสมัยใหมที่กระจายลม
ผานรูพรุนของผาไดรับความนิยมอยางมาก แตอยางไรก็ตามขอมูลตางๆดานการออกแบบและการใชงานทอลมประเภทนี้
วิศวกรและผูออกแบบทั่วไปไมสามารถเขาถึงขอมูลทางเทคนิคได เนื่องจากเปนขอมูลเฉพาะที่บริษัทผูผลิตผาทอในตางประเทศ
ไมเปดเผย ดังนั้นเพื่อใหความเขา ใจปจ จัยที่ใชในการออกแบบทอลมผาทอสมัยใหมในระบบปรับอากาศ งานวิจัยนี้จึงใชวิธี
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณศึกษาและวิเคราะหผลของความเร็วทางเขาและความดันทางเขาทอลมผาทอสมัยใหมตอการ
กระจายตัวของอากาศภายในหองปรับอากาศขนาดเล็ก เพื่อเปนแนวทางใหวิศวกรผูออกแบบการสงและกระจายลมเย็นดวยทอ
ลมผาทอสมัยใหมในประเทศไทยใชเปนขอมูลในการพัฒนาการออกแบบระบบสงและกระจายลมเย็นตอไป

วิธีดําเนินการ
เพื่อใหงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคกําหนดวิธีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะและสมบัติทางกายภาพของผาทอสมัยใหมตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผาทอสมัยใหมที่ใชศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหองปรับอากาศขนาดเล็กที่ใชศึกษา ไดผลการออกแบบไดขนาดหองปรับอากาศ กวาง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร และสูง 3.2 เมตร กําหนดความสูงจากพื้นถึงใตทอ งทอลม 2.5 เมตร ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ขนาดหองปรับอากาศที่ใชศึกษา
ขั้ นตอนที่ 3 สรา งแบบจํา ลองการสง และกระจายลมในห อ งปรับ อากาศและกํา หนดเงื่อ นไขขอบ (Boundary
condition) ของแบบจําลอง ใหอากาศไหลเขาออกมีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียล ทางออกมีความพรุน 0.05 ตามรูปที่ 3 โดย
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กําหนดสมมติฐานใหอากาศภายในทอลมและหองปรับอากาศไมมีการถายเทความรอน และกําหนดปจจัยที่ทําการศึกษาตาม
ตารางที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบจําลอง 3 มิติของการสงและกระจายลมเย็นในหองปรับอากาศ ไปวิเคราะหวิธีการพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Ansys cfx โดยมีวัตปุ ระสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในหองปรับอากาศ
จากการสงและกระจายลมเย็นในหองปรับอากาศสมัยใหมทอลม โดยใชแบบจําลอง Shear Stress Transport turbulence
model แบบ k-ω

รูปที่ 3 สภาวะขอบหองปรับอากาศที่ใชศึกษา
ตารางที่ 1 ปจจัยที่ทําการศึกษา
ความดันทางออกทอลมพรุน (Pa)
50
75
100
125
150

ความเร็วลมทางเขาทอลม (m/s)

2, 4, 6, 8 และ 10

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบจําลอง 3 มิติของการสงและกระจายลมเย็นในหองปรับอากาศ ไปวิเคราะหวิธีการพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Ansys cfx โดยมีวัตปุ ระสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศในหองปรับอากาศ
จากการสงและกระจายลมเย็นในหองปรับอากาศสมัยใหมทอลม โดยใชแบบจําลอง Shear Stress Transport turbulence
model แบบ k-ω
ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผลการจําลองพฤติกรรมการไหลของอากาศในหองปรับอากาศจากการสงและกระจายลมเย็นใน
หองปรับอากาศสมัยใหมทอลม
ขั้นตอนที่ 6 แสดงผลการจําลองเปนระดับชั้นสีของความเร็วลมเย็นในหองปรับอากาศและกําหนดตําแหนงการเก็บ
ขอมูลความเร็วของลมเย็น ตามพิกัด แกน X, Y และ Z
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ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความถูกตองของแบบจํา ลองเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Anthony Fontanini และคณะ
(2011) [3] ไดคาความคลาดเคลื่อน 9.43 %

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเปลี่ยนความเร็วลมทางเขาและความดันทางออกทอลมผาทอสมัยใหมตอความเร็วลมและ
การกระจายลมในหองปรับในหองปรับอากาศขนาดเล็ก ตัวอยางผลการจําลองดวยวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณในรูปของ
ระดับชั้นสี (Contour bar) ที่ความเร็วลมทางเขาทอลม 2 m/s ความดันทางออกทอลม 150 Pa แสดงตามรูปที่ 4 อธิบายได
วาลมที่ออกจากทอลมกระจายตัวไปทั่วหองปรับอากาศโดยมีความเร็วตั้งแต 0 ถึง 1.84 m/s โดยที่ตําแหนง 1.5, 1.5, 0.1 มี
ความเร็วลมสูงสุด โดยความเร็วลมทางเขาและความดันทางออกทอลมไมมีผลตอตําแหนงความเร็วลมสูงสุดภายในหอ งปรับ
อากาศ หรืออธิบายไดวาแมความเร็วลมทางเขาและความดันทางออกทอลมเปลี่ยนไปตําแหนงที่ความเร็วลมสูงสุดภายในหอง
ปรับอากาศก็ยังเกิดที่ตําแหนง 1.5, 1.5, 0.1 ไมเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 4 ผลการจําลองความเร็วลมภายในหองปรับอากาศความเร็วลมทางเขาทอลม 2 m/s ความดันทางเขาทอลม 150 Pa
หากความเร็วลมทางเขาและความดันทางออกทอลมเพิ่มขึ้นจะทําใหความเร็วลมสูงสุดในหองปรับอากาศมีความเร็ว
เพิ่มขึ้น ตามรูปที่ 5 และหากพิจารณาตามคําแนะนําของ Olgyay (1992) หากตองการใหที่ตําแหนงที่เกิดความเร็วลมสูงสุดมี
ความเร็วลมที่ทําใหผูอาศัยรูสึกสบายตองกําหนดความเร็วทางเขาทอลมไมเกิน 2.5 m/s
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รูปที่ 5 ผลการเปลี่ยนความเร็วทางเขาและความดันทางออกทอลมตอความเร็วลมสูงสุด

สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรมการไหลของอากาศภายในหองปรับอากาศจากการสงและกระจายลมดวยผาทอพรุนสมัยใหมสามารถ
ศึกษาดวยวิธีการพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ การออกแบบระบบทอลมเพื่อใหเกิดความเร็วลมภายในหองปรับอากาศทุก
บริเวณไมใหเกินขอบเขตความสบายของผูอาศัยตองคํานึงถึงความเร็วทางเขาทอลมและไมตองพิจารณาความดันทางออกของ
ลม โดยวิศวกรและผูออกแบบตองกําหนดความเร็วทางเขาทอลมไมเกิน 2.5 m/s และความดันทางออกไมเกิน 150 Pa จึงทํา
ใหเกิดการกระจายความเร็วลมภายในอาคารไมเกิน 1 m/s หากความเรซลมมีคามากกวานี้จะทําใหผูอาศัยรูสึกไมสบาย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สนับสนุน
สถานที่สําหรับงานวิจัยนี้ ขอบคุณนายชัยวัฒน จันทรวิกูล นายศรัณยู หนูนอย และนายกิตศิ ักดิ์ โพธิชัย ที่ชวยการจําลอง
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[3] Anthony Fontanini, Michael G. Olsen and Baskar Ganapathysubramanian 2011. “Thermal
comparison between ceiling diffusers and fabric ductwork diffusers for green buildings”
Energy and Buildings 43: 2973-2987.

206

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

O22
ประสิทธิผลการลดการสูญเสียโหลดเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงาน
กานต์ นัครวรายุทธ1*

บทคัดย่อ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้
งานพลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า แต่พลังงานแสงอาทิตย์ก็มีข้อจากัดที่เป็นพลังงานที่มี
ความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของแสงอาทิตย์ ปัญหาดังกล่าวแก้ได้ด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ แต่ด้วยราคาของแบตเตอรี่ที่มี
ราคาสูงและมีข้อจากัดในการใช้งานมากดังนั้นการติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานมากจนเกินไปอาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ใช้งานได้
จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูลความเข้มแสงจริงที่ความถี่ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 ปีเทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนที่ใช้
ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนโดยกาหนดให้ค่า DoD แบตเตอรี่ที่ 40% เมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่จาก 100% ถึง 300%
พบว่าที่แบตเตอรี่ 100% การสูญเสียโหลดจะเกิดขึ้นราว 41 ชั่วโมง แล้วลดลงเป็น 35 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง
ตามลาดับ แต่มีข้อสังเกตที่เมื่อเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ถึง200% ปริมาณพลังงานสะสมของแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่เกิน
90% ทุกเดือนยกเว้นเดือนที่ปรากฏการสูญเสียโหลด และหากเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ถึง 300% ปริมาณพลั งงานสะสมของ
แบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่ที่ 95% โดยประมาณหรือกล่าวในอีกทางหนึ่งคือในสภาวะปกติพลังงานในแบตเตอรี่จะถูกใช้งาน
เพียง 10% ชองความจุ ดังนั้นการเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ทมี่ ากกว่า 200% อาจเกินความจาเป็นโดยอาจพิจารณาเลือกใช้ระบบ
สารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูกกว่าสร้างพลังงานเสริมในช่วงเวลาที่เกิดการสูญเสียโหลดก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบโดยรวมลงได้
คาสาคัญ : การสูญเสียโหลด ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด ความเข้มแสงอาทิตย์
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Effectiveness of reducing load loss form increasing the size of batteries installed
in off grids photovoltaic power generation systems
Karn Nakaravarayut1*

Abstract
Photovoltaic systems is an important role in the production of electricity in order to meet the electricity
needs for off grids areas but solar power is also limited to energy that is highly fluctuation power. The problem
is solved by installing batteries but the price of batteries is high and has a lot of limitations that when installing
batteries with more power capacity may not be good for the user. The test used real light intensity data at a
frequency of 1 hour for 1 year compared to the electricity consumption characteristics of homes that consume
less than 150 units of electricity per month and setting battery DoD value at 60% and adjust the battery capacity
from 100% to 300% It was found that at the initial size, load loss occurs for about 41 hours and then decreases
to 35, 20, 14, and 2 hours respectively. But it is noted when increasing battery capacity by 200%. The cumulative
power content of the average monthly battery will exceed 90% everywhere except for the month that load
loss appears. And if the battery size is increased by 300%, the cumulative amount of the battery on a monthly
average will be approximately 95%, or in other words, in normal conditions, the battery power is used only
10% capacity. So, the battery increasing size greater than 200% it may not be necessary. And choosing a cheaper
backup power system to generate additional power during load losses will reduce the overall system cost.
Keywords : Loss of load, off grid photovoltaic system, solar irradiance
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บทนา
ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรส าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่ม
ผลผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และ
การขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม
ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ความต้องการใช้งานพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะความต้องการพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 2.8-3.8 ต่อปีหรือประมาณ
0.9-1.1 เท่าของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามสาขาเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2563 พบว่ามี
ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 43.9% ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 28.3% ภาคธุรกิจอยู่ที่ 23.5% และ
อื่นๆอีก 4.3% ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากไม่นับการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคครัวเรือนเป็นกลุ่มที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากจานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์
ไฟฟ้าพกพาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรเพิ่มขึ้นและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น [1] ดังนั้นด้านความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy security) จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหลายปีมานี้ ซึ่งเมื่อพิจารณารูปแบบการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจะพบว่า การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มี
องค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บ อนเป็ นส่ว นใหญ่ ทั ้งในรุป แบบ น ้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสาเหตุข องการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate change) และปัญหาด้านอื่นๆ ที่เป็นปัญหาต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้การผลิต
ไฟฟ้าด้วยแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างการใช้พลังงานหมุนเวียนจากลมและแสงอาทิตย์จึงได้รับความสนใจจาก
กลุ่มผู้รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก [2]
ในส่วนของประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน (พน.) ได้มีการวางแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว 15-20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) ที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้า การประมาณปริมาณกาลังผลิตไฟฟ้าสารองที่เหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน [3] รวมถึงการ
ก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) เน้นการพัฒนา
พลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ [4] โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ทาหน้าที่จัดเก็บพลังงานที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้มากในช่วงที่มีความเข้มแสงสูง
เพื่อจ่ายชดเชยให้ผู้ใช้งานในช่วงที่ความเข้มแสงน้อยหรือช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือระบบ
ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึง (Off grids areas) ได้ [5] แต่วิธีการดังกล่าวก็มีข้อควรพิจารณาอยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์มีความแปรปรวน
และไม่สามารถคาดเดาการเกิดความแปรปรวนนั้นได้ส่งผลให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ในบางโอกาสทา
ให้การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความมั่นคงทางพลังงานสูงจ าเป็นต้องมีการก าหนดขนาดของ
แบตเตอรี่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับต่อการหายไปของพลังงานไฟฟ้าจากความแปรปรวนของแสงอาทิตย์ แต่แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ติดตั้งใน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน คือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบรอบลึก (Deep cycle battery) ที่มีราคาค่อนข้าง
สูง [6] และมีปัจจัยหลากหลายที่จะลดทอนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งจ านวนรอบการใช้งาน (Life cycle) การคายประจุ
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ไฟฟ้าด้วยตัวเอง (Self-discharge) เมื่อไม่มีการใช้งาน และค่าความลึกในการคายประจุ (Depth Of Discharge : DoD ) รวมถึง
การเก็บรักษาหรือใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสมตามที่แบตเตอรี่ก าหนด (20 oC -25 oC ) [6] ดังนั้นการเพิ่มขนาด
แบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบให้มากขึ้นแต่หากเพิ่มมากเกินความ
จาเป็นก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในด้านต้นทุนการจัดสร้างระบบและต้นทุนค่าบารุงรักษา
[7] ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ใช้งานได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลในการลดการสูญเสียโหลด (Loss of
load) เมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงาน เพื่อศึกษา
ความสามารถในการลดช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานจะไม่มีพลังงานไฟฟ้าทั้งจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสารอง
พลังงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรอบการใช้งานของแบตเตอรี่เมื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เข้าไปในระบบให้มากขึ้น ในรูปแบบใด
โดยการจาลองด้วยโปรแกรม Excel โดยใช้ความเข้มแสงจริงในแต่ละเดือนเพื่อนาไปสูก่ ารหาวิธีการกาหนดขนาดของแบตเตอรีแ่ ละ
จานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเหมาะสมในการติดตั้งในระบบไฟฟ้าแบบสแตนด์อะโลนเพื่อให้แบตเตอรี่สามารถทางานได้เต็มที่
ตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (Battery Lifetime) เพิ่มมากขึ้น

วิธีการดาเนินงาน
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สะสมในแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบออฟกริด ว่ามีประสิทธิผลในการลดการสูญเสียพลังงานของผู้ใช้งานเพียงใดเมื่อน ามาใช้ในสภาวะแสงอาทิตย์จริง โดย
การศึกษาเริ่มจากการกาหนดความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้า ที่หาได้จากการหาผลรวมของปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้า
(Watt) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานคูณด้วยจานวนชั่วโมงที่ต้องการใช้งานเพื่อกาหนดปริมาณความต้องการใช้เพื่อนาไปหา
ขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยน าผลรวมของปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้าหารด้วยจานวนชั่วโมงที่ระบบผลิตไฟฟ้าจะ
สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ในแต่ละวันเฉลี่ยต่อปี (4-5 ชั่วโมงต่อวันโดยประมาณ) ก็จะเป็นขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่จี ะ
ใช้ติดตั้งในระบบ [8] ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อะโลนโดยเฉพาะในกลุ่ม
บ้านเรือนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ห่างไกลจะพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือนหรือ
เท่ากับ 150 kW/เดือน ตามลักษณะการแบงกลุ มผู ใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือเท่ากับปริมาณความตองการใช้งาน
พลังงานไฟฟารวมของทั้งวัน (24 ชั่วโมง) เทากับ 5 กิโลวัตต์ (kW) โดยนาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้กลุ่มนี้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจาลองโดยใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในวันที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2564 ที่ได้จากข้อมูลเผยแพร่จากกองเศรษฐกิจพลัง
ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาปรับให้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมใน 24 ชั่วโมงไม่เกิน 5 kW เพื่อใช้เป็นต้นแบบลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ในการวิจัยซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เป็นค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด แล้วจึงนามาหารด้วยปริมาณแสงอาทิตย์ที่น่าจะได้ใน 1 วันโดย
คิดที่ 4 ชั่วโมงพบว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งต้องมีขนาดอย่างน้อย 1,250 วัตต์ซึ่งสามารถใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 250 วัตต์จานวน 5 แผงได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปใช้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยในแต่ละชั่วโมงของวันซึ่งจะถูกน าไปเทียบกับความต้องการใช้พลังงานของที่พักอาศัยเพื่อหาว่าจะมี
พลังงานคงเหลือเท่าใดหลังจากที่โหลดใช้งานแล้วในชั่วโมงนั้นโดยพลังงานคงเหลือนี้จะเป็นการจาลองว่าจะพลังงานไฟฟ้าปริมาณ
เท่าใดที่ถูกกักเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่
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รูปที่ 1. ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้งานในกลุ่มบ้านเรือนที่พักอาศัยที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
ในส่วนของแบตเตอรี่ที่เป็นอุปกรณ์เก็บสาหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สาคัญจะถูกกาหนดขนาดโดยการนาผลรวมของ
ปริมาณความต้องการกาลังไฟฟ้า (Watt) มาหารด้วยผลคูณของค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt) กับค่าแบตเตอรี่ DoD ซึ่งใช้แสดงความจุ
ของแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานไปหรือคายประจุออกไปเปรี ยบเทียบกับความจุทั้งหมดของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อาจทาให้
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่างถาวรได้โดยจะอยู่ที่ 30-60% ตามแต่ผู้ติดตั้งออกแบบแต่ต้องไม่เกิน 50% ซึ่งเป็นค่าต่าสุดของแบตเตอรี่
แบบรอบลึกชนิดตะกั่วกรด [9] ซึ่งเมื่อความตองการใช้งานไฟฟารวมของทั้งวันเทากับ 5 กิโลวัตต์หารด้วยผลคูณของแรงดันไฟฟ้า
ที่ 24 โวลต์และค่า DoD ที่ 40% ของความจุแบตเตอรี่แล้วจะได้ขนาดความจุแบตเตอรี่ที่ 347 Ah จึงกาหนดให้ระบบผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ ความจุ 120 แอมป์ชั่วโมงจานวน 3 ลูกรวมความจุเท่ากับ 360 แอมป์ชั่วโมงหรือ 8,640 วัตต์เป็น
ขนาดแบตเตอรี่เริ่มต้ นในการทาแบบจ าลอง จากนั้นจึงเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ในแบบจ าลองเป็น 150% 200% 250% และ
300% ตามลาดับโดยยังคงขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโหลดใช้งานให้เท่าเดิมเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการลดการสูญเสียโหลด
และการเปลี่ยนแปลงของจานวนรอบการใช้งานจะเพิ่มขึ้นเพียงใดและเพิ่มขึ้นในลักษณะใด

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อนาความเข้มแสงที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันด้วยความถี่ 1 ชั่วโมงที่รวบรวมมาในช่วงเวลา 1 ปีมาทาการจาลองปริมาณ
ไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1250 วัตต์ และตั้งค่าให้แบตเตอรี่ที่
ติดตั้งในระบบมีพลังงานไฟฟ้าประจุอยู่เต็มในช่วงเริ่มต้นการทางานของระบบโดยการจาลองกาหนดให้เริ่มต้นเวลา 050.00 ชอง
วันที่ 1 มกราคม พบว่าเมื่อก าหนดขนาดของแบตเตอรี่ตามการค านวณหรือ 8,640 วัตต์ จะส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าสะสมใน
แบตเตอรี่เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 83.81% ในขณะทีเ่ มื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เพิ่มอีก 50% เป็น 150% ของความจุแบตเตอรี่เริ่มต้นหรือ
มีความจุเท่ากับ 1,2690 วัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่สะสมเฉลี่ยใน 1 ปี จะเพิ่มเป็น 88.66% หรือเพิ่มขึ้น 4.58 % และจะกลายเป็น
91.52% 93.11% และ 94.16% เมื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่เป็น 200% 250% และ 300% ของความจุของแบตเตอรี่เริ่มต้น
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนใน 1 ปี

รูปที่ 2. การเปลี่ยนแปลงชองค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าคงเหลือในแบตเตอรี่รายเดือนใน 1 ปีเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่
การเพิ่มขึ้นของขนาดความจุแบตเตอรี่ ช่วยให้ความรุนแรงในการเกิดการสูญเสียโหลดลดน้อยลง โดยดูได้จากวันที่
แสงอาทิตย์ที่สามารถนามาผลิตไฟฟ้ามีน้อยติดต่อกันทาให้แบตเตอรี่จาเป็นต้องจ่ายพลังงานที่สะสมภายในมาชดเชยความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในวันนั้นๆ ส่งผลให้ ที่ความจุของแบตเตอรี่เริ่มต้นจานวนชั่วโมงที่ผู้ใช้งานไฟฟ้าจะไม่มีพลังงานใช้มีจานวนทั้งสิ้น
41 ชั่วโมงโดยเกิดขึ้นตั้งแต่ 16.00 นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โหลดเกิดขึ้นสูงสุดเริ่มต้นจากนั้นการไม่มีพลังงานจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไปสิ้นสุดในเช้าวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มมีความเข้มแสงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าให้มีปริมาณมากพอที่เหลือจากการใช้งาน
ของโหลดทาให้ที่แบตเตอรี่ความจุเริ่มต้นการหายไปของพลังงานไฟฟ้าจะครอบคลุมช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 2
วัน แต่เมื่อเพิ่มปริมาณความจุพลังงานของแบตเตอรี่เป็น 150% พบว่าจานวนชั่วโมงในการขาดแคลนพลังงานลดเหลือ 35 ชั่วโมง
โดยการเริ่มต้นขาดแคลนพลังงานจะเริ่มต้นในช่วงเวลา 22.00 นาฬิกาซึ่งผ่านความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้า สูงสุดของวันแรก
และเมื่อเพิ่มขนาดความจุพลังงานของแบตเตอรี่เป็น 200% 250% และ 300% จานวนชั่วโมงที่ขาดแคลนพลังงานลดเหลือ 20
ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงตามลาดับ โดยมีเพียงความจุแบตเตอรี่ที่ 300% ทีช่ ่วงเวลาของการขาดแคลนพลังงานไม่อยู่ในช่วง
ความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของวันโดยช่วงเวลาที่ขาดแคลนจะอยู่ที่ 05.00-06.00 นาฬิกาของวันที่จะเริ่มมีพลังงาน
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รูปที่ 3. รูปแบบการเกิดการสูญเสียโหลดของแบตเตอรี่ขนาดต่างๆ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลการลดการสูญเสียโหลดเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงานโดยการทดลองเพิ่มขนาดชองแบตเตอรี่ให้เพิ่มขึ้นจากขนาดที่คานวณ
พบว่า การเพิ่มขึ้นของขนาดแบตเตอรี่เป็นผลดีต่ อการลดผู้ใช้พลังงานในช่วงเดือนที่มีความเข้มแสงน้อยเท่านั้นโดยดูได้จาก
ช่วงเวลาที่เกิดการสูญสียโหลดเกิดขึ้นในช่วงเดียวคือเดือนกรกฏาคมโดยมีระยะเวลาที่เกิดขึ้นนานสุดที่ 41 ชั่วโมงหรือ 2 วัน
โดยประมาณหรือกล่าวในอีกทางหนึ่งคือมีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียโหลด (Loss of load probability : LOLP) ที่ 0.468% ต่อปี
และเมื่อเพิ่มขนาดแบตเตอรี่มากขึ้นส่งผลให้จานวนชั่วโมงที่เกิดการสูญเสียโหลดลดลงเป็น 35 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง และ 2
ชั่วโมง ตามลาดับ หรือช่วยให้ โอกาศที่จะเกิดการสูญเสียโหลดลดลงเป็น 0.4% 0.23% 0.16% และ 0.023% ตามล าดับทาให้
ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าโดยรวมมีมากกว่า 99% อีกทั้งเมื่อพิจารณาปริมาณพลังงานสะสมในแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะ
พบว่าปริมาณพลังงานที่สะสมอยู่ในแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และเมื่อเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่ให้เกินจากที่คานวนไปถึง
200% ปริมาณพลังงานสะสมของแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่เกิน 90% ทุกเดิอนยกเว้นเดือนที่ปรากฏการสูญเสียโหลดหรือ
กล่าวในอีกทางหนึ่งคือในสภาวะปกติพลังงานในแบตเตอรี่จะถูกใช้งานเพียง 10% ชองความจุเท่านั้น และหากเพิ่มขนาดของ
แบตเตอรี่ถึง 300% ปริมาณพลังงานสะสมของแบตเตอรี่เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่ที่ 95% โดยประมาณหรือแบตเตอรี่จะถูกใช้งานอยู่
ในช่วงเฉลี่ย 5% ของความจุเท่านั้น และเมื่อพิจารณาความแตกต่างของพลังงานที่ถูกสะสมอยู่ในแบตเตอรี่จะพบว่าในช่วงความจุ
แบตเตอรี่ที่ 250% แบตเตอรี่มีพลังงานในแบตเตอรี่เฉลี่ยมากกว่าที่ความจุ 200% เพียง 1.59%และที่ความจุแบตเตอรี่ที่ 300%
แบตเตอรี่ก็มีพลังงานสะสมในแบตเตอรี่เฉลี่ยมากกว่าที่ความจุ 250% เพียง 1.05% เท่านั้น ดังนั้นแม้การเพิ่มขนาดของแบตเตอรี่
ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบส่งจ่ายพลังงานให้มากขึ้นจะส่งผลดีต่อการลดการสูญเสียโหลดแต่
ด้วยราคาของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสูง (167$/kWh หรือ ประมาณ 6,000 บาท/kWh) และมีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่ยาวนานนัก (2-3
ปีโดยเฉลี่ย) ดังนั้นการเพิ่มขนาดความจุแบตเตอรี่ให้มากกว่า 200% อาจเป็นการสิ้นเปลืองเกินความจาเป็นโดยอาจการพิจารณา
เลือกใช้ระบบสารองพลังงานอื่นที่มีราคาถูก กว่า เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ ใช้น้ามันดีเซล ไบโอดีเซล
หรือไบโอแก๊สเป็นแหล่งสารองพลังงานเสริมในช่วงเวลาที่เกิดการสูญเสียโหลดก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างของระบบทั้งค่าการลงทุน
ติดตั้งระบบและค่าบารุงรักษาระบบลงได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

213

เอกสารอ้างอิง
[1] สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน. (2565). “สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้า ของปี 2564”
ส ื บ ค ้ น จ า ก http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/energy-information/situation-oil-electric?
orders [publishUp]=publishUp&issearch=1.
[2] European Photovoltaic Industry Association (EPIA). (2020), “Connection the Sun: Solar Photovoltaic on the
Road to Large-Scale Grid Integration”, European Photovoltaic Industry Association, Annual Report
2020, 20-22
[3] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2565). “แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1”สืบค้นจาก https://www.egat.co.th/home/egat-development-plan/.
[4] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน. (2563). “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579” สืบค้นจาก http://www.eppo.go.th/index.php/th/plan-policy/tieb/aedp
[5] โซล่าเซลล์ ไทยแลนด์96. (2556). “หน้าที่และหลักการทางานคอนโทรลชาร์จโซล่าเซลล์ (solar charge controller) หรือโซ
ล่ า ชาร์ จ เจอร์ (solar charge)” สื บ ค้ น จาก https://solarcellthailand96.com/knowledge/solar-chargecontroller/.
[6] Hajime Kawamura*, K. Naka, N. Yonekura,S. Yamanaka, H. Kawamura, H. Ohno, and K. Naito. (2003).
“Simulation of I-V characteristics of a PV module with shaded PV cells” Solar Energy Materials & Solar
Cells. 75, 613–621.
[7] Mongird, Kendall & Viswanathan, Vilayanur & Balducci, Patrick & Alam, Jan & Fotedar, Vanshika & Koritarov,
Vladimir & Hadjerioua, Boualem. (2020). An Evaluation of Energy Storage Cost and Performance
Characteristics. Energies. 2020, 26-35
[8] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561). “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย : ระบบ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 45-52
[9] ยุทธพงษ์ ทองช่วง. (2559). “การวิเคราะห์และออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าแบบสมาร์ทสาหรับแบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[10] การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค. ( 2564). “รายงานข้ อ มู ล การศึ ก ษาลั ก ษณะการใช้ ไ ฟฟ้ า ปี 2563” สื บ ค้ น จาก
http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/.
[11] วิชิต มาลาเวช. (2556). “ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน” วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 16(3), 29-38

214

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

O23
ประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ ในดินตะกอนดินนาข้าว สามจังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย
อัสมา สันตตินบีวงศ์1 พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 และ ชดาภัทร สุดศิริ3

บทคัดย่อ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งซึ่งมีแหล่งกำเนิดทั้งในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น สำหรับนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติพบมากในบริเวณเหมืองแร่ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 226Ra, 232Th และ 40K และคำนวณหาค่ากั มมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนี
ความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าอัตรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (E) ในตัวอย่างดินจากแปลงนาข้าว
จำนวน 25 ตัวอย่างบริเวณสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยวิธีวิเคราะห์ แกมมาสเปกโตรเมตรี หั ววัด เจอร์เมเนี ยมบริสุทธิ์สู ง
(HPGe) พบว่า ค่ากัมมั นตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมัน ตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K อยู่ในช่วง 79.82 – 428.45 Bq/kg
(ค่ า เฉลี่ ย 199.25 ± 0.89 Bq/kg), 39.98 – 537.93 Bq/kg (ค่ า เฉลี่ ย 207.55 ± 0.86 Bq/kg), และ 408.35 – 2067.81
Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 817.80 ± 0.75 Bq/kg) ตามลำดับ ดินหลายตัวอย่างมีค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากนีค้ ่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) (ค่าเฉลี่ย
2.05 ± 0.13) และค่ า อั ต ราปริ ม าณรั งสี แ กมมาดู ด กลื น (D) (ค่ า เฉลี่ ย 251.52 ± 15.73 nGy/h) สู งกว่ า เกณฑ์ ที่ ก ำหนด
โดย UNSCEAR (2000)
คำสำคัญ: นิวไคลด์กมั มันตรังสี, ดินตะกอนในนาข้าว, สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย, หัววัดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง
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Assessment of Natural Radionuclide in Sediment of Rice Fields,
Three Southern Most Provences of Thailand
Abstract
The radioactive nuclides were a cancer causing agent. They have a source of origin from nature
and man-made. The natural radioactive elements were found in the Mining area. The purpose of this
research was to analyze the specific activity of the natural radioactive nuclide of 226Ra, 232Th and 40K and
to calculate the Radium equivalent activity (Raeq), the Internal hazard index (Hin), the External hazard index
(Hex), the Gamma-absorbed dose rate (D) and the Annual external effective dose rate (E) in the 25 soil
samples from Three Southern Most Provinces of Thailand by using gamma-ray spectrometer with a high
purity germanium detector (HPGe). The results show that the specific activity of radioactive nuclides of
226
Ra, 232Th and 40K are in the range of 79.82 – 428.45 Bq/kg (mean 199.25 ± 0.89 Bq/kg), 39.98 – 537.93
Bq/kg (mean 207.55 ± 0.86 Bq/kg) and 408.35 – 2067.81 Bq/kg (mean 817.80 ± 0.75 Bq/kg). respectively.
Many soil samples were higher than Thailand and the global average values. In addition, the Internal
hazard index (Hin) (mean 2.05 ± 0 .13), and the gamma-absorbed dose rate (D) (mean 251.52 ± 15.7 3
nGy/h), were higher than the UNSCEAR criterion (2000).
Keyword: Radionuclide, Sediment of Rice Fields, Three Southern Most of Thailand, High-Purity Germanium
Detectors (HPGe)
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บทนำ

นิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K สามารถพบได้บนเปลือกโลกทั้งในดิน และในน้ำ ซึ่งความเข้มข้นของ
226
Ra, 232Th และ 40K เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น การทำเหมืองดีบุก ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับรังสีของ
มนุษย์ [1] เนื่องจากการขุดดิน หรือทรายขึ้นมาแล้วเกิดการสะสมของหางแร่ดีบุกในปริมาณมาก ทำให้องค์ประกอบของนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมทอเรียมในดินมีการเปลี่ยนแปลง และมีปริมาณมาก
ยิ่งขึ้น เพิ่มอัตราการสัมผัสสารกัมมันตรังสีทั้งคนที่ทำงานในเหมือง และคนที่อาศัยอยู่บริเวณเหมือง [2] สารกัมมันตรังสีเหล่านี้
สามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษ ย์ได้ ทั้งทางการหายใจ ทางผิวหนั ง การดื่ม และการกินโดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร [3] สาร
กัมมันตรังสีเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกาย และเพิ่มความเสี่ยงต่ อการเป็นมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ทางพันธุกรรมได้ [4] การ
ตรวจวัด วิเคราะห์ เพื่อประเมินระดับสารกัมมันตรังสีจากธรรมชาติเป็นประโยชน์ สำหรับใช้เป็นค่าอ้างอิงพื้นฐานของระดับสาร
กัมมันตรังสีในพื้นที่ต่าง ๆ และสามารถนำไปประเมินการได้รับปริมาณสารกัมมั นตรังสีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง
ๆ [5] ตัวชี้วัดระดับความเป็นอันตรายจากการได้รับสารกั มมันตรังสีจากธรรมชาติต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถทำได้โดย
วิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยง
การได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ จากภายนอก
ร่างกายประจำปี (E) [6] พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินแกรนิต ที่ให้กำเนิดแร่ดีบุก
และทั งสเตน [7] ซึ่ งบางบริ เวณมี ก ารทำเหมื อ งแร่ ดี บุ ก ซึ่ ง ในทุ่ งนาที่ เป็ น ที่ ร าบอาจจะเป็ น แหล่ งที่ มี ก ารสะสมของสาร
กัมมันตรังสีจากการพัดพาลงมาโดยน้ำ จึงควรมีการประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสี และการตรวจวัดระดับความปลอดภัยจากสาร
กัมมันตรังสี

วิธีการดำเนินการ
1. อุปกรณ์
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ที่ตักดิน ถุงซิปล็อคสำหรับใส่ตัวอย่าง ตู้อบตัวอย่าง โกร่งบดสารสำหรับตัวอย่างดิน
ตะแกรงร่อน ขนาด 120 µm เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียด 0.01 g E-Scale รุ่น HG-6001N กระปุกพลาสติกใสทรงกระบอก
สำหรับใส่ตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.2 cm สูง 7.5 cm สารกัมมันตรังสีรังสีมาตรฐานในรูปของแข็ง (Point source)
137
Cs และ 60Co สารกั ม มั น ตรั งสี ม าตรฐานดิ น IAEA-375 และเครื่ อ งวั ด รั งสี แ กมมา ด้ ว ยหั ว วั ด แบบสารกึ่ งตั ว นำชนิ ด
เจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe)
2. การเก็บและเตรียมตัวอย่าง
ศึกษาพื้นที่ปลูกข้าวในสามจังหวัดชายแดนใต้ และทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจำนวน 25 จุด บันทึกจุดเก็บตัวอย่างที่
แน่นอนด้วยเครื่องบอกพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) นำตัวอย่างดินมาอบที่อุณหภูมิ 80oC เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำไปบดให้เป็นผง จากนั้นนำมาร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 120 µm และบรรจุในภาชนะพลาสติก วาง
ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลทางรังสี
3. การตรวจวัด และวิเคราะห์
นำสารมาตรฐานดิน IAEA-375 จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง
(HPGe) เป็นเวลา 18,000 s นำไปสร้างกราฟปรับเทียบประสิทธิภาพของหัววัดรังสี
นำตัวอย่างดินที่เตรียมไว้มาวัดรังสีแกมมาเช่นเดียวกับสารมาตรฐานดิน เพื่อวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพ จำเพาะของนิว
ไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra 232Th และ 40K ที่พลังงาน 609.31, 583.2 และ 1460.75 keV ตามลำดับ [8] ดังสมการที่ (1)
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Cr =

A
E ff  T  P  W

(1)

เมื่อ

Cr คือ
ค่ากัมมันตภาพจำเพาะในตัวอย่างดิน (Bq/kg)
A
คือ
อัตรานับสุทธิ (Peak Area/Counting Time)
Eff คือ
ประสิทธิภาพของหัววัดรังสี (cps/Bq)
T
คือ
เวลาที่นับวัด (s)
P
คือ
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีรังสีแกมมาออกมาจากแหล่งกำเนิดรังสี (%yield)
W คือ
น้ำหนักของตัวอย่างทีท่ ำการที่วัดรังสี (kg)
จากนั้นวิเคราะห์ค่ากมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รังสีจากภายในร่ างกาย (Hin)
ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่
ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (E) [9], [10] ดังสมการ (2) - (6)
Raeq (Bq / kg) =
CRa−226 + 1.43C Th−232 + 0.077CK −40

(2)

Hin =

CRa −226 C Th−232 CK −40
+
+
185
259
4810

(3)

Hex =

CRa −226 C Th−232 CK −40
+
+
370
259
4810

(4)

D(nGy / hr) = 0.461CRa −226 + 0.604C Th−232 + 0.0417C K −40

(5)

E(mSy=
/ y) D(nGy / hr)  8760(hr)  0.2  0.7(Sy / Gy)  10 −6

(6)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra 232Th และ 40K ในตัวอย่างดินจากแปลงนาปลูกข้าว บริเวณ
สามจังหวัดชายแดนใต้
Specific Activities (Bq/kg)
Samples
226
232
40
Ra
Th
K
SP1
825.78  0.77
340.19  1.16
116.53  0.72
SP2
329.34  1.15
110.68  0.71
842.37  0.77
SP3
178.99  0.87
416.73  1.22
735.26  0.73
SP4
236.95  0.98
494.40  1.32
888.86  0.79
SP5
186.16  0.88
526.75  1.36
602.12  0.86
a
537.93  1.37
SP6
247.45  1.00
977.75  0.82
SP7
196.03  0.90
433.57  1.24
749.39  0.74
SP8
245.51  1.02
184..92  0.86
1012.33  0.83
SY1
219.73  0.95
161.51  0.81
923.07  0.80
2067.81
 1.14 a
SY2
372.67  1.21
275.67  1.02
218

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

Samples

Specific Activities (Bq/kg)
232
Th

226

Ra

40

K

a

428.45  1.30
SY3
1295.73  0.92
364.25  1.15
SY4
156.55  0.82
49.39  0.55
711.09  0.72
b
39.98  0.52
SY5
159.94  0.83
744.56  0.73
SY6
217.95  0.95
183.48  0.86
1323.99  0.93
SY7
87.99  0.65
180.02  0.87
1033.16  0.84
SY8
192.30  0.90
142.51  0.78
601.37  0.68
SY9
657.90  0.70
192.99  0.90
127.45  0.74
SN1
121.03  0.73
124.36  0.74
542.24  0.65
SN2
121.60  0.73
126.79  0.74
660.51  0.70
SN3
87.79  0.65
120.40  0.73
646.75  0.69
408.35  0.59 b
SN4
102.26  0.68
117.32  0.72
SN5
120.68  0.73
105.88  0.69
646.38  0.69
SN6
110.47  0.71
140.80  0.77
573.48  0.66
SN7
114.71  0.72
128.37  0.75
531.46  0.64
b
79.82

0.62
SN8
103.84  84
416.16  0.59
Range
79.82 − 228.45
39.98 − 537.93
408.35 − 2067.81
Average
199.25  0.89
207.55  0.86
817.80  0.75
Southern Thailand Data [12]
171.55  3.13
211.19  1.98
511.04  7.04
Thailand Data [12]
48
40
400
Worldwide Mean [13]
35
30
400
หมายเหตุ : a หมายถึง ค่ามากสุด, b หมายถึง ค่าน้อยสุด
ผลการหาค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra 232Th และ 40K ในตัวอย่างดินจากแปลงนาปลูก
ข้าว บริเวณสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra 232Th
และ 40K อยู่ในช่วง 79.82-22.45 (ค่าเฉลี่ย 171.55±3.13 Bq/kg), 39.98-539.93 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 207.55±0.86 Bq/kg),
และ 408.35-2067.81 Bq/kg (ค่าเฉลี่ย 817.0.75±7.04 Bq/kg) ตามลำดับ โดยปริมาณของ 226Ra, 232Th และ 40K มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของไทย และค่าเฉลี่ยของโลก แต่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของดินในภาคใต้ ส่วนปริมาณของ 40K มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยดินของภาคใต้ โดยตัวอย่าง SY3 ซึ่งอยู่ทตี่ ำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะของนิว
ไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra) สูงสุด ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะของนิ วไคลด์กัมมันตรังสี (232Th) สูงสุดในตัวอย่าง SP6 ซึ่งอยู่ที่
ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K) สูงสุดใน
ตัวอย่าง SY2 ซึ่งอยู่ที่ตำบลบูดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากค่าเฉลี่ยค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี พบว่า
40 232
K> Th>226Ra ซึ่งผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่ากรณีที่ 40K มีปริมาณมากกว่านิวไคลด์อนื่ ๆ เนื่องจากโพแทสเซียมเป็นธาตุที่มีมากเป็น
อันดับที่ 7 ในโลกคิดเป็น 2.6% ของน้ำหนักของเปลือกโลก [11] ส่วนความเข้มข้นเฉลี่ยของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 232Th>226Ra
อาจเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นหินแกรนิต เป็นสาเหตุที่ทำให้องค์ประกอบของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีทเี่ กิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมทอเรียมในดินมีการ เปลี่ยนแปลง [12]
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

219

ตารางที่ 2 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย (Hin) ค่าดัชนีความ
เสี่ยงการได้รับรังสีจากภายนอกร่ างกาย (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ
จากภายนอกร่างกายประจำปี (E) บริเวณนาข้าว สามจังหวัดชายแดนใต้ และงานวิจัยอื่น
Sample
Raeq (Bq/kg)
Hin
Hex
D (nGy/h)
E (mSv/y)
SP1
572.49  36.56
2.47  0.15
263.11  16.26
0.32  0.02
1.55  0.10
SP2
2.38  0.14
254.13  15.95
552.47  35.85
1.49  0.10
0.31  0.02
SP3
831.53  45.48
2.73  0.16
2.25  0.12
365.06  19.64
0.45  0.03
SP4
1012.38  50.37
3.37  0.18
2.73  0.13
445.15  21.78
0.55  0.03
SP5
3.17  0.17
2.66  0.13
0.53  0.03
985.78  49.27
429.27  21.19
SP6
0.59  0.03
1091.98  52.23
3.62  0.18
2.95  0.14
480.00  22.58
SP7
0.47  0.02
873.74  46.72
2.89  0.16
2.36  0.12
383.69  20.19
SP8
0.33  0.02
596.90  38.39
2.30  0.15
1.61  0.10
271.49  16.91
SY1
0.29  0.02
521.77  35.84
2.00  0.14
1.41  0.10
237.56  15.79
SY2
926.10  47.21
2.50  0.13
0.52  0.03
3.51  0.18
424.91  20.84
SY3
2.83  0.14
0.58  0.03
1049.10  51.53
3.59  0.19
471.98  22.59
SY4
281.93  24.90
1.18  0.10
0.76  0.07
0.16  0.01
131.81  11.14
SY5
1.17  0.10
0.16  0.01
274.44  24.04
0.74  0.06
129.29  10.80
SY6
2.16  0.14
266.72  16.52
0.33  0.02
582.27  37.48
1.57  0.10
SY7
1.53  0.12
1.04  0.08
179.40  13.20
0.22  0.02
385.40  29.68
SY8
442.39  33.30
0.25  0.02
1.17  0.13
1.19  0.09
199.99  14.64
SY9
0.24  0.02
425.90  32.46
1.67  0.12
1.15  0.09
193.57  14.64
SN1
340.61  29.19
0.19  0.02
1.25  0.11
0.92  0.08
153.64  12.79
SN2
0.20  0.02
353.77  29.56
1.28  0.11
0.96  0.08
160.30  12.97
SN3
0.80  0.07
295.74  26.70
1.12  0.10
135.62  11.79
0.17  0.01
SN4
301.47  27.59
1.09  0.10
0.81  0.07
135.13  12.06
0.17  0.01
SN5
321.86  28.07
1.20  0.10
0.87  0.07
146.66  12.35
0.18  0.01
SN6
0.96  0.08
0.20  0.02
355.96  29.80
1.26  0.11
159.99  13.02
SN7
0.92  0.08
0.19  0.02
339.20  29.14
1.23  0.11
152.69  12.75
SN8
0.92  0.09
0.70  0.07
0.14  0.01
260.36  25.48
116.95  11.13
Average
559 ± 35.87
2.05 ± 0.13
1.51 ±0.10 251.52 ± 15.73
0.31 ±0.02
Thailand Data [12] 512.90 ± 6.50
1.39 ± 0.02 231.81 ± 2.97
0.28 ± 0.02
เกณฑ์มาตรฐาน [13]
370
1
1
55
0.48
หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ระบุในงาน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) (ค่าเฉลี่ย 559± 35.87 Bq/kg) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของไทย และเกณฑ์มาตรฐาน UNSCEAR (2000) [13] อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายตัวอย่างพบว่าหลาย ๆ ตัวอย่างมี
ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] (370 Bq/kg) ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจาก
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ภายในร่างกาย (Hin) (ค่าเฉลี่ย 2.05 ± 0.13) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] ที่กำหนดไว้ที่ 1 ค่าดัชนีความเสี่ยงการได้รับรังสี
จากภายนอกร่างกาย (Hex) (ค่าเฉลี่ย 1.51 ± 0.10) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] ที่กำหนดไว้ที่ 1 ค่าอัตราปริมาณรังสี
แกมมาดูดกลืน (D) (ค่าเฉลี่ย 251.52 ± 15.73 nGy/h) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] ที่กำหนดไว้ที่ 55 nGy/h และค่า
ปริมาณรังสีที่ได้รับ จากภายนอกร่างกายประจำปี (E) (ค่าเฉลี่ย 0.31 ± 0.02 mSv/y) มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] ที่
กำหนดไว้ที่ 0.48 mSv/y อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายตัวอย่างพบว่า หลายๆ ตัวอย่าง มีค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสี
จากภายในร่างกาย (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงการได้รับรังสี จากภายนอกร่างกาย (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D)
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน [13] ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนมีลักษณะธรณีวิทยาเป็นเทือกหินแกรนิต และบางพื้นที่
มีการทำเหมืองแร่ ซึ่งจากการศึกษาของ Atipo et al. (2020) [1] พบว่า บริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ (มีหางแร่ ดินแร่ และบ่อ
ขุด) จะมีค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (µSv/h) สูงกว่าบริเวณที่เป็นสำนักงานเหมืองที่ไม่มีกระบวนการทำเหมืองแร่ และ
การศึกษาของ Abba et al. (2018) [14] ที่พบว่า หางแร่ และดินแร่มีนิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจำนวนมากส่งผลทำให้ปริมาณ
รังสีสูง

สรุปผลและเสนอแนะ
จากค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินหลายตัวอย่างสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และค่าเฉลี่ย
ทั่วโลก สามารถสรุป ได้ ว่าดิน ในแปลงนาปลูก ข้าว บริเวณสามจังหวัด ชายแดนใต้ มีป ริมาณรังสีอยู่ ในระดับ ที่ ค่อนข้างสู ง
นอกจากนี้ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการได้รับรังสีจากภายในร่ างกาย (Hin) และค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) สูงกว่า
เกณฑ์ ที่กำหนดโดย UNSCEAR (2000) อาจจะส่ งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ดังนั้นควรมีการ
ประเมินและติดตามปริมาณกัมมันตภาพรังสีในดินแปลงนาปลูกข้าว ในตัวอย่างข้าว และวิเคราะห์ค่าการดูดซับสารกัมมันตรังสี
ในตัวอย่างข้าวบริเวณดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนือ่ งเพื่อประเมินถึงผลความเสี่ยงจากการได้รับรังสีในระยะยาว
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การออกแบบระบบความตานทานรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต
ธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี1*, โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธ2ิ และ วิศรุดา ศุภรังสรรค3

บทคัดยอ
ระบบปองกันฟาผาถูกใชเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายของฟาผาตอสิ่งปลูกสรางตางๆ บทความนี้นําเสนอการ
ออกแบบรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย 115/22 กิโลโวลต 60 เมกะวัตต อางอิงตามมาตรฐาน IEEE80-2013 บทความ
กลาวถึงความแตกตางกราวดกริดของระบบสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย โดยเปรียบเทียบ ระยะที่ 1 เมตร 3 เมตร และ 5
เมตร และขั้นตอนการวัดคาความตานทานดินในพื้นที่จริงถูกนําเสนอ เพื่อคํานวณ คาความตานทานกริด แรงดันชวงกาว
แรงดันสัมผัส กระแสกริด ใหแพรกระจายลงดินผานระบบสายดินอยางมีประสิทธิภาพ ทายสุดนี้การวัดคาความตานทานสาย
ดินรากที่แมนยําของสถานีไฟฟายอยเปนปจจัยที่สําคัญ สงผลใหการออกแบบรากสายดินกริดอยางเหมาะสมสามารถสรุปได
อยางเชื่อถือได

คําสําคัญ : ระบบรากสายดิน, ความตานทานรากสายดิน, กราวดกริด, แรงดันชวงกาว, แรงดันสัมผัส
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Design Grounding System for Substation 115 kV
Thanayut Phaisanatsawasenee1*, Chokchai Chuenwattanapraniti2 and Wisaruda Suppharangsan3

Abstract
Lightning protection systems are used to avoid or lessen lightning strike damage to
constructions. This paper presents design of grounding system for substation 115/22 kV, 60 MW according
to the standard IEEE80-2013. The paper discusses difference ground grids of grounding system for
substation comparing among 1, 3 and 5 m. Also the soil resistance process of measurement in actual
location is exhibited. For parameters, there are soil resistivity, step voltage and torch voltage. Finally, the
correctly measure the grounding resistance of substations is the vital factor, therefore the optimal design
of ground grid system can be finalized positively
Keywords : grounding system, grounding resistance, grounding grid, step voltage, touch voltage
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บทนํา
ปจจุบันความตองการใชพลังงานไฟฟามีแนวโนมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟา
เป น จํ า นวนมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ ที่ มี ค วามต อ งการใช พ ลั ง งานไฟฟ า สู ง ๆ จะมี ผ ลกระทบต อ
แรงดันไฟฟา ตก แรงดัน ไฟฟากระเพื่ อม ชั่วครู ลวนแตสงผลกระทบตอการใชพลังงานไฟฟา ทํา ใหเครื่องจั กรหยุดชะงั ก
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตูแชหัวเชื้อตางๆ จะหยุดการทํางาน ชั่วคราว เมื่อระบบไฟฟากลับคืนมาจะสงผลกระทบตอ
การเริ่มทํางานใหม อุปกรณอัตโนมัติบางประเภทอาจขึ้นแจงเตือนไฟกระพริบตองไปรีเซตคาเริ่มตนทํางานใหม ขอมูลสํารอง
อาจสูญหาย คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ ตูแชอาจชํารุดเสียหาย ดังนั้นการสรางสถานีไฟฟายอย จะชวยลดผลกระทบ
ดังกลาว เมื่อสถานประกอบการขนาดใหญ มีความตองการใชพลังงานไฟฟามากๆ และชวยเสริมสรางเสถียรภาพความมั่นคง
ทางพลังงานไฟฟาใหกับหนวยงานตอไปในอนาคต องคประกอบการสรางสถานีไฟฟายอยที่มีความสําคัญเปนอยางมาก คือ
ระบบความตานทานรากสายดิน ซึ่งจะชวยลดผลกระทบแรงดันชวงกาว แรงดันสัมผัส การทํางานของอุปกรณปองกัน การไหล
ของกระแสลัดวงจร ใหแพรกระจายลงดินผานระบบสายดินอยางมีประสิทธิภาพ โดยบทความนี้พิจารณาการออกแบบระบบ
ความตานทานรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย115/22 กิโลโวลต ขนาด 60 MW โดยเปรียบเทียบ ระยะหางตารางกราวดก
ริดที่ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร จะมีผลตอคาความตานทานรากสายดิน และการออกแบบความตานทานรากสายดิน
กราวดกริดที่เหมาะสมจะชวยลดผลกระทบแรงดันชวงกาว แรงดันสัมผัส สงผลใหการทํางานของอุปกรณปองกัน การไหลของ
กระแสลัดวงจร ใหแพรกระจายลงดินผานระบบสายดินอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน อีกทั้งเปน
ขอมูลชวยใหการดูแล บํารุงรักษา ระบบความตานทานรากสายดินของสถานีไฟฟายอย ตอไปในอนาคต

การออกแบบระบบความตานทานรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย 115 กิโลโวลต
การออกแบบระบบความตานทานรากดินสําหรับสถานีไฟฟายอย 115/22 กิโลโวลต ขนาด 60 MW อางอิงตาม
มาตรฐาน IEEE80-2013 โดยเริ่มจากการพิจารณาความเหมาะสมสถานที่ตั้งสรางสถานีไฟฟายอย การกําหนดขนาดพื้นที่สถานี
ไฟฟายอยที่เหมาะสม สํารวจความตานทานจําเพาะจําเพาะของดิน หาขนาดตัวนํา กระแสลัดวงจรลงดินแบบสมมาตร การหา
แรงดันสัมผัส แรงดันชวงกาว การออกแบบกราวดเมช การหาคาความตานทานกริด กระแสกริดสูงสุด การหาคาแรงดันเมช
แรงดันชวงกาว ตลอดจนการเช็คคาแรงดันเมชของกราวดกริด และแรงดันชวงกาวของกราวดกริด ถาผานมาตรฐานจะนํา
ขอมูลตางๆ มาใชในทําแบบออกแบบระบบความตานทานรากดินสําหรับสถานีไฟฟายอย โดยขั้นตอนการคํานวนสามารถ
ดําเนินการไดตามโฟลชารต สมการตางๆ และ นํามาเขียนเปนตารางสรุปการคํานวณดังตารางที่1-3 [1-3]

รูปที่ 1 การเก็บขอมูลดินบริเวณสถานีไฟฟายอยที่จะออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน
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รูปที่ 2 โฟลชารตขั้นตอนการออกแบบความตานทานรากสายดิน [1]
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 TCAP ×10−4   K 0 + Tm 
 ln 

 tcα r ρ r   K 0 + Ta 

สมการที่1 : Ι = Α 
เมื่อ
Ι

=

Α

=

Tm

=

กระแส rms (kA)
พื้นที่หนาตัดตัวนํา ( mm 2 )
อุณหภูมสิ ูงสุดที่ยอมรับได ( °C )

Ta

=

อุณหภูมิแอมเบียนตยอมรับได ( °C )

Tr

=

α0
αr
ρr

=
=
=

K0

=

tc

=

TCAP =

อุณหภูมิอางอิงสําหรับยอมรับได ( °C )
สัมประสิทธิ์ความรอนของความตานทานจําเพาะที่ 0 °C
สัมประสิทธความรอนของความตานทานจําเพาะที่อุณหภูมิอางอิง Tr (1/ °C )
ความตานทานจําเพาะของตัวนําสายดินที่อุณหภูมิอางอิง Tr ( µΩ • cm )
1/ α 0 หรือ ( 1/ α r ) - Tr ( °C )
ชวงเวลาของกระแสฟอลต(sec.)
แฟกเตอรความจุความรอน (J/( cm 3 °C ))

สมการที่2 : Εtouch 50 = (1000 + 1.5Cs × ρ s )
สมการที่3 : Ε step 50= (1000 + 6Cs × ρ s )

0.116
ts

0.116
ts

เมื่อ
Cs

=

ρs

=

ts

=

แฟกเตอรดีเรตติง
ความตานทานจําเพาะของวัสดุคลุมผิว ( µΩ • cm )
ชวงเวลาของกระแสลัดวงจร(sec.)
1
1 
1

1+
+


20 A  1 + h 20 / A  
 LT

สมการที่4 : Rg =
ρ
เมื่อ
LT

=

A

=

ความยาวตัวนําทั้งหมดที่ฝงอยูใตดิน (m)
พื้นที่ของกราวดกริด ( m 2 )

h

=

ความลึกตัวนํากราวดกริด (m)

สมการที่5 : Ι=
Df × Ιg
G
เมื่อ
IG
=
กระแสกริดสูงสุด (A)
Df
=
แฟกเตอรดีครีเมนต
Ig
=
กระแสกริดสมมาตร rms (A)
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สมการที่6 : GPR =ΙG × Rg
เมื่อ
คาศักยที่เพิ่มขึ่นบนสายดิน (V)
GPR =
IG
=
กระแสกริดสูงสุด (A)
=
แฟกเตอรดีครีเมนต
Rg
ρ × K m × Ki × ΙG

สมการทึ่7 : Ε m =
สมการทึ่8 :

Km =

Lm


1
×  ln
2π 


2

(D + 2 × h ) − h
D2
+

8× D × d
4× d
 1 6 × h × d

 K
 + ii × ln
 K h

สมการทึ่9 : Ki = 0.644 + 0.148 × n
เมื่อ
Εm
=
แรงดันเมช (V)
Km
=
แฟกเตอรระยะหางสําหรับแรงดันเมช
Ki
=
แฟกเตอรแกไขลักษณะกราวดกริด
Kii
=
1 สําหรับกริดที่มีแทงหลักดินวางตามแนวขอบนอกของกริด
=
ระยะระหวางตัวนําที่ขนานกัน (m)
D
=
เสนผานศูนยกลางของตัวนํากริด (m)
d
=
ความลึกของตัวนํา (m)
h
สมการทึ่10 : K ii =

1
2

(2 × n)n

สําหรับกริดที่ไมมีแทงหลักดินหรือมีจํานวนหลักดินไมไดติดตั้งตรงขอบมุมของกริด
สมการทึ่11 : K=
h

1+

h
h0

โดย ที่ระดับความลึกอางอิงของกราวดกริด h0 =1 m
สมการทึ่12 : n = na × nb × nc × nd
โดย
n
=
จํานวนตัวนําประสิทธิผลที่วางขนานภายในกราวดกริด
nb
=
1 สําหรับกริดจัตุรัส
nc
=
1 สําหรับกริดจัตุรัสและกริดผืนผา
nd
=
1 สําหรับกริดจัตุรัส กริดผืนผา และกริดรูปตัวL
สมการทึ่13 : na =

2 × Lc
Lp

สําหรับกริดรูปแบบอื่น
สมการทึ่14 : nb =

Lp
4× A

สําหรับกริดรูปแบบอื่น
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8


 π ( 2 × n − 1 )  

0.7× A

 L × L  Lx × Ly
สมการทึ่15 : nc =  x y 
 A 

สําหรับกริดรูปแบบอื่น
Dm

สมการทึ่16 : nd =

L x + L2 y
2

สําหรับกริดรูปแบบอื่น
โดย
LP
=
ความยาวตัวนําขอบนอกของกริด (m)
LC
=
ความยาวตัวนําทั้งหมดของกริดแนวนอน (m)
LX
=
ความยาวของกริดในระนาบx (m)
=
ความยาวของกริดในระนาบy (m)
Ly
LM
=
ความยาวตัวนําที่ฝงอยูใตดิน สําหรับแรงดันเมช (m)
LR
=
ความยาวตัวนําทั้งหมดของแทงหลักดิน (m)
=
พื้นที่กราวดกริด ( m 2 )
A
สมการทึ่17 : LM= Lc + LR


Lr

LC + 1.55 + 1.22 
สมการทึ่18 : LM =
2

 L x + L2 y




  LR



ρ × K s × Ki × ΙG

สมการทึ่19 : Ε s =

Ls
สมการทึ่20 : LS = 0.75 × LC + 0.85 × LR

สมการทึ่21 : K=s

1 1
1
1

+
+
1 − 0.5n − 2 

π 2× h D + h D


(

)

เมื่อ
ΕS

=

LS

=

KS

=

แรงดันชวงกาว (V)
ความยาวตัวนําที่ฝงอยูใตดิน สําหรับแรงดันชวงกาว
แฟกเตอรระยะหางสําหรับแรงดันชวงกาว
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ตารางที่1 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดที่ระยะหาง 1 เมตร
คาตัวแปร

การคํานวณ

= กระแส rms (kA)

=

31.50 kA

If = กระแสฟอลต rms (kA)

=

25.00 kA

Sf = แฟกเตอรแบงกระแสลัดวงจร

=

I

1.00

ขนาดตัวนํา
=

ขนาดตัวนํา

Df = แฟกเตอรดีครีเมนต

=

1.039

Cs = แฟกเตอรดีเรตติง

=

0.6921

ρ = คาความตานทานจําเพาะ
Lx = ความยาวของกริดในระนาบx

=

23.49 Ω-m

Etouch,50

=

=

41.00 m

Estep,50

=

=
95 mm2
เลือกขนาดตัวนํา
แรงสัมผัสและแรงดันชวงกาวทีร่ างกายทนได
616.1509 V

2,015.34 V
ออกแบบกราวดเมช

Ly = ความยาวของกริดในระนาบy

=

36.00 m

A = พื้นที่ครอบคุมกราวดกริด
Dx = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบx

=

1,476.00 m2

=

1.00 m

Ny = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบy

Dy = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบy

=

1.00 m

Lp = ความยาวตัวนําขอบนอกของกริด

D = ระยะหางระหวางกราวดกริดโดยเฉลี่ย
Dm = ระยะหางสูงสุดระหวางสองจุดบนกริด

=

1.00 m

Lc = ความยาวตัวนําทั้งหมดของกริดแนวนอน

=

1.41 m

LR = ความยาวตัวนําทั้งหมดกราวดหรอด

Lr = ความยาวกราวดหรอด

=

3.00 m

LT = ความยาวตัวนําทั้งหมดที่ฝงอยูใตดิน

Nr = จํานวนกราวดหรอด

=

14 rods

คาคงที่
π = คาคงที่พาย
RB = ความตานทานรางกายมนุษย
Tm = อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได
Ta = อุณหภูมิแอมเบียนตที่ยอมรับได

=

3.1416

=

1,000.00 Ω

=

850.00 °C

=

40.00 °C

αr = สัมประสิทธความรอนของความตานทานจําเพาะ

0.00381 °C

Nx = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบx

Nx

=

37

Ny

=

42

LP

=

154 m

Lc

=

3,029.00 m

LR = Nr x Lr

=

42.00 m

LT = Lc + LR

3,071.00 m
=
ความตานทานกริด

Rg

=

IG

=

25,975.68 A
ตรวจสอบGPR

=

7,106.03 V

ที่อณ
ุ หภูมิอา งอิง
tc = ชวงเวลาของกระแสฟอลต
ts = ชวงเวลาของกระแสลัดวงจร

=

0.60 sec.

GPR

=

0.60 sec.

Etouch-GPR

rr = ความตานทานจําเพาะที่อุณหภูมิอา งอิง

=

1.78 µΩ ⋅ cm

Ko = 1/α0, or (1/αr)-Tr

=

TCAP = แฟกเตอรความจุความรอน

=

0.2736
กระแสกริด

Ω

-6,489.88 V
=
แรงเมชและแรงดันชวงกาว

จํานวนตัวนําประสิทธิผล

ความยาวตัวนําที่ฝงอยูใตดิน สําหรับแรงดันเมช = Lm

3.42 J/cm3×°C

ความยาวตัวนําทีฝ่ งอยูใตดนิ สําหรับแรงดันชวงกาว= LS

=

0.0126 m

n

=

1.02

ho = ความลึกกริดอางอิง

=

1.00 m

D

=

1.00 m

h = ความลึกตัวนํากราวดกริด
hs = ความหนาของวัสดุคลุมผิว

=

0.50 m

Ki

=

=

Lm

=

3,096.92 m

rs = ความตานทานจําเพาะของวัสดุคลุมผิว

=

0.10 m
3,000.00 Ω-m

LS

=

2,307.45 m

Km

=

=

15.00

แฟคเตอรการแกไขลักษณะกราวดกริด
Kii = 1 (สําหรับกริดกราวดหรอด)

=

1.00

Kh = Sqrt(1+(h/ho))

=

1.2247

na = [2*Lc ] / Lp

=

39.34

nb = Sqrt[ Lp / ( 4 * Sqrt(A) ) ]

=

1.001

nc = [Lx*Ly / A]^[0.7A/(Lx*Ly)]

=

1.00

nd = Dm/Sqrt(Lx2 + Ly2)

=

0.03
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KS

=

Em

=

ES
Etouch - Em

(ลําดับถัดไป)

n = nanbncnd

242

d = เสนผานศูนยกลางตัวนํากริด

X/R = อัตราสวนคารีแอคแตนตตอความตานทาน
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93.3811 mm2

0.7951

0.702
0.2213
109.971 V

=
46.5202 V
ตรวจสอบแรงดันสัมผัส
=

506.1799 V

(o.k)

ตรวจสอบแรงดันชวงกาว
Estep - Es

=

1,968.82 V

(o.k)

ตารางที่2 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดที่ระยะหาง 3 เมตร
คาตัวแปร

การคํานวณ

= กระแส rms (kA)

=

31.50 kA

If = กระแสฟอลต rms (kA)

=

25.00 kA

I

Sf = แฟกเตอรแบงกระแสลัดวงจร

=

1.00

Df = แฟกเตอรดีครีเมนต

=

1.039

Cs = แฟกเตอรดีเรตติง

ขนาดตัวนํา
ขนาดตัวนํา

=

93.3811 mm2

=
เลือกขนาดตัวนํา
95 mm2
แรงสัมผัสและแรงดันชวงกาวที่รางกายทนได

=

0.6921

= คาความตานทานจําเพาะ

=

23.49 Ω-m

Etouch,50

=

Lx = ความยาวของกริดในระนาบx

=

41.00 m

Estep,50

=
2,015.34 V
ออกแบบกราวดเมช

ρ

616.1509 V

Ly = ความยาวของกริดในระนาบy

=

36.00 m

A = พื้นที่ครอบคุมกราวดกริด

=

1,476.00 m2

Dx = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบx

=

3.00 m

Ny = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบy

Dy = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบy

=

3.00 m

Lp = ความยาวตัวนําขอบนอกของกริด

D = ระยะหางระหวางกราวดกริดโดยเฉลี่ย

=

3.00 m

Lc = ความยาวตัวนําทั้งหมดของกริดแนวนอน

Dm = ระยะหางสูงสุดระหวางสองจุดบนกริด

=

4.24 m

LR = ความยาวตัวนําทั้งหมดกราวดหรอด

Lr = ความยาวกราวดหรอด

=

3.00 m

LT = ความยาวตัวนําทั้งหมดที่ฝงอยูใตดิน

Nr = จํานวนกราวดหรอด

=

14 rods

คาคงที่
=

3.1416

RB = ความตานทานรางกายมนุษย

=

1,000.00 Ω

Tm = อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได

=

π

Ta

= คาคงที่พาย

= อุณหภูมิแอมเบียนตที่ยอมรับได

=

αr = สัมประสิทธความรอนของความตานทานจําเพาะ

850.00

°C

40.00

°C

0.00381

°C

Nx = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบx

Nx

=

15

Ny

=

16

LP

=

154 m

Lc

=

1,191.00 m

LR = Nr x Lr

=

42.00 m

LT = Lc + LR

=

Rg

=

IG

=

25,975.68 A
ตรวจสอบGPR

=

7,402.21 V

1,233.00 m
ความตานทานกริด

ที่อุณหภูมิอางอิง

0.285
กระแสกริด

Ω

tc

= ชวงเวลาของกระแสฟอลต

=

0.60 sec.

GPR

ts

= ชวงเวลาของกระแสลัดวงจร

=

0.60 sec.

Etouch-GPR

ρr

= ความตานทานจําเพาะที่อุณหภูมิอางอิง

=

1.78 µΩ ⋅ cm

Ko

= 1/α0, or (1/αr)-Tr

=

242

ความยาวตัวนําที่ฝงอยูใตดิน สําหรับแรงดันเมช = Lm

TCAP

= แฟกเตอรความจุความรอน

=

3.42 J/cm3×°C

ความยาวตัวนําทีฝ่ งอยูใตดิน สําหรับแรงดันชวงกาว= LS

-6,786.06 V
=
แรงเมชและแรงดันชวงกาว

จํานวนตัวนําประสิทธิผล

n = nanbncnd

d

= เสนผานศูนยกลางตัวนํากริด

=

0.0126 m

n

=

1.20

ho

= ความลึกกริดอางอิง

=

1.00 m

D

=

3.00 m

=

h

= ความลึกตัวนํากราวดกริด

=

0.50 m

Ki

hs

= ความหนาของวัสดุคลุมผิว

=

=

1,258.92 m

= ความตานทานจําเพาะของวัสดุคลุมผิว

=

0.10 m
3,000.00 Ω-m

Lm

rs

LS

=

928.95 m

X/R

= อัตราสวนคารีแอคแตนตตอความตานทาน

=

Km

=

0.8545

KS

=

0.3311

15.00

แฟคเตอรการแกไขลักษณะกราวดกริด
Kii = 1 (สําหรับกริดกราวดหรอด)

=

1.00

Kh = Sqrt(1+(h/ho))

=

1.2247

na = [2*Lc ] / Lp

=

15.47

nb = Sqrt[ Lp / ( 4 * Sqrt(A) ) ]

=

1.001

nc = [Lx*Ly / A]^[0.7A/(Lx*Ly)]

=

1.00

nd = Dm/Sqrt(Lx2 + Ly2)

=

0.08

Em

=

ES

=

Etouch - Em

(ลําดับถัดไป)

0.8222

340.498 V

178.8276 V
ตรวจสอบแรงดันสัมผัส
=

275.6529 V

(o.k)

ตรวจสอบแรงดันชวงกาว
Estep - Es

=

1,836.51 V

(o.k)
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ตารางที่3 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดที่ระยะหาง 5 เมตร
คาตัวแปร

การคํานวณ

= กระแส rms (kA)

=

31.50 kA

If = กระแสฟอลต rms (kA)

=

25.00 kA

I

Sf = แฟกเตอรแบงกระแสลัดวงจร

=

1.00

Df = แฟกเตอรดีครีเมนต

=

1.039

Cs = แฟกเตอรดีเรตติง
ρ

ขนาดตัวนํา
ขนาดตัวนํา

=

=

0.6921

= คาความตานทานจําเพาะ

=

23.49 Ω-m

Etouch,50

=

41.00 m

Estep,50

=

616.1509 V

Lx = ความยาวของกริดในระนาบx

=

Ly = ความยาวของกริดในระนาบy

=

36.00 m

A = พื้นที่ครอบคุมกราวดกริด

=

1,476.00 m2

Dx = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบx

=

5.00 m

Ny = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบy

Dy = ระยะหางระหวางกราวดกริดในระนาบy

=

5.00 m

Lp = ความยาวตัวนําขอบนอกของกริด

D = ระยะหางระหวางกราวดกริดโดยเฉลี่ย
Dm = ระยะหางสูงสุดระหวางสองจุดบนกริด
Lr = ความยาวกราวดหรอด

=

5.00 m

Lc = ความยาวตัวนําทั้งหมดของกริดแนวนอน

=

7.07 m

LR = ความยาวตัวนําทัง้ หมดกราวดหรอด

=

3.00 m

LT = ความยาวตัวนําทั้งหมดที่ฝงอยูใตดิน

Nr = จํานวนกราวดหรอด

=

14 rods

คาคงที่
π = คาคงที่พาย
RB = ความตานทานรางกายมนุษย

=

3.1416

=

1,000.00 Ω

Tm = อุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได

=

850.00

°C

=

40.00

°C

0.00381

°C

Ta

= อุณหภูมิแอมเบียนตที่ยอมรับได

αr = สัมประสิทธความรอนของความตานทานจําเพาะ

2,015.34 V
ออกแบบกราวดเมช

Nx = จํานวนตัวนําที่ขนานในระนาบx

Nx

=

10

Ny

=

11

LP

=

154 m

Lc

=

806.00 m
42.00 m

LR = Nr x Lr

=

LT = Lc + LR

=

Rg

=

IG

=

25,975.68 A
ตรวจสอบGPR

=

7,626.88 V

848.00 m
ความตานทานกริด

ที่อณ
ุ หภูมิอา งอิง
tc

= ชวงเวลาของกระแสฟอลต

=

0.60 sec.

GPR

ts

= ชวงเวลาของกระแสลัดวงจร

=

0.60 sec.

Etouch-GPR

=

1.78 µΩ ⋅ cm

ุ หภูมิอา งอิง
ρr = ความตานทานจําเพาะที่อณ

0.2936
กระแสกริด

Ω

-7,010.73 V
แรงเมชและแรงดันชวงกาว
=

จํานวนตัวนําประสิทธิผล
= 1/α0, or (1/αr)-Tr

=
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ความยาวตัวนําที่ฝงอยูใตดิน สําหรับแรงดันเมช = Lm

= แฟกเตอรความจุความรอน

=

3.42 J/cm3×°C

ความยาวตัวนําทีฝ่ งอยูใตดนิ สําหรับแรงดันชวงกาว= LS

d

= เสนผานศูนยกลางตัวนํากริด

=

0.0126 m

n

ho

= ความลึกกริดอางอิง

=

1.00 m

D

=

h

= ความลึกตัวนํากราวดกริด

=

0.50 m

Ki

=

hs

= ความหนาของวัสดุคลุมผิว

=

=

873.92 m

= ความตานทานจําเพาะของวัสดุคลุมผิว

=

0.10 m
3,000.00 Ω-m

Lm

rs

LS

=

640.20 m

X/R

= อัตราสวนคารีแอคแตนตตอความตานทาน

=

Km

=

0.9641

KS

=

0.3405

Em

=

568.7594 V

ES

=
274.2221 V
ตรวจสอบแรงดันสัมผัส

Etouch - Em

=

15.00

แฟคเตอร์การแก้ไขล ักษณะกราวดก
์ ริด

Kii = 1 (สําหรับกริดกราวดหรอด)

=

1.00

Kh = Sqrt(1+(h/ho))

=

1.2247

na = [2*Lc ] / Lp

=

10.47

nb = Sqrt[ Lp / ( 4 * Sqrt(A) ) ]

=

1.001

nc = [Lx*Ly / A]^[0.7A/(Lx*Ly)]

=

1.00

nd = Dm/Sqrt(Lx2 + Ly2)

=

0.13
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(ลําดับถัดไป)

n = nanbncnd

TCAP

Ko
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93.3811 mm2

=
เลือกขนาดตัวนํา
95 mm2
แรงสัมผัสและแรงดันชวงกาวทีร่ างกายทนได

=

1.36
5.00 m
0.845

47.3915 V

(o.k)

ตรวจสอบแรงดันชวงกาว
Estep - Es

=

1,741.12 V

(o.k)

ผลการออกแบบ
เมื่อทําการ ออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน คํานวนพารามิเตอรคาตางๆ ตามสมการโฟลชารตขั้นตอนการ
ออกแบบความตานทานรากสายดิน เมื่อตรวจสอบคาตามมาตรฐาน ผานเกณฑ สามารถนําผลการออกแบบระบบความ
ตานทานรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย มาเขียนแบบระบบความตานทานรากสายดินสถานีไฟฟายอย ไดดังนี้

รูปที่ 3 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดทีร่ ะยะหาง 1 เมตร
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รูปที่ 4 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดทีร่ ะยะหาง 3 เมตร

รูปที่ 5 การออกแบบระบบความตานทานรากสายดิน กราวดกริดทีร่ ะยะหาง 5 เมตร
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สรุปผลการออกแบบ
บทความนี้นําเสนอการการออกแบบระบบความตานทานรากสายดินสําหรับสถานีไฟฟายอย 115/22 กิโลโวลต
ขนาด 60 MW โดยเปรียบเทียบ ระยะหางตารางกราวดกริดที่ 1 เมตร 3 เมตร และ 5 เมตร จะมีผลตอคาความตานทานราก
สายดิน จะชวยลดผลกระทบแรงดันชวงกาว แรงดันสัมผัส การไหลของกระแสลัดวงจร ใหแพรกระจายลงดินผานระบบสายดิน
อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน และการออกแบบความตานทานรากสายดินกราวดกริดที่เหมาะสมจะชวยลด
การดูแล บํารุงรักษา และเปนขอมูลทําใหงายตอการการตรวจสอบระบบความตานทานรากสายดินของสถานีไฟฟายอยตอไป
ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้คณะผูเขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.อานนท วงษแกว ผูอํานวยการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
และบริษัทเพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด สําหรับการสนับสนุนขอมูล อุปกรณ และเครื่องมือ พรอม
ดวยบุคลากรในการทํางานเพื่อบทความวิจัยนี้

เอกสารอางอิง
[1] IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding, IEEE Std 80 -2013.
[2] ป. เจริญวงศ, ก. บัวใหญ และก. เกิดชื่น “การออกแบบระบบรากสายดินในสถานีไฟฟาโดยวิธีการหาคาที่เหมาะสุดหลาย

ฟงกชันวัตถุประสงค,” วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา, ปที่4 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน2562,
หนา 25-33
[3] พงศพันธุ ปริยวงศ, “หลักการระบบสายดินและการประยุกตใชงาน,” , สํานักพิมพจุฬาลงกรณ, 2556
[4] วิวัฒน กุลวงศวิทย, “การตอลงดินระบบไฟฟา เลมที่4 ,” สมาคมวิศวกรออกแบบและที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟาไทย
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O25
การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ
บุญชัช เมฆแก้ว1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ใน
งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละเท่านั้น และ 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์จากรูปแบบที่ได้พัฒนากับโปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย คือ Google Drive ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Cloud Storage ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก รองรับไฟล์ได้หลายประเภทและสามารถแชร์ไฟล์ได้หลายรูปแบบ ทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น
Windows, Mac, Linux และรองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้ง ios และ Android สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยพบว่า
ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบและเปรียบเทียบกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อ
นำไปทดลองใช้ ปรากฏดังนี้ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 1.ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ผลรวม รายด้าน และรายประเด็น ที่ได้
จากตัวอย่างแบบสอบถามการวิจัยจำนวน 10 ชุด มีผลลัพธ์เท่ากัน คือ (4.40) 2.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เท่ากัน ในการวิเคราะห์ผลรวมมีค่าความแตกต่างกัน (0.07) รายด้านของข้อคำถามมีค่าความแตกต่างกัน (0.02-0.05) และ
รายประเด็นของข้อคำถามมีค่าความแตกต่างกัน (0.03-0.04) และ 3.ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์มีผลลัพธ์
เท่ากัน ด้านการแปลผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยในโปรแกรมสำเร็จรูปไม่สามารถแปลผลได้
ส่วนรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์และแปลผลไปพร้อมๆ กัน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ ในแบบเรียลไทม์เมื่อมีข้อมูลไหลผ่าน Data Filter ซึ่งติดตั้งอยู่ในสเปรตชีทภายใต้ Google Drive และข้อค้นพบที่สำคัญ
อี ก ประการหนึ ่ ง จากผลการวิ จ ั ย คื อ แนวทางการวิ เ คราะห์ แ บบจั บ คู ่ ข ้ อ มู ล ( Data Mapping Analysis) เพื ่ อ นำไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
คำสำคัญ : การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล, วิจัยเชิงปริมาณ, เรียลไทม์

1 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, วิทยาลัยชุมชนพังงา 82180
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The Development of Real-time Data Analysis and Interpretation Model to Be Used in
Quantitative Research
Boonchat Mekkaeo2

Abstract
The purposes of this research were 1 ) to study and develop the real-time data analysis and
interpretation model used in quantitative research by selecting only the Mean, Standard Deviation and
Percentage and 2 ) to compare the results from the developed model with the ready-made program in
statistics. The research instrument is Google Drive, which is a cloud storage and allows the users to access
the information anywhere, anytime or real-time, no need to install a program that is complicated by the
computer, to be able and shared many types of files, to work for all platforms such as Windows, Mac, Linux
and to support smartphones on various operating systems, both iOS and Android. The statistics used in
data analysis are the Mean, Standard Deviation and Percentage. The research was found that results from
the developed model and the ready-made program in statistics for accuracy and efficiency. After the trial
appeared as follows, in terms of data analysis 1. Mean, the total analysis of all aspects obtained from the
sample of 10 research questionnaires, with the same result (4.40) 2. Standard deviation (S.D.), which the
results are not equal and the total results are different (0.07). The topics of the data have different values
(0 . 0 2 - 0 . 0 5 ) and the questions (0 . 0 3 - 0 . 0 4 ) and 3 . Percentage has the same result. In terms of data
interpretation, which is necessary to write the research reports. It appears that the ready-made program in
statistics cannot be shown the results as the developed model, which can analyze, interpretate data, and
give comments and suggestion in real-time whenever data flows through Data Filter. It has been installed
on Google Sheets under Google Drive. Finally, the key findings from this study are informing the
development of data mapping analysis to catch the target group.
Keywords : Data Analysis and Interpretation, Quantitative Research, Real-time
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บทนำ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 มาตรา 4 กล่าวถึงการให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมุ่งหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน ไม่สร้างภาระและลดการใช้สำเนาเอกสาร
ในการติดต่อ ราชการ[1] Paperless คือ แนวคิดประหยัดการใช้กระดาษ ลดการใช้งานเอกสารรูปแบบกระดาษ เปลี่ยน
กระดาษให้เป็นเอกสารรูปแบบดิจิทัล ฟอร์แมต (Digital Format) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และเป็นการ
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) โดยจะเห็นได้ว่า Paperless มีบทบาทสำคัญต่อองค์กร 1.
ช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากกระดาษ 2.ลดความผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด 3.การค้นหาและเข้าถึง
เอกสารได้เร็วขึ้น รวมถึงสามารถกำหนดสิทธิ์ รองรับไฟล์ดิจิทัลได้หลายประเภท และเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา [2] ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานเรื่องภาพรวมความต้องการกระดาษในปี 2020 ซึ่งพบว่า อัตราการผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์กราฟิก
ลดลงมากกว่า 18% รวมถึงกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษสำหรับพิมพ์ลดลง 20.5% และ 18.4% ตามลำดับ[3] อีกทั้งการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเชื่อว่าเชื้อที่อยู่บนวัตถุไม่ว่าจะเป็น กระดาษ เหรียญ และพื้นผิวอื่นๆ จะมีชีวิต อยู่อีก
หลายวัน จึงเป็นตัวกระตุ้นให้หลายองค์กร หลายหน่วยงานหันมาใช้เอกสารรูปแบบดิจิทัลเร็วขึ้น ใช้กระดาษน้อยลง ลดความ
เสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัสกับสิง่ ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีหมุดหมาย
บนเป้าประสงค์ของการพัฒนานอกจากกำลังคนแล้วยังมุ่งเน้นด้านการวิจัยต่างๆ การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริง หาความรู้ใหม่อย่างมีระบบ ระเบียบ และจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างมีเหตุมีผลเป็นไป
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม ซึ่งต้องใช้กระดาษในการเก็บข้อมูลเป็น
จำนวนมากกับกลุ่มตัวอย่าง
จะเห็นได้ว่ากระบวนวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัย นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังต้องมีการนำข้อมูล
มาวิเคราะห์และแปลผล ซึ่งเปรียบเสมือนยาขมหม้อใหญ่สำหรับนักวิจัยแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การหาค่าสถิติพื้นฐานทั่วไปก็ตาม
แล้วจึงนำไปเขียนรายงานผลการวิจัย กว่าจะได้ผลการวิจัยออกมาสักชิ้นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ กระดาษ เวลา ล่าช้าและ
ไม่ทันสมัย จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นพิเศษที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณแบบเรียลไทม์ บนค่าสถิติพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากรูปแบบที่ได้พัฒนากั บ
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในทางสถิติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากรูปแบบที่ได้พัฒนากับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในทางสถิติ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรตาม คือ ผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้นำเอา Google
Drive มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เพราะ Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud Storage ซึ่งผู้ใช้งาน
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในแบบเรียลไทม์ เพราะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก รองรับไฟล์
ได้หลายประเภทและสามารถแชร์ไฟล์ได้หลายรูปแบบ อีกทั้งสามารถทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac,
Linux และรองรับการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้ง ios และ Android
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปในทางสถิติใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
2. สำหรับรูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ มีลักษณะการเขียน
สูตรเพื่อใช้ในการคำนวณลงบนสเปรตชีท ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (Mean) =((ค่าระดับความพึงพอใจ(5)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจ(4)*จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจ(3)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจ(2)*จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจ(1)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม))/จำนวนทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =sqrt(((ค่าระดับความพึงพอใจยกกำลังสอง(25)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)+(ค่าระดับ
ความพึงพอใจยกกำลังสอง(16)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจยกกำลังสอง(9)*จำนวนผู้ต อบ
แบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจยกกำลังสอง(4)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม)+(ค่าระดับความพึงพอใจยกกำลังสอง
(1)*จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม))/จำนวนทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม-(ค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง))
ค่าร้อยละ (Percentage) =จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม*100/จำนวนทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ หมายถึง การศึกษาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเบื้องต้น ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละเท่านั้น บนเครื่องมือของ Google
Drive

วิธีดำเนินการวิจัย
หลังจากได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้นำ
แบบชุดคำถามการวิจัยมาสร้างเป็นแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ภายใต้
Google Drive ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud Storage ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในแบบ
เรียลไทม์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก รองรับไฟล์ได้หลายประเภทและสามารถแชร์ไฟล์ได้หลาย
รู ป แบบ ทำงานได้ ท ุ ก แพลตฟอร์ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น Windows, Mac, Linux และรองรั บ การทำงานผ่ า นสมาร์ ท โฟนบน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้ง ios และ Android เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จ จึงไปในตำแหน่งของแท๊ปการตอบกลับในกูเกิ้ล
ฟอร์ม แล้วคลิ๊กที่สร้างสเปรตชีท เพื่อทำการติดตั้งชุดกรองข้อมูล (Data Filter) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลเมื่อมีข้อมูล
ตอบกลับไหลผ่านเข้ามา กระบวนการประมวลผลก็จะเริ่มขึ้นทันทีทันใด ภายหลังการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เสร็จสิ่งที่ได้
คือลิงก์ของฟอร์มเพื่อส่งไปให้กับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล หากต้องการให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นก็สามารถ
ทำการสร้างลิงก์นั้นให้อยู่ในรูปแบบของคิวอาร์ โค้ด (QR Code) เพราะคิวอาร์ โค้ด ตอบโจทย์และสร้างความหลากหลายใน
การนำเสนอแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ต่อมาทำการสร้าง Display Board ด้วยสเปรตชีท เพื่อใช้ในการ
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ติดตามผลและนำผลไปใช้ในรูปแบบเรียลไทม์ และสุดท้ายทดสอบระบบโดยการคลิ๊กลิงก์หรือสแกนคิวอาร์ โค้ด ทำการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อดูการไหลของข้อมูล ผ่านชุดกรองข้อมูล รวมถึงความถูกต้องของการวิเคราะห์และแปลผลก่อนนำไปใช้จริง

รูปที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ตัวอย่าง ลักษณะของหน้าสเปรตชีทที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามและดูรายงานผลของข้อมูลที่จะ
ไหลผ่านชุด Data Filter และนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการเขียนรายงานการวิจัย ข้อดีของหน้า Display Board ที่สร้างขึ้น
คือ ผู้ใช้สามารถดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนชีทได้

รูปที่ 2 Display board สำหรับการติดตามข้อมูล
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ผลลัพธ์รูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ในส่วนของการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากันทั้งโดยภาพรวมหรือรายด้านก็ตาม

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์รูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณกับ
โปรแกรมสำเร็จรูป : ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้
ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า การใช้งานง่าย การนำเสนอผลการวิเคราะห์เข้าใจง่าย ความสวยงามของ Display
Board และ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์จากรูปแบบที่ได้พัฒนากับ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในทางสถิติ ในการศึกษาผู้วิจัยใช้
ข้อมูลขนาดเล็ก (n=10) พบว่า ผลลัพธ์ไม่เท่ากันในส่วนของ S.D. ทั้งนี้เนื่องจากสูตร S.D. ต่างกันระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติใช้สูตรการคำนวณสำหรับข้อมูลตัว อย่าง แต่บนสเปรตชีทใช้สูตรการคำนวณสำหรับข้อมูลประชากร ทั้งนี้ ค่าการ
คำนวณทั้งสองจะใกล้กันมากขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างใหญ่ขึ้นๆ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์และแปล
ผลไปพร้อมๆ กัน รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในแบบเรียลไทม์เมื่อมีข้อมูลไหลผ่าน Data Filter ซึ่งติดตั้งอยู่ใน
สเปรตชีทภายใต้ Google Drive และข้อค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งจากผลการวิจัย คือ แนวทางการวิเคราะห์แบบจับคู่
ข้อมูล (Data Mapping Analysis) เพื่อนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
จะเห็นได้ว่ารูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์ เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณในเชิงคุณค่าและ
จุดเด่นมีมากมายหลายประการ เช่น 1.การพลิกโฉมรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล รวมถึงการติดตามผล
แบบเรียลไทม์ในลักษณะ All in One 2.การลดต้นทุนการใช้กระดาษ ลดปัญหาการสูญหาย ลดความซ้ำซ้อนโดยเฉพาะการ
จัดการเอกสารในรูปแบบกระดาษ 3.ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้และเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลากับทุก
อุปกรณ์อย่างง่ายดาย 4.ความทันสมัยและยืดหยุ่นของรูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลสามารถปรับเปลีย่ นไปตามชุดข้อ
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คำถามการวิจัย 5.รูปแบบสามารถรองรับการไหลเข้าของข้อมูลในปริมาณมาก และ 6.การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่มีต่อ
งานวิจัยด้านเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลลดน้อยลง ส่วนข้อจำกัดที่พบได้ คือ ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการ
ทำงาน (Human Error) ในกระบวนการติดตั้งชุดกรองข้อมูล เพราะจำเป็นต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และปรับเปลี่ยนให้
สอดรับกับข้อคำถามในแต่ละชุด

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะ
ค่าสถิติพื้นฐานทั้ง 3 คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ นอกจากจะใช้ด้านงานวิจัยทางการศึกษาแล้ว
ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) หรือศูนย์สำรวจข้อมูลที่ต้องการเก็บและนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนแบบทันทีทันใด (Real-time Poll) หรือจะ
นำไปพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีภายใต้บริบทสังคมยุคดิจิทัล

เอกสารอ้างอิง
[1] Thai Government. (2019). “The Act on Administration and Providing Government Services through Digital
Systems 2019” Royal Thai Government Gazette. 58.
[ 2 ] Ditto. (2 0 2 2 ) . “Paperless” Retrieved from https://www.dittothailand.com/dittonews/how-paperlesschange-enterprise-workflow/
[3] Cepi. (2021). “Press release: Growing demand for packaging and hygiene papers while COVID 19 impacts
overall paper and board consumption” Retrieved from Confederation of European Paper Industries
website: https://www.cepi.org/growing-demand-for-packaging-and-hygiene-papers-while-covid-1 9 impacts-overall-paper-and-board-consumption/

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

245

246

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

O26
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สราวุธ จิโน1* และสุพจน์ สีบุตร2

บทคัดย่อ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถนะในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) ซึ่งใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง แบ่งเป็นเวลาในการจัดกิจกรรม 24 ชั่วโมง
และทดสอบ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8
แผน 3) แบบทดสอบสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ข้อ
จากการศึกษาพบว่า หลังจากทำกิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีดังนี้
สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา อยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (ก่อนเรียน = 0.96 ) เนื่องจากก่อนปฏิบัติ
กิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนอธิบายสิ่งที่เข้าใจจากโจทย์ สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ
ดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 (ก่อนเรียน = 2.06 ) เนื่องจากก่อนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สร้างตัวแบบเชิง
คณิ ต ศาสตร์ ใ นรู ป แบบของฟั งก์ ชั น เพราะคิ ด ว่ า ข้ อ มู ล ที ่ ม ี เ พี ย งพอที ่ จ ะหาข้ อ สรุ ป ได้ สมรรถนะที ่ 3 การดำเนิ น การ
ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (ก่อนเรียน = 2.60 ) เนื่องจากนักเรียนอธิบายผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
ได้ดีขึ้น และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (ก่อนเรียน = 2.93 ) เนื่องจากนักเรียน
อธิบายผลลัพธ์ในลักษณะเดิม จากข้อมูลข้างต้นทำให้สรุปได้ว่ากิจกรรมที่ออกแบบสามารถส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
คำสำคัญ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190
2 ผศ.ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34190
1 Department of Mathematics, Statistics and computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani,
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The implementation of learning activities to promote mathematical modeling
competency of grade 11 students
Sarawut Jino1* and Supot Seebut2

Abstract
The implementation of learning activities to promote the mathematical modeling competencies of
the student by applying daily life problems to the learning design. The objective research was aimed to
study mathematical modeling competencies of 30 students, grade, semester 2, 2021 education year from
Hatyai Wittayalai School Songkhla Province. The sample student was sampled by voluntary selection. The
study period was 26 hours; 24 hours of activity and 2 hours of test. The study's tools comprised of
1) Pre-test 2) 8 study plans, and 3) mathematical modeling competencies questions, comprised of two
questions.
The study results were found as the following average scores; 1. Competency of Understanding the
task was excellent, 3.66 (pre-test = 0.96), 2. Competency of Searching mathematics was excellent, 3.56
(pre-test = 2.06), 3. Competency of Using mathematics was good, 3.35 (pre-test 2.60), and 4. Competency
of Explaining results was good, 2.93 (pre-test 2.93). The study found that the mathematical modeling
competencies of the students who participated in this study were improved measurably.
Keywords : Mathematical Modeling, Mathematical Modeling Process, Mathematical modeling competency
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บทนำ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายลักษณะ
บางอย่างของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อาจอยู่ในรูปของ สมการ อสมการ กราฟ
เรขาคณิต ข่ายงาน แผนภาพต้นไม้ เป็นต้น การนำตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้ เป็นการนำคณิตศาสตร์มาช่วยแสดง
ความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานการณ์หรือปรากฏการณ์
นั้น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การหาทางเลือกที่เหมาะสมในการหาคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจ
ศึกษานั้น [1]
Katja (2006) [8] กล่ า วว่ า ความสามารถหรื อ ทัก ษะที ่ จำเป็ นต่อ การดำเนิ น การตามกระบวนการสร้า งตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์จะหล่อหลอมเป็นสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ทักษะการเชื่อมโยงความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงของความรู้คณิตศาสตร์กับชีวิตจริง และเรียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย แนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงนี้ได้ คือ การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้ โดยจะเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ [2] การสอนให้นักเรียน
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ถือว่าเป็นหัวข้องานวิจัยที่ได้รับความสนใจในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะใน 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งงานวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสอนให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จะเน้นไปที่การเปลี่ยน
ปัญหาในโลกจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยแก้ ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัทธ์ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ จากนั ้ น จึ ง นำผลลั พ ธ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ ท ี ่ ไ ด้ ไ ปอธิ บ ายปั ญ หาในโลกจริ ง การสอนให้ น ั ก เรี ย นแก้ ป ั ญ หา
ด้วยกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จึงเป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน การสอนด้วยวิธีนี้จะกระตุ้นความสนใจ
ในวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียน อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย [3] ในระดับสากลการสอน
ให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากวิธีนี้มีประโยชน์
อย่างมาก ยังมีนักเรียนอีกหลายคน ที่ยังไม่เคยได้รับการสอนให้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการนี้ งานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนอาจมีปัญหากับกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในครั้งแรก [4]
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนยังไม่ เคยได้รับการสอนให้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มาก่อน
และเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ของ Schukajlow และคณะ (2015) [5] ซึ ่ งมี 4 ขั ้ น ตอน ดั งนี้ 1. เข้ า ใจสถานการณ์ ป ัญ หา (Understanding the task)
อ่านบริบทของสถานการณ์ปัญหาอย่างรอบคอบและจำลองสถานการณ์ให้ชัดเจน 2. ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
(Searching mathematics) ค้นหาข้อมูลที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้ในการตั้งสมมติฐาน, หาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
3. การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Using mathematics) ดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม 4. การอธิบายผลลัพธ์
(Explaining results) สรุ ป และเชื ่ อ มโยงผลลั พ ธ์ ก ั บ สถานการณ์ ป ั ญ หา จากนิ ย ามของสมรรถนะการสร้ า งตั ว แบบ
เชิงคณิตศาสตร์จึงเปรียบเทียบ 4 ขั้นตอนในกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เป็น 4 สมรรถนะ

วิธีดำเนินการ
กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้เลือกโดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร(Voluntary Selection) โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3, 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงชื่อเข้าร่วมการวิจัยจำนวน 30 คน จากนั้นทำการทดสอบก่อนเรียน และจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
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กลุ่มละ 5 คน จำนวน 6 กลุ่มในคาบแรกจะมีการให้ความรู้เรื่องกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ของ Schukajlow
และคณะ (2015) [5] ซึ ่ ง มี 4 ขั ้ น ตอน ได้ แ ก่ 1. เข้ า ใจสถานการณ์ ป ั ญ หา 2. ค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ท างคณิ ต ศาสตร์
3. การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 4. การอธิบายผลลัพธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย (1) แบบทดสอบก่อนเรียน
(2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน แต่ละแผนใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ดังนี้ 1) ตัวยิ่งสูงเท้ายิ่งใหญ่
2) กฎของทอร์ ร ิ เ ซลลี (Torricelli’s law) 3) ล้ า นแรกยากที ่ ส ุ ด 4) รู ้ ท ั น ประกั น สะสมทรั พ ย์ 5) ประมาณความสู ง
6) การประมาณพื้นที่จากแผนที่ 7) ประมาณมูลค่าฟางข้าว 8) มาตรการด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าในช่วงโควิด ผู้วิจัย
มีหน้าที่ ดำเนินการสอนโดยทำเป็นขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน อภิปรายร่วมกัน
กับนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 แจกใบงาน และ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการสร้างตัว แบบ
เชิงคณิตศาสตร์ โดยให้แยกเป็น 4 ขั้นตอน ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม นั้น ผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก
หมุนเวียนไปสังเกตการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ให้คำแนะนำในกรณีที่จำเป็น ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมานำเสนอ ผลของการปฏิบัติกิจกรรม และส่งใบงาน (3) แบบทดสอบสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
รายบุคคล จำนวน 2 ข้อ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรม ผู้วิจัยจะตรวจให้คะแนนโดยเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคของ สุรสาล (2546) [6] แล้ว
บันทึกลงในแบบบันทึกสมรรถนะเกี่ยวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์พร้อมข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พบเป็นรายกิจกรรม ในส่วน
ของแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จะตรวจให้คะแนนในแนวทางเดียวกัน
แต่จะเพิ่มเกณฑ์การตัดสินคุณภาพเข้ามา เพื่อจำแนกระดับคุณภาพของสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
0.00-0.49
0.50-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.00
ผลการประเมิน
ปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคในแต่ละสมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา (Understanding the task)
ระดับ 4 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์จริงได้อย่างชัดเจนโดยสามารถระบุประเด็น
ปัญหา ตัวแปรสำคัญและความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ระดับ 3 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์จริงได้ โดยสามารถระบุประเด็นปัญหา
ตัวแปรสำคัญและความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2 ใน 3
ระดับ 2 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์จริงได้ โดยสามารถระบุประเด็นปัญหา
ตัวแปรสำคัญและความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 1 ใน 3
ระดับ 1 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทำความเข้าใจสถานการณ์จริงได้ โดยระบุประเด็นปัญหา
ตัวแปรสำคัญและความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรได้ไม่ถูกต้อง
ระดับ 0 นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ
สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Searching mathematics)
ระดับ 4 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
โดยสามารถเขียนแผนภาพกระจาย หรือ กราฟเส้น หรือ สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ
ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ระดับ 3 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
โดยสามารถเขียนแผนภาพกระจาย หรือ กราฟเส้น หรือ สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ
ฟังก์ชันที่เหมาะสมกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แต่ขาดความครบถ้วนหรือมีข้อบกพร่องในบางประการ
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ระดับ 2 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้บ้าง โดย
สามารถเขียนแผนภาพกระจาย หรือ กราฟเส้นได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชันที่เหมาะสมกับข้อมูลได้
ระดับ 1 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ โดยเขียน
แผนภาพกระจาย หรือ กราฟเส้น หรือ สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชันที่เหมาะสม
กับข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง
ระดับ 0 นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ
สมรรถนะที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Using mathematics)
ระดับ 4 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถหาข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง โดย
สามารถหาผลลัพธ์จากกราฟ หรือจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปของฟังก์ชัน หรือจากประเด็นปัญหา
ได้ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น
ระดับ 3 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถหาข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ โดยสามารถ
หาผลลัพธ์จากกราฟ หรือจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปของฟังก์ชัน หรือจากประเด็นปัญหา
ได้ถูกต้องทุกประเด็น แต่ยังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีข้อบกพร่องในบางประการ
ระดับ 2 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถหาข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้บ้าง โดยสามารถ
หาผลลัพธ์จากกราฟ หรือจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปของฟังก์ชัน หรือจากประเด็นปัญหา
ได้ถูกต้องบางประเด็น
ระดับ 1 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถหาข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ โดย
หาผลลัพธ์จากกราฟ หรือจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปของฟังก์ชัน หรือจากประเด็นปัญหา
ได้ไม่ถูกต้อง
ระดับ 0 นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ
สมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ (Explaining results)
ระดับ 4 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
โดยสามารถอธิบาย หรือแปลความหมายจากผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น
ระดับ 3 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้ โดยสามารถ
อธิบาย หรือแปลความหมายจากผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
ทุกประเด็น แต่ยังขาดความสมบูรณ์ครบถ้วนในบางประการ
ระดับ 2 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้บ้าง โดย
สามารถอธิบาย หรือแปลความหมายจากผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้ถูกต้อง
บางประเด็น
ระดับ 1 นักเรียนแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้ โดย
สามารถอธิบาย หรือแปลความหมายจากผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้ไม่ถูกต้อง
ระดับ 0 นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ

ผลการวิจัยและอภิปรายการวิจัย
1. ผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนรายบุค คล พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมแยกตามสมรรถนะมีค่าดังต่ อ ไปนี้
สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 อยู่ในระดับพอใช้ สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์
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ทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 อยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.60 อยู่ในระดับดี และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 อยู่ในระดับดี
ตางรางที่ 1 ผลการประเมินระดับคุณภาพของสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ก่อนปฏิบัตกิ ิจกรรม
สมรรถนะที่
ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
1. เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หา
23
0
0
0
7
2. ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
0
0
30
0
0
3. การดำเนินการทางคณิตศาสตร์
10
0
0
6
14
4. การอธิบายผลลัพธ์
0
0
12
0
18
จากตารางที่ 1 พบว่าสมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ปรับปรุง เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนคำตอบ สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากนักเรียนไม่สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชัน สมรรถนะที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
2. จากการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของสมรรถนะการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม อยู่ ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38
เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ตัวยิ่งสูงเท้ายิ่งใหญ่ “จากความเชื่อที่ว่า ตัวยิ่งสูงเท้ายิ่งใหญ่ นักเรียนคิดว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่”
กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา กำหนดตัวแปรที่สำคัญ กำหนดความสัมพันธ์
เบื้องต้น เลือกตัวอย่าง เก็บข้อมูล เขียนแผนภาพกระจาย ลากเส้น แนวโน้มเป็นเส้นตรง นำมาสร้างเป็น สมการเส้นตรง
หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริง
ขั้นที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา (Understanding the task)

ผู้วิจัยประเมินให้สมรรถนะที่ 1 ของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถทำความเข้าใจ
สถานการณ์จริงได้อย่างชัดเจนโดยสามารถระบุประเด็นปัญหา ตัวแปรสำคัญ และความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ขั้นที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (Searching mathematics)
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ผู้วิจัยประเมินให้สมรรถนะที่ 2 ของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยง
สถานการณ์จริงไปสู่ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถนำข้อมูลมาเขียนแผนภาพกระจาย แล้วลากเส้น
ประมาณ เพื่อสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชันที่เหมาะสมกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ข้อสังเกต
เพิ่มเติม ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์นี้อาจไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากข้อมูลที่นักเรียนเก็บมามีเพียง 6 ตัวอย่าง ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็น
ตัวแทนของหน่วยหรือกลุ่มที่ครอบคลุมประชากรแล้ว
ขั้นที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Using mathematics)

ผู้วิจัยประเมินให้สมรรถนะที่ 3 ของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถหาข้อสรุปเชิง
คณิตศาสตร์จากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง แต่ไม่แสดงวิธีการหาผลลัพธ์จากกราฟ หรือจากตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ใน
รูปของฟังก์ชัน แต่นักเรียนสามารถหาข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนสร้างขึ้นได้ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ (Explaining results)

ผู้วิจัยประเมินให้สมรรถนะที่ 4 ของนักเรียนอยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนแสดงให้เห็นว่าสามารถเชื่อมโยงข้อสรุป
เชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องโดยสามารถอธิบาย หรือแปลความหมายจากผลลัพธ์เชิงคณิตศาสตร์
กลับไปสู่สถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเด็น
3. ผลการประเมินสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนรายบุคคล พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมแยกตาม
สมรรถนะมีค่าดังต่อไปนี้ สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับดีมาก สมรรถนะที่ 2
ค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ท างคณิ ต ศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี ่ ย เท่ า กั บ 3.56 อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก สมรรถนะที ่ 3 การดำเนิ น การ
ทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับดี และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.93
อยู่ในระดับดี
ตางรางที่ 2 ผลการประเมินระดับคุณภาพของสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ข้อที่ 1 หลังปฏิบัติกิจกรรม
สมรรถนะที่
ระดับ
ปรับปรุง พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
1. เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หา
0
0
5
10
15
2. ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
0
0
3
20
7
3. การดำเนินการทางคณิตศาสตร์
0
0
7
17
6
4. การอธิบายผลลัพธ์
0
0
19
9
2
จากตารางที่ 2 พบว่าสมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก สมรรถนะที่ 2
ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงไปสู่
ตั ว แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ แต่ ข าดความครบถ้ ว นหรื อ มี ข ้ อ บกพร่ อ งในบางประการ สมรรถนะที ่ 3 การดำเนิ น การ
ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่ อยู ่ ในระดั บดี เนื่องจากนักเรียนสามารถหาข้อสรุ ปเชิ งคณิต ศาสตร์จ ากตั วแบบเชิ ง
คณิตศาสตร์ได้ แต่ยังขาดความสมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่องในบางประการ และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ ของนักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสรุปผลโดยไม่เชื่อมโยงข้อสรุปเชิงคณิตศาสตร์กลับไปสู่สถานการณ์จริง
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า หลังจากทำกิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีดังนี้
สมรรถนะที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมากคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 เพิ่มขึ้น 2.70 (ก่อนเรียน = 0.96 )
เนื่องจากก่อนปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนอธิบายสิ่งที่เข้าใจจากโจทย์ สมรรถนะที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เพิ่มขึ้น 1.50 (ก่อนเรียน = 2.06 ) เนื่องจากก่อนปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในรูปแบบของฟังก์ชัน เพราะคิดว่าข้อมูลที่มีเพียงพอที่จะหาข้อสรุปได้
สมรรถนะที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.35 เพิ่มขึ้น 0.75 (ก่อนเรียน = 2.60 )
เนื่องจากนักเรียนอธิบายผลลั พธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และสมรรถนะที่ 4 การอธิบายผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.93 (ก่อนเรียน = 2.93 ) เนื่องจากนักเรียนอธิบายผลลัพธ์ในลักษณะเดิม จากข้อมูลข้างต้นทำให้สรุปได้ว่ากิจกรรมที่
ออกแบบสามารถส่งเสริมสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
ในภาพรวมนักเรียนมีสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นหลังการปฏิบัติ แต่ในระดับบุคคลนักเรียนมี
ระดับสมรรถนะการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันเนื่องด้วย ความรู้พื้นฐานของแต่ละคนแตกต่างกัน จึงทำให้ระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหามีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชนันธร (2560) [7] ที่ศึกษาความสามารถในการสร้างตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์จากสถานการณ์ที่กำหนดได้ และสามารนำตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปอธิบายสถานการณ์ปัญหาได้
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O27
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อรอุมา ก้านเพ็ชร1* และ สุพจน์ สีบุตร2

บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ ผู้เรียนได้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนำคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยมีกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหว่างปัญหาในชีวิตจริง สู่กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื ่ องมือ ที ่ ใช้ ในการวิจ ัย ได้ แ ก่ 1) แผนการจั ดการเรี ยนรู้ ว ิชาคณิตศาสตร์ โ ดยใช้ก ารสร้ างตั วแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2)
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการสร้าง ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ทั้งหมด 8 แผน
ใช้เวลา 16 ชั่วโมง แล้วให้นักเรียนทำแบบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ข้อ และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ซึ่งใช้
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเปรียบเที ยบกั บเกณฑ์ การประเมินความสามารถในการสร้ างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ หาค่ าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี และ 2) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
คำสำคัญ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
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Mathematical Modeling Learning on Surface area and Volume to Promote
Mathematical Modeling Ability for Grade 9 Students
Onuma Kanpeth1*and Supot Seebut2

Abstract
The learning management that focuses on students to create a mathematical model encourages
students to apply mathematics to real-life problem solving by linking real-life problems to mathematical
problem-solving processes. To enable students to learn, think analytically and solve problems in daily life.
The objectives of this research were 1) to promote the ability of mathematical modeling on surface
area and volume of grade 9 students and 2) to study students' satisfaction with learning management that
promotes their ability to create mathematical models. The sample of this research were grade 9 students
at Chumchonkhoksanwittaya School in Amnat Charoen Province, where 30 students were selected by
purposive sampling technique. The equipment applied in the research were 1) a mathematical learning
management plan using mathematical modeling 2) a mathematical modeling ability test 3) a satisfaction
assessment form for learning management for promote mathematical modeling.
The method of collecting data using 8 learning management plans of 1 6 hours with the sample
students. The students were then asked to take a mathematical modeling ability test, 2 items, and a
questionnaire to assess their satisfaction with learning with learning management using a mathematical
modeling, 10 items. Using data analysis compare with the mathematical modeling ability assessment criteria,
find the mean and standard deviation.
From the research results, it was found that 1) the ability to create mathematical models on surface
area and volume of grade 9 students were at good quality level and 2) overall satisfaction with learning
activities to promote mathematical modeling was at a high level, with a mean of 4.05 and a standard
deviation of 0.48.
Keywords : Mathematical Modeling, Ability to create Mathematical Modeling
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บทนำ

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็น
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ [1]
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็น แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้ ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาของ PISA เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ที่จะใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต เป็นเป้าหมายหนึ่งของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ หมายความว่านักเรียนควรเข้าใจ
ความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมและทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนควรได้รับความรู้ความสามารถ
ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แท้จริงจากสิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันความรู้ความสามารถที่นักเรียน
มียังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะจัดการกับตัวอย่างการสร้างตัวแบบในการเรียน ตลอดจนการริเริ่มสร้างสรรค์ตัวแบบด้วยตนเอง
จึงจำเป็นต้องโน้มน้าวให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของทุกคน และต้องทำตัวอย่างเหล่านี้
เป็นประจำ [2] และการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถที่สำคัญที่นักเรียนทุกวัยควรได้รับ สาเหตุที่ตัวแบบ
มีความสำคัญมาก คือบทบาทในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเราให้ดีขึ้นและเต็มไปด้วยคณิตศาสตร์ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ในเทคโนโลยี
นอกจากนีย้ ังเชื่อมโยงไปยังโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งสนับสนุนความเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงระหว่างความเป็นจริงกับคณิตศาสตร์ยังเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับภาพที่เพียงพอของคณิตศาสตร์ [3]
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ดีขึ้น และมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการทีพ่ ัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยได้นำกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ของ
Schukajlow S., Kolter J., & Blum W. (2015) มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.เข้าใจสถานการณ์ปัญหา 2.ค้นหาความสัมพันธ์
ทางคณิตศาสตร์ 3.การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และ 4.การอธิบายผลลัพธ์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้

วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 แผน
เวลาที่ใช้จำนวน 16 ชั่วโมง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบโดยวิธีการใช้โจทย์ปัญหา ในตัวอย่างสถานการณ์ที่พบใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการสร้าง ตัวแบบคณิตศาสตร์ โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-2 ครูผู้สอนเป็น
ผู้นำกิจกรรมทั้งหมดทุกขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ตามขั้นตอนกระบวนการการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ จากนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3-5 ให้นักเรียนดำเนินการแต่ละขั้นตอนด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้แนะแนวทาง
ซึ่งในใบกิจกรรมได้ให้ขั้นตอนกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไว้อย่างละเอียด ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-8 ครู
ให้คำแนะนำน้อยลงและนักเรียนใช้ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ 1-5 ในการดำเนินการด้วยตัวเองตามขั้นตอนกระบวนการ
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ Schukajlow, S., Kolter, J., & Blum, W. (2015) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
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Understanding the task
(เข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หา)

Searching mathematics
(ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์)

Explaining results

Using mathematics

(การอธิบายผลลัพธ์)

(การดำเนินการทางคณิตศาสตร์)

รูปที่ 1 กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเภทข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง จำนวน 2 ข้อ ซึ่งได้จากการนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไป
ทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 32 คน ที่เคยเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมตาร เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมีค่าความยากอยูท่ ี่ 0.58 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.56 - 0.66
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่ งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิ งคณิตศาสตร์
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 (Rating Scal) มี 5 ระดับ ตามหลักของ Likert จำนวน 10 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดย การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนจำนวน 30 คน
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. การเตรียมการ ผู้วิจัยจัดเตรียมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง โดยให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้วิจัย อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำนวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลารวม 16 ชั่วโมง
3. หลังการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง จำนวน 2 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
4. ดำเนินการวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที
5. นำผลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งมี
การประเมินผลโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ประเมินความสามารถการสร้างตัวแบบทั้งหมด 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่ 2 ค้นหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และขั้นที่ 4
การอธิบายผลลัพธ์ โดยมีระดับประเมินคะแนนแต่ละขั้นเป็น 0, 1, 2 และ 3 ตามผลการสร้างตัวเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดยนำผลรวมของคะแนนที่ ไ ด้ มาประเมิ น คุ ณภาพตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ภาพความสามารถในการสร้ า งตั ว แบบเชิง
คณิตศาสตร์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 - 12
ดีมาก
7-9
ดี
4-6
พอใช้
0-3
ปรับปรุง
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scal) มี 5 ระดับ
ตามหลักของ Likert จำนวน 10 ข้อ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

คะแนนเต็ม 12 คะแนน

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยตามลำดับดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างตั วแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการสร้างตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั้งหมด 8 แผนการจัดการเรียนรู้
จากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ประเมินกระบวนการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแบบเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) เพื่อบ่งชี้ว่านักเรียน
ได้ใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา สามารถแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน ได้ดังกราฟต่อไปนี้
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10.00

10.83

11.00

3

4 ่ 1-8
กิจกรรมที

5

6

7

8

0.00

รูปที่ 2 ผลการประเมินกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จำแนกตามกิจกรรม
จากรูปที่ 2 กราฟแสดงผลการประเมินกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 8 กิจกรรม จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 6.83
อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้ และนักเรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ได้ ผู้วิจัยจึงได้หาวิธีการแก้ปัญหาโดยอธิบายและหาตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีคะแนนความสามารถการสร้างตัวแบบเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการเรียนที่ 2 โดยคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.83 คะแนน และในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8
กิจกรรม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 11.00 อยู่ในระดับ ดี
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงได้ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ผลงานนักเรียนสถานการณ์ปัญหาที่ 8
1.2 ผลการประเมินของแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กิจกรรม ซึ่งได้ทดสอบหลังเรียนนักเรียน
เป็นรายบุคคล จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน แบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ที่ 0.58
และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.56 - 0.66 แสดงผลดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหลังเรียน
ผลคะแนนค่าเฉลี่ยนแบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนข้อที่ 1
คะแนนข้อที่ 2
รวมเฉลี่ย
8.23
8.87
8.55
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบหลังเรียน ในแบบทดสอบข้อที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนทั้งหมด 8.23 คะแนน
อยู่ในระดับ ดี แสดงว่า แบบทดสอบข้อที่ 1 นักเรียนสามารถทำความเข้าใจปัญหา เชื่อมโยงสถานการณ์จริงสู่การสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ คำนวณ และอธิบายผลลัพธ์กลับสู่ความเป็นจริงได้ แต่ยังขาดความถูกต้องสมบูรณ์ในบางส่วนและแบบทดสอบ
ข้อที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด 8.87 คะแนน อยู่ในระดับ ดี แสดงว่า นักเรียนสามารถทำความเข้าใจปัญหา เชื่อมโยง
สถานการณ์จริงสู่การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ คำนวณ และอธิบายผลลัพธ์กลับสู่ความเป็นจริงได้ ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กว่าข้อสอบข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้อสอบข้อที่ 2 เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า แบบทดสอบข้อที่ 1 และ
สถานการณ์ปัญหาในข้อที่ 1 นักเรียนสามารถพบเจอและคุ้นเคยน้อยกว่าสถานการณ์ปัญหาที่ 2 ถึงแม้ว่าผลคะแนนเฉลี่ยของ
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แบบทดสอบ ข้อที่ 1 มีค่าน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยข้อที่ 2 แต่ยังอยู่ในระดับ ดี ทั้ง 2 ข้อ เมื่อประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทั้ง 2 ข้อ
ได้ 8.55 คะแนน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เช่นเดียวกัน
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scal) มี 5 ระดับ
ตามหลักของ Likert จำนวน 10 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.05 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบประเด็นนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ดี แสดงว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีผลต่อ
การเพิ่มความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Kaiser, G.et al., (2011) ซึ่ง
เสนอแนวคิดไว้ว่า การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เป็นการเปลี่ยนปัญหาจากโลกแห่งความเป็นจริง(real world) ให้เป็นโจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากนั้นใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์แก้โจทย์ปัญหา แล้วตีความ ผลเฉลยนำไปอธิบายคำตอบของ
ปัญหาดั้งเดิมเหล่านั้น ดังนั้น การเรียนรู้ในห้องเรียนก็สามารถฝึกให้นักเรียนมีความสามารถสร้างตัวแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถจัดการกับปัญหาทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมความสามารถในการสร้าง ตัวแบบ
ของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ภัคภร ใสแจ่ม (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยวิธีการใช้ โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ และสามารถนำตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ไปอธิบายสถานการณ์ได้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 สอดคล้องกับ ชนันธร เข็มสุข (2560) ได้ศึกษา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทดลอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37) และสุรสาล ผาสุก (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาความสามารถและการคิดเกี่ยวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และผลในด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการทดลองการใช้กิจกรรมการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.55 และกิจกรรมที่ 8 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.00 และกิจกรรมที่นักเรียนใช้ก ระบวนการ
สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้น้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.83 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถนำการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ สามารถนำวิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเสริมกระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้
ความเมตตา อุทิศเวลาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างและให้คำแนะนำในการทำวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการทำงาน
ให้กับผู้วิจัยและได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ทุกท่านที่คอยดูแลช่วยเหลือ ให้ความรู้
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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O28
การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม
ชนิตา มาพึ่ง1 เศวต สมนักพงษ์2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นำเสนอการจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมในการจัดตารางคุมสอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรและเพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดตารางสอน วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา
เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีหรือเหมาะสมที่สุด โดยมีหลักการทำงานที่เลียนแบบมาจากกระบวนการตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
ของดาร์วิน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ในการทดลองนี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดลองเป็นข้อมูลตารางการคุมสอบซึ่งถูกใช้งาน
จริงที่ได้จากสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลซึ่งอยู่ในแบบไฟล์ xlsx จากนั้นการ
สร้างประชากรเริ่มต้นและการเข้ารหัสโครโมโซมจะถูกทำเป็นขั้นตอนถัดไป จากนั้นนำโครโมโซมเริ่มต้นที่ได้รับ มาวัดหาคุณภาพ
ด้วยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น จากนั้นโครโมโซมที่ดีที่สุดจำนวน 2 โครโมโซมจะถูกคัดเลือก และนำเข้าสู่ขั้นตอนการสลับ
สายพันธุ์ และขั้นตอนการกลายพันธุ์ ตามลำดับ จากการทดลองพบว่าค่าความเหมาะสมของคำตอบที่ได้จากการจัดตารางคุมสอบ
ด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมมีค่าที่ดีขึ้นตามลำดับจำนวนรอบของการกลายพันธุ์ โดยค่าฟิตเนสที่ดีที่สุดของการทดลองคือ 10 โดย
ใช้จำนวนประชากรเริ่มต้น 50 โครโมโซม ใช้เวลาในการทำงานทั้งหมด 2 ชั่วโมง 13 นาที ค่าฟิตเนสมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อมีการ
ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ และสามารถที่จะพัฒนาค่าความเหมาะสมของคำตอบจนกระทั่งพบคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งไม่มีข้อผิดพลาดได้
คำสำคัญ : ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

1

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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A Proctorial Timetable Scheduling by Genetic Algorithm
Chanita Maphueng1 Sawet Somnugpong2

Abstract
This research proposes A Proctorial Timetable Scheduling by Genetic Algorithm (GA). The objectives
of this research are studying the possibility of applying GA to schedule a proctorial time table of lecturers in
Faculty of Industrial Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University, and evaluate its performance. GA is a
method used to solve problems in order to obtain the best or most suitable solution. Its procedure mimics the
process according to Darwin's theory of natural selection, including 6 steps. In this experiment, the practical
datasets from the Registration office of Kamphaeng Phet Rajabhat University are used. The experiment starts
from preparing the dataset in .xlsx format, then initiates the population and performs the chromosome
encoding. Next step is evaluating the quality of chromosomes by applying fitness functions to each of them.
The two best chromosomes are selected as a prototype for performing gene crossover and mutation
respectively. The experimental result shows that the fitness value gains better corresponding to the amount of
iteration of mutation. The best fitness value of this experiment is 10 by setting 50 initial populations and takes
2 hours 13 minute for the whole process. The Fitness values tend to decrease corresponding to the parameter
adjustment, and be able to find the best answer without an error.
Keywords : Genetic Algorithm, Fitness Function
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บทนำ
เนื่องจากการจัดตารางคุมสอบของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในปัจจุบันเป็นการจัดตารางแบบใช้มนุษย์
เป็นผู้ตัดสิน โดยการจัดตารางคุมสอบนั้นเป็นงานที่มีความซับซ้อนและมีความสําคัญอย่างมาก ซึ่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัด การตารางสอบเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะดําเนินการจัดตารางคุมสอบเพื่อ
กําหนดให้อาจารย์ในแต่ละคณะเข้าไปเป็นกรรมการประจําห้องสอบ เพื่อทําหน้าที่ควบคุมการสอบ และดูแลจัดการสอบให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่จัดตารางคุมสอบต้องพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขในการจัดหลายประการ จึงต้องใช้เวลา
อย่างมากในการจัดตารางคุมสอบในแต่ละครั้ง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการจัดตารางคุมสอบโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบอาณานิคม
มด (Ant Colony System : ACS) มาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนจัดตารางคุมสอบแบบอัตโนมัติ ซึ่งวิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธี
เมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Algorithm)วิธีการประมาณแบบหนึ่งที่นิยมนํามาใช้แก้ปัญหาและเป็นที่ยอมรับซึ่งขั้นตอนวิธีการ
ประมาณ (Approximation Algorithms)นั้น แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าคําตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาจะได้ผล
ลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดแต่อย่างน้อยก็จะได้คําตอบที่ดีพอและเป็นที่ยอมรับได้และยังมีวิธีที่น่าสนใจอีก เช่น วิธีการจําลองการอบ
เหนียว (Simulated Annealing : SA), วิธีค้นหาทาบู (Tabu Search : TS) และวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม(Genetic Algorithm :
GA) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจัดตารางเวลาพบว่าทฤษฎีที่ ผู้วิจัยนํามาแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่จะใช้วิธี
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm : GA) ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาปัญหาและออกแบบวิธีจัดตารางคุมสอบ โดยนําวิธี
ขั้นตอนเชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm : GA) ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาและหาคําตอบที่เลียนแบบทฤษฎีการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติมาใช้วิเคราะห์และออกแบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการจัดตารางคุมสอบ ช่วยลดระยะเวลาในการจัดตารางคุมสอบ และ
จัดตารางคุมสอบได้ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

วิธีการดำเนินการ
1. กำหนดกลุ่มประชากร (Initial Population) และกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสโครโมโซม (Chromosome
การกำหนดกลุ่มประชากรในการจัดตารางคุมสอบจะพิจารณาผ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาผ่านเงื่อนไขในการจัดตารางคุมสอบเรื่องจำนวนอาจารย์ผู้คุมสอบโดยจัดจำนวนผู้คุมสอบขั้นต่ำจำนวน 2
คน หากจำนวนนักศึกษามีเกิน 40 คนในหนึ่งห้องสอบ จะมีการจัดผู้คุมสอบเพิ่มตามเกณฑ์ ที่ว่าใช้อาจารย์ผู้คุมสอบ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 20 คน
1.2 พิจารณาผ่านรายการสอบทั้งหมด 65 รายการ ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลวัน เวลาและห้องสอบ และจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมดในรายการนั้นๆ ซึ่งเราจะใช้การพิจารณาในส่วนนี้ในการหาค่าและกำหนดจำนวนอาจารย์ผู้คุมสอบสูงสุด (Maximum
Number of Proctor : MaxProctor) เพื่อใช้ในการสร้างโครโมโซม โดยสามารถคำนวณหาค่าได้จากสมการที่ 1
สมการที่ 1: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
20

โดยที่ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = จำนวนนักศึกษาสูงสุดในรายการสอบทั้งหมด

1.3 กำหนดรูปแบบการเข้ารหัสโครโมโซม (Chromosome Encoding) วิธีทผี่ ู้วิจัยจะเลือกใช้ในการเข้ารหัสโครโมโซม
ในโครงงานครั้งนี้ คือ “การเข้ารหัสแบบเลขฐานสอง (Binary Encoding)” ซึ่งโครโมโซมจะประกอบ ด้วยยีน (Gene) โดยที่ยีน
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(Gene) หนึ่งยีนจะมีค่าแทนรายชื่ออาจารย์ผู้คุมสอบ 1 คน และโครโมโซมหนึ่งโครโมโซมจะประกอบด้วยยีนหลายยีนเท่ากับว่า
โครโมโซมหนึ่งโครโมโซมมีค่าแทนตารางรายชื่ออาจารย์ผู้คุมสอบ รูปแบบโครโมโซมที่ผู้วิจัยออกแบบจะมีลักษณะเป็นโครโมโซม
Matrix ดังสมการที่ 2
สมการที่ 2:
Chromosome =

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔1,1 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔1,2

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2,1 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2,2
⋮

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,1

⋮

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,2

⋯
⋯
⋮

⋯

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔1,𝑗𝑗

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔2,𝑗𝑗
⋮

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑗𝑗

โดยที่ i = 1, 2, …, n และ j = 1, 2, …, m และ n = จำนวนรายการสอบทั้งหมด และ m = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

รูปที่ 1 ตัวอย่างตารางสอบที่ถูกจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบโครโมโซมของตารางคุมสอบ
รายการ

อาจารย์

รายการที่ 1

อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ 1

...

อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ m

000001 (อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ 1 ของรายการที่ 1)

…

000010 (อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ m ของรายการที่ 1)

000101 (อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ 1 ของรายการที่ n)

…

000110 (อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่ m ของรายการที่ n)

…
รายการที่ n

266

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

จากตัวอย่างการออกแบบโครโมโซมของตารางคุมสอบ “บิท (Bit)” ที่ใช้แทนรายชื่ออาจารย์ในแต่ละยีนนั้นจะถูกดึงมา
จากฐานข้อมูล เพื่อประกอบกันเป็นโครโมโซมตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มของประชากรเริ่มต้น
2. กำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) และการประเมินหาค่าความเหมาะสม (Fitness Value)
การกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์สำหรับการจัดตารางคุมสอบ โดยกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ทดสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดตารางคุมสอบ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข F1 คือ อาจารย์ผู้คุมสอบจะต้องไม่เป็น
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และ F2 คือ อาจารย์ผู้คุมสอบแต่ละคนมีคุมสอบไม่เกิน 1 ห้อง/คาบเวลา การประเมินหาค่าความ
เหมาะสม 𝑓𝑓𝑖𝑖 เป็นการประเมินค่าความเหมาะสมของโครโมโซมนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมที่จะถูกเลือกไปเป็นโครโมโซมรุ่นพ่อ -แม่
เพื่อสร้างโครโมโซมรุ่นต่อไปหรือไม่ พิจารณาหาค่าความเหมาะสมได้ดังสมการที่ 3
สมการที่ 3 : 𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2

3. กำหนดวิธีการคัดเลือก (Selection)

การคัดเลือกจะใช้การคัดเลือกแบบวงล้อรูเล็ต (Roulette Wheel Selection) หลักการในการคัดเลือกมีดังนี้
3.1 ประเมินหาค่าความเหมาะสม 𝑓𝑓𝑖𝑖 ของโครโมโซมแต่ละตัวในประชากรเริ่มต้น

3.2 คำนวณหาค่าความน่าจะเป็น 𝑝𝑝𝑖𝑖 (ขนาดช่อง) ที่จะถูกเลือกจากการสุ่มเลือกแต่ละครั้งของโครโมโซมแต่ละตัวใน
ประชากรเริ่มต้น ดังสมการที่ 4
สมการที่ 4 : 𝑝𝑝𝑖𝑖 =

𝑓𝑓𝑖𝑖

∑𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 𝑓𝑓𝑗𝑗

โดยที่ n = จำนวนประชากรเริ่มต้น

3.3 คำนวณหาค่าความถีส่ ะสม 𝑞𝑞𝑖𝑖 ของโครโมโซมแต่ละตัว ดังสมการที่ 5

สมการที่ 5 : 𝑞𝑞𝑖𝑖 = ∑𝑖𝑖𝑗𝑗=1 𝑝𝑝𝑗𝑗

3.4 สร้างตัวเลขสุ่มจำนวนจริง 𝑟𝑟 โดยกำหนดให้ 𝑟𝑟 ∈ {0 … 1}

3.5 ถ้า 𝑟𝑟 < 𝑞𝑞1 ให้เลือกโครโมโซมตัวแรกมาเป็นประชากรรุ่นพ่อ -แม่ในการสืบพันธุ์รุ่นต่อไป 𝑥𝑥1 ถ้าไม่เช่นนั้นให้
เลือกโครโมโซมที่ 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑖𝑖−1 < 𝑟𝑟 ≤ 𝑞𝑞𝑖𝑖

3.6 ทำซ้ำตั้งแต่ข้อที่ 3.4-3.5 เพื่อหาประชากรรุ่นพ่อ-แม่ตัวถัดไป
4. กำหนดรูปแบบการสลับสายพันธุ์ (Crossover)
งานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้วิธีทั้งหมดที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาได้ โดยมีการสุ่มใช้วิธีการสลับสายพันธุ์ในแต่ละครั้งที่มีการสลับ
สายพันธุ์ รูปด้านล่าง แสดงตัวอย่าง การสลับสายพันธุ์แบบ 1 ตำแหน่ง (Single Point Crossover) เมื่อได้โครโมโซมรุ่นพ่อ -แม่
มาแล้ว จะทำการหาจุดตัด 1 จุด เพื่อกำหนดให้จุดนั้นเป็นยีนเริ่มต้น จนถึงยีนตัวสุดท้ายของโครโมโซมทำการสลับสายพันธุ์กัน
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โครโมโซมพ่อ

000001

010010

001000

010111

100100

100011

…

000010

โครโมโซมแม่

001010

010001

010101

000010

011011

011111

…

100011

รูปที่ 2 ตัวอย่างโครโมโซมรุ่นพ่อ-แม่ก่อนเกิดการสลับสายพันธุ์แบบ 1 ตำแหน่ง (Single Point Crossover)
5. กำหนดรูปแบบการกลายพันธุ์ (Mutation)
การกลายพันธุ์เป็นการนำโครโมโซมมาแก้ไขบางส่วน ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นโครโมโซมที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ หากโครโมโซม
ที่ได้เป็นโครโมโซมที่แย่ลงก็ถูกคัดออกในขั้นตอนการคัดเลือก (Selection) การกลายพันธุ์จะเป็นการสุ่มจุดเพื่อสลับตำแหน่งยีน ทำ
ให้โครโมโซมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเล็กน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสุ่มใช้วิธีการกลายพันธุ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย
มากขึ้น ตัวอย่างของการกลายพันธุ์แบบกลับบิต (Bit Flip Mutation) จะทำการสุ่มตำแหน่งยีน 1 ยีน แล้วสุ่มบิทรายชื่ออาจารย์
คุมสอบอันใหม่มาแทนที่ยีนเดิมแสดงดังรูปด้านล่าง
โครโมโซมต้นแบบ

001010

010010

010101

010111

100100

011111

…

000010

โครโมโซมลูก

001010

010010

010101

001110

100100

011111

…

000010

รูปที่ 3 ตัวอย่างโครโมโซมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกลายพันธุ์แบบกลับบิต (Bit Flip Mutation)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการทดลองนี้จะมีการกำหนดให้สุ่มใช้รูปแบบการสลับสายพันธุ์และรูปแบบการกลายพันธุ์ในการจัดตารางคุมสอบ
ด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม และจะมีการกำหนดเปลี่ยนพารามิเตอร์จำนวนประชากรเริ่มต้น และจำนวนรุ่น เพื่อเปรียบเทียบค่า
ความเหมาะสมที่ดีที่สุดของคำตอบที่ได้ และตรวจสอบว่าจำนวนประชากรเริ่มต้น และจำนวนรุ่นมีผลต่อค่าความเหมาะสมหรือไม่
ตารางที่ 2 ค่าความเหมาะสมที่ดีที่สุดของแต่ละคำตอบที่ได้ และเวลาที่ใช้ในการทำงานจากการทดลอง
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จำนวนประชากร
เริ่มต้น 10 ตัว

จำนวนประชากร
เริ่มต้น 20 ตัว

จำนวนประชากร
เริ่มต้น 30 ตัว

จำนวนประชากร
เริ่มต้น 40 ตัว

จำนวนประชากร
เริ่มต้น 50 ตัว

จำนวนรุ่น
10 รอบ

Fitness value 18
1.61 นาที

Fitness value 17
3.27 นาที

Fitness value 16
5.9 นาที

Fitness value 15
8.57 นาที

Fitness value 14
12.8 นาที

จำนวนรุ่น
20 รอบ

Fitness value 16
3.04 นาที

Fitness value 12
6.85 นาที

Fitness value 14
12.07 นาที

Fitness value 13
18.86 นาที

Fitness value 12
27.16 นาที

จำนวนรุ่น
30 รอบ

Fitness value 14
4.5 นาที

Fitness value 13
12.61 นาที

Fitness value 12
25.54 นาที

Fitness value 12
44.61 นาที

Fitness value 12
59.8 นาที

จำนวนรุ่น
40 รอบ

Fitness value 12
6.43 นาที

Fitness value 12
17.95 นาที

Fitness value 12
35.1 นาที

Fitness value 11
1 ชม. 7นาที

Fitness value 11
1 ชม. 52 นาที

จำนวนรุ่น
50 รอบ

Fitness value 14
12.76 นาที

Fitness value 12
34.19 นาที

Fitness value 12
1 ชม. 11 นาที

Fitness value 11
1 ชม. 28 นาที

Fitness value 10
2 ชม. 13 นาที
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รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าความเหมาะสมของคำตอบทีไ่ ด้จากการทดลองเปลี่ยนพารามิเตอร์จำนวนประชากรเริ่มต้น
จากการทดลองพบว่าการเปลี่ยนพารามิเตอร์โดยการเพิ่มจำนวนประชากรเริ่มต้น และเพิ่มจำนวนรุ่นในการทำงาน
ส่งผลให้ได้ค่าความเหมาะสมของคำตอบที่ดีขึ้น ซึ่งต้องแลกกับการใช้เวลาในการทำงานนานขึ้นด้วยเช่นกัน ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าการกำหนดการกลายพันธุ์จำนวน 20 รอบ ของการกำหนดจำนวนประชากรเริ่มต้นที่ 20 โครโมโซมนั้น มีค่า Fitness Value
ที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแบบไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งการเพิ่มหรือลดค่าใดค่าหนึงจะทำให้ Fitness Value นั้น กลับมาอยู่ในแนวโน้มเดิม
จึงสรุปได้ว่าไม่มีนัยสำคัญของการปรับพารามิเตอร์ในรูปแบบดังกล่าว แต่โดยรวมแล้ว ค่า Fitness Value นั้น มีขนาดลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด เมื่อมีการเพิ่มจำนวนรุ่นของการกลายพันธุ์

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรมมาช่วยในการจัดตารางคุมสอบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จาการทดลองจะเห็นได้ว่ากระบวนการวิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมนี้สามารถที่จะค้นหาคำตอบหรือ
สามารถที่จะจัดตารางคุมสอบที่เหมาะสมได้ ซึ่งค่าความเหมาะสมที่ดีสุดที่ได้จากการทำการทดลองในโครงงานครั้งนี้คือ 10 ใช้เวลา
ในการำงาน 2 ชั่วโมง 13 นาที โดยค่าความเหมาะสมนั้นมีแนวโน้ มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ ได้จากการเพิ่มจำนวนประชากรเริ่มต้นและ
จำนวนรุ่นในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกโครโมโซมที่ดีสุด ในอนาคต ผู้วิจัยมีแนวคิด ของการเพิ่มเงื่อนไขในการจัด
ตารางคุมสอบ เช่น จำนวนรายวิชาที่อาจารย์คุมสอบได้ ซึ่งต้องมีการกำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ และการประเมินหาค่าความ
เหมาะสมใหม่ เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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O29
ความสัมพันธบางประการบนรูปเทสเซลเลชันที่เกิดจากแปลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC
ที่มีเสนสวนสูง AH = 14 BC โดยมี BC เปนฐาน
รัฐนันท บุญแกว1 วชิรวิทย เชียงสอน1 เกษราภรณ แซตั้ง2 อลงกรณ แซตั้ง3*

บทคัดยอ
จากบทความ เรื่อง Proof without word : A right triangle ABC with altitude AH  14 BC
ไดกลาวถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH  14 BC โดยมี BC เปนฐาน ซึ่งไดพิสูจนแลววามุมที่เหลือมี
ขนาด 15 และ 75 ตามลำดับ โดยมีการพิสูจน 2 วิธี คือ การพิสูจนโดยใชการแปลงทางเรขาคณิต และการพิสูจนโดยใช
เรขาคณิ ตวิเคราะห งานวิจัยนี้จ ะต อเติ มรูป สามเหลี่ยมมุ มฉาก ABC ที่ มีสวนสูง AH  14 BC โดยมี BC เปน ฐาน
โดยใชการสรางและการแปลงทางเรขาคณิ ต พบวารูปเรขาคณิตที่เกิดจากการตอเติมดังกลาว มีพื้นที่ที่สัมพันธกันเปนคู ๆ
จำนวน 3 คู ไดแก พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY มีคาเปน 8 เทาของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม YST พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
UVXW มีคาเปน 6 เทาของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD และพื้นที่รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาว
ของฐาน BC มีคาเปน 12 เทาของพื้นที่รูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยมดานเทา NKM ซึ่งความยาวแตละดานเทากับ
ความยาวของฐาน BC




คำสำคัญ : วงกลมแนบใน, การแปลงทางเรขาคณิต, เรขาคณิตวิเคราะห
นิสติ , สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
อ., สาขาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
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Some relationships on the tessellation formed by the transformation of a right triangle

ABC with AH =

1 BC with BC as the base
4

Ratthanan Bunkaew1 Vachirawit Chiangsorn1 Ketsaraporn Saetung2 Alongkorn Saetung3*
Abstract
From the article “Proof without word : A right triangle ABC

with altitude

AH  41 BC , the right triangle ABC with the height of AH  14 BC with BC as the base
was proven that the other angles are 15° and 75° respectively. Two proving methods used
were Geometric Transformation and Analytic Geometry. The research would add up the
right triangle ABC with the height of AH  14 BC with BC as the base by creating and
transforming geometry. Addition to those geometries resulted in the 3 associated area pairs.
The First one is the area of rectangle BFGY is equal to 8 times of the area of YST , the
second relationship is that the area of trapezoid UVXW is equal to 6 times of the area of
right triangle ECD and finally the area of circle C , having radius equal to the base of BC
is equal to 12 times of the area of the area of the circle inscribed in equilateral triangle NKM
which have the length of each side equal to base of BC .
Keywords : Inscribed Circle, Geometric Transformation, Analytic Geometry
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บทนำ
จากบทความ เรื่ อ ง Proof without word : A right triangle ABC with altitude AH  14 BC
ของโมสต สตีลเปล และวิคเตอร ออกซแมน ไดกลาวถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH = 14 BC โดยมี
BC เปนฐาน ซึ่งไดพิสูจนแลววามุมที่เหลือ มีขนาด 15 และ 75 โดยมีการพิสูจน 2 วิธี คือ การพิสูจนโดยใชการแปลง
ทางเรขาคณิต และการพิสูจนโดยใชเรขาคณิตวิเคราะห
เนื่องจากผูวิจัยไดมีการใชเนื้อหาเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ประกอบในการพิสูจนมุมที่เหลือของรูปสามเหลี่ยม
มุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH = 14 BC โดยมี BC เปนฐาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะบูรณาการเนื้อหาในเรื่องการหา
พื้นที่ของรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งจะเหมาะ
สำหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตองการจะทบทวนเนื้อหากอนที่จะสอบแขงขัน หรือสอบในหองเรียน
ทำใหผูศึกษามีความสนใจที่จะตอเติมรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH = 14 BC โดยมี BC เปนฐาน
โดยใชการสรางและการแปลงทางเรขาคณิต เพื่อศึกษาความสัมพันธของพื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการตอเติมดังกลาว


การดำเนินการศึกษาความสัมพันธของพืน้ ที่รูปเรขาคณิตซึ่งเกิดจากการตอเติม
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสว นสูง AH = 14 BC โดยมี BC เปนฐาน
ใหรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มี BAC เปน มุมฉาก ABC เทากับ 75 และ ACB เทากับ 15 ที่มี
สวนสูง AH เปน 14 เทาของความยาวฐาน BC กำหนดให ความยาวของสวนของสวนของเสนตรง AH แทนดวย h
ดังรูป


1.

H

2.

ใชการสะทอนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

มุมฉาก

EAC

ABC

ที่มี

BAC

เปนมุมฉากโดยมี

AC

ทำในทำนองเดียวกันอีกจำนวน 22 ครั้ง สรางเสนตรงที่ตั้งฉากกับ

BC

เปนเสนสะทอน จะไดรูปสามเหลี่ยม
ที่ผานจุด C จะเกิดจุดตัดระหวาง

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากการสะทอนกับเสนตรงเสนนั้นที่จุด F และจุด Y และสรางเสนตรงที่ขนานกับ BC ที่ผาน
จุด C จะเกิดจุดตัดระหวางรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เกิดจากการสะทอนกับเสนตรงเสนนั้นที่จุด G และสรางสวนของเสนตรง
BF FG, GY และ YB ดังรูป

ใช ก ารสะท อ นรู ป สามเหลี่ ย มมุ ม ฉาก ABC โดยมี AB เป น เส น สะท อ น จะได รู ป สามเหลี่ ย มมุ ม ฉาก ABI ที่ มี
BAI เปนมุมฉาก ทำในทำนองเดียวกันอีกจำนวน 22 ครั้ง และสรางวงกลมที่มีจุด C เปนจุดศูนยกลางมีความยาวรัศมี
เทากับ สวนของเสนตรง BC จะไดรูปเรขาคณิต ดังรูป
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4.

สรางสวนของเสนตรง

IJ

และทำในทำนองเดียวกันอีกจำนวน 11 ครั้งจะไดรูปเรขาคณิต ดังรูป

5. ลากเสนแบงครึ่งมุม ∠KMN , ∠MNK

และ

NKM

โดยเสนทั้งสามตัดกันที่จุด O และสรางวงกลมที่มีจุด O

เปนจุดศูนยกลางรัศมียาว OP จะไดรูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม ดังรูป

6.

จะได รู ป เรขาคณิ ต รู ป ใหม ที่ เ กิ ด จากการแปลงทางเรขาคณิ ต ของรู ป สามเหลี่ ย มมุ ม ฉาก

AH =

1 BC
4

ซึ่งมุมสองมุมที่เหลือมีขนาด

15o

และ

75o

ABC

ตามลำดับ ดังรูป

จากการตอเติมดังกลาว พบความสัมพันธของพื้นที่รูปเรขาคณิตที่สนใจ ดังทฤษฎีบทตอไปนี้
ทฤษฎีบท 1 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY ที่มีความยาวของเสนทแยงมุมเปนสองเทาของความยาวฐาน
8 เทาของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม YST ที่มีพื้นที่เปนสองเทาของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มุมฉาก ABC

การพิสูจน พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ABC

ที่ มี ส ว นสู ง

และรูปสามเหลี่ยม

BCF

BC

มีขนาดเปน

จะสังเกตเห็นไดวา

BCF  6(BCA)  6(15 )  90

พิจารณารูปสี่เหลี่ยม BFGY จะเห็นไดวา
จุดศูนยกลางและรัศมียาว BC
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= CG
= CY
= 4h
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เนื่องจากเปนรัศมีของวงกลมที่มีจุด C เปน

2
=
BC 2 + CF 2 แทนคา BC , CF ดวย
จาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จะได BF

4h

จะได

BF 2  (4h )2  (4h )2  16h 2  16h 2  32h 2

ดังนั้น

หนวย จากความสัมพันธแบบ ดาน-มุม-ดาน จะได
BC
= CF
= CG
= CY
= 4h หนวย
และ BCF  FCG  GCY  YCB  90 ดังนั้น รูปสามเหลี่ยม BCF , รูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม GCY และรูปสามเหลี่ยม YCB เทากันทุกประการแบบ ดาน-มุม-ดาน ทำใหไดวา
BF  32h 2  4 2h

FCG ,

หนวย จาก ทฤษฎีบทมุมในสวนโคงครึ่งวงกลมจะมีขนาดเทากับหนึ่งมุมฉาก
จะไดวา BFG  FGY  GYB  YBF  90 เนื่องจากเปนมุมในสวนโคงครึ่งวงกลมทีร่ องรับดวย
สวนโคง BG, FY , BG และ FY ตามลำดับ พิจารณารูปสี่เหลี่ยม BFGY เนื่องจาก
BF  FG  GY  YB  4 2h

หนวย และ BFG  FGY  GYB  YBF  90
เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส เนื่ อ งจากความยาวด า นของรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส

BFGY

ห น วย และมี มุ มภ ายใน ทั้ งสี่ มุ ม เท ากั บ 90o ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ของรู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส

BFGY

BF  FG  GY  YB  4 2h

ทำให ไ ด ว า รู ป สี่ เ หลี่ ย ม
เท ากั บ
เทากับ

4 2h

BFGY

4 2h  4 2h  32h 2

ตารางหนวย

พิจารณารูปสามเหลี่ยม YSC ซึ่งเกิดจากการสะทอนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะไดวา พื้นที่ของ
รูปสามเหลี่ยม YSC เทากับ 2( พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC )  2(2h )  4h ตารางหนวย
2

2

เนื่องจากรูปสามเหลี่ยม YST เกิดจากการสะทอนของรูปสามเหลี่ยม YSC โดยมี YS เปนเสนสะทอน จะไดวา พื้นที่
ของรูปสามเหลี่ยม YST เทากับ 4h 2 ตารางหนวย
อัตราสวนของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

BFGY

32h 2
8

4h 2
1
8 :1

ตอ พื้นที่รูปสามเหลี่ยม YST เทากับ

อัตราสวนของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY : พื้นที่รูปสามเหลี่ยม YST เทากับ
ดังนั้น พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGH มีคาเปน 8 เทาของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม YST

ทฤษฎี บ ท 2 พื้ น ที่ รู ป สี่ เหลี่ ย มคางหมู UVXW ที่ มี ค วามยาวด า นคู ข นาน UV และ WX เท า กั บ 2AH และ BC
ตามลำดับที่มีขนาดเปน 6 เทาของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD ที่มีพื้นที่เทากับรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก AHC
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การพิสูจน พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

AHC

จะได
AH
HC
h
tan 15 
HC
h
HC 
tan 15
h( 3  1)
HC 
3 1

tan 15 

พิจารณา รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD ซึ่งเกิดจากการสะทอนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AHC
ดังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD เทากับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AHC เทากับ
1
1
 AH  HC   h  HC
2
2
h( 3  1)
1
 h 
2
3 1
2 
h  3  1)



2  3  1 

พิจารณารูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW และรูปสามเหลี่ยม
จากรูป

ZXW

เนื่องจากมุมภายในวงกลมมีคาเทากับ 360

เนื่องจากรูปสามเหลี่ยม WZU , UZC , CZV และ VZX เกิดจากการสะทอนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC
จะไดวา WZU  UZC  CZV  VZX  75 ดังนั้น 360  75  75  75  75  WZX
360  300  WZX นั่นคือ WZX  360  300  60
















พิจารณารูปสามเหลี่ยม WZX เนื่องจากความยาวของ ZW เทากับความยาวของ ZX จะไดวา
จาก WZX  60 และจากผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเทากับ 180 จะได

ZWX  ZXW

o

180  ZXW  XWZ  WZX
 2(ZXW )  60

ดังนั้น

2(ZXW )  1800  600  120

120
 60 จะเห็นไดวารูปสามเหลี่ยม ZXW
2
WZ
= ZX
= WX
= 4h หนวย

นั่นคือ

ZXW 

เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา สงผลใหความยาวของ

พิจารณาความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW ดวยการสะทอนรูปสามเหลี่ยม CUV โดยมี UV เปนเสนสะทอน
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จะเห็นไดความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW เทากับ ความยาวของ A B  ดังนั้น ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
UVXW

เทากับ



 3  1
A B   HC  h 

 3  1 

และ จะสังเกตเห็นไดวา UV

 2(AH )  2h

หนวย พิจารณารูป

สี่เหลี่ยมคางหมู UVXW จะมีพื้นที่เทากับ
 3  1 1


1

 3  1
2
 (2h  4h )  h 
   6h  

 3  1  2
 3  1 
2


 3  1
 3h 2 

 3  1 

ดังนั้น อัตราสวนของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW ตอ พื้นที่รูปสามเหลี่ยม

ECD

เทากับ



 3  1
3h 2 

 3  1 
 32  6
 3  1
1


 h 2  
2
 3  1 

อัตราสวนของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW : พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ECD เทากับ 6 : 1
ดังนั้น พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW มีคาเปน 6 เทาของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ECD
ทฤษฎีบท 3 พื้นที่รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาวของฐาน BC มีขนาดเปน 12 เทาของพื้นที่ของรูปวงกลม
ที่แนบในรูปสามเหลี่ยมดานเทา NKM ซึ่งมีความยาวของดานแตละดานยาวเทากับความยาวของฐาน BC

การพิสูจน พิจารณารูปวงกลม C ที่มีรัศมียาวเทากับความยาวของฐาน

จะมีพื้นที่เทากับ
r  (4h )  16h ตารางหนวย
ที่มีความยาวดานแตละดานยาวเทากับฐาน BC จะมีพื้นที่เทากับ
2

พิจารณารูปสามเหลี่ยมดานเทา

NKM

2

BC

2

3
3
 (4h )2 
 16h 2  4 3h 2
4
4

ตารางหนวย
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พิจารณารูปสามเหลี่ยมดานเทา NKM ให r เปนรัศมีของวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม NKM จะไดวา
พื้นที่รูปสามเหลี่ยมดานเทา NKM  พื้นที่รูปสามเหลี่ยม NOK  พื้นที่รูปสามเหลี่ยม MOK  พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
NOM จะได
1
 1
 1

4 3h 2    r  4h     r  4h     r  4h 
  2
2
  2

3
  r  4h  6rh
2

นั่นคือ r 

2 3h
3

หนวย พิจารณารูปวงกลม O แนบในรูปสามเหลี่ยม
r 2  (

2 3h 2
4h 2
) 
3
3

NKM

จะไดวาพื้นที่ของวงกลม O เทากับ

ตารางหนวย

ดังนั้น อัตราสวนของพื้นที่รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาวของฐาน BC ตอพื้นที่ของรูปวงกลมที่แนบในรูป
สามเหลี่ยมดานเทา NKM ซึ่งมีความยาวของดานแตละดานยาวเทากับความยาวของฐาน BC เทากับ
16h 2
3
 16   12
4 h 2
4
3

อั ต ราส วนของพื้ น ที่ รูป วงกลม C ที่ มี ค วามยาวรัศ มี เท า กั บ ความยาวของฐาน BC : พื้ น ที่ ข องรูป วงกลมที่ แ นบในรูป
สามเหลี่ยมดานเทา NKM ซึ่งมีความยาวของดานแตละดานยาวเทากับความยาวของฐาน BC เทากับ 12 : 1
ดังนั้น พื้นที่รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาวของฐาน BC มีคาเปน 12 เทาของพื้นที่รูปวงกลมที่แนบในรูป
สามเหลี่ยมดานเทา NKM ซึ่งแตละดานยาวเทากับความยาวของฐาน BC

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาขางตน พบความสัมพันธบางประการบนรูปเทสเซลเลชัน ที่เกิดจากการแปลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ABC ที่มีสวนสูง AH  14 BC โดยมี BC เปนฐาน มีบางความสัมพันธของพื้นที่เปนจำนวนเต็ม ซึ่งใชความรูในเรื่อง
เรขาคณิ ตวิเคราะห ทำใหไดทฤษฎีบ ท 1 ทฤษฎีบท 2 และทฤษฎีบท 3 ซึ่งเกี่ยวของกับการหาความสัมพัน ธของพื้นที่ รูป
เรขาคณิตที่เปนจำนวนเต็ม ทำใหไดความสัมพันธ ดังนี้
ทฤษฎีบท 1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY ที่มีความยาวของเสนทแยงมุมเปนสองเทาของความยาวฐาน BC กับรูป
สามเหลี่ยม YST ที่มีพื้นที่เปนสองเทาของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH  14 BC
ทฤษฎีบท 2 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW ที่มีความยาวดานคูขนาน UV และ XW เทากับ 2AH และ BC
ตามลำดับกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD ที่มีพื้นที่เทากับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AHC โดยที่ AH  14 BC และ BC
เปนฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC
ทฤษฎีบท 3 รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาวของฐาน BC กับรูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม
ดานเท า NKM ซึ่งมี ความยาวของดานแตละดานยาวเท ากับ BC ซึ่งเปน ฐานของรูป สามเหลี่ยมมุ มฉาก ABC ที่ มี
สวนสูง AH  14 BC
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สรุปผลการวิจยั
หลังจากการตอเติมรูป เรขาคณิ ตใหมจากการแปลงทางเรขาคณิ ต จึงไดความสัมพันธใหมที่เกิดจากการแปลงทาง
เรขาคณิตที่อยูในรูปของจำนวนเต็ม 3 คู ดังนี้
ทฤษฎีบท 1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BFGY ที่มีความยาวของเสนทแยงมุมเปนสองเทาของความยาวฐาน BC กับรูป
สามเหลี่ยม YST ที่มีพื้นที่เปนสองเทาของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีสวนสูง AH  14 BC จะไดวาอัตราสวน
ของพื้นที่คือ 8:1
ทฤษฎีบท 2 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู UVXW ที่มีความยาวดานคูขนาน UV และ XW เทากับ 2AH และ BC
ตามลำดับกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ECD ที่มีพื้นที่เทากับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AHC โดยที่ AH  14 BC และ BC
เปนฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC จะไดวาอัตราสวนพื้นที่คือ 6:1
ทฤษฎีบท 3 รูปวงกลม C ที่มีความยาวรัศมีเทากับความยาวของฐาน BC กับรูปวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยม
ดานเทา NKM ซึ่งมีความยาวของดานแตละดานยาวเทากับความยาวของฐาน BC ซึ่งเปนฐานของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ABC ที่มีสวนสูง AH  14 BC จะไดวาอัตราสวนพื้นที่คือ 12:1
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O30
ภูมิปัญญาการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาตของหมอพื้นบ้านประสิทธิ์ แก้วมณี
พรสุดา แก้วมณี1* วัฒนา ชยธวัช2 ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล3 และ ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์4

บทคัดย่อ
การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หมอประสิทธิ์ แก้วมณี เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และเป็น
หลักฐานทางวิชาการ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) แบบกรณีศึกษา (Case Study Research
Method) ผลการศึกษาพบว่า หมอประสิทธิ์ แก้วมณี เป็นหมอพื้นบ้านอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณ์
การรักษาโรคโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ มามากกว่า 60 ปี องค์ความรู้ของหมอประสิทธิ์ แก้วมณีในการ
รักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ พิธีกรรมก่อนการรักษา การวินิจฉัยโรค การรักษาคือการใช้ยา
ประกอบด้วย ตารับยาที่เป็นยารับประทาน 11 ตารับ ตารับยาใช้ภายนอก คือ ยาแช่ 3 ตารับ หรือต้มอาบ ยานวด 3 ตารับ ยา
ประคบ 2 ตารับ และขั้นตอนหลังการรักษา ได้แก่ การให้คาแนะนาและการประเมิลผลการรักษา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
มารับการรักษา 10 ราย ให้ข้อมูลตรงกันในวิธีการรักษา และมีผลการรักษาจากกอาการที่ปรากฏดีขึ้น
คาสาคัญ : โรคอัมพฤกษ์อัมพาต หมอประสิทธิ์ แก้วมณี หมอพื้นบ้าน
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Treating Paresis – Paralysis Wisdom of the Folk Healer Prasit Keawmanee
Pornsuda Kaewmanee1* Vadhana Jayathavaj2 Tanavan Sriamonruttanakul3 and
Suparat Asawapornthanaphat4

Abstract

This study collected the wisdom of treating paresis and paralysis of Moh Prasit Kaewmanee, in
order to inherit knowledge and be academic evidence by the qualitative research design and case study
research method. The results of the study revealed that Moh Prasit Kaewmanee is a folk healer in Muang
District, Nakhon Si Thammarat Province who have experience in treating diseases by having inherited
knowledge from ancestors for more than 60 years. The tacit knowledge of Moh Prasit Kaewmanee in the
treatment of paresis and paralysis consists of 4 steps: pre-treatment rituals, diagnosis, treatment (consists
of medication 11 formulas of oral medication, for external use are 3 recipes for bath decoction, 3 recipes
for massage, and 2 recipes for compress) and post-treatment procedures, including advice and evaluation
of treatment results. Based on in-depth interviews with 10 patients, the information was consistent on
treatment methods, and had a healing effect from the symptoms that appeared better.
Keywords : Paresis – Paralysis Moh Prasit Keawmanee Folk Healer
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บทนา
นายประสิทธิ์ แก้วมณี อายุ 84 ปี เป็นหมอพื้นบ้าน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากบิดาที่สืบต่อปู่ที่เป็นหมอหลวง ได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง เป็นต้น ผู้ที่เข้ามารับการรักษามาจากการบอกต่อของญาติผู้ที่เคยได้รับการรักษา จากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับ อัมพฤกษ์ อัมพาต แผลเรื้อรัง ฝีหนอง ผื่นคัน สะเก็ดเงิน
และ ริดสีดวงทวาร โดยพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต มากที่สุดเกือบร้อยละ 70 [1]

รูปที่ 1 หมอประสิทธิ์ แก้วมณีและผู้วิจัย
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทยและเป็นปัญหาในอันดับแรกๆ ของโรคเรื้อรัง
โดยพบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในปี 2558-2562 เท่ากับ 43.30, 48.70, 47.80, 47.10
และ 53.00 ตามลาดับ [2] ผู้ป่วยโรคนี้ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ เป็นภาระพึ่งพิงให้กับคนรอบข้าง ส่งผลกระทบต่อ
ด้านสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ทาให้ผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านการทากิจวัตรประจาวัน การงานและการเข้า
สังคม ต้องพึ่งพาผู้อื่น ทาให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความเหนื่อยล้า เครียด และหมดหวัง [3] รวมถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ
ของผู้ป่วยและญาติอย่างไม่มีวันสิ้นสุด [4] หมอประสิทธิ์ได้รักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นจานวน
มาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบแต่อย่างใด
การศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตของหมอประสิ ทธิ์
แก้วมณี จะเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ไม่ให้สูญหาย ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตต่อไป

วิธีดาเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design) แบบกรณีศึกษา (Case Study
Research Method) เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยสัมภาษณ์ หมอประสิทธิ์ แก้วมณี บ้านเลขที่ 298 หมู่ 1 ตาบลปากพูน อาเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ้าน อาเภอเมื องจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ทาการบันทึ ก
ภาคสนามการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจดบันทึกจากสิ่งที่สังเกตเห็น เช่น สถานที่ ลักษณะทางสถานภาพ บทสนทนา พฤติกรรม
ของผู้ให้ข้อมูล ขออนุญาตการบันทึกเทปก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ดังนี้
การวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลวิธีการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี โดยทาการศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการรักษาของหมอพื้นบ้าน ได้แก่ ตารา การรักษาโรคที่ถ่ายทอดกันมา ร่วมกับตารายาที่ได้มีการจดบันทึกโดยบรรพ
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บุรุษ ตั้งแต่ปู่และบิดาของหมอพื้นบ้าน และสัมภาษณ์เชิงลึกหมอพื้นบ้าน เน้นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และพูดคุย
แบบเป็นกันเอง โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพูดคุยใน 4 ประเด็นที่ศึกษาตามแนวคาถามการสัมภาษณ์ด้านรูปแบบ
การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านโดยสัมภาษณ์หมอประสิทธิ์ แก้วมณี คือ 1) ขั้นตอนก่อนการรักษา
2) ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค 3) ขั้นตอนการรักษา และ 4) ขั้นตอนหลังการรักษา
2. การเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่มารับการรักษา โดยเก็บข้อมูล ใน 4 ประเด็นเช่นเดียวกัน และได้เพิ่ม
คาถามด้านความรู้สึกของผู้รับการรักษาว่าได้รับการรักษาทั้ง 4 ขั้นตอนอย่างไร ผลการรักษาเป็นอย่างไร มีความพึงพอใจ
อย่างไร โดยการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 1-3 ชั่วโมง ที่บ้านหมอพื้นบ้าน และที่บ้านผู้ป่วยทั้ง 10 ราย
ซึ่งไม่กาหนดจานวนครั้งของการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาจนกว่าข้อมูลที่ได้จะตอบคาถามการวิจัยได้
อย่างครบถ้วนและไม่มีการเพิ่มขึ้นของข้อมูล
3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตรวจสอบแบบสามเส้า มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยผู้วิจัยตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ เน้นการตรวจสอบข้อมูลจากการสังเกตกับการสัมภาษณ์เปรียบเทียบกับสิ่งทีพ่ ูด พร้อมกับการตรวจสอบความแน่นอน
ของคาพูดในเรื่องเดียวกันกับข้อมูลที่ได้มาจากผู้ป่วยซึ่งเคยได้รับการรักษาจากหมอพื้นบ้าน
3.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Method Triangulation) โดยผู้วิจัยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีที่แตกต่างกัน นามาพิจารณาข้อมูลมีความสอดคล้อกันหรือไม่ เช่น การนาข้อมูลประเด็น
เดียวกันซึ่งเก็บโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกหมอพื้นบ้าน เปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่หมอพื้นบ้านได้บันทึกไว้ และจากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในประเด็นเดียวกัน เพื่อดูลักษณะและความสอดคล้องของข้อมูล
3.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล (Investigator Triangulation) โดยผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลหรือ
ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ในช่วงวิเคราะห์ข้อมูล หากพบลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อมูลอื่น ๆ ในชุด
เดียวกัน ผู้วิจัยจะนากลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซ้าอีก ด้วยวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง โดยถ้าพบว่าข้อค้นพบที่
ได้มามีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
3.4 การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล (Review Triangulation) โดยผู้วิจัย ให้บุคคลที่ไม่ใช่ผู้วิจัยทาการ
ทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยตรวจสอบว่าผู้วิจัยทาการวิจัยตามขั้นตอนที่ระบุไว้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกการสนทนาและถอดเทป
บันทึกเสียงแบบคาต่อคา จัดกลุ่มประเด็นข้อมูล สรุปประเด็น และ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดทารายงานข้อมูล
หลังการวิเคราะห์แล้วส่งรายงานข้อมูลกลับไปให้หมอพื้นบ้าน ตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มเติมเนื้อหาตามความเหมาะสม
นาข้อมูลที่ได้รับกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเพิ่มเติมข้อมูลตามที่หมอพื้นบ้านต้องการเปิดเผยองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเกณฑ์จัดหมวดหมู่เอกสาร โดยกาหนดให้ชัดเจนว่าจะนาข้อมูลส่วนใด มาทาการวิเคราะห์ การ
วิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) องค์ความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ใน
การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และ 2) รูปแบบการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของหมอประสิทธิ์
แก้วมณี
ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบการจาแนกคาหรือข้อความในเนื้อหาสาระของเอกสาร ซึ่งผู้วิเคราะห์จัดระบบการจาแนกให้
ชัดเจนในประเด็นการวิจัย ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้านของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ในการรักษา
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และวิเคราะห์รูปแบบการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ตามภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านของหมอประสิทธิ์ แก้ว
มณี
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อมของข้อมูลเอกสาร (Context) ขั้นนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ
ของข้อมูลเอกสารที่จะนามาวิเคราะห์เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องมีความครอบคลุมมากที่สุด โดยลักษณะของ
ข้อมูลที่จะพิจารณาได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลาของการบันทึกข้อมูล ผู้รับข้อมูล หรือบุคคลที่ผู้บันทึกข้อมูลประสงค์
จะส่งข้อมูลถึงและแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยวิเคราะห์เชื่อมโยง
ข้อมูลที่จาแนกได้ อ้างอิงไปสู่ข้อมูลทั้งหมด และไปสู่การสรุปตีความ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

1. ที่มาขององค์ความรู้
หมอประสิทธิ์ ได้สืบทอดภูมิปัญญาจากหมอทิดเมืองผู้เป็นพ่อที่สืบทอดมาจากปู่ โดยในวัย เด็กหมอประสิทธิ์จะเป็น
คนถือย่ามบ้าง หาเครื่องยา ปีไหนน้ามาก พายุเข้าบ่อย ก็ท่วมปีละหลายครั้ง ช่วยปู่บ้าง ลงบันทึกเรื่องยา จัดเก็บ สับบดยา
สมุนไพร ตากสมุนไพร ดังคากล่าวของหมอประสิทธิ์ ดังนี้ “ ...ช่วงที่โตขึ้นมาหน่อย ก็จะช่วยปู่ เป็นคนถือย่ามบ้าง หาเครื่อง
ยา ตัวยาสมุนไพรบ้าง ปีไหนน้ามาก พายุเข้าบ่อย ก็ท่วมปีละหลายครั้ง ทาให้ได้ตัวยาไม่เต็มที่ ต้องช่วยปู่เรื่องยามากหน่อย
แล้วก็ช่วยลงบันทึกเรื่องยา จัดเก็บ สับบดยา ตากยา เนื่องจากบ้านเราปกติมีฝนบ่อยอยู่ เวลาตากยาต้องมีคนเฝ้าตลอด ฝนจะ
ตกเกือบทุกวัน ต้องคอยเก็บเข้าออกอยู่เกือบตลอดเวลา คอยต้มยา และ สอดส่องดูแลผู้ป่วย กรณีที่มากันหลายๆ คน และก็
พักค้าง...”
หมอประสิทธิ์ทาการรักษาผู้ป่วยโดยการใช้ตาราของผู้เป็นพ่อหมอทิดเมือง จากตาราเดิมที่มีอยู่และจดบันทึกใหม่
เพราะว่าบางเล่มก็ขาดชารุด และสูญหายไปบ้างแล้ว ส่วนตารายายังคงใช้แบบเดิมทั้งหมด ทั้งจานวนชนิดของสมุนไพร การชั่ง
ตวง วัด ใช้มาตรฐานเดิมจากหมอทิดเมือง แต่กรรมวิธีต่างๆ บางเรื่อง ก็ไม่ได้ทาอย่างเคร่งครัดแบบหมอทิดเมือง เนื่องจากอายุ
ที่มากขึ้น และต้องการเน้นให้ผู้ป่วยและญาติช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น ดังคากล่าวของหมอประสิทธิ์ ดังนี้ “...พ่อไม่ยึดติด
ขั้นตอนวิธีการแบบปู่ทั้งหมดนะ เพราะสมัยนี้อะไรๆ มันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้ว และอายุก็มากขึ้น นวดก็ไม่ค่อยไหว จึงไม่
ค่อยเน้นนวด เพราะมาอยู่บ้านหมอ ก็จะนวดให้บ้าง 1 -2 มื้อ ถ้าคนไข้ไปกลับ ก็จะเน้นใช้เครื่องมือและให้ดูแลตัวเองเป็นหลัก
ให้ใช้ นมสาว ไม้ไผ่สาหรับเหยียบ ราวจับพยุงเดิน เดินกะลา (เดินพรกพร้าว) ดึงผ้าหรือยางยืด ให้เลือกว่าจะใช้แบบไหนเอาที่
ถนัด และไม่ฝืนจนเกินไป แล้วก็ดูคนไข้ที่ไม่ช่วยตัวเอง หมอก็ช่วยไม่ได้ ต้องคุยกับผู้ไข้ กับญาติ ตรงๆ ให้เขาเข้าใจก่อนว่าจะ
ทาตามที่หมอบอกไหม ถ้าทาไม่ได้ พ่อก็จะไม่รับรักษานะ ส่วนตารับตารายาที่ใช้ ใช้อันเดิมทั้งหมด ทั้งจานวนชนิดตัวยา ขนาด
ที่ใช้คงเดิม ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจะเจอผู้ไข้เป็น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ปวดเมื่อยเรื้อรัง อัมพฤกษ์
อัมพาต มือเท้าชา อ่อนแรง และแผลเรื้อรังน้าเหลืองเสีย แต่มาตอนนี้ คนไข้ที่พ่อรักษาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับ อัมพฤกษ์
อัมพาต มากที่สุด รองมาก็แผลเรื้อรัง ฝีหนอง ผื่นคัน สะเก็ดเงิน และ ริดสีดวงทวาร... ”

รูปที่ 2 ตารับยาแก้ลมอัมพพฤษอัมพาต ปากเบี้ยวลิ้นแข็งลิ้นหดต้มกิน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การรักษาผู้ป่วยโดยให้พักค้างที่บ้านหมอ เริ่ม
ไม่ปลอดภัย ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น รูปแบบการรักษาของหมอประสิทธิ์จึงเปลี่ยนไปจากที่รับรักษาที่บ้าน
หมอ เป็นการรักษาแบบไปกลับ และค่อยๆ พัฒ นารูปแบบการรักษา และรูปแบบยาที่ใช้ในการรักษา ทาเป็นโรงงานยาผลิต
สมุนไพร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ดังคากล่าวของหมอประสิทธิ์ ดังนี้ “...ตอนที่พ่อรักษาคนไข้ไม่เหมือนกับช่วงที่ปู่
รักษา เพราะให้พักค้างที่บ้าน เริ่มไม่ปลอดภัย ตอนนี้มีรถประจาทางและมีรถส่วนตัวกันมากขึ้น พ่อเลยปรับวิธีการรักษา ไม่
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เน้นนวดให้ผู้ไข้ แล้ว พ่อยังปรับเป็นแจกยารักษา หลังดูอาการแล้วก็จะให้คาแนะนาว่าต้องทายังไง กินอาหารยังไง และให้เอา
ยาไปกินที่บ้าน ประมาณเดือนนึง กับอีกอย่าง ทางกระทรวง แนะมาว่าให้เปิดเป็นมาตรฐาน กลัวสูญหายไป เลยจั ดเป็นโรงยา
ผลิตสมุนไพรเป็นเรื่องเป็นราว ประมาณปี 2552 แต่สมัยพ่อหนุ่มๆ ก็ยังเป็นยาแบบผง ยาต้ม และยาลูกกลอนผสมน้าผึ้ง...”
2. การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ตามภูมิปัญญาหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อน
การรักษา ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการรักษา และขั้นตอนหลังการรักษา ดังนี้
2.1 ขั้นตอนก่อนการรักษา ขั้นตอนแรก ก่อนการรักษา จะแจ้งให้ผู้ที่มารักษาจะต้องเตรียมขันธ์ 5 อันได้แก่ ดอกไม้ 5 คู่
ธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม หมาก พลู 5 มวน พร้อมกับเงิน (หรือค่าบูชาครู 9 บาท) ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องใส่ ทางหมอจะเป็นผู้จัดหาให้
หลังจากเตรียมขันครูพร้อมแล้ว มีลาดับการปฏิบัติก่อนการรักษา ดังนี้ 1) หมอนาสวดมนต์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ ถ้าเป็นอิสลาม ก็ให้
ระลึกถึงคาสอนตามศาสนาของตัวเอง 2) หมอซักถามวันเดือนปีเกิดผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์ธาตุ เทียบกับวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก
ของผู้ป่วย 3) หมอซักถามถึงการตั้งของตัวเรือนบ้านที่อยู่อาศัย ว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศไหน 4) หมอซักถามเวลานอนคนป่วยหัน
ศีรษะไปทางใด โดยคนป่วยไม่ควรนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เพราะเป็นทิศอัปมงคล ส่วนทิศอื่นๆ สามารถนอนหัน
ศีรษะไปได้ เนื่องจากถ้านอนหันศีรษะไปทิศตะวันตก และ ทิศใต้ จะทาให้อายุสั้นและเจ็บป่วยไม่หาย และการนอนบนศีรษะห้ามมี
หน้าต่าง เพราะจะทาให้ลมโกรก 5) หมอซักถามถึงการมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตรงประตูบ้านหรือ มีตอไม้หน้าบ้านหรือไม่ ซึ่งถ้าพบว่ามี จะมี
เรื่องร้อนใจ มีเรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านเสมอ และ 6) หมอซักถามถึงเงาเรือนว่า ทับศาลพระภูมิเจ้าที่หรือไม่ ศาลตั้งส่วนไหน เช่น ที่ชื้น
แฉะ น้าท่วม หรือไม่ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า หมอพื้นบ้าน ก่อนการรักษาต้องมีการตั้งราดหรือจัดพานขันหมากเพื่อบูชาครู
[5,6,7] ในขณะที่หมอพื้นบ้านบางราย มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น หมอที่รักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น [8] แต่ไม่พบงานวิจัยใดที่กล่าวถึง การซักถามเกี่ยวกันการตั้งของตัวเรือนบ้านที่อยู่อาศัย การหันศีรษะของผู้ป่วย
เวลานอนว่าอยู่ในทิศทางใด และการซักถามถึงการมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตรงประตูบ้านหรือ มีตอไม้หน้าบ้าน การมีเงาเรือนทับศาลพระภูมิ
เจ้าที่ หรือตัว ศาลตั้งในที่ชื้นแฉะ น้าท่วมหรือไม่
2.2 ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การตรวจโรคโดยหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และการคูณธาตุตามวันเดือนปีเกิด ดังนี้ 1) การซักประวัติ เพื่อพิจารณาว่าจะรับรักษาได้หรือไม่ หมอประสิทธิ์จะประเมิน
อาการว่ารักษาได้หรือไม่ หากไม่สามารถรับการรักษาได้ หมอประสิทธิ์จะแนะนาให้ไปปรึกษากับโรงพยาบาล โดยมีข้อพิจารณากรณีที
ไม่รับการรักษา คือ มีปัญหาทางสมอง ไม่รู้สึกตัว กินอาหารไม่ได้ มีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่า
มีอาการหายใจ หอบ มีม่านตาขาว หน้าผากตึงเครียด (ลิ้นกระด้างคางแข็งป่วยเก่า รักษาได้ แต่ถ้าปัจจุบัน ส่งต่อ)สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่า หมอพื้นบ้านบางราย จะมีการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อตัดสินใจว่าสามารถรักษาได้หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์และความสามารถของตนเอง [8] และถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่หมอประสิทธิ์สามารถให้การรักษาได้ ก็จะทาการซักประวัติเพื่อหา
สาเหตุของการเกิดโรคจากการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การขับถ่าย สภาพจิตใจ และการเป็นอยู่
ของผู้ป่วย และอาการของโรค เช่น ระยะเวลาการเป็นช่วงเวลาใด เป็นมาจากตาแหน่งใดก่อน และรายละเอียดเรื่องของแผล สอบถาม
ประวัติการเจ็บป่วย ระยะเวลาการเจ็บป่วย ดูลักษณะภายนอกของผู้ปว่ ย ถามพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจาวัน การทางาน เคยรักษา
แบบใดมาก่อนบ้าง ผลการรักษาเป็นอย่างไร อาการใดดีขึ้นบ้าง 2) การตรวจร่างกายโดยการสังเกต อิริยาบท การพูด การเคลื่อนไหว
บุคลิกผู้ป่วย การตรวจจับชีพจร ตรวจสอบความตึงและกาลังของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของข้อต่อและเส้นเอ็นในร่างกาย ข้อมือ
ทั้งสองข้าง ข้อพับทั้งสองข้าง ดูสีของเล็บและลักษณะเล็บ สัมผัสไม่รู้สึก มือเท้ารู้สึกหนาไม่รู้สัมผัสร้อนหนาว ตรวจดูสภาพร่างกาย
ภายนอกของผู้ป่วย เช่น น้าหนัก ส่วนสูง วัย สีตา ผิว การตอบสนอง การเดิน ตรวจการกิน การขับถ่าย การนอนหลับ วิเคราะห์ว่าธาตุ
ใดไม่สมดุล เป็นต้น 3) การคูณธาตุตามวันเดือนปีเกิด ก่อนการรักษา เพื่อทานายลักษณะอาการที่เกิดตามช่วงเวลา ทั้งนี้เทียบกับวัน
เดือนปีเกิด เวลาตกฟาก ของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบธาตุกาเริบหย่อนพิการในแต่ละช่วงอายุ โดยหมอประสิทธิ์จะนาผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ไปพิจารณาร่วมกับอาการของโรค โดยเน้นที่อาการของโรคเป็นหลักว่าเกิดจากธาตุใด เช่น ถ้ามีอาการของธาตุใดที่มีปัญหาทา
ให้ธาตุดินแปรปรวน จะปรับลดตัวยาสมุนไพรบางตัว หรือ ลดช่วงเวลาของการรับประทานและการใช้ให้น้อยลงกว่าปกติ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่า ขั้นตอนการซักประวัติ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ ความรุนแรง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มเจ็บป่วย และประวัติการ
รักษาก่อนที่จะมารับการรักษ โดยกระบวนการหลังจากซักประวัติ จะทาการตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยการคลาบริเวณที่มีอาการผิดปกติ
[9,10] และสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ขั้นตอนการซักประวัติ จะควบคู่ไปกับการตรวจร่างกายในด้านการสังเกตลักษณะอาการ
บุคลิกภาพของคนไข้ กรณีเป็นโรคภายนอก ตรวจร่างการกายดูบุคลิกลักษณะสีผิว ความผิดปกติของร่างกาย และการสัมผัสความร้อนเย็น [11,12] หรือใช้วิธีการดูท่าทางการเดิน สีหน้าผู้ป่วย หลังจากนั้นจะใช้มือตรวจองศาการเคลื่อนไหว ขยับอวัยวะส่วนที่บาดเจ็บ
พร้อมทั้งสอบถามอาการ [5,12]
2.3 ขั้นตอนการรักษา ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรักษาทางใจ และขั้นตอนการรักษาทางกาย ดังนี้
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2.3.1 ขั้นตอนการรักษาทางใจ ดังนี้ 1) เรื่องของการวิเคราะห์ธาตุ เป็นวิธีการรักษาทางใจรูปแบบหนึ่ง เพื่อทานาย
ลักษณะอาการที่เกิดตามช่วงเวลา ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุของผู้ป่วย หลังจากผ่านการวิเคราะห์และรู้ถึงว่าธาตุใดบริบูรณ์และไม่
บริบูรณ์แล้ว ขั้นการรักษาขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนแรก เพื่อเปิดใจผู้ป่วยและญาติก่อน เพื่อเป็นหลักจิตวิทยา ให้ผู้ป่วยและญาติมี
กาลังใจ และมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ลดความวิตกกังวล และเป็นการเสริมสร้างพลังใจรูปแบบหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การรักษาและการ
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต่อไป 2) เรื่องของทิศทางการหันของหน้าบ้านผู้ป่วย ถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถือว่าดีอยู่แล้ว เป็นสิริมงคลแก่ผู้ป่วย จะไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด แต่ถ้าหน้าบ้าน
หันไปทางทิศศตะวันตก จะเจ็บป่วย สุขภาพไม่ดี มีเรื่องร้อนใจ ดังนั้น ขั้นตอนนี้ หมอประสิทธิ์ จะแนะนาให้ท่องคาถา พระคาถาอิติปิ
โส 8 ทิศ โดย ตั้งนะโม 3 จบก่อน 3) การนอนหันศีรษะของผู้ป่วย เมื่อทราบทิศทางการหันศีรษะของผู้ป่วยแล้ว ถ้าผู้ป่วยนอนหัน
ศีรษะไปทางทิศตะวันตก หมอประสิทธิ์ จะแนะนาให้ปรับเปลี่ยนทิศการนอนของผู้ป่วย จะให้เลือกตามความสะดวกของพื้นที่ในบ้าน
ร่วมกับการให้ท่องคาถาพระปิติแปดด้าน ท่อง 108 ครั้ง หรือตามแต่ใจจะปรารถนา โดยให้ท่องตามทิศ ที่ ผู้ป่วยนอน หรือหน้าบ้าน 4)
การมีตอไม้หน้าบ้าน ให้ตัดตอไม้นั้นออก และขอขมาก่อนตัดตอไม้ หรือไม่ก็แก้เคล็ดโดยการหาวัสดุใดๆ ก็ได้ปิดบังแทนหรืออาจเปลี่ยน
ประตูทางเข้าไปด้านข้าง หรือด้านหลังแทน ในช่วงที่มีการเจ็บป่วย 5) การตั้งของศาลพระภูมิเจ้าที่ ถ้าพบว่า บ้านผู้ป่วยมีเงาเรือน ทับ
ศาลพระภูมิเจ้าที่หรือ ศาลตั้งในส่วนที่ชื้นแฉะ น้าท่วม การตั้งศาลพระภูมิที่บ้าน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่หากตั้ง
ศาลพระภูมิแล้ว ควรมีการดูแล กราบไหว้บูชาอย่างถูกต้อง และถวายของอย่างสม่าเสมอ และควรตั้งศาลพระภูมิควรเลี่ยงไม่ให้มีเงา
เรือน ทับศาลพระภูมิ หรือ ศาลไม่ควรตั้งในส่วนที่ชื้นแฉะ น้าท่วม หมอประสิทธิ์ จะแนะนาให้ปรับเปลี่ยนที่ตั้งของศาลพระภูมิใหม่ แต่
ถ้าไม่สามารถทาได้ จะแก้เคล็ดโดยการให้ถวายอาหาร สอคดล้องกับภัทรธิรา ผลงาม [13] ที่พบว่า วิธีการรักษาของหมอพื้นบ้าน มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับมูลเหตุของการเกิดโรค ความเชื่อ
เกี่ยวกับพิธีกรรมการรักษา เชื่อว่าโรคหรือความเจ็บป่วย เกิดจากการกระทาหรืออานาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ [14] และสอดคล้องกับ
ทองดา แก้วเมือง [15] ที่พบว่าการแพทย์พื้นบ้านสามารถตอบสนองจิตใจของมนุษย์ที่ต้องการหยั่งรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตน
เป็นที่พึ่งทางใจและช่วยให้มนุษย์เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นใจ
2.3.2 ขั้นตอนการรักษาทางกาย หลังจากผ่านขั้นตอนก่อนการรักษา ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค และขั้นตอนการรักษาโรคทาง
ใจแล้ว หมอประสิทธิ์จะทาการรักษาทางกายโดยการจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน 2 รูปแบบ คือ การจ่ายยาในรูปแบบยารับประทาน และการ
จ่ายยาในรูปแบบยาใช้ภายนอก เช่น ยาแช่อาบ ยานวด และยาประคบโดยพิจารณาจ่ายยาตามอาการที่พบ ดังนี้
2.3.2.1 การจ่ายยาในรูปแบบยารับประทาน ดังนี้
1) กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาของลมอัมพฤกษ์อัมพาต หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 1 ซึ่งจะให้ในทุกกรณีที่
วินิจฉัยว่าเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต กรณีถ้าผู้ป่วย มีอาการปากคอแห้ง และน้าลายเหนียว ให้ผสมน้ามะนาว หรือน้ามะกรูด ถ้าไม่มี
อาการดังกล่าวให้ผสมน้าต้มสุกแทน
2) กรณีผู้ป่วยปวดเมื่อยตามตัวและข้อต่อกระดูก หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 2 (รายละเอียดตัวยาในภาคผนวก) โดยเน้น
ให้ผู้ป่วยทราบว่าก่อนรับประทาน ต้องท่องคาถาสัพโรค 3 จบก่อนทุกครั้ง และยาตารับที่ 2 นี้ห้ามหญิงตั้งครรภ์รับประทาน เนื่องจาก
ตารับนี้ มีตัวยารสร้อน มียาที่กระตุ้นให้เกิดการขับลมและการขับถ่ายค่อนข้างรุนแรง ซึ่งอาจมีผลทาให้แท้งหรือคลอดกาหนด
3) กรณีผู้ป่วยอัมพาตนอนติดเตียงที่มีปากเบี้ยว ลิ้นแข็งอยู่แล้ว และมีอาการแผลในปาก มีอาการตัวร้อน หายใจไม่อิ่มกังวล
เครียด หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 3
4) กรณีผู้ป่วยปวดเมื่อยตามตัวและเจ็บบั้นเอว เหมือนมีอะไรบีบหรือกด ปวดเหมือนงูกัดลามไปบริเวณเหนือลิ้นปี่ หมอ
ประสิทธิ์จะใช้ยา ตารับที่ 4 โดยเน้นให้ผู้ป่วยทราบว่าก่อนรับประทาน ให้ท่อง คาว่า “นะมะพะทะ” จานวน 9 จบ
5) กรณีผู้ป่วยมือเท้าชาไม่มีแรง และเบื่ออาหาร แต่ร่างกายยังไม่ซูบผอม หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 5
6) กรณีผู้ป่วยนอนไม่หลับร่วมด้วย หมอประสิทธิ์จะใช้ยา ตารับที่ 6
7) กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเรือ่ งลมติดขัด ในข้อลมปัตฆาต แก้อัมพฤกษ์อัมพาต (ให้เฉพาะผู้ป่วยเคยมีอาการดังกล่าวมาก่อน แล้ว
อาการนั้นดีขึ้นแล้ว เพื่อควบคุมป้องกันการกลับเป็นซ้า) หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 7
8) กรณีผู้ป่วยมีปัญหาปัสสาวะขัดมาก ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะน้อยมาก หมอประสิทธิ์จะใช้ยาแก้กระษัย ไตพิการ ปัสสาวะ
ขัด ตารับที่ 8
9) กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเมื่อยแข้งขาสะโพก หมอประสิทธิ์จะใช้ยาแก้กล่อนเอ็น เมื่อยแข้งขาสะโพก จับร้อนหนาว ตารับที่ 9
10) กรณีผู้ป่วยปวดท้อง อาเจียน และปวดหลังเจ็บที่หน้าอก หมอประสิทธิ์จะใช้ยา ตารับที่ 10
11) กรณีผู้ป่วยมีอาการลิ้นแข็ง กรณีเพิ่งเป็นใหม่ คือ ไม่เกิน 3 เดือน ต่างจากตารับที่ 3 ที่ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมามากกว่า 3
เดือน หมอประสิทธิ์จะใช้ยา ตารับที่ 11
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

289

12) กรณีผู้ป่วยมี ลมจับภายในลิ้นกระด้างคางแข็ง (เป็นอาการลิ้นแข็งที่ไม่มีอาการปลายมือ ปลายเท้าชาหรืออ่อนแรงร่วม
ด้วย) หมอประสิทธิ์จะใช้ยาตารับที่ 12
ตัวยาสาคัญใน 12 ตารับ ประกอบไปด้วยตัวยา 111 ชนิด ได้แก่ ดีเกลือ อยู่ใน 5 ตารับ เทียนดา อยู่ใน 4 ตารับ แก่นลั่นทม
อยู่ใน 3 ตารับ ได้แก่ โกฐเขมา โกศจุฬาลัมพา โกศเชียง โกศพุงปลา โกศสอ โกศหัวบัว ข่า เถาวัลย์เปรียง เถาสะค้าน เทียนขาว เทียน
ข้าวเปลือก เทียนแดงเทียนตาตั๊กแตน สมอไทย สลัดได ซึ่งเน้นสรรพคุณด้านการขับถ่ายระบาย ขับเลือดลม บารุงกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
โดยยาทั้ง 12 ตารับ ปริมาณตัวยาที่ให้กรณีที่มีน้าหนักตัวมากหรือ น้าหนักตัวน้อยกว่าปกติ เช่นในเด็ก จะลดปริมาณยาลงตามส่วน แต่
เน้นตัวยาแต่ละตัวให้มีน้าหนักเท่า ๆ กัน
ตัวยาทั้ง 12 ตารับ แต่ละชนิดให้รับประทานนาน 1 สัปดาห์ แล้วให้สังเกตอาการผู้ป่วย เช่น การพูดชัดขึ้นหรือไม่ พูดได้
เสียงดังขึ้น เคี้ยวและกลืนอาหารได้ดีขึ้น และถ้าไม่ดีขึ้น ก็ให้กินติดต่อกันนาน 1 เดือน ร่วมกับการใช้ยาแช่ อาบ ประคบสมุนไพรและ
การบีบนวดด้วยน้ามัน ทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นให้ทาติดต่อกัน วันเว้นวัน และค่อยๆ ปรับเป็นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ทาต่อไปเรื่อยๆ ความถี่ความห่างขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นและความสะดวกของผูป้ ่วยและญาติ ถ้าอาการทรุดลงก่อนเวลานัด ให้
รีบมาทันที ในกรณีคนป่วยอาการไม่หนัก ดีขึ้นเป็นลาดับไม่ต้องกลับมา แต่โดยส่วนใหญ่จะนัดดูอาการหลังจากการรักษา 1 เดือน
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า มีการรักษาโรคด้วยการใช้สมุนไพรที่แตกต่างกันไปตามชนิดและลักษณะอาการของโรคหรือความ
เจ็บป่วยที่ปรากฏ เพื่อมุ่งปรับธาตุทั้ง 4 ให้เกิดความสมดุลเป็นหลัก มีการนาคาถา และพิธีกรรมตามความเชื่อ มาใช้ในกระบวนการ
รักษา [14] และมีการจ่ายยาทั้งสมุนไพรสด และสมุนไพรแห้งให้ผปู้ ่วยนากลับไปกินที่บ้าน [9] และสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า หมอ
พื้นบ้านจะมีการจ่ายยา โดยพิจารณาขนาดของยาที่จะให้ผู้ป่วยรับประทานจะต้องคานึงถึงกาลังของผู้ป่วยเป็นสาคัญ [11]
2.3.2.2 การจ่ายยาในรูปแบบยาใช้ภายนอก เป็นยาแช่ อาบ นวด และประคบ ตัวยาที่ใช้ก็เป็นตัวยาลูกประคบ ได้แก่ หัว
ไพล หัวกระชาย หัวกระทือ หัวข่า และอื่น ๆ ดังนี้ 1) ตารับยาแช่/ต้มอาบ กรณีผู้ป่วยมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง มือเท้าชา หมอ
ประสิทธิ์จะพิจารณาให้ยาแช่ หรือต้มอาบ ตารับที่ 1 และหรือ ตารับที่ 2 ให้แช่อาบ และถ้าผู้ป่วยมีแผลคัน มีกลิ่นเหม็น หรือมีแผลกด
ทับหายช้า จะให้ตารับที่ 3 ต้มแช่เพิ่มจากตัวยาทั้ง 2 หรือให้เพียงตารับเดียว แล้วแต่อาการที่พบ 2) ตารับยานวด กรณีผู้ป่วยมีปัญหา
ปวดเสียวเหมือนไฟซ๊อต จี๊ตตามเนื้อตัว หมอประสิทธิ์จะพิจารณาให้ยานวดตารับที่ 1 นวดบริเวณที่มีอาการ ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาปวดตื้อ ๆ
ตามแนวเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ หมอประสิทธิ์จะพิจารณาให้ยานวดตารับที่ 2 นวดบริเวณที่มีอาการ และกรณีผู้ป่วยมีปัญหาช้า เขียว ปวด
บวมระบม มือและเท้าหนัก หมอประสิทธิ์จะพิจารณาให้ยานวดตารับที่ 3 นวดบริเวณที่มีอาการ 3) ตารับยาประคบ กรณีผู้ปวยมีอาการ
ช้า เขียว ปวดบวมระบม มือและเท้าหนักจะพิจารณาให้ยาประคบตารับที่ 1 ตาให้ละเอียดห่อผ้า นึ่ง ทาเป็นลูกประคบ ประคบตามเส้น
ที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยเน้นที่มีอาการปวดบวมระบม และถ้าผู้ป่วยมีปัญหาปวดเสียวฝ่ามือเท้า หมอประสิทธิ์จะพิจารณา
ให้ยาประคบตารับที่ 2 โดยตาให้ละเอียดห่อผ้า นึ่ง ทาเป็นลูกประคบ ประคบ วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยเน้นที่มีอาการปวดเสียว เช่น
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และให้ผู้ป่วยกาลูกประคบแล้วปล่อย แล้วให้เหยียบลูกประคบด้วยฝ่าเท้า โดยรูปแบบยาใช้ภายนอก เช่น ยาแช่ อาบ
นวด ประคบ หลังใช้ห้ามอาบน้าหรือถูกน้าภายใน 6 ชั่วโมงหลังแช่ อาบ ประคบ ทา นวด เพื่อให้ตัวยาซึมซาบเข้ากล้ามเนื้อ ผิว และเส้น
เอ็นบริเวณที่มีอาการ โดยรูปแบบยาใช้ภายนอก เช่น ยาแช่ อาบ ประคบ ทั้ง 3 ตารับ และยานวด ทั้ง 3 ตารับ หลังใช้ห้ามอาบน้า
ภายใน 6 ชั่วโมงหลังแช่ อาบ ประคบ ทา นวด เพื่อให้ตัวยาซึมซาบเข้ากล้ามเนื้อ ผิว และเส้นเอ็นบริเวณที่มีอาการ โดยให้ทาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการรักษา สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า หมอพื้นบ้านบางรายมีการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรอย่างเดียว หรือใช้สมุนไพร
ร่วมกับเวทย์มนต์ไสยศาสตร์โหราศาสตร์หรือใช้ศาสตร์อื่นๆ เช่น นวด ประคบ เป็นต้น [16, 17] และกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
หรือกล้ามเนื้ออาจจะใช้น้ามันเคี่ยวสมุนไพรที่เตรียมไว้ทาการนวด และห่อด้วยสาลีม้วนใส่เฝือกไม้ไผ่ไว้ และมีการดูแลต่อเนื่องโดยการ
ติดตามผลหลังการรักษา [5]
2.4 ขั้นตอนหลังการรักษา ประกอบไปด้วย การให้คาแนะนาและการประเมินผลการรักษา ดังนี้
1) การให้คาแนะนา มีทั้งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ คือ
1.1) ข้อควรปฏิบัติ ประกอบด้วย การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน และให้ใช้ยาแช่ หรือต้ม/อาบ
และยานวดตามอาการที่ผปู้ ่วยเป็นอย่างต่อนเนื่องตลอดการรักษา การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับธาตุกับโรคของผูป้ ่วย และยาต้ม
เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย การเลือกการออกกาลังกายง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ปว่ ยโดยให้ทาทุกวัน เช่น การจับราวแล้วเขย่ง ให้เหยียบ
ไม้ไผ่ สอดเท้าดึงผ้าขยับขา เหยียบพรก นั่งทับพรก นอนทับพรก ฝึกเดินเกาะราว แกว่งแขนไปมา ตอนเช้าเดินเปล่าเดินบนใบหญ้า ที่
มีน้าค้างเกาะ เหยียบหญ้าดินให้กระตุ้นการเดินความรู้สึกร้อนเย็น เดินบนดินบ่อยๆ ถ้าเดินได้ หรือให้ประคองเดิน การขยับร่างกาย
เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พบคนรู้จักพูดคุย มีสังคมมีเพื่อน ทาจิตใจให้สบาย ให้ผ่อนคลาย มีความหวังกาลังใจ
ลดความซึมเศร้าจากโรคที่เป็นอยู่ หรือถ้านอนเป็นส่วนใหญ่ให้ฝึกดูลมหายใจตัวเอง เพื่อให้ดูว่าร่างกายเป็นอนิจจัง
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1.2) ข้อห้ามปฏิบัติ พบว่า จะห้ามดื่มน้าเย็น เนื่องจากเป็นของแสลง ทาให้มีไข้ เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก ทาให้มีเสมหะ
เยอะ และเจ็บปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามตัว ห้ามรับประทานปลาไหล และ เต่า เนื่องจากเป็นของแสลง โดยเพิ่มลมในร่างกาย ห้าม
รับประทานปลาเค็ม เพราะทาให้ตวั บวม ห้ามรับประทานลองกอง ลางสาด ละมุด เพราะของแสลง เพิ่มลมในร่างกาย ถ้ามีแผลจะหาย
ช้า ห้ามดื่มสุรา เพราะเป็นของแสลงรบกวนกระบวนการฟื้นฟู หรือกระบวนการปรับธาตุ ธาตุไฟกาเริบ ร่างกายร้อน ส่งผลให้ท้องผูก
นอกจากนี้ อาการมึนเมาจากสุรา ยังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ห้ามอยู่ในที่ลมโกรก ลมพัดแรง ทาให้ตัวเย็นเกินไป อาจเป็นไข้ได้ง่ายไม่อาบน้า
ดึก เพราะอากาศเย็น และอันตราย มองไม่ค่อยเห็น ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ห้ามมิให้ท้องผูก เพราะจะเกิดการหมักหมมของเสีย
ในร่างกาย หนักเนื้อตัว เลือดสกปรก ห้ามนอนทับ นั่งทับอวัยวะที่มีอาการของโรค เนื่องจากจะ ทาให้เลือดลมไม่เดิน ซึง่ เป็นคาแนะนา
ที่เข้าใจง่าย เป็นกุโลบายที่ชวนให้ผปู้ ่วยทา สอดคล้องกับทฤษฏีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับความเชื่อด้านกฏแห่งกรรม กล่าวคือ
การห้ามดื่มน้าเย็น ห้ามอยู่ในที่ลมโกรก ลมพัดแรง ห้ามรับประทานอาหารแสลง เช่น ปลาไหล ห้ามรับประทานเนื้อเต่า เพราะเป็นสัตว์
อายุยืน ห้ามรับประทานปลาเค็ม และลองกอง ลางสาด ละมุด เพราะรับประทานอาหารรสเค็มและหวานจะทาให้การควบคุมน้าตาลใน
เลือดและความดันโลหิตเป็นไปได้ยาก การห้ามดื่มสุรา และห้ามมิให้ท้องผูก เพราะจะเพิ่มความดันโลหิต ห้ามอาบน้าดึก เพราะกลัว
อุบัติเหตุและอากาศเย็น และการห้ามนอนหรือนั่งทับอวัยวะที่มีอาการของโรค ทาให้ผู้ป่วยระมัดระวังเรื่องอิริยบถต่างๆ เช่น การ
ทางานและการใช้ชีวิต สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า หมอพื้นบ้านทุกราย จะมีการให้คาแนะนาผู้ป่วย โดยในบางรายจะมีข้อห้าม
สาหรับผู้ป่วยในการปฏิบัติ และมีคาแนะนาในการรับประทานแล้วแต่ชนิดของโรค ให้บริโภคผักพื้นบ้าน งดอาหารแสลง เน้นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม [9,14] เน้นการแนะนาผู้ป่วยเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวในการดาเนินชีวิตโดยการกินอยู่แบบธรรมชาติ [16]
2) การประเมินผลการรักษา พิจารณาจากสุขภาพทางกายและทางใจของผู้ป่วย ดังนี้
2.1) ทางกาย คือ ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วยได้มากขึ้นจากเดิมที่ช่วยตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย กาลัง
แขนขาที่อ่อนแรงดีขึ้น มีกาลังขึ้น เดินเข้าห้องน้าได้จากเดิมต้องช่วยพยุงเดินตลอดเวลา การทรงตัวดีขึ้น การเดินดีขึ้น ไม่ลื่มล้ม การ
กลืนอาหารไม่ค่อยสาลัก บางรายสาลักอาหารบ่อย จนอยู่คนเดียวไม่ได้โดยเฉพาะเวลารับประทานอาหาร ปากเบี้ยวดีขึ้น บางรายยังมี
อาการปากเบี้ยวเล็กน้อย การนอนหลับ คือสามารถนอนได้มากขึ้นจากเดิม อาการปวดและอาการไม่สุขสบาย บางรายหลับตาได้สนิท
ขึ้น จากเดิมหลับตาไม่สนิทเวลานอน
2.2) ทางใจ ดูจากการหลับได้มากขึ้นจากเดิม และสีหน้าท่าทางความเศร้าหมอง ซึ่งหมอประสิทธิ์ เมื่อประเมินผลการรักษา
แล้ว ไม่เคยเรียกร้องของสมนาคุณแต่อย่างใดเลย และไม่ได้จัดให้มีพิธีดับพิษ เนื่องจากไม่อยากให้ผู้ป่วยสิ้นเปลือง และคิดว่า แค่ให้
ผู้ป่วยไปทาบุญ นาปิ่นโตไปวัดหรือปล่อยนกปลา ก็เพียงพอแล้ว แต่ผู้ป่วยก็ยังนาผลไม้มาเพื่อตอบแทนหมอเป็นระยะๆ สอคดล้องกับ
ผลการวิจัยที่พบว่า หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่รักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต มีการประเมินผลการรักษา และเน้นพิธีกรรมหลังการรักษา ที่
ผู้ป่วยเมื่อหายเป็นปกติต้องกลับมาทาพิธีเด็ดพิษเพื่อบอกกล่าวหมอและครูหมอที่เคยช่วยรักษาว่าได้หายจากความเจ็บป่วยแล้วโดยมี
สิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวเหนียว มะพร้าวสุก น้าตาลทราย เกลือ หลังจากนั้นหมอจะให้น้าเปล่าที่ผ่านการเป่าคาถาแล้วให้แก่ผู้ป่วย 1
ขวด มีวิธีการใช้น้าดังกล่าว ดังนี้ เริ่มจากให้ผู้ป่วยดื่มน้า ล้างมือ ล้างหน้า และล้างเท้า หลังจากนั้นให้อาบน้าตามปกติ ถือว่า เสร็จพิธี
เด็ดพิษอย่างสมบูรณ์ [14] หรือการตอบแทนโดยทรัพย์สินเงินทองเพื่อสมนาคุณหมอ ดังเช่น สมุทร มอหาหมัด [10] และ สุรัสวดี สิน
วัต และคณะ [12] ที่พบว่า หลังการรักษาจะมีการติดตามผลการรักษาและมีการสมนาคุณให้แก่หมอ
จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้ของหมอประสิทธิ์ แก้วมณีในการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านตารับยา
ที่เป็นยารับประทาน ด้านตารับยาใช้ภายนอก และด้านแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วย ส่วนประสบการณ์การรักษาโรคอัมพฤกษ์
อัมพาต ของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนการรักษา เตรียมขันธ์ 5 ไหว้ครูสวดมนต์ระลึกถึงครู
บาอาจารย์ ซักถามวันเดือนปีเกิดผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์ธาตุ ถามถึงการตั้งของตัวเรือนบ้านที่อยู่อาศัย ทิศทางการนอนหันศีรษะ การมี
ต้นไม้ใหญ่ขึ้นตรงประตูบ้านหรือ มีตอไม้หน้าบ้านหรือไม่ เงาเรือนว่า ทับศาลพระภูมิเจ้าที่หรือไม่ 2) ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค ดังนี้ การ
ซักประวัติเพื่อพิจารณาว่าจะรับรักษาได้หรือไม่ การตรวจร่างกาย โดยการสังเกต อิริยาบถการเคลื่อนไหว การเดิน การพูด บุคลิกผู้ปว่ ย
น้าหนัก ส่วนสูง วัย สีตา ผิว การตอบสนอง การตรวจจับชีพจร ตรวจสอบความตึงและกาลังของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของข้อต่อ
และเส้นเอ็นในร่างกาย ข้อมือทั้งสองข้าง ข้อพับทั้งสองข้าง ดูสีของเล็บและลักษณะเล็บ สัมผัสไม่รู้สึก มือเท้ารู้สึกหนาไม่รู้สัมผัสร้อน
หนาว การคูณธาตุตามวันเดือนปีเกิด ก่อนการรักษา เพื่อทานายลักษณะอาการที่เกิดตามช่วงเวลา ทั้งนี้เทียบกับวันเดือนปีเกิด เวลาตก
ฟาก ของผู้ป่วย เพื่อตรวจสอบธาตุกาเริบหย่อนพิการในแต่ละช่วงอายุ
3) ขั้นตอนการรักษา ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ
3.1) ขั้นตอนการรักษาทางใจ ได้แก่ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ธาตุ การแก้ปัญหาการตั้งของตัวเรือนบ้านที่
อยู่อาศัย ทิศทางการนอนหันศีรษะที่เป็นอัปมงคล การแก้ปัญหาการมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตรงประตูบ้านหรือมีตอไม้หน้าบ้าน และปัญหาเงา
เรือนทับศาลพระภูมิเจ้าที่ และ
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3.2) ขั้นตอนการรักษาทางกาย ได้แก่ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน 2 รูปแบบ คือ การจ่ายยาในรูปแบบยารับประทาน และการ
จ่ายยาในรูปแบบยาใช้ภายนอก เช่น ยาแช่ ยานวด และยาประคบ เป็นต้น และ
4) ขั้นตอนหลังการรักษา ประกอบไปด้วย การให้คาแนะนา และการประเมินผลการรักษา สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชวนชม ขุนเอียด และคณะ ที่ศึกษาถึงรูปแบบการรักษาหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษาหมอดนรอหมานการดี อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
พบว่า องค์ความรู้ก็คือ กระบวนการที่เป็นประสบการณ์หรือรูปแบบการรักษาของหมอพื้นบ้าน ที่ประกอบไปด้วย ขั้นตอนก่อนการ
รักษา ขั้นตอนการรักษาและขั้นตอนหลังการรักษา [8] และสอดคล้องกับ [16] ที่ให้ความหมายขององค์ความรู้ว่าเป็นแบบแผน
วัฒนธรรมการวินิจฉัยโรคของหมอพื้นบ้าน และวัฒนธรรมการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน และสุธี เทพสุริวงค์ [17] ที่ให้ความหมาย
ขององค์ความรู้ว่าเป็นประสบการณ์หรือกระบวนการรักษาของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรค รูปแบบการรักษาของหมอพื้นบ้าน
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 1) การซักประวัตผิ ู้ป่วย 2) การตรวจสอบอาการ 3) การให้การรักษา 4) การให้คาแนะนาภายหลังการ
รักษา และ 5) การติดตามผลการรักษา โดยสามารถนาเสนอรูปแบบการรักษาด้วยการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในลักษณะของ
กระบวนการตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3. การสัมภาษณ์ผู้มารับการรักษา
จากการศึกษาติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เข้ารับการรักษากับหมอประสิทธิ์ แก้วมณี พบว่า ทั้ง 10 ราย
มีอาการในภาพรวมดีขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังให้การรักษา และสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ ในระยะเวลา 4 เดือน หลังการ
รักษา และพบว่า 2 ราย ยังคงมีชาตะคริวมือเท้าไม่หาย เนื่องจากมีปัญหากระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อมทับเส้นประสาท แขน และ 1
ราย มี ปั ญหากระดู กสั นหลั งบริเวณเอวเสื่ อมทั บเส้ นประสาทบริเวณขาและมี โรคเข่ าเสื่อมร่วมด้วย การที่อาการของโรคดี ขึ้ น
เนื่องมาจากความเชื่อศรัทธาในตัวหมอประสิทธิ์ ร่วมกับการได้รับประทานยาสมุนไพรในท้องถิ่นที่นามาเป็นยาตารับ และนามาเป็นยา
ใช้ทา อาบ แช่ ประคบภายนอก และการปฏิบัติตนตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด และเน้นการปฏิบัติดา้ นการใช้หลักธรรม ซึ่งทุกขั้นตอน
กระบวนการรักษาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผลที่ได้พบว่า ในทุกรายมีผลการรักษาดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ภูมิ
ปัญญาหมอพื้นบ้านประสิทธิ์ แก้วมณี เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ร่วมกับการประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาร่วมในการรักษาผูป้ ่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตทั้งกายและใจ
ควบคู่กันไป อย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับ [18,19,20] ที่กล่าวว่า หมอพื้นบ้านที่เป็นผู้ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ท้องถิ่นในการดูแล
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน หมอพืน้ บ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการรักษาโรค จนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน
และรักษาโรคในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับค่าตอบแทนเป็นลักษณะของค่ายกครู และมักใช้สมุนไพรตารับในการ
รักษาโรค
ตารางที่ 1 อาการแสดงที่พบและผลการรักษาจาแนกตามผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ละราย
อาการแสดงที่พบ
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ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตรายที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1. อาการเกร็ง/กระตุก
* 2. มื อ เท้ า ชา/ อ่ อ นแรง/ * * *  * *  * * *
ตะคริว
3. การใช้มือไม่ถนัด
* * * * * * * * * *
4. การทรงตัวในนั่ง
* 5. การทรงตัวในท่ายืน
* * * * * * - * * *
6. ลักษณะการเดิน
* * * * * * - * * *
7. ระยะทางเดินต่อวัน
* * * * * * - * * *
8. การพูด
9. การเคี้ยวและกลืน
10. เบื่ออาหาร
* - * 11. นอนไม่หลับ
* - * * * - * 12. ท้องผูก
* * - * * *
13. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย
- * 14. ปัสสาวะขัด/ไม่สุด
- * * - * 15. ปวดเสียวฝ่ามือ ฝ่าเท้า
- * หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง มีอาการ, - หมายถึง ไม่มีอาการ, * หมายถึง อาการดีขึ้น
รายที่ 4 ปัญหากระดูกสันหลังบริเวณเอวเสื่อมทับเส้นประสาทบริเวณขาและมีโรคเข่าเสื่อมร่วมด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
รายที่ 7 ofมีปResearch
ัญหากระดู
กสันหลังบริเวณคอเสื่อมทับเส้นประสาท แขน
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15. ปวดเสียวฝ่ามือ ฝ่าเท้า
- * หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง มีอาการ, - หมายถึง ไม่มีอาการ, * หมายถึง อาการดีขึ้น
รายที่ 4 ปัญหากระดูกสันหลังบริเวณเอวเสื่อมทับเส้นประสาทบริเวณขาและมีโรคเข่าเสื่อมร่วมด้วย
รายที่ 7 มีปัญหากระดูกสันหลังบริเวณคอเสื่อมทับเส้นประสาท แขน

สรุปผลการวิจัย

การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากตารา และจากประสบการณ์ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตของหมอประสิทธิ์
แก้วมณี องค์ความรู้ของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี ในการรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ พิธีกรรม
ก่อนการรักษา การวินิจฉัยโรค การใช้ยาประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ตารับยาที่เป็นยารับประทาน 11 ตารับ ตารับยาใช้
ภายนอก คือ ยาแช่ 3 ตารับ หรือต้มอาบ ยานวด 3 ตารับ ยาประคบ 2 ตารับ และแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วย จากการ
สัมภาษณ์ผลการรักษาจากอาการที่ตรวจพบในทุกรายมีผลการรักษาในอาการที่ตรวจพบดีขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอบพระคุณ อาจารย์หมอบุณยพร ยี่มี แห่ง บุณยวรีคลินิกการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นแพทย์
แผนไทย ชาวนครศรีธ รรมราชที่ ไ ด้ รั บ การส่ งผ่ า นภู มิปั ญ ญาการแพทย์ พื้ น บ้า นจากบรรพบุ รุ ษ ได้ใ ห้ ค าปรึ กษาเกี่ ย วกั บ
ความหมายของภาษาใต้ที่ใช้ในคัมภีร์ ชื่อโรค อาการ ชื่อตัวยาตามบันทึกของหมอประสิทธิ์ แก้วมณี
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ผลการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โสมศิริ เดชารัตน์1 วนิดา สุขรัตน์2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมก่อนหลัง การพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านโคกมะม่วง ตาบลเกาะเปียะ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสารวจ
และแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity) และปรั บปรุงเนื้อหาที่ แนะนาโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.857 ตามลาดับ คานวณจากกลุ่มประชาชนที่ทราบจานวนแน่นอน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชน และแกนนาชุมชน รวมจานวน 148 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 พัฒนา
ศักยภาพโดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C 6 ขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บ T-test ผลการวิ จัย ประเด็ นส าคั ญ คื อ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคะแนนก่อน และหลังการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย (SD) ได้แก่ ด้านความรู้ (ก่อน = 2.23 (0.54), หลัง = 2.48 (0.57)) ทัศนคติ (ก่อน = 4.21 (1.40), หลัง =
4.50 (0.26) และพฤติกรรม (ก่อน = 2.42 (0.30), หลัง = 2.59 (0.23)) ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อน
และหลั ง การพั ฒ นาศั กยภาพด้ วยการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ วนร่ วม พบว่ ามี แ ตกต่ างกั น อย่ างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
< 0.001 ดังนั้น การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้วยการสร้างกิจกรรมการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย การสร้างความตระหนัก และรับรู้การนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งจาเป็น
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The results of the development of solid waste management potential in households of
Ban Khok Mamoung, Yan Ta Khao District, Trang Province
Somsiri Decharat1 Wanida Sukrat2*

Abstract
This section of the research is Action research, objective 1) to analyze the situation of solid
waste management problems in households 2) to compare knowledge levels, attitudes, behaviors before
developing solid waste management potential in households of Ban Khok Mamoung community, Tumbol
Koh Pia, Amphoe Yan Ta Khao, Trang Province. The researchers collected solid waste management data in
people's households and community leaders that were calculated from a group of people who knew the
exact number. The sample included 148 people and community leaders. Data collected between January
and April 2020. Develop capacity using participatory planning techniques with a 6-step A-I-C process.
Analyze data using descriptive statistics: frequency, percentage, average, standard deviation, and T-test
comparison statistics. The results showed that score levels before and after the development of potential
with increased participatory workshops had an average score (SD), namely knowledge (before = 2.23 (0.54),
after = 2.48 (0.57)) attitude (before = 4.21 (1.40), after = 4.50 (0.26) and behavior (before = 2.42 (0.30),
after = 2.59 (0.23)) It was found to be statistically significantly different < 0.001. Therefore, building public
understanding by creating educational and public relations activities regarding solid waste management
and raising awareness and awareness of the use of solid waste is essential.

Keywords : Development of potential, Solid waste management, Households
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บทนา
ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญอย่างยิ่งของชุมชน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลัก
เกิดจากความก้ าวหน้าทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรจึงเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้น [9] โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 24.98 ล้านตัน
ต่อวัน ซึ่งมี อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวั น [2] ซึ่งขยะมูลฝอยเพิ่ มมากขึ้นกว่ าปีที่ผ่านมา
สาหรับสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า มีจานวน 186,040.5 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิมในปี พ.ศ. 2563 จานวน 164,980 ตัน ซึ่งพบว่า ขยะมูลฝอยที่กาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 10,950 ตัน
(63.2%) ขยะมูลฝอยที่กาจัดไม่ถูกต้อง จานวน 117,165 (31.6%) [1] สาหรับขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้าง เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนากลับมา
ใช้ใหม่ ซึ่งอาเภอย่านตาขาวเป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดตรัง พบว่า สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ในปี พ.ศ.
2563 จานวน 9,078.0 ตัน เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2564 จานวน 9,460.0 ตัน [4] ส่งผลให้สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเขตเทศบาล
ตาบลย่านตาขาวกาลังประสบปัญหาสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ สาหรับชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่ านตาขาว
จังหวัดตรัง พบว่า ครัวเรือนไม่มีการจัดการขยะที่ถูกวิธี ร้อยละ 41.07 ขยะส่วนใหญ่เป็นขวด กับถุงพลาสติก ร้อยละ 100.00
ทิ้งขยะลงถังแต่ไม่ได้คัดแยกประเภท ร้อยละ 84.78 รองลงมากาจัดโดยนาไปเผา ร้อยละ 15.22 ส่วนสาเหตุอย่างอื่น ได้แก่
ถังขยะไม่เพียงพอ ชุมชนไม่มีค่านิยมในการคัดแยกขยะ บุคคลขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังนาไปสู่ การเกิดโรค
ระบาดในชุมชน คือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งต่อไปในอนาคตจะส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาน้าเน่าเสีย ปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ ปัญหาอากาศเป็นพิษ รวมถึงทัศนียภาพภายในชุมชนไม่ดี (สารวจ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562) ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว
ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จึงได้กาหนดประเด็นปัญหาตามบริบท
ในพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้ เ ทคนิ ค การวางแผนแบบ
มีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C [6] ที่เกิดจากประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมก่อนหลังการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยนาผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เหมาะสมตามแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังต่อไป

วิธีดาเนินการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน
ชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมก่อนหลั งการพัฒนาศักยภาพจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน โดยประชากร คือ ตัวแทนครัวเรือน จานวน 223 คน ในชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง ผู้วิจัยคานวณกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชาชนที่ทราบจานวนแน่นอน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตาบลเสม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ย
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เท่ากับ 2.50 และ 1.15 ตามลาดับ [6] และ
ระดับความแม่นยา (Precision level, e หรือ d) จากการศึกษาครั้งนี้ กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.125
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โดยกาหนดให้ความแม่นยาหรือมีความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 5 โดยใช้สูตรดังนี้
n=
n =[

] [

[

n=

] [

]
]

n =132.52

จากการศึกษาครั้งนี้ได้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาไม่น้อยกว่า 133 คน ป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
การเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาเพิ่ ม จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 10 ได้ ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง รวมทั้ ง สิ้ น 148 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic random sampling) คานวณช่วงการสุ่ม ตามสูตร N/n ซึ่งมีค่าเท่ากับ
223/133 เท่ากับ 1.6 (2) ดังนั้น การสุ่มหาจุดเริ่มต้นจากลาดับที่ 1 ถึง 2 เริ่มด้วยวิธีการจับฉลาก โดยกรอบตัวอย่าง คือ
ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนในชุมชนบ้านโคกมะม่วง และในกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะเปียะระดับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย จานวน 22 คน ซึ่งเป็นกลุ่ ม
แกนนาที่มีความสาคัญในการดาเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยจะเลือกก่อนสุ่มตัวอย่างอย่าง
เป็นระบบ และมาใช้เป็นกรอบดาเนินการโดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C [6] ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
1.1 กิจกรรม A1 ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในปัจจุบัน ดาเนินการโดยชี้แจงเครื่องมือ
แบบสอบถาม 5 ตอน ซึ่งเสนอผ่านผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน วิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ภาพรวมของแบบสอบถามเท่ากับ 0.857 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงข้อบกพร่อง
แล้วไปทดลองใช้กับประชาชนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.955 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ใช้ระยะเวลา 45 นาที ขั้นตอนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ รหัสโครงการวิจัย 093/62-Full เพื่อพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ภายใน
ช่วงเวลา มกราคม – มีนาคม 2563 หลังจากตอบแบบสอบถามมีกิจกรรมวิทยากรบรรยายความรู้ ประเด็นสถานการณ์ ปัญหา
สาเหตุ ผลกระทบ การมีส่วนร่วม และประโยชน์จากการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
1.2 กิจกรรม A2 เป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดาเนินการโดยค้นหาความต้องการใน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อ ทุกคนสมารถแสดงความคิดเห็น รับฟัง และหาข้อสรุปร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก และวาดภาพความคิดเป็นสื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนกัน
ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
1.3 กิจกรรม I1 คิดค้นกลวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดาเนินการโดยกิจกรรมสามารถค้นหา
วิธีการจั ด การขยะมู ลฝอยในครัวเรื อนได้ จากการฟั ง บรรยายให้ค วามรู้ ระดมสมอง ท าความเข้ าใจร่ วมกั น และวาดภาพ
ความคิด มีการตั้งคาถามเพื่อเปิดประเด็นความคิดลงในกระดาษแข็ง นาเสนอต่อที่ประชุมและคัดเลือกประเด็นที่คล้ายกัน /
แตกต่างกัน โดยให้ทุกคนเลือกประเด็นที่สาคัญ ใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที
1.4 กิ จกรรม I2 จัด ล าดั บ ความส าคั ญ ในการจัด การขยะมู ลฝอยในครั วเรือน ด าเนิ นการโดยทบทวน
ประเด็นที่ได้จากการระดมสมองต่อที่ประชุมต่อจากครั้งก่อน โดยแยกประเด็น ดังนี้ กิจกรรมใดที่ชุมชนปฏิบัติเองได้ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน, กิจกรรมใดที่ชุมชนต้องการความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะ
เปียะ, กิจกรรมใดบ้างที่ชุมชนไม่สามารถดาเนินการได้เอง ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
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1.5 กิจกรรม C1 วางแผนหาผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม ดาเนินการโดยกาหนดแผนงานขั้นตอนการ
ปฏิบัติ โดยจัดสาดับตามความสาคัญ และความเป็นไปได้ของกิจกรรม เพื่อให้เกิดแผนการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ ล ะกิ จ กรรม โดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย ทุ ก คนจะต้ องมี ส่ วนร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม และตั วชี้ วัด ตามความถนั ด และ
ความสามารถที่ปฏิบัติได้เอง ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
1.6 กิจกรรม C2 จั ดทาแผนปฏิบั ติการในแต่ ละกิ จกรรม ดาเนินการโดยจัด ท าแผนปฏิบัติ การกิจกรรม
ร่วมกับผู้รับผิดชอบในแต่ ละกิจกรรม โดยการประชาคมหาข้อตกลงร่วมกั น เพื่อการยอมรับ และรับรู้ร่วมกัน ในการพัฒนา
รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการประชาธิปไตย การยกมือเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับรูปแบบที่ได้ และหาข้อสรุปร่วมกัน ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
หลังจากดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ A-I-C เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลา 45 นาที
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
2. เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ก่อน-หลังการพัฒนาศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถาม 148 ชุด จากการตอบข้อคาถามของผู้เข้าร่ วมกระบวนการ A-I-C ทั้ ง
6 ขั้นตอน ก่อน-หลังการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics)ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ T-test
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ [6] การแปลผลคะแนนความรู้ ร้อยละ 80 – 100 (13 – 16 คะแนน) ระดับสูง
ร้อยละ 60 – 79 (9-12 คะแนน) ระดับปานกลาง
< ร้อยละ 60
(< 8 คะแนน)
ระดับต่า
การแปลผลคะแนนทัศนคติ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.66 คะแนน = ทัศนคติในระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 - 2.33 คะแนน = ทัศนคติในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.00 คะแนน = ทัศนคติในระดับดี
และการแปลผลคะแนนพฤติกรรม
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 คะแนน = พฤติกรรมในระดับไม่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33 คะแนน = พฤติกรรมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00 คะแนน = พฤติกรรมในระดับเหมาะสม
ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ก่อน-หลังการ
พัฒนาศักยภาพ มี การนาผลการวิ จัย ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เหมาะสมตามแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนบ้านโคกมะม่วง
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข้อมู ลทั่วไป ของผู้ ตอบแบบสอบถามในชุ มชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่ านตาขาว จัง หวั ดตรั ง (n=148)
พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.30 มีอายุ ระหว่าง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.10 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ
71.60 สมาชิกในครอบครั วผู้ต อบแบบสอบถามมีสถานภาพในชุม ชนเป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 73.60 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ร้อยละ 45.90 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.90 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 15,000 บาท ร้อยละ 46.60 และสมาชิกในครัวเรือนจานวน 3 – 6 คน ร้อยละ 76.40 ผลการพัฒนาศักยภาพ จากกิจกรรม
A1 ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา ได้ดังนี้ ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง, มีการใช้ถุงพลาสติกโฟมมากขึ้น, นิยมซื้อแกงถุง /อาหาร
สาเร็จรูป, ทิ้ งขยะไม่ลงถัง ขาดจิต สานึก และขาดความรู้ในการจัดการขยะมู ลฝอยในครัวเรือนที่ถู กวิธี และเหมาะสม จาก
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กิจกรรม A2 ค้นหาเป้าหมาย ได้ดังนี้ เริ่มต้นจากตนเอง, ใช้ตะกร้าจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติก, แยกเศษอาหารไปทาปุ๋ย, แยก
ขวด/กระดาษนาไปขายหรือดัดแปลง, สร้างผู้นาชุมชนเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะ, มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์, จาก
กิจกรรม I1 คิดค้นกลวิธี ได้ดังนี้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนด้วยวิธีการต่าง ๆ โดย ใช้ช่องทาง Application Line ส่งข้อความกระตุ้นเตือน, มีจัดตั้งตลาดนัดขยะมูลฝอย
โดยการนาขยะประเภทรีไซเคิลไปคัดแยก และนาไปขายเพื่อสร้างได้ให้แก่ครัวเรือน, นาขยะเปียกจากครัวเรือนไปทาปุ๋ยน้า
หมักชีวภาพ จากกิจกรรม I2 จัดลาดับความสาคัญ ได้ดังนี้ ตัวแทนครัวเรือนสามารถปฏิบัติเองได้เลย คือ ไลน์ประชาสัมพันธ์ ,
ตลาดนัดขยะมูลฝอย, ทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ จากกิจกรรม C1 วางแผนหาผู้รับผิดชอบหลัก ได้ดังนี้ ผู้นาชุมชนรับผิดชอบ
กิจกรรมไลน์ประชาสัมพันธ์, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านรับผิดชอบตลาดนัดขยะมูลฝอย, เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะเปียะระดับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบกิจกรรมทา
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ จากกิจกรรม C2 จัดทาแผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้ กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ “ชาวโคกมะม่วงร่วมจัดการขยะมูล
ฝอยในครั วเรือน”ส่ง ข้อความกระตุ้นเตือน เรื่ องการลดใช้ถุงพลาสติกทุกวั นเวลา 09.00 น. และแจ้ง ข่าว ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ, ตลาดนัดขยะมูลฝอยมีรถรับซื้อขยะมูลฝอยจากภายนอก มารับซื้อขยะมูลฝอย เดือนละ 2 ครั้ง โดยกาหนดให้
เป็นทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป, ทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพมีการเก็บรวบรวมขยะเปียกในครัวเรือน
เดือนละ 2 ครั้ง คือ ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยนาไปรวบรวมในถังที่บ้าน
ผู้รับผิดชอบหลักซึ่งจะทาหน้าที่หมัก และเมื่อครบ 2 สัปดาห์ ในทุกวัน ศุกร์ สามารถนาขวดหรือภาชนะมารับน้าหมักที่จุดรวม
ได้ ซึ่งการดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ A-I-C ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน [7] เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนชุมชน
บ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2. ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ก่อน-หลังการพัฒนาศักยภาพจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
จากแบบสอบถามข้อคาถามความรู้ พบว่า ความรู้ก่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.23 (SD=0.54) ความรู้หลังการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.48 (SD=0.57) และเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน หลังกิจกรรมมีค่ามากกว่าก่อนกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสติถิ < 0.001 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
จากแบบสอบถามข้อคาถามทัศนคติ พบว่า ทัศนคติก่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 (SD=1.40) ทัศนคติหลังการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 (SD=0.26) และเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนคติของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน หลังกิจกรรมมีค่ามากกว่าก่อนกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสติถิ < 0.001 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
จากแบบสอบถามข้อคาถามพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมก่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ในครั วเรื อน มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.12 (SD=1.40) พฤติ กรรมหลั ง การพัฒ นาศั กยภาพการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั วเรื อน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 (SD=0.26) และเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน หลังกิจกรรมมีค่ามากกว่าก่อนกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสติถิ < 0.001 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
โดยจากการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หลังการพัฒนา
ศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยที่มากกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยารัตน์ ดารา [5] ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลมหาราชอาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ศึกษาระดับทัศนคติของผู้นาชุมชนก่อน และหลังการเข้าร่วมกระบวนการศึกษา และเพื่อพัฒนากิจกรรมคัดแยกประเภทขยะ
มูลฝอยของผู้นาชุมชนผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้ของผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อน และ
หลังเข้าร่วมกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05 และสอดคล้องกับ กรวิชย์ แก้วจันทา [3] ด้านความรู้
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และการรับรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย หลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอยมีความรู้ และการรับรู้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001, 95% CI = -4.24 ถึง -3.71) ด้านทัศนคติในการคัดแยกมูลฝอยหลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
การคัดแยกมูลฝอยมีทัศนคติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001, 95% CI = -0.596 ถึง -0.492) และด้านพฤติกรรม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยหลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.001, 95% CI = -0.599 ถึง -0.495)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (SD) ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนหลังการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ระยะเวลา 1 เดือน ใช้สถิติ Paired t-test (n = 148 คน)
ระยะเวลา
t
p-value
ตัวแปร
ก่อนร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย (SD)
ค่าเฉลี่ย (SD)
ความรู้
2.23 (0.54)
2.48 (0.57)
-6.635
<0.001*
ทัศนคติ
4.21 (1.40)
4.50 (0.26)
-15.244
<0.001*
พฤติกรรม
2.42 (0.30)
2.59 (0.23)
-15.222
<0.001*
*ยอมรับที่นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสถานการณ์ปัญ หาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง สรุปได้ว่าการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมด้วย
กระบวนการ A-I-C 6 ขั้นตอน ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้วยกิจกรรม 3
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์ “ชาวโคกมะม่วงร่วมจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”ส่ง ข้อความกระตุ้นเตือน
เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกทุกวันเวลา 09.00 น. และแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผู้นาชุมชน
, กิจกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยมีรถรับซื้อขยะมูลฝอยจากภายนอก มารับซื้อขยะมูลฝอย เดือนละ 2 ครั้ง โดยกาหนดให้เป็นทุก
วันที่ 10 และ 20 ของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ
กิจกรรมทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพมีการเก็บรวบรวมขยะเปียกในครัวเรือน เดือนละ 2 ครั้ง คือ ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4
ของเดื อน เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป โดยนาไปรวบรวมในถัง ที่บ้ านผู้รั บผิ ดชอบหลักซึ่ง จะท าหน้าที่ห มัก และเมื่อครบ 2
สัปดาห์ ในทุกวัน ศุกร์ สามารถนาขวดหรือภาชนะมารับน้าหมักที่จุดรวมได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก คือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะเปียะระดับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาครั้งนี้โดย
ภาพรวม พบว่ า ครั วเรื อนที่ ไ ม่มี ค วามสะดวก และไม่ พร้ อมที่จะเข้าร่ วมในกิจกรรม ไม่ ส ามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ต ลอด
เนื่องจากภารกิจที่ต้องทางานนอกบ้าน โดยพบว่าวันเวลาที่ประชาชนสะดวก คือ วันเสาร์ และอาทิตย์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหา โดยการประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าเพื่อรับฟังความคิด เห็นในการรวมกลุ่มในการทากิจกรรมตามที่ตั้งไว้
หาก พบว่า มีแนวโน้มจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย ผู้วิจัยจะสอบถามเพื่อกาหนดวันเวลาที่ว่างพร้อมกัน ดังนั้น พบว่าการทา
กิจกรรมครั้งหลัง ๆ จะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น และผู้วิจัยได้สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม โดย การมอบประกาศนียบัตรให้แด่
ผู้เข้าร่วมโครงการ การประกาศเกียรติคุณโดยมีป้ายปักหน้าบ้าน การเพิ่มหรือการสร้างโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐใน
การสร้างเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Green and clean sub-district เป็นต้น สอดคล้องกับ วีรวัลย์ แก้วบุญชู [9]
ที่พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชน หรืออาจจะต้องมีกฎหมายบังคับลงโทษ มีผลต่อพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดังนั้นจึงนาไปสู่แนวทางในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูล ฝอยของครั วเรื อนชุ มชนบ้ านโคกมะม่ วง อาเภอย่ า นตาขาว จั ง หวัด ตรั ง ที่ เ หมาะสมตามแผนปฏิบั ติ การที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
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กระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนบ้านโคกมะม่วง อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ตัวแทนครัวเรือนของชุมชนบ้านโคกมะม่วง ตาบลเกาะเปียะ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ให้ความ
ร่วมมือให้โครงการวิจัยบรรลุผลสาเร็จด้วยดี
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การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน
จิราภรณ์ ชูอ่อน1 จินตนา ดาเกลี้ยง2* และลัพณา กิจรุ่งโรจน์3

บทคัดย่อ
ภาวะสับสนเฉียบพลันพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมอง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยครอบครัวสังคมและระบบ
สุขภาพ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสมองโดยพยาบาล
ห้องฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างคือ (1) พยาบาลห้องฉุกเฉิน จานวน 26 ราย และ (2) ผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการ
บาดเจ็บสมองที่เข้ารั บการรักษาในห้องฉุกเฉิน จานวน 65 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง 2) ข้อมูลการบาดเจ็บและประวัติการรักษา 3) แบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง
และ 4) แบบสังเกตการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และเครื่องมือประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าร้อยละ
100 มีการรายแพทย์เมื่อผู้ป่วยมีภาวะสับสนเฉียบพลัน ร้อยละ 100 มีการผูกยึดร่างกายผู้ป่วย ตาแหน่งการผูกยึดร่างกายส่วน
ใหญ่ คือ 5 ตาแหน่ง ร้อยละ 64.3 มีการบริหารยาตามแผนการรักษา ยาที่ใช้ส่วนใหญ่คือไดอะซีแพม ร้อยละ 100 มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารกับผู้ป่วย และการแนะนาให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ระดับความรุนแรงของภาวะสับสน
เฉียบพลันก่อนการจัดการของพยาบาลห้องฉุกเฉิน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะสับสนเฉียบพลันอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ
43.1 ภายหลังการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลัน พบว่าผู้ป่วยมีภาวะสับสนเฉียบพลันอยู่ในระดับรุนแรง ร้อยละ 15.4 การ
พัฒนาการประเมินและการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บสมองในห้องฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสาคัญ
คาสาคัญ : บาดเจ็บสมอง สับสนเฉียบพลัน ห้องฉุกเฉิน
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Emergency Nurses’ Acute Agitation Management
in Patients with Traumatic Brain Injury
Jiraporn Chu-on1 Jintana Damkliang2* Luppana Kitrungrote3

Abstract
Acute agitation is common in patients with traumatic brain injury, and its effect on patients, family,
society, and healthcare system. This study aimed to examine emergency nurses’ acute agitation
management in patients with Traumatic brain injury. Participants were ( 1 ) 26 emergency nurses, and 65
patients with acute agitation after a traumatic brain injury (TBI) who were admitted to the emergency room.
Data were collected by using tools including 1) general information of patients with TBI, 2) information
related to injury and treatment, 3) an Agitated Behavior Assessment Scale (ABS), and 4) Observation tool
related to emergency nurses’ acute agitation management in patients with TBI. The tools were tested for
content validity by 3 experts and yielded 1.00, and reliability of the ABS yielded .89. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Results showed 100% of patients were notified
to doctor after acute agitation. 100% of patients were physical restrained, with mostly 5 parts of body. 64.3%
were medical administered, mostly with diazepam. 100% of patients were managed under environment
control, communication, and advices to cooperation with treatment. The level of severity of acute agitation
before emergency nurses’ management revealed that most of patients (43.1%) have a high level of severity.
After emergency nurses’ management, 15.4% of patients have a high level of severity. Development of
assessment and management of acute agitation of patients with traumatic brain injury in emergency room
is needed.
Keywords : Acute Agitation, Traumatic Brain Injury, Emergency Room
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บทนา
การบาดเจ็บสมองเป็นปัญหาที่สาคัญต่อสาธารณสุขทั่วโลก 1 ในปี 1990-2016 ความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
สมองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.42 และประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ.2006-2014 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินด้วยการ
บาดเจ็บสมองเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปี พ.ศ. 2549 ประมาณ 1.8 ล้านคน ในปี 2014 เป็น 2.88 ล้านคน3 สาหรับประเทศไทย
จากข้อมูลของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้ พบจานวนผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ สมองที่เข้ารับการรักษาในห้อง
ฉุกเฉินเพิ่มสูงขึ้น4 การบาดเจ็บสมองส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาในระยะแรกภายหลังการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย
คือ ภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บ สมอง ซึ่งจะนาไปสู่การบาดเจ็บสมองในระยะที่สอง และส่งผลให้เกิดความ
พิการหรือเสียชีวิตตามมา ภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ตั้งแต่ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ
415,6 โดยพบภาวะสับสนเฉียบพลันร้อยละ 31-71 ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสมองระดับรุนแรง และร้อยละ 5-71 ในผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อย 7 จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอุบัติการณ์การ
เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองในช่วงของระยะฟื้นฟู สาหรับในประเทศไทยยังไม่พบรายงานการศึกษา
อุบัติการณ์การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมอง
ภาวะสับสนเฉียบพลันส่งผลกระทบด้านร่างกายต่อผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บสมอง เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะสับสนส่งผลให้
ความดันโลหิตสูงขึ้นและอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง8 เมื่อเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น อัตราของ
การเพิ่มความดันจะสัมพันธ์กับการบวมของเซลล์สมอง เมื่อเซลล์สมองบวมมากขึ้น ความดันในกะโหลกศีรษะจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้ ป ริ ม าณการไหลเวี ย นเลื อ ดมายั ง สมองลดลง การก าซาบของระดั บ ออกซิ เ จนในสมองลดลง ระดั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเพิ่มขึ้น ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง สมองมีภาวะเป็นกรดมากขึ้น ปริมาณการไหลเวียนเลือดใน
สมองลดลง นอกจากนี้เมื่อเกิดความดันในกะโหลกศีรษะสูงมากขึ้นยังไปกดหลอดเลือดและเนื้อสมองจนเกิด ภาวะสมองเคลื่อน
และทาให้เสียชีวิตในที่สุด9
ภาวะสับสนเฉียบพลันยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ทาให้ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวเกิดภาวะเครียด 10 ส่งผล
กระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บจากพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วย 11 รวมทั้งยัง
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากระยะการพักรักษาตัวของผู้ป่วยโรงพยาบาลที่นานขึ้น จากการศึกษาเรื่องความ
ชุก การรักษาและผลลัพธ์ของภาวะสับสนของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะ
สับสนจะมีระยะเวลาการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่าผู้ที่ไม่มีอาการสับสน เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนมีระยะเวลา
การพักในหอผู้ป่วยนานกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะสับสน6 ดังนั้น หากมีการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บ
สมองตั้ ง แต่ แ รกรับ ที่ ห้ องฉุ ก เฉิ น เหมาะสม รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง ย่ อ มส่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต่ อ ตั ว ผู้ ป่ว ย ช่ ว ยลดโอกาสการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยไม่ใช้ยาและ
การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยการใช้ยา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยไม่ใช้ยา
แบ่งออกเป็น 4 วิธี ได้แก่ (1) การผูกยึดร่างกาย12,13 (2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม13,14,15 (3) การบาบัดด้วยดนตรี13,14 และ
(4) การใช้เทคนิคคาพูด13,14 การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยวิธีการใช้ยา พบการใช้ยาในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (1) ยาโรคหลอด
เลือด (2) ยากันชัก (3) ยารั กษาอาการซึมเศร้า (4) ยาลดความวิตกกังวล (5) ยาลดปวด และ (6) ยารักษาโรคจิตเภท17,18
อย่างไรก็ตาม การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยไม่ใช้ยาและใช้ยา อาจไม่สามารถนาไปใช้ในบริบทของห้องฉุกเฉินได้ทั้งหมด
เนื่องจากบริบทของห้องฉุกเฉินแตกต่างจากหอผู้ป่วยอื่น ๆ
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ห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความหลากหลายและเปิดให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรจึง
ต้องมีความรู้ความสามารถ และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างรีบด่วนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้19 ในปัจจุบันห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มัก
พบกับปัญหาที่มีผู้เข้ารับบริการจานวนมาก จานวนเตียงสาหรับผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ ทาให้ผู้ป่วยที่ต้องการ
รักษาต่อเนื่องยังคงค้างในห้องฉุกเฉิน 20 ส่งผลให้เกิดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ความแออัดในห้องฉุกเฉินอาจส่งผลกระทบต่อ
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่ต้องได้รับการประเมิน
และการจัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบแนวทางการจัดการภาวะสับ สนเฉียบพลัน
ภายหลังการบาดเจ็บสมองในห้องฉุกเฉินที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วย
ภายหลังบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปพัฒนาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการ
ประเมิ น และการจั ด การที่เ หมาะสมตั้ ง แต่แ รกรับ เพื่ อ ลดโอกาสการเกิ ดภาวะแทรกซ้อ นที่อ าจส่ง ผลกระทบต่ อผู้ป่วย
ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายของระบบบริการสาธารณสุขต่อไป

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Study) เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกตการจัดการภาวะสับสน
เฉียบพลันของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กลุ่มตัวอย่าง
(1) พยาบาลห้องฉุกเฉินที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง จานวน 26 ราย
และ (2) ผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง ที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โดยได้รับการวินิจฉัยการ
บาดเจ็บสมองจากแพทย์ และได้รับการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมอง โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน
ภาวะสับสน จานวน 65 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง (เก็บ
ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย) ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบาดเจ็บและประวัติการรักษา (เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย) และส่วนที่ 3
แบบประเมินภาวะสับสนเฉียบพลัน ภายหลังการบาดเจ็บสมอง (Agitated Behavior Scale) ของคอร์ริแกน21 (ซึ่งได้รับการ
อนุญาตให้ใช้เครื่องมือและแปลเป็นฉบับภาษาไทย) ใช้ในการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังบาดเจ็บสมอง มีจานวน
14 ข้อ แต่ละข้อกาหนดเกณฑ์ในการประเมินความรุนแรง ตั้งแต่ 1-4 คะแนน (คะแนนต่าสุด 1 คะแนน หมายถึง ไม่แสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ คะแนนสูงสุด 4 คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมในระดับรุนแรง ไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมได้
เนื่องจากภาวะสับสน) คะแนนรวมที่เป็นไปได้ คือ 14-56 คะแนน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลัง ได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าห้องฉุกเฉิน และพยาบาลเพื่อชี้แจง
รายละเอียดของโครงการวิจัย เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้ลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมเข้าร่วม
วิจัย สาหรับผู้ป่วยบาดเจ็บสมองที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน ผู้วิจัยขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้ ป่วยเนื่องจากผู้ป่วย
อยู่ในสภาวะไม่รู้สึกตัว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้วิจัยสังเกตการจัดการภาวะ
สับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยภายหลังการบาดเจ็บสมองของพยาบาล โดยไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในการให้การพยาบาล การสังเกตเริ่ม
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ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในห้องฉุกเฉินและสิ้นสุดเมื่อผู้ป่วยถูกจาหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน โดยระยะเวลาของการสังเกต
อยู่ระหว่าง 1-6 ชั่วโมง ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาสรุปและวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ส ถิติเชิง พรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ จ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เลขที่ HSc-HREC-63-027-1-3) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจาก
สถานที่ทาวิจัย (เลขที่ 015/03-2564)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน จานวน
65 คน เป็นเพศชาย 57 คน (ร้อยละ 87.7) เพศหญิง 8 คน (ร้อยละ 12.3) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี (ร้อยละ 35.4)
ตาแหน่งของสมองที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณสมองส่วนหน้า (ร้อยละ 13.8) รองลงมาบริเวณสมองส่วนหน้าและส่วน
ข้าง (ร้อยละ 12.3) และบริเวณสมองส่วนขมับ (ร้อยละ 7.7) ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่รับไว้ที่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรม (ร้อยละ 84.6) รองลงมา คือหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ร้อยละ 7.7) และส่งห้องผ่าตัด (ร้อยละ 7.7)

การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน
ส่วนใหญ่มีการผูกยึดร่างกายผู้ป่วย ร้อยละ 100 โดยตาแหน่งการผูกยึดที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ 5 ตาแหน่ง ข้อมือ 2 ข้าง
หน้าอก สะโพก เหนือเข่า (ร้อยละ 63.1) รองลงมา คือ 4 ตาแหน่ง ข้อมือ 2 ข้าง, หน้าอก, เหนือเข่า (ร้อยละ 16.9) และ 7
ตาแหน่ง ข้อมือ 2 ข้าง หน้าอก สะโพก เข่า และข้อเท้า 2 ข้าง (ร้อยละ 15.4) และในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผูกยึดร่างกาย คือ
สายเข็มขัดที่ติดกับแผ่นรองยกเคลื่ อนย้ายผู้ป่วย (Long Spinal Board) และผ้า ร้อยละ 44.6 มีการบริหารยาตามแผนการ
รักษาของแพทย์ ยาที่ใช้ในห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ คือ ยาไดอะซีปีน (Diazepam) (ร้อยละ 35.4) รองลงมาเป็นยามิดาโซแลม
(Midazolam) (ร้อยละ 18.5) และยาไดอะซีปีน (Diazepam) ร่วมกับยามิดาโซแลม (Midazolam) (ร้อยละ 10.8) ร้อยละ
100 มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล ร้อยละ 98.5 มีการบอกกล่าวหรือแนะนาให้ผู้ป่วยให้
ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ร้อยละ 7.7 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา สถานที่ เวลา และบุคคลที่ให้การดูแล และ
ร้อยละ 100 มีการประเมินผู้ป่วยภายหลังการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลัน

ความรุนแรงของภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองก่อนและหลังการจัดการ
ก่อนการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
ภาวะสับสนอยู่ในระดับรุ นแรงร้อยละ 43.1 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 40.0 และระดับเล็กน้อยร้อยละ 16.9
ภายหลังการจัดการ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภ าวะสับสนอยู่ในระดับเล็กน้อยร้อยละ 33.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 32.3 และไม่มีภาวะสับสนร้อยละ 18.5 (ตาราง 1) ระดับความรุนแรงของภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บ
สมองภายหลังการจัดการ พบว่า ผู้ป่วยมีระดับภาวะสับสนลดลงร้อยละ 50 และมีภาวะสับสนคงเดิมร้อยละ 50 (ตาราง 2)
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ตาราง 1 จานวน ร้อยละของระดับภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองหลังการจัดการ (N=65)
ระดับความรุนแรงของภาวะสับสน

ผลการประเมินภาวะสับสน
ก่อนการจัดการ
หลังการจัดการ
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0 (0.0)
12 (18.5)
11 (16.9)
22 (33.8)
26 (40.0)
21 (32.3)
28 (43.1)
10 (15.4)

ไม่มีภาวะสับสน (ต่ากว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนน)
ระดับเล็กน้อย (22 - 28 คะแนน)
ระดับปานกลาง (29 – 35 คะแนน)
ระดับรุนแรง (มากกว่า 35 คะแนน)

ตาราง 2 จานวน ร้อยละ ของผลลัพธ์ระดับภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองภายหลังการจัดการ (N=65)
ระดับความรุนแรงของภาวะสับสน
ภาวะสับสนลดลง
ภาวะสับสนเพิ่มขึ้น
ภาวะสับสนคงเดิม

จานวน
32
0
33

ร้อยละ
49.2
0
50.8

อภิปรายผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีการบาดเจ็บสมองส่วนใหญ่พบว่าเป็นตาแหน่งบริเวณสมองส่วนหน้า สมองส่วนข้างและบริเวณสมอง
ส่วนขมับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฟานเดอร์นาลต์และคณะ 22 พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการกระสับกระส่ายและมีภาวะสับสน
มากถึ ง 2 เท่ า ของรอยโรค คื อ ร้ อ ยละ 81 เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 39 โดยเฉพาะในต าแหน่ ง บริเ วณสมองส่ ว นหน้ า และขมับ
เช่นเดียวกับการศึกษาของคิม7 ที่พบว่าตาแหน่งของสมองส่วนหน้าและสมองส่วนข้าง และก้านสมอง เมื่อเกิดการบาดเจ็บส่งผล
ให้เกิดภาวะสับสนได้
การประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมอง ส่วนใหญ่พยาบาลจะเข้าไปประเมินระดับความรู้สึกตัว
(Glasgow Coma Score: GCS) และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่าปัจจุบันในห้องฉุกเฉิน
ยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมอง โดยพยาบาลห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ร้อยละ
100 มีการประเมินผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ GCS และการสังเกตพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกขณะอยู่ในห้องฉุกเฉิน ทั้งนี้อาจทาให้
ไม่สามารถบอกระดับความรุนแรงในการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองของผู้ป่วยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
การกาหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันได้ล่าช้าได้
การจัดการภาวะสับสนเฉีย บพลันของผู้ป่วยภายหลังบาดเจ็บสมอง พบมีการรายงานแพทย์เพื่อมาประเมินอาการ
ตั้ง แต่แรกรับในห้องฉุกเฉินและเมื่อมีร ะดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง พยาบาลมีการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยที่มีภ าวะสับสน
เฉียบพลัน ร้อยละ 100 ซึ่งตาแหน่งการผูกยึดร่างกายที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ 5 ตาแหน่ง ได้แก่ ข้อมือ 2 ข้าง, หน้าอก, สะโพก,
เหนือเข่า และในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผูกยึดร่างกาย คือ สายเข็มขัดที่ติดกับแผ่นรองยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ( Long Spinal
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Board) และผ้า ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของวงศ์และคณะ 23 โดยพบว่าตาแหน่งการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ ที่เ ข้ารับ
การรักษาในห้องฉุกเฉินที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ 4 ตาแหน่ง การบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ ยาที่ใช้ในห้องฉุกเฉินส่วน
ใหญ่ คือยาในกลุ่มของเบนโซไดอะซีปีน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา17,18 นอกจากนี้ จากการสังเกตพบว่ายาในกลุ่มเบน
โซไดอะซีปีนมักใช้ในกรณีที่มีการทาหัตการต่าง เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การนาส่งผู้ป่วยไปตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส มอง
เป็นต้น ซึ่งยากลุ่มดังกล่าวนี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ร ะยะสั้นจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะคลุ้มคลั่ง และภาวะจิตเวชฉุกเฉิน 18 การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการจากัดผู้เข้าเยี่ยมในห้องฉุกเฉิน จัดแยกผู้ป่วยไปยังห้องแยก ลดเสียงดังรบกวน สอดคล้องกับ
การศึกษาของแคเรียและคณะ+24 ซึ่งศึกษาการจัดการภาวะสับสนระหว่างการพักฟื้นในผู้ใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บสมองพบว่า ร้อย
ละ 98 มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเช่นเดียวกับการศึกษาของโนวัค 13 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่
สาคัญ การทาให้สภาพแวดล้อมสงบ ลดสิ่งเร้า เช่น การกั้นผ้าม่าน ปิดโทรทัศน์ เป็นต้น สามารถลดภาวะสับสนเฉียบพลั น
ภายหลังการบาดเจ็บสมองได้ นอกจากนี้ พยาบาลมีการพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยโดยการบอกกล่าวกับผู้ป่วยก่อนทาหัตถการ
ต่างๆ เช่น การเย็บแผล การให้สารน้า การดามกระดูกหรือการทาหัตถการอื่น ๆ เป็นต้น โดยลักษณะการสื่อสารจะเป็นการ
บอกกล่าวสั้น ๆ ก่อนการทาหัตถการ ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของโนวัค 13 ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ขณะเข้าใกล้
ผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนจะต้องมีท่าทีที่สงบและพูดโต้ตอบกับผู้ป่วยช้า ๆ ไม่ตื่นเต้น ใช้น้าเสียงที่เบา ใช้การสัมผัสที่อ่อนโยน
ภายหลังการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยมีระดับความรุนแรงของภาวะสับสนลดลง ร้อยละ 49.2 และ
ผู้ป่วยมี ร ะดับความรุนแรงของภาวะสับสนคงเดิม ร้อยละ 50.8 ทั้ง นี้ อาจเกี่ยวข้องกับ ปัจ จัยหลายด้าน เช่น ตาแหน่ง การ
บาดเจ็บของสมอง ความปวด ภาวะชัก และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความรุนแรงของภาวะสับสน 10,18,22 อย่างไรก็ตามจาก
การสังเกตการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ พบว่า ระดับความ
รุนแรงของภาวะสับสนที่แตกต่างกัน การจัดการภาวะสับสนก็แตกต่างกัน เช่น การผูกยึดร่างกายอาจยังไม่สามารถลดภาวะ
สับสนผู้ป่วยที่มีภาวะสับสนในระดับปานกลางหรือรุนแรงได้และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะสับสนที่เพิ่มขึ้นได้ 13 รวมทั้งอาจส่งผล
ให้ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเกิดการบาดเจ็บสมองระดับทุติยภูมิ เช่น ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง25 ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อช่วยลดภาวะสับสนของผู้ป่วย รวมทั้งมีการประเมินอาการผู้ป่วยภายหลังการจัดการภาวะสับสน
เฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองทุกครั้ง เพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเพื่ อการให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยและเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลังการบาดเจ็บสมองโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน พบว่ามีการประเมินพฤติกรรม
ของผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือการประเมินระดับความรู้สึกตัว และมีการจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันโดยใช้การผูกมัดร่างกาย
การบริหารยาตามแผนการรักษา การจัดการสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และการสื่อสารโดยใช้น้าเสียงที่นุ่มนวล และมีการประเมิน
ผู้ป่วยภายหลัง การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันภายหลัง การบาดเจ็บสมองทุกราย ระดับความรุนแรงของภาวะสั บ สน
เฉียบพลันลดลงภายหลังการจัดการของพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ให้การสนับสนุนทุนสาหรับการศึกษาในครั้งนี้
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การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการในประชากรสำคัญ
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หฤษฏ์ หัตถประดิษฐ์1 ณัฐนารี เอมยงค์2 และจิราลักษณ์ นนทารักษ์3

บทคัดย่อ
การรายงานผู้ป่วยวัณโรคยังคงน้อยว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งในจังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะลันตา การเข้าถึงบริการเป็น
อุปสรรคของการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคตามโมเดลหัวหอม ซึ่งอำเภอเกาะลันตาเป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะทางภูมิศาสตร์ และมี
ความหลากหลายทางประชากร การวิจัยนี้มีวั ตถุประสงค์เพื่ออธิบายการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการใน
ประชากรสำคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางในประชากรสำคัญที่อาศัยอยู่ในอำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran ได้จำนวน 304 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ระหว่าง
มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ลักษณะกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม QGIS ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงพยาบาล มีระยะทางใกล้และใช้เวลาในการ
เดินทางน้อย เข้าถึงการค้นหาวัณโรคด้วยการนัดหมายและเข้ารับบริการ ร้อยละ 54.4 ซึ่งมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใช้
ระยะเวลานานในการเดินทางและมีระยะทางไกลจากโรงพยาบาล ที่มีการเข้าถึงเพียงร้อยละ 9.3 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในแต่ละชั้น เปลี่ยนแปลงไปตามการกระจายทางภูมิศาสตร์ของประชากรสำคัญ ได้แก่ ระยะทาง
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่คัดกรองวัณโรค ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของ
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อใน
ชุมชน และลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค
คำสำคัญ : การค้นหาวัณโรค ประชากรสำคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ผศ.ดร., อาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ดร., อาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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The Accessibility of Tuberculosis Case Finding with Provider-initiated Screening Pathway
among the Key Population Using Geographic Information System
Case Study: Ko Lanta District, Krabi Province
Haris Hathapradit1 Natnaree Aimyong2 and Jiraluck Nontarak3

Abstract
The reports of tuberculosis cases have been reported with underestimated number at Ko Lanta
district, Krabi Province. Ko Lanta consist of many small island and various ethnic groups which effected to
accessibility of TB case finding under the onion model. This research aims to describe TB screening
accessibility among key population by using geographic information system. The key population were
interviewed by structured questionnaire under cross-sectional study. The data were collected between
March and May 2022. The sample sizes were calculated by Cochran's formula for 304 participants.
Descriptive statistics were calculated, and geographical distribution were analyzed by QGIS. The results
showed the higher percentage of key population who have untroubled access to hospital compare with the
key population with longer time or distance and higher cost of travel (54.4% and 9.3%). To reduce the loss
of case finding in Ko Lanta, the accommodation of transportation needs to provide to key population. The
tele-medicine or mobile clinic may increase the number of TB case finding.
Keywords: Tuberculosis case finding, Key population, GIS
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บทนำ

ปี 2020 ประมาณการณ์ว่ามีผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก 9.9 ล้านคน แต่ได้รับการรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพียงร้อยละ 84 (1)
ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค โดยมีตัวชี้วัดสำคัญคือ การลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค ให้น้อยกว่า
20 ต่อแสนประชากรภายในปี 2030 และน้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากรภายในปี 2035 โดยการวินิจฉัยวัณโรคในช่วงแรกของ
การเป็นโรค จากการจัดระบบการคัดกรองผู้สัมผัสหรือกลุ่มเสี่ยงสูง (2) แม้ว่าปี 2021 ประเทศไทยไม่ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 14
ประเทศที่มีภาระวัณโรคแล้ว แต่ยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคสูง และมีวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ
เอชไอวี โดยในปี 2020 ประมาณการณ์ว่ามีผู้ป่วยวัณโรค 105,00 ราย แต่มีการรายงานผู้ป่วยเพียง ร้อยละ 83.6 (1) ส่วน
ประมาณการณ์จำนวนผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดกระบี่ ปี 2021 มีจำนวน 607 คน แต่มีผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนเพียง ร้อยละ
56.84 และประชากรในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ก็ยังมีความครอบคลุมในการคัดกรองและวินิจฉัยค่อนข้างน้อยเช่นกัน
โดยในปี 2021 มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่อาศัยอยู่ในอำเภอเกาะลันตา 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.56 จากการประมาณการณ์
ผู้ป่วยที่ควรจะได้รับการขึ้นทะเบียน 45 ราย (3) ดังนั้นจึงยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการคัดกรอง
การวินิจฉัย และทำการรักษา ซึ่งคนเหล่านี้สามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น และเกิดการกระจายเชื้อในชุมชนได้
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือการขึ้นทะเบียนรายงานผู้ป่วยในระบบกลางของกระทรวงสาธารณสุข
โดยการวิเคราะห์หาช่องว่างของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรายงาน ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ตามโมเดลหัวหอม (Onion model) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ป่วยชั้นในสุดที่ได้รับการค้นหา วินิจฉัย และการบันทึกรายงาน ไล่ไปจนถึงชั้นนอกสุดที่เป็นผู้ป่วยในชุมชนที่ไม่
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ (4) อย่างไรก็ดีปัญหาการเข้าถึงการรับบริการการคั ดกรองหรือการวินิจฉัย ยังคงเป็นอุปสรรค
สำคัญของความครอบคลุมในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งหลายการศึกษาพบว่า ระยะเวลา ระยะทาง(5) อายุ อาชีพ และ
ระยะเวลาในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย(6) ล้วนมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงการคัดกรองวัณโรค นอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ศึกษา
ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกับการเข้าถึงการคัดกรอง เช่น ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ และยังมีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษา
ร่วมกันของตัวแปรต่าง ๆ กับระยะทางและความหนาแน่นของประชากร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแปรกวนของการศึกษา
หรืออาจจะอธิบายความสัมพันธ์ได้เข้าใจกว่าข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว (5)
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพคือ ลั กษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ จะเห็นได้ว่า อำเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย มีเกาะที่ประชาชนอาศัย
อยู่หลัก ๆ 3 เกาะ ซึ่งการเดินทางระหว่างเกาะยังต้องใช้แพขนานยนต์ และโรงพยาบาลเกาะลันตาซึ่งเป็น สถานที่สำหรับการ
ซักประวัติอาการ การเอกซเรย์ปอด และการนัดหมายเพื่อค้นหาวัณโรคจากผู้ให้บริการจะอยู่ทางปลายสุดของเกาะ ทำให้การ
เดินทางของผู้รับบริการค่อนข้างลำบาก นอกจากนี้อำเภอเกาะลันตาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในอำเภอเกาะลันตามี
ความหลากหลาย มีการเคลื่ อนย้ายของประชากรอยู่เสมอ จากการทบทวนงานวิจัย ยังไม่มีการศึกษาการเข้าถึงการค้นหา
วัณโรคในพื้นที่เกาะ ส่วนการศึกษาตัวแปรร่วมกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ และปัจจัยด้านบุคคล เศรษฐกิจ ก็ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาการเข้าถึงการค้นหาโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการในประชากรสำคัญ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อพรรณนาการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรอง
จากผู้ให้บริการ และเพื่ออธิบายลักษณะกระจายทางภูมิศาสตร์กับการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการ

วิธีการวิจัย
นิยามศัพท์
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรค หมายถึง ระดับของการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคตามโมเดลหัวหอม (Onion model)
โดยผู้ที่อยู่ในชั้นนอกสุดหรือชั้นที่ 1 (Layer 1) เป็นผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้รับการนัดหมายในการคัดกรอง
จากเจ้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ที่อยู่ในชั้นที่ 2 (Layer 2) เป็นผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อค้นหาวัณโรคจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แต่ไม่ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

315

ไปตามนัดหมาย และผู้ที่อยู่ในชั้นที่ 3-6 (Layer 3-6) เป็นผู้ที่ได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและได้รับบริการ
คัดกรองวัณโรค
ประชากรสำคัญ หมายถึง ประชากรที่มีความเสี่ยงในการเป็นวัณโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้สัมผัสวัณโรค
(Contact of TB cases) ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด 2) ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค (Clinical risk groups)
ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และผู้ที่เคยเป็นวัณโรคมาก่อน 3) ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง (Risk population) ได้แก่ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคร่วม และแรงงานต่างชาติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อศึกษาการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดย
การคัดกรองจากผู้ให้บริการ ในประชากรสำคัญ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากร
สำคัญที่อาศัยอยู่ในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Estimation-proportion outcome for
simple random sampling ของ Cochran กำหนด expected prevalence or proportion (p) เท่ า กั บ 0.2(6) ผู ้ ว ิ จ ั ย ใช้
วิธีการสุ่มแบบ cluster sampling จึงคูณด้วย design effect เท่ากับ 1.2 จึงจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 296 คน
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรตามพื้นที่การปกครองระดับตำบลเป็น 5 ตำบล แล้วเก็บข้อมูลตาม
สัดส่วนของประชากรสำคัญในแต่ละตำบล หากสัดส่วนตัวอย่างแต่ละกลุ่มน้อย จะเพิ่มตัวอย่างเป็น ไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นจึง
ทำการเก็บตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 304 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจและสังคม และส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การเข้าถึงการค้นหาวัณโรค และส่วนที่ 3 ข้อ
คำถามด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้เก็บรวมรวบข้อมูลเป็นผู้บันทึก ได้แก่ การบันทึกพิกัดบ้าน ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไป
โรงพยาบาลเกาะลันตา และตรวจสอบเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 0.70
งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขอนุมัติ COA. No. MUPH 2022-017 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์ลักษณะกระจายทางภูมิศาสตร์

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (77.6%) มีอายุน้อยกว่า 60 ปี (50.8%) จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (75.3%) มีคู่หรือสมรส อยู่ด้วยกัน (73.4%) นับถือศาสนาอิสลาม (91.8%) ประกอบอาชีพเกษตรกร (47.7%) มี
รายได้ไม่แน่นอน (47.7%) มีรายได้เฉลี่ย 0-700 บาท (24.0%) มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายแต่ไม่เหลือเก็บ (35.9%) ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (78.6%) เคยตรวจสุขภาพประจำปี (71.1%) มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน (73.7%) มีโรค
ประจำตัว 2 โรค (34.5%) ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะลันตาหรือไปหลายปีต่อครั้ง (33.9%) ยานพาหนะที่ใช้
ในการเดินทางเป็นรถยนต์ (38.5%) มีสมาชิกในบ้าน 4-6 คน (51.6%) มีลูกที่จะเป็นคนพาไปโรงพยาบาล (45.7%) มีความ
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คิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เหมาะสม (46.7%) ไม่มีความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล (54.6%) ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 0-160 บาท (26.6%) ไม่สูญเสียรายได้ระหว่างการเดินทาง (47.7%) ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลเกาะลันตา
28.1 – 42 กิโลเมตร (32.6%) ระยะเวลาในการเดินทาง 0-26 นาที (37.5%) ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัณโรค (61.8%) c]tไม่
ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการคัดกรองและรักษาวัณโรค (57.9%)
ผลการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและสังคมกับการเข้าถึงการค้นหาวัณโรค พบว่า ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามส่วนใหญ่มีการเข้าถึงในชั้นที่ 1 (34.4%) และชั้นที่ 2 (35.1%) ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีการเข้าถึงชั้นที่ 3-6
(80%) ผู้ที่มีความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะเข้าถึงชั้นที่ 3-6 (50.7%) ผู้ที่ไม่มีความสะดวกในการ
เดินทางจะอยู่ในชั้นที่ 1 (43.4%) ประชากรสำคัญกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรคส่วนใหญ่อยู่ในชั้นที่ 2 (60.0%) ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อ
วัณโรคอยู่ในชั้นที่ 3-6 (43.1%) ประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่ในชั้นที่ 1 (40.0%) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 160
(42.0%) และ 161 – 235 (39.4%) จะอยู่ในชั้นที่ 3-6 ความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาบเกาะลันตา ส่วน
ใหญ่ที่คิดว่าแพงเกินไป อยู่ในชั้นที่ 2 (40.2%) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจและสังคมกับการเข้าถึงการค้นหาวัณโรค
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3-6
ชั้นที่ 1
เข้าถึงสถาน
ได้ไปสถาน
ไม่สามารถเข้าถึง
ตัวแปร
บริการ แต่ไม่ไป บริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ
(n = 98)
(n = 101)
(n = 105)
ศาสนา
อิสลาม
96 (34.4%) *
98 (35.1%)
85 (30.5%)
พุทธ
2 (8.0%)
3 (12.0%)
20 (80.0%)
ประชากรสำคัญ
ผู้สัมผัสวัณโรค
2 (13.3%)
9 (60.0%)
4 (26.7%)
ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค
38 (26.4%)
44 (30.6%)
62 (43.1%)
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
58 (40.0%)
48 (33.1%)
39 (26.9)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะลันตา
≤160
18 (22.2%)
29 (35.8%)
34 (42.0%)
161 - 235
20 (28.2%)
23 (32.4%)
28 (39.4%)
236 – 492
32 (42.1%)
13 (17.1%)
31(40.8%)
> 492
28 (36.8%)
36 (47.4%)
12 (15.8%)
ความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะลันตา
แพงเกินไป
35 (32.7%)
43 (40.2%)
29 (27.1%)
เหมาะสม
37 (26.1%)
46 (32.4%)
59 (41.5%)
ไม่แพง
26 (47.3%)
12 (21.8%)
17 (30.9%)
ความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะลันตา
สะดวก
26 (18.8%)
42 (30.4%)
70 (50.7%)
ไม่สะดวก
72 (43.4%)
59 (35.5%)
35 (21.1%)
หมายเหตุ: * n (%), ชั้นที่1 (Layer1), ชั้นที่2 (Layer2), ชั้นที่3-6 (Layer3-6)
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ผลการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรทางภูมิศาสตร์กับการเข้าถึงการค้นหาวัณโรค พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล
เกาะลันตาส่วนใหญ่จะเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 และค่อยๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งพื้นที่ที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาล
เกาะลันตา ส่วนใหญ่จะเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 1 ดังรูปที่ 1(a) ส่วนพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาล
เกาะลันตา มีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 12.85 นาที และมีระยะทางเฉลี่ย 6.52 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เข้าถึงการค้นหาวัณโรค
ในชั้นที่ 3-6 (54.4%) ชั้นที่ 2 (29.4%) ชั้นที่ 1 (16.2%) ถัดมาเป็นตำบลศาลาด่าน เข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 (44.2%)
ตำบลเกาะลันตาน้อย เข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 (42.9%) ตำบลเกาะกลาง เข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 (23.5%)
และตำบลคลองยางซึ่งอยู่ไกลโรงพยาบาลเกาะลันตามากที่สุด มีระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 75.17 นาที มีระยะทางเฉลี่ย 42.72
กิโลเมตร ส่วนใหญ่เข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 2 (46.3%) ชั้นที่ 1 (44.4%) และชั้นที่ 3-6 (9.3%) ดังรูปที่ 1(b)

(a)

(b)

รูปที่ 1 (a) การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคตามลักษระกระจายทางภูมศิ าสตร์ (b) การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคตามระยะเวลา
และระยะทางเฉลี่ยตามพื้นที่
*ชั้นที่1 (Layer1), ชั้นที่2 (Layer2), ชั้นที่3-6 (Layer3-6)
อภิปรายผลการวิจัย
ตัวแปรด้านสังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ได้แก่ การนับถือศาสนา ประชากรสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่คัดกรองวัณโรค ระยะทางและระยะเวลาใน
การเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังโรงพยาบาลเกาะลันตา มีร้อยละทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปตามการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในแต่ละชั้น
ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3-6 อย่างเห็นได้ชัด
ตัวแปรการนับถือศาสนามีร้อยละที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเข้าถึงการค้นหาวัณโรค โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 ในขณะที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ าถึงการค้นหาในแต่ละชั้นไม่
ต่างกันมากนัก ส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่และศาลาด่านซึ่งเป็น
ตำบลที่อยู่ในเกาะเดียวกันกับโรงพยาบาลเกาะลันตา และอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเกาะลันตามากกว่าตำบลอื่น ๆ นอกจากนี้
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ความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในการมอบหมายต่อพระเจ้า โดยมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยหรือการหายป่วย ตลอดจน
การเสียชีวิตล้วนเกิดจากพระเจ้าทั้งสิ้น จึงมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามบางส่วนไม่ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบของระยะห่างทางภูมิศาสตร์ต่อความล่าช้าในการเข้ารับการรักษาวัณโรคในประเทศ
ยูกันดา พบว่าศาสนาไม่มีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของความล่าช้าในการรับบริการ (7)
ประชากรสำคัญในแต่ละประเภทมีการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคต่างกัน โดยผู้สัมผัสวัณโรคส่วนใหญ่จะเข้าถึงใน
ชั้นที่ 2 ซึ่งได้รับการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แต่ไม่ได้คัดกรองตามนัดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจากการรับรู้การตีตราหรือ
การเลือกปฏิบัติที่ตนเองสามารถรับรูไ้ ด้จากสังคมต่อบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่เป็นวัณโรคอยู่เดิม สำหรับผู้ป่วยมีภาวะ
เสี่ยงวัณโรค ส่วนใหญ่จะเข้าถึงในชั้นที่ 3-6 คนในกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และได้รับการนัดหมายไปรับยาที่
โรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้ว จึงอาจมีความคุ้นชินในการรับบริการและการเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางไปพบเจ้าหน้า ที่ผู้
ให้บริการ ส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่จะเข้าถึงในชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานต่างชาติ อาจจะมีอุปสรรคใน
การสื่อสารและการรับรู้ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือการรับรู้สิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงานต่างชาติยังไม่ดีพอ
และผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีอายุมาก เป็นผู้ป่วยติดบ้านเตียง ไม่มีความสามารถในการเดินทางไปรับการค้นหาวัณโรค
จึงอาจจะเข้าถึงการค้นหาเพียงแค่ชั้นที่ 2 ไม่สอดคล้องกับการศึกษา การแสวงหาและการล่าช้าในการดูแลสุขภาพของผู้ปว่ ย
วัณโรคเสมหะบวกเปรียบเทียบระหว่างการค้นหาเชิงรุกและเชิงรับ พบว่าผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์การการค้นหาวัณโรคเชิงรุก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (8) และไม่สอดคล้องกับการศึกษาความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ใน
จังหวัดเลย พบว่าการมีโรคประจำตัวไม่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาวัณโรค(9)
ด้วยอำเภอเกาะลันตาเป็นพื้นที่เกาะ และโรงพยาบาลเกาะลันตาตั้งอยู่ที่ปลายสุดของเกาะ การเดินทางบางพื้นที่
ต้องใช้แพขนานยนต์ บางพื้นที่ต้องใช้เรือในการเดินทาง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงมีความสะดวกในการเดินทางที่
ต่างกัน ซึ่งผู้ที่สามารถเดินทางได้สะดวกก็จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้ง่าย สามารถเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 ส่วนผู้
ที่ไม่มีความสะดวกในการเดินทาง ส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงในชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 พื้นที่ในแต่ละตำบลมีความหลากหลาย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางจึงแตกต่างกัน โดยพื้นที่ตอนบนที่ต้องข้ามแพขนานยนต์ นอกจากค่า น้ำมันรถแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับขึ้นแพ
ขนานยนต์อีกอย่างน้อย 200 บาท สำหรับรถยนต์ รวมถึงพื้นที่บ้านเกาะปอ แม้ว่าระยะทางจะใกล้กับโรงพยาบาลแต่การ
เดินทางสามารถเดินทางด้วยเรือหางยาวเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจึงมากกว่าผู้ที่อยู่บนฝั่ง ดังนั้นผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางน้อย จะ
เข้าถึงการค้นหาวัณโรคชั้นที่ 3-6 แต่ในขณะผู้ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ก็จะเข้าถึงการค้นหาในชั้นที่ 2 สอดคล้องกับ
การศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิของชนพื้นเมือง แบบสังเคราะห์งานวิชาการ (framework synthesis) มีการ
กล่าวถึงความสามารถในการจ่ายของผู้ป่วย 6 ผลงาน พบว่า ค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงบริการสุขภาพ แม้ว่า
บางครั้งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ป่วยมักจะสร้างพื้นฐานทางการ
เลือกไม่ใช่เพียงแค่คุณภาพบริการแต่ยังคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอีกด้วย (10)
พื้นที่ตำบลที่ประชากรสำคัญอาศัยอยู่ ระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเกาะลันตามีร้อยละที่
เปลี่ยนแปลงตามการเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในทิศทางเดียวกัน โดยตำบลที่อยู่ห่างไกลออกไปจากสถานที่คัดกรอง ซึ่งจะมี
ระยะทางไกลและใช้ระยะเวลานานในการเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเกาะกลางและคลองยางต้องเดินทางโดยใช้แพขนาน
ยนต์ในการข้ามเกาะไปยังโรงพยาบาลเกาะลันตา ใช้เวลาในการรอแพและข้ามไปยังอีกเกาะ 20-40 นาที ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่
ช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่จะเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 1 หรือ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เดินทางไปคัดกรองจากผู้ให้บริการตามนัด
หมาย กลับกันผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลที่ใกล้เคียงสถานที่คัดกรอง ซึ่งจะมีระยะทางใกล้และใช้ระยะเวลาน้อยในการเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในชั้นที่ 3-6 สอดคล้องกับการศึกษาความ
ล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเลย พบว่าผู้ที่มีระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลมากกว่า
หรือเท่ากับ 10 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะเข้ารับการรักษาล่าช้า 2.16 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระยะทางน้อยกว่า 10 กิโลเมตร (9)
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และสอดคล้องกับการศึกษาอุปสรรคของการประเมินวัณโรคในประเทศยูกันดา พบว่าสัดส่วนของค่าเฉลี่ย ระหว่างผู้ป่วยวัณ
โรคที่มีการรายงานกับระยะเวลาในการเดินทางที่คำนวณจาก GIS แตกต่างกัน หมายความว่าการได้รับวินิจฉัยลดลงเมื่อ
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานบริการเพิ่มขึ้น(11)

สรุปผลการวิจัย
การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคในประชากรสำคัญ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อยู่ในชั้นที่ 1, 2 และ 3-6 ในจำนวน
ที่ใกล้เคียงกัน การค้นหาวัณโรคเพื่อการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกของการเป็นโรค ทั้งในระดับนโยบายและการให้บริการ ควรคำนึกถึง
ความสะดวกในการเดินทางของประชากรสำคัญทั้ง 3 กลุ่มนั้น ทั้งเรื่องของระยะทาง ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อ
ความครอบคลุมของการเข้าถึงการค้นหาวัณโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน และลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรค
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การวิ เคราะห์ลาดับกรดอะมิ โนบริ เวณ CDR-H3 ในแอนติ บอดีที่มีฤทธิ์ ยบั ยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่
ปิ ยะธิดา นาทศรีทา1 ภาสิทธิ ์ เจริญขวัญ2 และชลทิพย์ พิพฒ
ั นาบูรณ์3*

บทคัดย่อ
แอนติบอดีเป็ นสารชีวโมเลกุลทีส่ าคัญในการรักษาโรค มีลกั ษณะการจับจาเพาะกับแอนติเจน และมีโครงสร้าง
โมเลกุลทีซ่ บั ซ้อน โดยมีบริเวณทีใ่ ช้ในการทานายประสิทธิภาพของแอนติบอดี คือ บริเวณ CDR-H3 ซึ่งมีรายงานลาดับ
กรดอะมิโนของบริเวณนี้ในฐานข้อมูลทัว่ โลกเป็ นจานวนมาก ประกอบกับกลุ่มของผู้วิจยั มีความสนใจในการพัฒ นา
แอนติบอดีเพื่อการรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี่อยู่แล้ว จึงต้องการทีจ่ ะทาชุดข้อมูลทีม่ ลี าดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3
และค่า IC50 ไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาลักษณะสาคัญของกรดอะมิโนทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการจับ
และยับยัง้ การติดเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ ตัง้ แต่ปี 1992 จนถึงปี ปัจจุบนั ได้ CDRH3 และค่า IC50 จานวนทัง้ สิ้น 1,968 คู่ นามาศึกษาลักษณะชุดข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ พบว่า มีแอนติบอดีทมี่ ี
ฤทธิ ์ยับยัง้ สูง (IC ≤ 10 ng/μL) จานวน 914 ชนิด และแอนติบอดีที่มีฤทธิ ์ยับยัง้ ต่ า (IC > 10 ng/μL) จานวน 1,054
ชนิด นอกจากนี้ยงั วิเคราะห์การจับข้ามสายพันธุ์และข้ามชนิด พบแอนติบอดีทมี่ ฤี ทธิ ์ยับยัง้ ข้ามทัง้ 4 สายพันธุ์ จานวน
50 ชนิด แอนติบอดีทมี่ ฤี ทธิ ์ยับยัง้ ข้ามทัง้ 4 สายพันธุ์และข้ามชนิด จานวน 28 ชนิด ส่วนแอนติบอดีทไี่ ม่ยบั ยัง้ ข้ามสาย
พันธุ์ จานวน 284 ชนิด ซึ่งจากการวิเคราะห์ดว้ ยอัลกอริทมึ คอมพิวเตอร์ พบว่า ลักษณะสาคัญของกรดอะมิโนในบริเวณ
นี้ คือ ไครอลคาร์บอนและอะโรมาติก ซึ่งจะเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาแอนติบอดีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงต่อไป
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Analysis of CDR-H3 sequences in neutralizing antibodies against dengue virus
Piyatida Natsrita1, Phasit Charoenkwan2 and Chonlatip Pipattanaboon2

Abstract
Antibody is a biochemical molecule that have specific binding with antigen leading to therapeutic
applications for many diseases. It has a complex structure including CDR-H3 region that can be used to predict
neutralizing activity and therapeutic efficacy. According to our interests of dengue antibodies, we aim to generate
a novel dataset of CDR-H3 sequences together with IC50 values towards the characterization and analysis of
our obtained sequences in terms of neutralizing levels, cross-reactivities, and important features for
neutralization. We obtained the dataset of CDR-H3 – IC50 in a total of 1,968 pairs including 914 high neutralizing
antibodies (IC ≤ 10 ng/μL) and 1,054 low neutralizing antibodies (IC > 10 ng/μL). In the dataset, we found 50
cross-reactive antibodies, 28 broad-reactive antibodies, and 284 non-cross-reactive antibodies. From Python
analysis, we found 20 important features including chiral carbon and aromaticity. This finding might be useful
for further development of therapeutic antibodies against dengue virus.

Keywords: Dataset, antibody, dengue virus

322

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

บทนา
โมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) เป็ นโมเลกุลทีม่ คี วามสามารถในการจับจาเพาะ (specificity)
กับแอนติเ จนเป้ า หมาย (target antigen) ที่ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการตรวจวินิ จ ฉั ย และการรัก ษาโรคต่ า ง ๆ เช่ น
โรคมะเร็ง โรคภู มิต้ า นทานเนื้ อเยื่อ ตนเอง โรคที่เ กิดจากการอักเสบรุน แรง และโรคติดเชื้อ เป็ น ต้ น ปั จ จุ บัน โมโน
โคลนอลแอนติบอดีมีมูลค่าในตลาดโลกสูง ถึง 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ นสารชีวโมเลกุลที่มีความสาคัญในเชิ ง
การแพทย์และเภสัชอุตสาหกรรม [1] โครงสร้างของแอนติบอดีมีลกั ษณะที่ซับซ้ อน ประกอบด้วย สายหนัก (heavy
chain) และ สายเบา (light chain) แต่ ล ะสายประกอบด้วยบริเวณที่มีความส าคัญในการจับจ าเพาะกับแอนติเจน ที่
เรียกว่า complementary determining region (CDR) จานวน 6 บริเวณ ได้แก่ CDR-H1 CDR-H2 และ CDR-H3 บน
สายหนั ก และ CDR-L1 CDR-L2 และ CDR-L3 บนสายเบา [2] ซึ่ง CDR-H3 เป็ น บริเ วณที่มีความหลากหลายของ
กรดอะมิโนสูงทีส่ ุด ส่งผลต่อความสามารถในการจับจาเพาะและประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงฤทธิ ์ในการยับยัง้ การ
ติดเชื้อ จึงเป็ นบริเวณทีน่ ิยมนามาศึกษา รายงาน และวิเคราะห์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการทานายประสิทธิภาพ และ
ช่วยในการออกแบบแอนติบอดีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ [3]
โรคไข้เลือดออกเดงกี่เป็ นปั ญหาสาคัญในประเทศเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น รวมถึงประเทศไทย ยังไม่มีการ
รัก ษาโรคที่จ าเพาะเจาะจงต่อ เชื้อ ไวรัส (specific treatment) เป็ น เพีย งการรักษาแบบประคับประคอง (supportive
treatment) ซึ่ง อุ ปสรรคที่ส าคัญ คือ ไวรัส เดงกี่มี 4 สายพัน ธุ์ (4 DENVs) มีบริเ วณอนุ ร ัก ษ์ (conserved region) ที่
เหมือนกันมากระหว่างสายพันธุ์ และเหมือนกับไวรัสชนิดอื่นในแฟมิล่เี ดียวกัน (Flaviviruses) แอนติบอดีบางชนิดจึง
เหนี่ยวนาให้เกิดอาการของโรคทีร่ ุนแรงได้ เรียกว่า ปฏิกริ ยิ า antibody dependent enhancement (ADE) [4] ในปั จจุบนั
มีรายงานเกี่ยวกับแอนติบอดีที่มีฤทธิ ์ยับยัง้ เชื้อ ไวรัสเดงกี่ในฐานข้อ มูลทัว่ โลกเป็ นจานวนมาก แต่ยงั ไม่มีรายงานที่
รวบรวมเฉพาะลาดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 ของแอนติบอดีและค่า IC50 ไว้ดว้ ยกัน รวมถึงการวิเคราะห์ลกั ษณะที่
สาคัญของบริเวณดังกล่าว เพื่อแยกแยะและเชื่อมโยงไปถึงประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่ [5]
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ จึงจัดทาขึน้ เพื่อรวบรวมลาดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 ของแอนติบอดีที่สามารถ
จับกับเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งนามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทัวโลกจนถึ
่
งปี ปัจจุบัน แล้วจึงทาการศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะสาคัญเบื้องต้น ได้แก่ 1) ระดับการยับยัง้ เชื้อไวรัส (half-maximal inhibitory concentration; IC50) ทีบ่ ่งบอกถึง
ความสามารถในการยับยัง้ การติดเชื้อสายพันธุ์นัน้ ๆ 2) การจับกับเชื้อไวรัสข้ามสายพันธุ์ (cross-reactivity) ที่บ่งบอก
ถึงความสามารถในการยับยัง้ การติดเชื้อข้ามสายพันธุ์และข้ามชนิด ซึ่งเป็ นข้อพิจารณาในการเกิด ADE ได้ 3) ลักษณะ
สาคัญของลาดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแอนติบอดี ดังนัน้ ผลการศึกษาในครัง้ นี้
จึงถือเป็ นฐานข้อมูลแรกทีม่ กี ารรวบรวมลาดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 และค่า IC50 ทาให้สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะ
สาคัญของลาดับกรดอะมิโนในแอนติบอดีทมี่ ฤี ทธิ ์ยับยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่ได้

วิ ธีการวิ จยั
เริ่ม จากรวบรวมล าดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3 และค่ า IC50 จากฐานข้อ มู ล PubMed และ Google
Patent โดยมีทงั ้ แอนติบอดีทมี ีค่า IC50 ≤ 10 ng/μL เป็ น neutralizing antibodies และ แอนติบอดีทมี ีค่า IC50 > 10
ng/μL เป็ น non-neutralizing antibodies แล้วจึงทาการแบ่งกลุ่มแอนติบอดีเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ แอนติบอดีทจี่ บั ข้ามสาย
พัน ธุ์ (cross-reactive 4 DENVs) แอนติบอดีที่จ ับข้า มชนิ ด (broad-reactive 4 DENVs and other flaviviruses) และ
แอนติบอดีที่ไ ม่ จ ับข้า มสายพัน ธุ์ (non-cross-reactive 4 DENVs) แล้ วจึง น าชุ ด ข้อ มู ล มาแปลงเป็ น ค่ า ตัว แปรและ
ลัก ษณะเฉพาะระดับ โมเลกุ ล (molecular descriptors and fingerprint features) ท าการค านวณด้ ว ยอั ล กอริ ทึ ม
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คอมพิวเตอร์ (computational algorithm) จานวน 10 ชนิด เพื่อ วิเคราะห์ลกั ษณะทางเคมีกายภาพและกรดอะมิโ นที่
สาคัญในการจับและยับยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่ดว้ ย Python script version 3.8

ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการรวบรวมข้อมูลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือตั้งแต่ปี 1992 จนถึงปีปัจจุบัน ได้
แอนติบอดีและค่า IC50 จำนวนทั้งสิ้น 1,968 คู่ แบ่งเป็นแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งสูง (IC ≤ 10 ng/μL) จำนวน 914 ชนิด และ
แอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งต่ำ (IC > 10 ng/μL) จำนวน 1,054 ชนิด โดยปกติแอนติบอดีจะมีลำดับกรดอะมิโนบริเวณ CDR-H3
ที่มีความหลากหลายสูงที่สุด แต่ยังคงมีบางชนิดที่เหมือนกัน [3] จึงได้ทำการคัดเลือกเฉพาะแอนติบอดีที่มีลำดับกรดอะมิโน
บริ เวณ CDR-H3 ที่ แ ตกต่ างกั นมาทำการวิ เคราะห์ ห าลักษณะสำคัญ ต่ อไป รวมทั ้ งสิ ้น 362 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม ดั งนี้
แอนติบอดีที่จับข้ามสายพันธุ์ จำนวน 50 ชนิด แอนติบอดีที่จับข้ามชนิด จำนวน 28 ชนิด และแอนติบอดีที่ไม่จับข้ามสายพันธุ์
A

B

จำนวน 284 ชนิด (รูปที่ 1A) หลังจากนั้นทำการแปลงค่าข้อมูลเป็นค่าตัวแปรและลักษณะเฉพาะระดับโมเลกุล เพื่อวิเคราะห์
หาความหลากหลายของลำดับกรดอะมิโนและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพด้วย t-SNE พบว่า ชุดข้อมูล CDR-H3 นี้มีความ
หลากหลายของลักษณะทางเคมีกายภาพสูงและกระจายตัวดังรูปที่ 1B มีความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์แยกแยะลักษณะ
สำคัญของแอนติบอดีทั้ง 3 กลุ่มได้ [6]
รูปที่ 1 ลักษณะชุดข้อมูลเชิงปริมาณและความหลากหลายของลักษณะโมเลกุลแอนติบอดี
สีชมพู คือ แอนติบอดีทจี่ บั ข้ามสายพันธุ์ สีม่วง คือ แอนติบอดีทจี่ บั ข้ามชนิด และ
สีสม้ คือ แอนติบอดีทไี่ ม่จบั ข้ามสายพันธุ์
ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ชุดข้อมูลนี้ ด้วยอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชนิด เพื่อวิเคราะห์ ลักษณะเบื้อ งต้น
ของชุดข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องข้าม 10 เท่า บนการแบ่งชุดข้อมูลเป็น 80% - 20% สำหรับการฝึกฝน (training)
และการทดสอบ (testing) ผลการศึกษาที่ได้ คือ ลักษณะ feature ที่สำคัญ 20 ลำดับแรก พร้อมค่าคะแนนในการแยกแยะ
แอนติบอดีทั้ง 3 กลุ่ม (F-score) (รูปที่ 2A) ซึ่ง feature ทีน่ ่าจะเกี่ยวข้องกับ stability และ binding affinity ของแอนติบอดี
คือ ไครอลคาร์บอน และ อะโรมาติก ทีอ่ ยู่ใน 20 ลาดับแรกของอัลกอริทมึ นี้ (รูปที่ 2B) [6]
324

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

A

B

รูปที่ 2 ลักษณะทางเคมีกายภาพทีส่ าคัญในการจับและยับยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่ 20 ลาดับแรก
การศึกษานี้ยงั มีขอ้ จากัดในการทานายแอนติบอดีที่แม่นยา เช่น ข้อมูลแอนติเจนเป้ าหมาย (target antigen)
ข้อมูลโครงสร้างของแอนติเจนและแอนติบอดี (structural-based data) เป็ นต้น [3, 6] แต่ถือเป็ นการวิเคราะห์ข้อ มู ล
เบื้อ งต้ น ที่ล ดข้อ จ ากัด ในการใช้อัลกอริทึม ที่ซับซ้ อน ใช้เ พีย งข้อ มู ล ลาดับกรดอะมิโ น (sequence-based data) ที่มี
ปริม าณมากกว่ า structural-based data [3] ซึ่ง ผลการวิเ คราะห์ นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ส าคัญในการน าไปเป็ น
ข้อพิจารณาในการผลิตแอนติบอดี หรือนาไปพัฒนาอัลกอริทมึ ทีแ่ ม่นยา

สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาในครัง้ นี้ ทาให้ได้ชุดข้อมูล CDR-H3 ทีม่ กี ารรวบรวมขึน้ เป็ นครัง้ แรก ประกอบด้วยแอนติบอดีที่
มีความหลากหลายทัง้ ในเชิงระดับการออกฤทธิ ์ยับยัง้ เชื้อไวรัส (neutralizing level; IC50) ความสามารถในการจับข้า ม
สายพันธุ์และจับข้ามชนิด (cross-reactivity) รวมทัง้ ลักษณะทางเคมีกายภาพ (physiochemical properties) จึงทาให้
สามารถวิเคราะห์หาลักษณะทางเคมีกายภาพที่สาคัญของแอนติบอดีทมี่ ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ ข้ามสายพันธุ์และข้ามชนิ ด ได้
และถือว่าเป็ นชุดข้อมูลลาดับกรดอะมิโนทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาอัลกอริทมึ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และทานาย
แอนติบอดีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการยับยัง้ เชื้อไวรัสเดงกี่ได้ในอนาคต
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การนาองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกงานของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
Applying Knowledge from Preparation for Professional Experience Course
in the Internship of Students Majoring English for Service Sectors
ปนัดดา ศิริพานิช1 (Panatda Siriphanich) 1
แสนศักดิ์ ศิริพานิช2 (Saensak Siriphanich) 2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนาองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไปประยุ กต์ใช้ในการฝึ กงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) หาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
เรี ย นการสอนรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เอกภาษาอั ง กฤษเพื่ อ งานบริ ก าร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 28
คนดาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการ
สั มภาษณ์กึ่ง โครงสร้ าง จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมนั กศึก ษามี ความพึงพอใจต่อ เนื้ อหาของ
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.28) เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา (Mean 4.39) นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาตนเองจากการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับมากที่สุด
(Mean 4.39) นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงาน (Mean 4.64)
หัวข้อที่นักศึกษาคิดว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานมากที่สุดคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้า 2) ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก 3) ความรู้เกี่ยวกับงาน
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สงขลา 90000 อีเมล : panasan77@yahoo.com
2

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฏร อีเมล : ssaensak@yahoo.com

1
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

329

ด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม นักศึกษาได้เสนอแนะประเด็นต่างๆที่ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
เนื้ อหารายวิช า เช่น ความหลากหลายของหั วข้อที่น าเสนอในรายวิช า การเพิ่มกิจกรรมหลั งการ
บรรยายของวิทยากร การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
คาสาคัญ: เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
Abstract
This study aims to 1) investigate ways to apply knowledge from preparation for
professional experience course in the internship of 4th year students majoring English
for service sectors faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat
University 2) find out the suggestions to improve the preparation for professional
experience course of English for service sectors major, faculty of Humanities and
Social Sciences, Songkhla Rajabhat University. The subject of this study was 28, 4 th
year students. The mixed method was used in data collection procedures. The
research instruments were questionnaires and semi-structured interview. The results
showed that the level of students’ satisfaction towards the content of the
preparation for professional experience course was at the highest level (mean 4.28).
The content of the preparation for professional experience course is corresponding
to the purposes of the course. The students were satisfied at the highest level on
improving themselves from studying the preparation for professional experience
course (mean 4.39).
Keywords: Preparation for Professional Experience, English for Service Sectors

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2

330

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่าง
2

รวดเร็ ว อัน เป็น ผลจากความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี หลายๆองค์กรต่างปรับตัว เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงไม้เว้นแม้แต่ด้านการศึกษา ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน สุทธิวรรณ
ตันติรจนาวงศ์ (2560) ได้อธิบายว่า การจัดการศึกษาทั่วโลกในศตวรรษที่ 21นั้น ต้องเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อจบจากสถานศึกษาอันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ประเทศชาติ และโลกต้องการ ซึ่งเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (Partnership for 21st Century Skills) ได้สร้างกรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อนาไป
พัฒนาเยาวชนและผู้เรี ยนทั่ว โลก รวมทั้งประเทศไทยได้นากรอบแนวคิดทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จะประสบความสาเร็จในการทางานและการ
ดารงชีวิต การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่ง เสริมผู้เรียน ให้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการฝึกงานจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ (พัชราวดี อักษรพิมพ์, ฑิตฐิตา สินรักษา และสลิลา วงศ์กระจ่าง, 2563)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกงานเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
นาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการทางานที่ตรงกับสาขาวิชาของตน ถือเป็นการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนาความรู้ในภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ
อนึ่ ง ก่ อ นการออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการเรี ย นในรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆให้
ทั้งด้านความรู้ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง อีกทั้งส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการ
ทางานเป็นทีม เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง และสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสาเร็จตามที่หลักสูตรกาหนดได้อย่าง
ราบรื่น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงด้วยการ ฝึกงานจึงเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน
ใน สถานประกอบการโดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง สถานประกอบการระบบนี้จะส่งผลให้
นักศึกษาได้รับ โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานการ ท างานร่วมกับผู้อื่นเกิดทักษะ
3
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การสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการใน ขณะเดียวกันสถาน
ประกอบการก็ได้แรงงานซึ่งมีทักษะ ความพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงานซึ่งอาจได้รับความคิด ใหม่ๆจาก
นักศึกษาฝึกงานอีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระให้ พนักงานประจ าสามารถไปท างานที่ยากกว่าได้ใน
ส่วน สถาบันการศึกษาจะได้นาผลของระบบนี้มาปรับปรุง หลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการ ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น (สุพรรณิกา สันป่าแก้ว และ นิกข์นิภา บุญช่วย, 2564)
การฝึกในสถานประกอบการ เป็นแนวคิดการพัฒนานักศึกษา สู่บัณฑิตที่สมบูรณ์แบบและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ที่สาคัญ เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพใน
อนาคตต่อไป ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นส่วนหนึ่งในการ ฝึกทักษะของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาอย่างมาก (จรินทร์ โพธิไชยะ, 2564)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นรายวิชาในกลุ่มปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยระบุให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
640 ชั่วโมง ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงจะทาให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์และสภาพการปฏิบัติงานจริงจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตามความ
สนใจของนั ก ศึ กษา อี กทั้ ง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาได้ นาความรู้ จ ากการศึก ษาเล่ าเรีย นไปประยุก ต์ ใช้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ การท างานได้ อย่ า งเหมาะสม นั บ เป็ นการเสริม สร้า งความรู้ ควบคู่ทั กษะ และเป็ น
แนวทางสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
นั ก ศึ ก ษาที่ อ อกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จะต้ อ งอยู่ ใ นความควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตาม
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้รั บผิ ดชอบรายวิช าและผู้ ดูแล พี่เลี้ยง หรือผู้รับผิดชอบจากหน่ว ยงานที่
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนาองค์ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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2. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
3. แนวคิด ทฤษฎี
3.1 ความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่สาคัญยิ่งในกระบวนการสอนวิชาชีพวิชาการสาขา
ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชา
ที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง (ภาสกร
แห่งศักดิ์ศรี, 2561) จากการศึกษาเอกสาร มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการฝึกงานหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหลายท่านด้วยกัน ดังนี้
บุญเลิศ จันทร์ไสย และพรรณี เจริญธนวิธ (2553) อฺธิบายความหมายของการฝึกงานว่า
หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ครบตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามสถานฝึกงานต่างๆ เช่น หน่วยงานต่าง บริษัท หน่วยงานเอกชน ภาครัฐ
/ รัฐวิสาหกิจ
สุพัชชา ทัพสัพ และคณะ (2564) ได้กล่าวถึงการฝึกงานว่า เป็นการเตรียมการล่วงหน้าใน
การหาช่องทางการทางาน เพื่อสามารถเตรียมอาชีพที่เหมาะสมทั้งภาครัฐ เอกชน และงานส่วนตัว
เป็นการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง ทาให้ได้รับรู้ปัญหาใหม่ๆทางวิชาการและ
การแก้ปัญหา เพื่อช่วยในการปรับตัวในการทางานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ชเนตตี อิ น ทรสิ ท ธ (2564) กล่ า วว่ า การเตรี ย มฝึ ก งาน เป็ น กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ใน
กระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพ วิชาการสาขาต่างๆ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขา วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไปใน สภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายถึ ง กระบวนการเพิ่ ม ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาตามสถานฝึกงาน
ต่างๆเพื่อให้ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.2 จุดมุ่งหมายและความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บุญเลิศ จันทร์ไสย และพรรณี เจริญธนวิธ (2553) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายและความสาคัญของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า เป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
5
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ประกอบอาชีพ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงทั้งในสถานประกอบการ
และประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือ ใหม่ๆในวงการธุรกิจเอกชนและเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางราชการ ตลอดจนได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทางานของหน่วยงาน
ที่ฝึกงาน การนาความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจนสามารถมองเห็น
วิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคในการปฏิบัติงาน การทางานร่ว มกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และยังทาให้นักศึกษาฝึกงานเรียนรู้
ที่จะทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นการฝึกงานจึงเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกทักษะของนักศึกษาที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
อย่างมาก เนื่องจากการฝึกงานเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัด
ให้มีการเรียนการพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิช าชีพจึงเป็นประโยชน์ แก่นั กศึกษา สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาในแง่ต่างๆดังนี้
1. ระบบนี้จะส่งผลให้นักศึกษาได้รับโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน การ
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เกิ ด ทั ก ษะการสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องสถาน
ประกอบการ
2. สถานประกอบการได้แรงงานซึ่งมีทักษะความพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงาน ซึ่งอาจได้รับ
ความคิดใหม่ๆจากนักศึกษาฝึกงาน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระให้พนักงานประจาสามารถไปทางานที่
ยากกว่าได้
3. สถาบันการศึกษาจะได้นาผลของระบบนี้มาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น คณาจารย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ ทันสมัยทาให้เกิด
การร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการฝึกงานนักศึกษา
จะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด
จะเห็นได้ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งนอกจาก
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงานแล้วผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์
ในแง่ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ส าหรั บ
ผู้ประกอบการยังอาจได้รับแนวคิดหรือวิธีการปรับปรุงการทางานแบบใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น ประเด็นที่นักวิชาการหลายท่านได้สนใจ
ศึกษาในแง่มุมต่างๆ ทั้งจากมุมมองของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และจากมุมมองของผู้ประกอบการ
6
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โดยประเด็น ที่ได้ ศึกษามีทั้ งด้า นปั ญ หาและปั จจั ยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพของการฝึ กงาน ความ
คาดหวังของนักศึกษา ความพึงพอใจของสถานประกอบการ รวมไปถึงกลยุทธ์ที่จะช่วยในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้
เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ พิมลมาศ เนตรสมัย และกิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ (2558) ได้
ศึกษาปัญหาในการฝึกงานและปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่
1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ผ่านการฝึกงาน ณ
บริษัททรูทัชจากัด เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 300 ชั่วโมง จานวน 45 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการฝึกงานเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 2.85) นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อการฝึกงาน ส่วนปัญหาที่พบในการฝึกงานคือ
ความเบื่อ หน่า ยในการท างานและความแตกต่ างในการบริ ห ารจั ด การพนั ก งานของหั ว หน้ างาน
ข้ อ เสนอแนะจากการวิ จั ย คื อ ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ
วัตถุประสงค์ของการฝึกงานและมีการพูดคุยกับสถานประกอบการให้มากขึ้นเพื่อจัดหางานที่ใกล้เคียง
กับความสามารถของนักศึกษามากที่สุด
จันทร์เมธา ศรีรักษา และเมทินี วงศ์ธราวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้
เกี่ยวกับการฝึกงานด้านธุรกิจการบินของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาจานวน 106 คน ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังก่อนฝึกงาน
และการรับรู้จริงหลังฝึกงานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน
พบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก และไม่พบระดับความแตกต่างของ
ผลรวมระหว่างความคาดหวังก่อนฝึกงานและการรับรู้จริงหลังฝึกงาน
ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี (2561) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึก
ประสบการณ์วิช าชีพคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ พบว่ า
นักศึกษาส่วนใหญ่ออกฝึกงานในหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษาในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยนักศึกษาติดต่อกับสถานที่ฝึกงานเอง รูปแบบงานที่ฝึกส่วนใหญ่เป็นงานธุรการ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการจากสถานฝึกเป็นอาหารกลางวัน ในด้านที่พักนักศึกษาส่วนใหญ่ยังพักที่บ้าน
หรือหอพักที่นักศึกษาเช่าอยู่เอง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชี พใน
ระดับมาก ปัญหาที่พบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือ นักศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ วิช าชี พ มากที่ สุ ด และความรู้ ความสามารถของนั กศึ ก ษาไม่ เพี ย งพอต่ อการท างาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพคือ ควรเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนความพึงพอใจของผู้บริหารหน่วยงานในการฝึกประสบการณ์
7
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วิชาชีพพบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีข้อเสนอแนะว่าควร
จัดระบบติดตามและประเมินผลการฝึกฯแบบออนไลน์ เพื่อลดปัญหาในการติดตามการจัดส่งแบบ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติว งศ์ (2562) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากสถานประกอบการจานวน 286 บริษัท ผลการศึกษาพบว่ า สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) โดยความพึงพอใจ
สูงสุดอันดับที่ 1 คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.59) อันดับที่
2 คือ คุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.40) อันดับที่ 3 คือ ทักษะทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.27) ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรปรับปรุงเนื้อหาและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้จากภายนอก ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวินัยใน
การทางานและความรับผิดชอบร่วมกัน
อนุรักษ์ ทองขาว เกษมสุข เขียวทอง และสุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ (2562) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของหั วหน้างานในคุณลั กษณะของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิช าการจัดการครัว และศิลปะการ
ประกอบอาหาร วิทยาลัยสวนดุสิต พัทยา โดยเก็บข้อมูลจากหัวหน้างานจานวน 63 คน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 5 คน ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างด้านอายุและระดับดาวของโรงแรมของหัวหน้ า
งานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ซึ่งในภาพรวมพบว่าคุณลักษณะด้านต่างๆของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
มนุ ษยสั มพัน ธ์และด้านระเบี ย บวินั ย ส าหรับสิ่ งที่นักศึกษาควรพัฒ นาคือ คุณลั กษณะด้านทักษะ
วิชาชีพและด้านความรับผิดชอบในงาน
พาพร สุจารี (2561) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นั กศึกษาโปรแกรมวิ ช าภาษาอังกฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างคือนักศึกษาที่กาลังเรียน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามและลงทะเบี ย นเรี ย นวิช าฝึ ก ประสบการณ์วิช าชีพ ภาษาอังกฤษ 3 ที่ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างปีการศึกษา 2550 จานวน 107 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พัน ธ์ ระหว่า งตั ว แปรอิ ส ระกับ ประสิ ท ธิภ าพการฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พของ
นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่มีค่าสหสัมพันธ์สูง ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา บุคลิกภาพของนักศึกษา แรงจูงใจในการฝึก กระบวนการฝึก ความเอาใจใส่ของทีมวิทยากร
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ประจาหน่วยฝึก และความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นิเทศกับ นักศึกษา ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ แรงจูงใจใน
กระบวนการฝึก บุคลิกภาพของนักศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และความเอาใจใส่
ของอาจารย์ นิเทศ จั ดเป็ นปั จจั ยที่มีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิภ าพการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพของ
นักศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแง่ต่างๆทาให้มองเห็นว่า แม้ผู้ประกอบการ
จะมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระดับหนึ่ง แต่ทว่าปัญหาที่นักศึกษาฝึกงานมักจะ
ประสบคือ การขาดทักษะความรู้ที่จะนาไปใช้ในการฝึกงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักศึกษา
ไม่ได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่ใช้ความรู้ความสามารถตามสาขาที่เรียนมา อย่างไรก็ตามจาก
ปัญหาดังกล่าว สถาบันการศึกษาสามารถเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงเนื้อหา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึง
อาจารย์นิเทศน์ที่ต้องติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ้งเน้นในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้จากการเรียนร่วมกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
ในการทางานจริง โดยมีการติดตามผลการนาความรู้ที่จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการทางานจริง
เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงได้มีการออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 28 คน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ดาเนินการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1 สอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เพศ ประเภทของสถานที่ ฝึ ก งาน ต าแหน่ ง ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการฝึ ก งาน และช่ อ งทางการค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ ฝึ ก งาน ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามในในส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ โดยเป็นแบบเลือกตอบ3 ข้อ และคาถาม
ปลายเปิด 1 ข้อ
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แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบ่งชุดคาถามออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเนื้อหาของรายวิชา และด้านความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่
ได้จากการศึกษา แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ
5 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 3 หมายความว่า เห็นด้วยปาน
กลาง 2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด
ประเด็น ข้อคาถามส่ วนที่ 2 ชุดที่ 1 สอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิช า
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเนื้อหาของรายวิชา 8 ประเด็น ได้แก่
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) ความทันสมัยของเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) ความสอดคล้องของเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
4) ความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หาในรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในการน าไปใช้
ประโยชน์
5) ความชัดเจนในการนาเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้
6) ความเหมาะสมของช่ ว งเวลาในการเชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ค วามรู้ ใ นรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
7) ความเหมาะสมด้านความยาวของเวลาในการให้ความรู้ของวิทยากรในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
8) ความเหมาะสมของการนาเสนอเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประเด็นข้อคาถามส่ วนที่ 2 ชุดที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 ประเด็น
ได้แก่
1) ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล (วิทยากรภายใน)
2) ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากนักศึกษาฝึกงาน (วิทยากรจากโรงแรมต้น
อ้อยแกรนด์)
3) ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (วิทยากรจากโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่)
4) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสายการบิน (วิทยากรจากแอร์เอเชีย)
10
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5) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม (วิทยากรจากโรงแรมดุสิตลากูน่า
ภูเก็ต)
6) ความรู้เกี่ยวกับงานในบริษัทนาเที่ยว (วิทยากรจากบริษัทสมายทัวร์)
7) ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ (วิทยากรไกด์อิสระ)
8) ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก (วิทยากรครูสอนแต่งหน้า)
9) การนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาเตรียมฝึประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ในการฝึกงาน
5.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือ วิจั ย ที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้ว ยแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์กึ่ ง
โครงสร้าง โดยได้มีวิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) สร้างแบบสอบถามโดยมีโครงสร้างเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่1 เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่2
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3) สร้างประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
4) นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญคือ ดร. พิทยาธร แก้วคง ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
5) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามผู้แนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรจานวน 10 คน
7) น าแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษาเอกภาษาอั ง กฤษเพื่ อ งานบริ ก าร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
จานวน 28 คน
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงขลา ที่ออกฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
จานวน 28 คน โดยดาเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบข้อมูลจานวนนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ที่ ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในภาคเรียนที่ จากประธานหลักสูตร
2)นาแบบสอบถามไปแจกให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานและทยอยกลับจากการฝึกงานแล้ว โดย
ชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามให้นักศึกษาเข้าใจ และให้นักศึกษาส่งคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง
11
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

339

ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามทางโทรศัพท์เนื่องจากขณะที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID 19 ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
โดยตรงได้ ผู้วิจัยจึงขอรายละเอียดข้อมูลในการติดต่อของนักศึกษาแต่ละคนจากประธานหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและรับผิดชอบในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้เก็บข้อมูล
โดยการสอบถามทางโทรศัพท์แทน
3) เก็บรวบรวมข้อมูล
4) แบบสอบถามที่ใช้สอบถามนักศึกษาทั้งหมดมี 28 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมา
จานวน 28 ฉบับ คิดเป็น 100%
5.5 การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามและนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จึงนาข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม excel และนาเสนอในรูปตาราง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ เ สนอผลการวิ เ คราะห์ เ ป็ น ค่ า ความถี่ (Frequency)

และค่ า ร้ อ ยละ

(Percentage) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเนื้อหา
ของรายวิชาและความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองที่ได้จากการศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ได้นาเสนอข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาหรับข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอผลโดยแบ่งเป็น
ประเด็นต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 28 คน เป็นนักศึกษาเพศหญิง 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.7 และเป็นนั กศึกษาเพศชายจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ประเภทของสถานที่
ฝึกงานที่นักศึกษาเลือกเป็นสถานที่ฝึกงานมากที่สุดคือโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ
บริ ษั ท ทั ว ร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.3 สนามบิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.7 และอื่ น ๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.6
ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน
Mean S.D.
1. เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม
4.32 0.54
2. เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความทันสมัย
4.25 0.64
3. เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี
4.39
0.62
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
4. เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความสมบูรณ์เพียงพอ
4.21 0.62
ต่อการใช้ประโยชน์
5. เนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความมีความชัดเจน
4.25 0.70
ในการประยุกต์ใช้
6. ช่วงเวลาในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ 4.28 0.65
วิชาชีพมีความเหมาะสม
7. ความยาวของเวลาในการให้ความรู้ของวิทยากรในรายวิชาเตรียมฝึก
4.32 0.72
ประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม
8. การนาเสนอเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสม 4.25 0.44
รวม
4.28
0.40

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูล ในตารางที่1 พบว่า ในภาพรวมนั กศึกษามีความพึงพอใจต่อการจั ดการเรี ยนการสอน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.28) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับมาก
ที่สุ ด ในทุ ก ๆด้า น กล่ า วคื อ นั ก ศึก ษามีค วามพึ ง พอใจที่ เ นื้อ หาของรายวิ ช ามีค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Mean 4.39) เป็นอันดับที่ 1 นอกจากนี้นักศึกษาเห็นว่าเนื้อหาของรายวิชา
และความยาวของระยะเวลาในการให้ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสม (Mean 4.32) เป็นอันดับ
ที่ 2 ช่วงเวลาในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้มความเหมาะสม (Mean 4.28)เป็นอันดับที่ 3 เนื้อหา
ของรายวิชามีความทันสมัย (Mean 4.25) เนื้อหาในรายวิชามีความชัดเจนในการนาไปประยุกต์ใช้
(Mean 4.25) และการนาเสนอเนื้อหาของรายวิชามีความเหมาะสม (Mean 4.25) เป็นอันดับที่ 4
เนื้อหาในรายวิชามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ เป็นอันดับที่ 5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองจากการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประเด็นการประเมิน
Mean S.D. ระดับ
1. ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล (วิทยากรภายใน)
4.21
0.78 มากที่สุด
2. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากนักศึกษาฝึกงาน
4.17
0.54 มาก
3. ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
4.35
0.55 มากที่สุด
4. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสายการบิน
4.42
0.57 มากที่สุด
5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
4.50
0.57 มากที่สุด
6. ความรู้เกี่ยวกับงานในบริษัทนาเที่ยว
4.21
0.68 มากที่สุด
7. ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์
4.39
0.62 มากที่สุด
8. ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก
4.60
0.62 มากที่สุด
9. สามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงาน
4.64
0.48 มากที่สุด
รวม
4.39
0.39 มากที่สุด

จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 2 พบว่ า ในภาพรวมนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นาตนเองจาก
การศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณืวิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.39) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆในระดับมากที่สุด ได้แก่ นักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงานมากที่สุด (Mean 4.64) เป็นอันดับที่ 1
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกไปปรับใช้ (Mean 4.60) เป็น
อันดับที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม (Mean 4.50) เป็นอันดับ ที่ 3
รองลงมาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสายการบิน (Mean 4.42) ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์
(Mean 4.39) ความรู้เกี่ยวกับพนั กงานต้อนรับส่วนหน้า (Mean 4.35) ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูล (Mean 4.21) และความรู้เกี่ยวกับงานในบริษัทนาเที่ยว (Mean 4.21) ตามลาดับ
6.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการนาความรู้จากการเรียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้ 2) หัวข้อที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การน าไปปรั บ ใช้ ใ นการฝึ ก งาน 3) ประเด็ น ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ใ นรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิช าชีพ 4) ประเด็น /หัว ข้อที่ต้องการให้เพิ่มเติมในรายวิชาเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ พบว่า
1. ความสามารถในการนาความรู้จากการเรียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไป
ปรับใช้
14
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นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆโดยแบ่งได้เป็น 4 ประเด็น
หลักคือ 1) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานที่ฝึกงาน เช่น การวางตัว การปรับปรุง
บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม และการสร้างความสั มพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน 2) การนา
ความรู้ท่ีได้ด้านทักษะภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในการฝึกงาน ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในสายงานที่
ตนเองฝึกงาน การเลือกใช้คา สาเนียง และประโยคที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 3) การเพิ่มพูน
ทักษะของตนเองเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้เรี ยนรู้ใน
รายวิชาไปใช้ในการปฏิบัติงาน การนาความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานไปปรับใช้ เป็น
ต้น 4) การนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการค้นหาสถานที่ฝึกงานและการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
เช่น การค้นหาสายงานที่ตนเองถนัด การเลือกสถานที่ฝึกงาน การเขียนประวัติส่วนตัว เป็นต้น
“การแต่งกายที่ถูกระเบียบและการแต่งหน้ารวมถึงบุคลิกภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาฝึกตอนเรียน
วิชานี้ ซึ่งการทางานในสายการบิน บุคลิกภาพของเราต้องมาก่อนเสมอเพราะมันสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”
(นักศึกษา 25)
“การน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการฝึ ก งาน คื อ การใช้ ค า ส าเนี ย ง การใช้ ป ระโยคที่ สื่ อ สารกั บ
ชาวต่างชาติ กริยาท่าทาง การวางตัวที่เหมาะสม”
(นักศึกษา 17)
“การได้รับความรู้ในแผนกต่างๆจากวิชาเตรียมฝึกฯทาให้ดิฉันมีความพร้อมมากขึ้นและได้นา
สิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทางานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดาเนินงานามขั้นตอนต่างๆที่ได้
เรียนไป จึงททาให้ไม่มีปัญหาในการฝึกงานค่ะ”
(นักศึกษา 2)
“นาความรู้การหาที่ฝึกงานที่อาจารย์สอนมาใช้ในการหาที่ฝึกงาน เช่น การค้นหาสถานที่
ฝึกงานต้องทายังไง นาข้อแนะนาที่อาจารย์บอกไปทาเรซูเม่ สาหรับสมัครงานและนาทักษะที่อาจารย์
สอนมาปรับและเตรียมตัวก่อนฝึกงานจริง”
(นักศึกษา 15)
2. หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปปรับใช้ในการฝึกงานพบว่า หัวข้อที่นักศึกษาเห็นว่า
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานมากที่สุด คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2)
ความรู้เกี่ย วกับ การแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก 3) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและ
15
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เครื่องดื่มในโรงแรม 4) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสายการบิน 5) ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องการจากนักศึกษาฝึกงาน 6) ความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ 7) ประเด็นอื่นๆ
“หั ว ข้ อ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พนั ก งานต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า หั ว ข้ อ นี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การฝึ ก
ประสบการณ์ฯอย่ างมาก เพราะดิฉันไปฝึ กในตาแหน่งพนักงานต้อนรับส่ ว นหน้า ซึ่งได้นาความรู้
ทั้งหมดนั้นมาประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ฯค่ะ”
(นักศึกษา 9)
“หัวข้อการแต่งหน้า แต่งกายที่เหมาะสม คือต้องเจอกับแขกในทุกๆวันสิ่งแรกที่ควรมี คือ
การยิ้มแย้ม การแต่งกายให้ดูสดใส และการแต่งกายต้องดูเหมาะถูกต้องตามระเบียบของโรงแรม ทา
ให้แขกกล้าเข้ามาคุย”
(นักศึกษา 17)
“หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม เพราะแผนกที่
เลือกฝึกคือ FB ซึ่งเป็นแผนกเกี่ยวกับด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยตรง ซึ่งสามารถนาความรู้ไปปรับใช้
ในงานจริงได้”
(นักศึกษา 1)
“ด้านสายการบินเพราะตรงกับความต้องการที่จะฝึกงาน ได้รู้พื้นฐานและรายละเอียดงาน
คร่าวๆทาให้ได้เตรียมตัวก่อนและได้จัดระเบียบตัวเองว่าควรปฏิบัติอะไรก่อนและอะไรหลัง”
(นักศึกษา 25)
“เรื่องมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทางานของไกด์ ประเภทของบัตรมัคคุเทศก์แล้วทาให้รู้
ว่าการเป็นไกด์นั้นจะต้องมีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้า”
(นักศึกษา 14)
3. ประเด็น ที่ค วรปรั บ ปรุ งในรายวิ ช าเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พพบว่า นัก ศึกษาได้
นาเสนอประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา ได้แก่ 1) ประเด็นที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชา เช่น ความหลากหลายของหัวข้อที่นาเสนอ การเพิ่มกิจกรรมหลังการบรรยายของ
วิทยากร การเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เป็นต้น 2)ประเด็นที่ควรปรับปรุง
เกี่ยวกับวิทยากร เช่น วิทยากรควรเป็นผู้ที่ทางานในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ควรเพิ่ม
เวลาการบรรยายของวิทยากร และวิทยากรควรหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 3) ประเด็นอื่นๆ เช่น ควร
เพิ่มการฝึกพูดสนทนาให้มากขึ้น ควรเพิ่มกิจกรรมบทบาทสมมุติ และการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่เสมือนจริง เป็นต้น
16
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“อยากให้ มีการจั ดกิจกรรม เช่น การจาลองสถานการณ์ของแต่ล ะหั ว ข้อในสั ปดาห์ นั้นๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น”
(นักศึกษา 14)
“ควรมีวิทยากรที่หลากหลายมากกว่านี้จะได้มีตัวเลือกที่ดีกว่าและตรงตามความต้องการของ
เรามากกว่า”
(นักศึกษา 16)
“ดิฉันคิดว่าประเด็นที่ควรปรับปรุงคือ การเพิ่ มเวลาและหัวข้อที่น่าสนใจขึ้นมาอีกสักหน่อย
และให้นักศึกษามส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกับวิทยากร เช่น การฝึกบทบาทสมมุติต่างๆโดยการ
ทาหน้าที่เป็นพนักงานในสายงานนั้นๆตามที่วิทยากรมาให้ความรู้”
(นักศึกษา 9)
4. ประเด็น/หัวข้อที่ต้องการให้เพิ่มเติมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ความ
หลากหลายของงานในโรงแรมแต่ละแผนก งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น การให้
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่สาม การแก้ไขปัญหาที่พบในที่ทางาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และ
ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางาน เป็นต้น
“ควรเพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น อาหารในรงแรมทั่วไปและใส่ส่วนผสมอะไรบ้าง หรือ
เรื่องไวน์ เรื่องเหล้า ต้องให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะออกฝึกงาน”
(นักศึกษา 8)
“อยากให้เพิ่มหัวข้อที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าโรงแรมหรือที่สนามบินเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้างานจริงๆถ้าเคยได้ผ่านสายตามาแล้วจะ
ทาได้คล่องมากขึ้น”
(นักศึกษา 20)
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาที่พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเองจากการศึกษารายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด (Mean 4.39) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปปรับใช้ในการฝึกงานในระดับมากที่สุด (Mean 4.62)
รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิก (Mean 4.6) และความรู้
เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Mean 4.50)
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จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้ในการฝึกงานได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบุคลิกภาพหรือ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการฝึกงาน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ
ภาสกร แห่ งศักดิ์ศรี (2561) ที่พบว่าปัญหาที่พบในการฝึกงานของนักศึกษาอย่างหนึ่งคือ ความรู้
ความสามารถของนักศึกษามีไ ม่เพียงพอต่อการทางาน นอกจากนี้ อาคม เผือกจันทึก (2556) เคย
กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาที่ ส ถานประกอบการต้ อ งการว่า สถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมบริการต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมากกว่าเมื่อเทียบกับสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ในทานองเดียวกันนี้ อนุรักษ์ ทองขาว เกษมสุข เขียวทอง
และสุทธิพงศ์ ยุสเปรมานนท์ (2562) กล่าวถึงสิ่งที่นักศึกษาฝึกงานควรพัฒนาคือคุณลักษณะด้าน
อาชีพและด้านความรับผิดชอบในงาน โดยผลจากการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
สถานประกอบการต้องการนักศึกษาที่มีทักษะความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงจาเป็นที่
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาอื่นๆในหลักสูตรต้องเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับ
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทั้งนี้จะเห็ นว่าเนื้อหาที่
กาหนดให้นักศึกษาได้เรียนในรายวิช าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้เน้น
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในวิชาชีพ เช่น ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้า ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสายการบิน ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
ความรู้เกี่ยวกับงานในบริษัทนาเที่ยว และความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นสาขาของงานที่ตรงกับ
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่องานบริการและเป็นงานที่นักศึกษาในสาขาวิชาเลือกไปฝึกงาน โดยมีผลจาก
การศึกษาหลายชิ้นที่พบว่าควรมีการกาหนดสถานที่ฝึกงานให้ตรงกับวิชาเอกของนักศึกษา (วาสิณี
มหาพีราภรณ์ และวิรงรอง มีศรีสุข 2555, เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ พิมลมาศ เนตรสมัย และกิจ
ปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 2558, ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี 2561) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ที่ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าประเภทของสถานที่ฝึกงานที่นักศึกษาเลือกเป็นสถานที่ฝึกงานมากที่สุดคือโรงแรม (ร้อยละ
71.4) แผนกที่นักศึกษาเลือกไปฝึกงานมากที่สุดคือแผนก อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
(ร้อยละ 32.1) ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับ งานด้านอาหารและเครื่องดื่มจึงเป็นความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพที่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมากที่สุด
สาหรับผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการนาความรู้ที่ได้จากรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิช าชีพไปประยุ กต์ใช้พบว่ามีป ระเด็น ที่ส าคัญคือการนาความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานที่ฝึกงานและการนาความรู้ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ ในการ
18
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ฝึกงาน ซึ่งความสาคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของอาคม เผือกจั นทึก (2556) ได้กล่าวถึงคุณสมบั ติของนักศึกษาที่สถานประกอบการ
ต้องการว่า สถานประกอบการต้องการให้นักศึกศึกษาฝึกงานมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากเป็น
อั น ดั บ หนึ่ ง ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษยั ง คงเป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการบริการ นอกจากนี้จากการศึกษาของ อาคม เผือก
จันทึก (2556) กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์ (2562), อนุรักษ์ ทองขาว เกษมสุข เขียวทอง และสุทธิพงศ์
ยุสเปรมานนท์ (2562) ต่างเห็นตรงกันว่าคุณลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่สถานประกอบการ
ต้องการจากนักศึกษาฝึกงานคือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยประเด็น
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่า นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถานที่ฝึกงานเช่นการ
วางตัว การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน
ร่วมงาน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมีการผสมผสาน
กัน ระหว่างความรู้เกี่ย วกับทักษะทางอาชีพ ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่ฝึกให้
นักศึกษาได้ทอลองปฏิบัติจริงโดยอาจใช้รูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติมาประกอบในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2) ความหลากหลายของอาชีพและสาขาของงานที่น าเสนอในรายวิชาเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพต้องมีความหลากหลายมากกว่าสาขาของงานที่นักศึกษารุ่นก่อนๆได้เคยออก
ฝึกงานเพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ในการวิจัยเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาส่วนหนึ่งควรมีการสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งจากมุมมองของนักศึกษาและผู้ประกอบการมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เนื้อหาในรายวิชามีความสมบูรณ์และเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและนักศึกษาได้รับประโยชน์
สูงสุด
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะงานที่ บั ณ ฑิ ต ได้ ท าหลั ง ส าเร็ จ
การศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่นักศึกษาเลือกในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
19
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หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้กระบวนการเตรียมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและหลังสาเร็จการศึกษามีความสอดคล้องและตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
มากที่สุด
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ประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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O36
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
สุรสั วดี นราพงศ์เกษม1* สุภา วัชรสุขุม2 ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ3 และจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล4

บทคัดย่อ
นิบงเป็นชื่อของนกกรงหัวจุกเพศเมีย และยาลอเป็นชื่อนกเขาชวาเพศผู้ ที่เทศบาลนครยะลาได้ออกแบบขึ้นเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่ท าให้ผู้คนจดจ าเมืองยะลาผ่านตัวมาสคอตหรือตัวละครเอกลักษณ์ โดยใช้แนวทาง Creative City ของ
UNESCO ในการรักษาและพัฒนาเมืองภายใต้อัตลักษณ์เมืองยะลา ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนและหลังการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้อ งถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา จานวน 1 ห้อง
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วย
การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อน
เรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.61 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.00 คะแนน
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60 มีค่าการทดสอบที (t - test) เท่ากับ 5.22 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิบง ยาลอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.81 , S.D. = 0.31) ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ จึงทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและได้
เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง
คาสาคัญ : หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น นิบง ยาลอ จังหวัดยะลา นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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The Development of Local Integrated Learning Unit in "Nibong Yalor"
of Thai Language for Primary School Students in Yala Province
Suratsawadee Narapongkasem1 Supa Watchrasukum2 Tawalrat Promwiset3
and Chittikhwan Poopantrakoon4

Abstract
Nibong is the name of a female Red-whiskered Bulbul and Yalor is the name of a male Java dove
designed by Yala City Municipality to create an identity that makes people remember Yala City through its
mascots or unique characters by using UNESCO's Creative City approach to preserve and develop the city
under the identity of Yala City. Therefore, the researcher saw the importance of encouraging children and
youth in Yala city to know their own local stories, the local learning unit entitled Nibong Yalo has been
developed. This research compares the development in Thai Language for Prathomsuksa 6 and study the
students’ satisfaction of using local Integrated learning unit in "Nibong Yalor". The samples, from a class in
Prathomsuksa 6 Tessabal 4 (Thonvithee) school in Yala province, were classified by the simple random
sampling. The research tools were local Integrated learning unit in "Nibong Yalor" and satisfaction survey.
Data was analyzed using percentage, average, standard deviation (S.D.), and t-test.
The study revealed that students’ abilities in Thai Language before and after the experiment were
significantly different at the level of .05. The average score before using the local Integrated learning unit in
"Nibong Yalor" was 4.04, and the standard deviation was 1.61. After using the local Integrated learning unit
in "Nibong Yalor", the average score was 6.00 with the standard deviation of 1.60, and the t-test was 5.22.
The students were highly satisfied with the local Integrated learning unit in "Nibong Yalor".
Keywords : Local Integrated learning unit, Nibong Yalor, Yala province, Primary school students
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บทนา
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้รู้จัก เข้าใจ และภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ การจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกเรื่องราวของท้องถิ่นหรือใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภู มิใจในท้องถิ่น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้ความสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ดังพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 กล่าวว่า ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง [1]
สอดคล้องกับ OECD และศูนย์การศึกษาโลกแห่ง Asia Society ที่ได้ระบุลักษณะต่าง ๆ ของสมรรถนะการอยู่ใน
สังคมโลกของเยาวชนไว้สี่ประการ คือ (1) สารวจโลกที่อยู่ไกลออกไปจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองโดยการตรวจสอบประเด็น
ส าคัญทางด้านท้องถิ่น โลก และวัฒนธรรม (2) รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงมุมมองต่าง ๆ ในโ ลกและทัศนะต่อโลกของผู้อื่น
(3) สื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ฟังที่หลากหลายโดยเกี่ยวข้องผูกพันกับต่างวัฒนธรรมอย่างเปิดเผย เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และ (4) ปฏิบัติการเพื่อความผาสุกโดยรวมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและโลก [2]
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าท้องถิ่นเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อเด็กและเยาวชน การจัดการเรียนการสอนที่นาข้อมูล
ท้องถิ่นมาปรับใช้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักท้องถิ่นของตนเอง ดังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ หมวดที่ 4 ที่กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา ไว้ในมาตราที่ 32 ข้อ 1 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาต้องให้ความสาคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความเหมาะสมของแต่ละดับการศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง
และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก [1] แต่งานวิจัยของชวิน พงษ์ผจญ [3]
ที่ศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขของโรงเรียนรัฐบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหา
ด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกโรงเรียนเลือกใช้หนังสือเรียนจากสานักพิมพ์ที่รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาในหนังสือเรียนจึงเป็นเนื้อหาทั่วไปที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนและบริบทชุมชน ครูหลายท่านแก้ไขปัญหานี้
ด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาในหนังสือเรียนเข้ากับสภาพแวดล้อมของ
นักเรียน แต่ไม่พบว่ามีโรงเรียนใดจัดทาหนังสือเรียนของตนซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีความหมายยิ่งขึ้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดทาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่ นของผู้เรียนจึงมีความสาคัญ
ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดย สุรัสวดี นราพงศ์เกษม [4] ได้วิจัยเรื่องการสร้างหนังสือชุด ยะลาเมืองแห่งนก (Yala Bird City)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการสร้างหนังสือนิทานที่นาตัวละครชื่อนิบงและยาลอ ซึ่งเป็นมาสคอต
หรือตัวละครเอกลักษณ์ของเทศบาลนครยะลาเพื่อทาให้ผู้คนจดจาเทศบาลนครได้มากขึ้น มาแต่งเป็นหนังสือนิทานชุด Yala
Bird City เพื่อสอดแทรกสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดยะลา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัด
ยะลาได้เรียนรู้ท้องถิ่นของตนเองเพื่ อสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียนและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง
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รูปที่ 1 หน้าปกหนังสือชุด Yala Bird City
(ที่มา : Narapongkasem,2018)
จากรูปที่ 1 หน้าปกหนังสือชุด Yala Bird City จะเห็นได้ว่า นิบงและยาลอเป็นตัวละครที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัยเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยจึงน าหนังสือนิทานชุดดังกล่าว จ านวน 6 เรื่อง คือ 1) ฉันคือนิบง 2) ฉันคือยาลอ
3) นิบง ยาลอ นกผู้มีน้าใจ 4) นิบง ยาลอ นกผู้กล้าหาญ 5) นิบง ยาลอชวนชมเมืองยะลา 6) เรื่องแข่งขัน ขับขาน งานงาน
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน มาพัฒนาเป็นหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะที่เป็น
หัวใจของทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาเนินการ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนใน
เทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
(One Group Pretest- Posttest Design) [5]
ประชากรสาหรับการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
จานวน 1 ห้อง นักเรียนจานวน 23 คน
ขอบเขตด้ า นตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท ้ อ งถิ ่ น เรื่ อ ง นิ บ ง ยาลอ กลุ ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ภ าษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ
การสร้างเครื่องมือการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ ผู้วิจัยพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยนา
หนังสือนิทานชุด Yala Bird City จานวน 6 เรื่อง มาปรับใช้เป็นสื่อการสอนและจัดทาเป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้ “หน่วยการ
เรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ” โดยมี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนในเทศบาลนครยะลา ทั้งทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ด้วยสื่อ
หนังสือนิทานที่มีนิบง ยาลอ เป็นตัวละครในการดาเนินเรื่อง อีกทั้งผู้วิจัยได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มบทอ่านท้ายเล่มซึ่งเป็นบท
อ่านประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับท้องถิ่นยะลาที่สอดคล้องกับเรื่องราวในนิทานแต่ละเรื่องเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านศึกษาความรู้
354
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เพิ่มเติมได้ ดังนี้ 1) เรื่อง ฉันคือนิบง บทอ่านท้ายเล่ม เรื่องรู้จักนกกรงหัวจุก 2) เรื่อง ฉันคือยาลอ บทอ่านท้ายเล่ม เรื่องรู้จัก
นกเขาชวา 3) เรื่อง นิบง ยาลอ นกผู้มีน้าใจ บทอ่านท้ายเล่ม เรื่องไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลาพญา 4) เรื่อง นิบง ยาลอ นกผู้กล้า
หาญ บทอ่านท้ายเล่ม เรื่องชวนอ่านเรื่องช้างในเมืองยะลา 5) เรื่อง แข่งขัน ขับขาน งานมหกรรมนกเขาชวาอาเซียน บทอ่าน
ท้ายเล่ม เรื่อง YALA : Bird City เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจนก 6) เรื่อง นิบง ยาลอ ชวนชมเมืองยะลา บทอ่านท้ายเล่ม เรื่อง
นครยะลา นครแห่งสวน
เมื่อผู้วิจัยปรับปรุงหนั งสือนิทานเรียบร้ อยแล้ว จึงน ามาจัดท าหน่วยการเรียนรู ้นิ บง ยาลอ จ านวน 5 แผน
ระยะเวลาการสอนทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนาสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง บูรณาการกับทักษะการ
สื่อสาร สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ผ่านเรื่องราวในหนังสือนิทานทั้ง 6 เรื่อง
จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินหน่วยการเรียนรู้ โดยผลการประเมิน
คุณภาพของหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53 , S.D. = 2.05) และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหน่วย
การเรียนรู้ว่าแต่ละหน่วยมีองค์ประกอบครบถ้วน เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความยากง่ายตามล าดับ
มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างสื่อการสอนหนังสือนิทานและแผนการสอน สาหรับการประเมินคุณภาพหนังสือนิทาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.60 , S.D. = 0.14) และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือนิทาน โดยให้ใส่หมายเลข 1-6 ใน
นิทานแต่ละเรื่อง และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองยะลา โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนาเพื่อให้มี
คุณภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ในหน่วยการ
เรียนรู้ จานวน 10 ข้อ จากนั้นจึงหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย จานวน
3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าความเที่ยงตรงของข้อสอบ ซึ่งข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์
จะต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และพบว่าแบบทดสอบทุกข้อมีค่า IOC 1.00 สามารถนามาใช้ได้ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาข้อสอบ
ที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้กับนักเรียนต่อไป
การเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยการนาหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มาทดลองการจัดการเรี ยนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จานวน 1 ห้อง นักเรียนจานวน 23 คน โดยทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจ และนาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนด้วย
หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ และวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง
ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียน
ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
การทดสอบ

N

ก่อนเรียน
หลังเรียน

23
23

คะแนนเฉลีย่
()
4.04
6.00

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
1.61
1.60

t
5.22*

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับนักเรียนในเทศบาลนคร
ยะลา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียนรู้
ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ สาหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 4.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.61 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.00
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60 มีค่าการทดสอบที (t - test) เท่ากับ 5.22 และมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นและได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการจัดทาหน่วยการเรียนรูท้ ้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ปราณี ยูโซะ [6]
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทยจากเรื่องราวในท้องถิ่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เทศบาลเมืองตะลุบัน อ าเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จากเรื่องราวในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.85 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 24.52
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.73 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
นอกจากนี้ยัง กิจกรรมการเรียนการสอนยังสอดคล้องกับบริบทของถิ่นของผู้เรียนที่ทาให้ผู้เรียนได้คิดลองวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมจากนิทานเรื่อง นิบง ยาลอ นกผู้กล้าหาญ โดยมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 3 – 4 คน และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูลและระดมความคิดเรื่อง “การแก้ไขปัญญาช้างป่าไม่ให้ลงทาลายพืชผล
ของชาวบ้านในจังหวัดยะลา” และออกมาพูดนาเสนอในชั้นเรียน จากการร่วมกันระดมความคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1) ดูแลรักษาป่าไม้ 2) ช่วยกันปลูกพืชผลให้ช้างป่าเพื่อไม่ให้ช้างป่าลงมาทาลายสวนของชาวบ้าน
3) ตั้งกับดักเพื่อไม่ให้ช้างเข้ามาทาลาย 4) เป็นมิต รกับช้าง 5) บอกทุกคนว่าอย่าตัดไม้ทาลายป่า 7) ทาที่กั้นรอบหมู่บ้าน
8) นาผัก ผลไม้ไปปลูกทั่วป่า 9) ไม่เผาป่า 10) ไม่ทิ้งขยะในป่า
จากกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
สาหรับนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยของ จารุวัจน์ สองเมือง และคณะ [7]
พบว่ามีผู้บริหารและครูกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจการเรียน ซึ่งสื่อในรูปแบบดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามความ
ต้องการชุมชน ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมีความสาคัญอย่างยิ่ง
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โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของ
ท้องถิ่นอันจะนาไปสู่ความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต่อไป
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิบง ยาลอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ ประเมินประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
นิบง ยาลอ
ระดับความ
ที่
รายการประเมิน
S.D.

พึงพอใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.84
0.08
มาก
1 กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ
2.96
0.20
มาก
2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลาดับขั้นตอน
2.83
0.38
มาก
3 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด
2.74
0.44
มาก
4 กิจกรรมการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ทาให้ผู้เรียน
2.83
0.38
มาก
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
5 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน
2.87
0.34
มาก
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
2.77
0.17
มาก
1 ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย
2.87
2.87
มาก
2 ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในชั้นเรียน
2.48
2.48
มาก
3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
2.83
2.83
มาก
4 ผู้เรียนมีความรู้เรื่องราวของท้องถิ่นในจังหวัดยะลา
2.78
2.78
มาก
5 ผู้เรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นมากขึ้น
2.91
2.91
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
2.81
0.31
มาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิบง
ยาลอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.81 , S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ (  = 2.84 , S.D. = 0.08) สาหรับด้านการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน (  = 2.77 , S.D. = 0.17) เนื่องจากการนาข้อมูลท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นชินและรู้จักดี
น าไปสู่บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทาให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนการสอน มีความสนใจกระตือรือร้น
มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน มีอิสระและกล้าแสดงออกกล้าแสดงความ คิดเห็น
ชญตา วงษาวดีและคณะ [8] สอดคล้องกับ จารุวัจน์ สองเมือง [9] ที่กล่าวถึงการบูรณาการเพื่อเปิดโลกการเรียนรูข้ องนักเรียน
ว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญจะต้องสอดคล้องกับโลกการเรียนรู้ของเด็กและแนวทางการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่ากับเด็ก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเชื่อมโยงจากหนึ่ งประสบการณ์ของเด็กไปยัง
ความรู้ที่หลากหลายเนื้อหาและวิชาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินการโดยผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ตนเองมีความถนัดและมั่นใจ
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงด้วยสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้อง เหมาะสม และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียนจึ งเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
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O37
การสำรวจความคิดเห็นการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาดใหญ่
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
บุญชัช เมฆแก้ว1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาขั้นตอนการสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
2.สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เมตาเวิร์ส ประชากร คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้องเรียนเสาร์ -อาทิตย์และห้องเรียนวันปกติ) 34 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จำนวน 19 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.แบบสอบถามความคิดเห็น และ 2.ห้องเรียนเมตาเวิร์ส
ที่สร้างจาก spatial สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Cronbach’s
Alpha ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อการนำเมตาเวิร์ สมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มาก จากค่าสถิติที่ได้ รายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย(Mean) มีค่าระหว่าง(2.92-5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง
(0.00-1.08) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี (5.00) และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
โดยใช้ข้อคำถามแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท มีเกณฑ์การแปลผลตั้งแต่ 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) ส่วน
ค่าสถิติ รายข้อคำถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง(1.16-5.00) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง(0.00-1.29)
ข้อคำถามที่ 11 การนำเมตาเวิร์สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์มและอุปกรณ์ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง และข้อคำถามที่ 15 การใช้เมตา
เวิร์สในการเรียนเป็นความคิดที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.00 ซึ่งหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ข้อคำถามที่ 6 ผู้เรียนติดตามข่าวเกี่ยวกับเมตาเวิร์สด้วยความอยากรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1.16 ส่วนผลการทดสอบ
Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของข้อคำถามสำรวจในแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้อง
ภายใน มีค่าเท่ากับ 0.720 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ “ยอมรับได้” ข้อมูลที่ได้จากการ mapping แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหญิง
ร้อยละ 64.21 ตอบเห็นด้วยมากและมากที่สุด รวมถึงให้ความสนใจในการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากกว่านักศึกษาชาย โดยเฉพาะกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.67 เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
คำสำคัญ : เมตาเวิรส์ , ภาษาอังกฤษ, หลังการระบาดใหญ่

1 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, วิทยาลัยชุมชนพังงา 82180
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Metaverse Use Survey to Promote English Learning in a Post-pandemic
of Phang Nga Community College Students
Boonchat Mekkaeo2

Abstract
The purposes of this research were 1 ) to study the process of creating a Metaverse classroom to
promote English learning and 2. To survey students' opinions on the use of Metaverse. The population
consisted of 34 students (Regular and Irregular Classrooms) of the Community Public Health Diploma
Program in the 2nd semester. The sample consisted of 19 students(Regular Classroom), obtained by
purposive sampling. The research instruments were 1.the survey questionnaires and 2. Metaverse classroom
created from Spatial. The statistics used in data analysis are Percentage, Mean, Standard Deviation, and
Cronbach’s Alpha. The research was found that the opinions on the use of Metaverse to promote English
learning at high level overall. From the descriptive statistics can be seen that the mean is varied from (2.925.00), and the standard deviation is from (0.00-1.08). The maximum mean was for attitude towards
technology use with a value of 5.00, and the minimum was for perceived curiosity. The Likert scale
questionnaire was scaled from 1(strongly disagree) to 5(strongly agree). On the survey questions, the mean
values are varied from (1.16-5.00), and the standard deviation values are varied from (0.00-1.29) The
maximum mean was found to be related for question 11 Using Metaverse will be helpful and question 15
Using Metaverse is a good idea and they are 5.00, this value indicates that the answers on the questions
were strongly agreement. The minimum mean was found to be related to question 6 Following the news
about Metaverse out of curiosity with value of 1.16, this value indicates that the answers on it were in
strongly disagreement. Cronbach's alpha test is used to see if the multiple-question Likert scale surveys are
reliable, it is a measure of internal consistency with the Cronbach's alpha value of 0.720 which is an
indication acceptance. Based on the data mapping analysis, we notice that 64.21 of females were agreed
and strongly agreed and were more interested in Metaverse than males. And the participants with age less
than 20 with value of 86.67 were more interested in Metaverse than other age demography.
Keywords : Metaverse, English, Post-Pandemic
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บทนำ
การระบาดของโควิด -19 นับเป็นตัวเร่งให้เกิดเมตาเวิร์สเร็วขึ้น เพียงในระยะเวลาสองปี ภูมิทัศน์ของโลกดิจิทัล
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เรียนสามารถทำได้ทุกอย่างผ่านเทคโนโลยี[1] โลกกำลังก้าวเข้าสู่เมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริงมีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจอย่างหลากหลาย ทั้ง ธุรกิจสื่อความบันเทิง การทำงาน การแพทย์ การศึกษา การลงทุน
หรือกระทั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้สัมภาษณ์ของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผ่านเว็บไซต์ The Verge
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายใหม่ของเฟสบุ๊คในการเป็น ‘metaverse company’ เพื่อที่จะทำให้
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ ‘มีตัวตน’ ผสมผสานระหว่างโลกของความจริงกับโลกเสมือนให้มากกว่าที่เคยเป็น[2] เมตาเวิร์สเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) และ XR (Extended Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการ
ที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมโลกความเป็นจริงเข้ากับกิจกรรมในโลกเสมือนแบบ 360 องศา โดยอุปกรณ์สำคัญ คือ แว่นตา VR
ผ่านการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส และทำให้สามารถใช้ชีวิตบนโลกเสมือนจริงได้ เมตาเวิร์สเป็น
พื้นที่ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อคอนเทนต์ การสื่อสารระหว่างคนเป็นการพบปะพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนจริง โดยมี
อวตาร(Avatar) แทนตัวเราเวลาทำกิจกรรมในเมตาเวิรส์ [3] ส่วนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลได้กลายเป็นเครือ่ งมือสําคัญใน
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โลกในศตวรรษที่ 21 ภาษาและเทคโนโลยีต่างมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู้มากขึ้น ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษสามารถหาความรู้เพิ่มเติม โดยเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งมีอยู่
อย่างไม่จํากัดทั่วโลกด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่องตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ซึ่งสอดรับ
กับแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[4]
สภาพปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนออนไลน์และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เมตาเวิร์สซึ่งเป็นโลกเสมือนกับการจัดการเรียนการสอนจะ
ช่วยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น การสร้างหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีด้วยเทคโนโลยี AR และ VR ช่วย
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนใหม่ๆ มีอิสระในการคิดริเริ่มและลงมือทำหลายๆ อย่างที่ไม่มีโอกาสจะทำในโลก
แห่งความเป็นจริง เพราะการเรียนที่สมจริงทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงความแตกต่าง เมตาเวิร์สช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียน สื่อสาร
และเชื่อมต่อกับเพื่อนได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเดินทางผ่านโลกจริง แต่ผู้เรียนสามารถเดินทางผ่านโลกเสมือนแทน ซึ่งเป็นการ
ยกระดับการเรียนรู้ด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริง แทนรูปแบบการสอนแบบวิธีเดิมๆ[5] จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาขั้นตอนการสร้างห้องเรียนเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสำรวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการใช้เมตาเวิร์สภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเมตาเวิร์สต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น

การใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการใช้เมตาเวิรส์
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วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังนี้
• เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เมตาเวิรส์
นิยามศัพท์
เมตาเวิร์ส หมายถึง เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) และ XR (Extended Reality)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมโลกความเป็นจริงเข้ากับกิจกรรมในโลกเสมื อนแบบ 360 องศา ผ่าน
การรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส และใช้ชีวิตบนโลกเสมือนจริงได้ เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อ
คอนเทนต์ การสื่อสารระหว่างคนแบบเรียลไทม์ โดยมีอวตาร(Avatar) แทนตัว
ห้องเรียนเมตาเวิร์ส หมายถึง ห้องเรียนที่สร้างจาก Spatial application

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาดใหญ่ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการสร้างเครื่องมือและขั้นตอนการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน
2 ห้องเรียน (ห้องเรียนเสาร์-อาทิตย์และห้องเรียนวันปกติ) 34 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับอนุปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จำนวน 19 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เมตาเวิร์ส
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
• แบบสอบถามความคิดเห็น
วิธีการสร้างเครื่องมือและขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส
2. สร้างห้องเรียนเมตาเวิร์สจากแพลทฟอร์มของ spatial.io
3. สร้ า งแบบสอบถามความคิ ดเห็น โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที ่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ว ไป ตอนที ่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้สถานการณ์โควิด -19
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยใช้แบบประมาณค่าของลิเคิร์ทในรูปแบบออนไลน์ (Online Likert Scale) มี 5 ระดับ
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4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. การนำเสนอข้อมูล
7. การอภิปรายผลและเผยแพร่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งถูกส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบลิงค์และคิว
อาร์ โค้ด ผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อให้มีอิสระในการตอบคำถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ถูกนำมาแสดงในการเขียนรายงานวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ Cronbach’s Alpha

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อการนำเมตาเวิร์สมาใช้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา อยู่ในระดับมาก จากค่าสถิติที่ได้ รายด้านพบว่า ค่าเฉลีย่
(Mean) มีค่าระหว่าง(2.92-5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง(0.00-1.08) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติที่มี
ต่อการใช้เทคโนโลยี (5.00) และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น โดยข้อคำถามแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท
มีเกณฑ์การแปลผลตั้งแต่ 1 (เห็นด้วยน้อยที่ สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) ส่วนค่าสถิติรายข้อคำถาม ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ระหว่าง
(1.16-5.00) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มีค่าระหว่าง(0.00-1.29) ข้อคำถามที่ 11 การนำเมตาเวิร์ สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์ม
และอุปกรณ์ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง และข้อคำถามที่ 15 การใช้เมตาเวิร์สในการเรียนเป็นความคิดที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
5.00 ซึ่งหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อคำถามที่ 6 ผู้เรียนติดตามข่าวเกี่ยวกับเมตา
เวิร์สด้วยความอยากรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 1.16 ซึ่งหมายถึงผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุด
ประเด็นคำถาม
ด้านทักษะของผู้เรียน
Q1 ผู้เรียนสามารถใช้แพลทฟอร์มเมตาเวิร์สในการเรียนได้อย่าง
คล่องแคล่วชัดเจนเข้าใจง่าย
Q2 ผู้เรียนต้องการผู้ให้คำแนะนำในการใช้เมตาเวิร์ส
Q3 ผู้เรียนสามารถใช้เมตาเวิรส์ ในการเรียนได้เองผ่านรายละเอียด
หน้าเว็บ
ด้านสังคมทำงาน
Q4 ความคิดเห็นของบุคคลอื่นเกี่ยวกับเมตาเวิร์สส่งผลต่อความตั้งใจ
ของผู้เรียนที่จะใช้เมตาเวิร์ส
Q5 ผู้เรียนต้องการลองใช้เมตาเวิรส์ เนื่องจากแนวโน้มของเทคโนโลยี
ด้านความอยากรู้อยากเห็น
Q6 ผู้เรียนติดตามข่าวเกีย่ วกับเมตาเวิร์สด้วยความอยากรู้

Mean

S.D.

3.65
3.53

1.08
1.09

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก

3.95
3.47

1.05
1.09

มาก
ปานกลาง

4.26
3.89

0.98
1.29

มาก
มาก

4.63
2.92
1.16

0.67
0.57
0.49

มากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด

ลำดับ
8

6

9
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Q7 ผู้เรียนอยากจะลองใช้เมตาเวิร์สทันที
ด้านความสุข
Q8 ผู้เรียนรับรูไ้ ด้ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อใช้เมตาเวิรส์
Q9 การใช้เมตาเวิร์สในการเรียนเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
ด้านค่าใช้จ่าย
Q10 ค่าใช้จ่ายในการนำเมตาเวิร์สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์มและอุปกรณ์
ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง
ด้านคุณประโยชน์
Q11 การนำเมตาเวิรส์ มาใช้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
Q12 ผู้เรียนสามารถไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้เมตาเวิรส์ ซึ่งอาจจะไม่
สามารถไปได้ในชีวิตจริง
ด้านความง่ายในการใช้งาน
Q13 การใช้งานเมตาเวิร์สในการเรียนเป็นเรื่องง่ายทั้งแพลทฟอร์มและ
อุปกรณ์
ด้านความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม
Q14 ผู้เรียนตั้งใจจะใช้เมตาเวิรส์ ในอนาคต
ด้านทัศนคติที่มตี ่อการใช้เทคโนโลยี
Q15 การใช้เมตาเวิร์สในการเรียนเป็นความคิดที่ดี
เฉลี่ยรวม

4.68
4.87
4.79
4.95
4.95
4.95

0.65
0.32
0.41
0.22
0.22
0.22

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.89
5.00
4.79

0.20
0.00
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3

4.00
4.00

0.73
0.73

มาก
มาก

7

4.79
4.79
5.00
5.00
4.24

0.41
0.41
0.00
0.00
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

5

4

2

1

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เมตาเวิร์สเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังการระบาด
ใหญ่ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ผลการทดสอบ Cronbach’s Alpha เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของข้อคำถามสำรวจในแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท
ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้องภายใน มีค่าเท่ากับ 0.720 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ “ยอมรับได้”
CRONBACH’s alpha
0.720

INTERNAL CONSISTENCY
Acceptable

N of Items
15

ตารางที่ 2 ความเชื่อมั่นของข้อคำถามสำรวจในแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท
จาก Data Mapping Analysis ซึ ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบบเชื ่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ จากจำนวนผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จำแนกตามเพศ สู่ช่วงชั้นอายุ และการเลือกระดับความคิดเห็นที่มีต่อการนำเมตาเวิร์สมาใช้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในตารางที่ 3 พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 19 คน เป็นนักศึกษาหญิง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.21
เป็นนักศึกษาชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนคำตอบเห็นด้วยมากและมากที่สุดจากคำถามทั้ง 15 ข้อ คือ นักศึกษาหญิง
กลุ่มอายุที่น้อยกว่า 20 ปี
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ตารางที่ 3 Metaverse Data Mapping Analysis

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี เมตาเวิร์สและนำมาปรับใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน โดยพบว่า ประการที่แรก นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการนำเมตาเวิร์สมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ ประการที่สอง สิ่งทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมด้านการใช้เมตาเวิร์สอันอาจไม่ประสบความสำเร็จ คือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการนำเมตาเวิร์สมาใช้ทั้งแพลทฟอร์มและอุปกรณ์ยังคงมีราคาค่อนข้างแพง รวมถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่น
เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส ที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้เรียนที่จะใช้เมตาเวิร์ส และประการสุดท้าย คือ ผู้เรียนไม่ติดตามข่าวหรือให้
ความสำคัญเกี่ยวกับเมตาเวิร์สบนพื้นฐานของความอยากรู้
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O38
การเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อลิษา พรามแผลง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรัตน์3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิป ปา
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จานวน 47 คน ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อาเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลั ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกาลัง 4) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยก
กาลัง ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
คาสาคัญ : เจตคติ,การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปาร่วมกับแบบฝึกทักษะ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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A study of Attitude and Achievement in Mathematics using Cippa-style learning
management together with the math skills practice of the first-year students
Alisa Pramplang1* Kettawa Bunprakan2 Jutarat Kotcharat3

ABSTRACT
The purposes of this research were to compare the attitude in learning mathematics regarding
exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice of Secondary
1 students before and after learning management and to compare the mathematics learning achievement
about exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice of
Secondary 1 students before and after learning management. The sample group used in this research were
47 students of Secondary 1/5 studying in the 2564 academic year of Junghuasoasieo School, Kantang district,
Trang Province. They were selected by the group sampling method. The instruments used to collect the
data were student’s attitude test in learning mathematics, the mathematics course outline regarding
exponent by using Cippa model learning management together with the math skills practice, the
mathematics learning achievement test on exponent and the math skills practice on exponent. The results
of the research were as follows: 1) The attitude in learning mathematics regarding exponent by using Cippa
model learning management together with the math skills practice of Secondary 1 students after learning
management was higher than before learning management at a statistically significant level of .01. and 2)
The level of mathematics learning achievement about exponent by using Cippa model learning
management together with the math skills practice of Secondary 1 students after learning management was
higher than before learning management at a statistically significant level of .01.
Keywords : Attitude, Teaching by using Cippa technic with skill exercises, Learning Achievement
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บทนา
คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ สาคั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางสมองในด้ า นความคิ ด การให้ เ หตุ ผ ลและ
การแก้ ป ั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ นอกจากนี ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ พี ย งเป็ น ความรู ้ พื ้ น ฐานของวิ ท ยาการแขนงต่ า งๆ
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2551, น.60) คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จใน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถ วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภัททิยธนี (2551, น.22) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ประสบผลสาเร็จว่าสาเหตุของการ
เรียนมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สาคัญได้แก่การสอนนักเรียน อย่างไรจงจะเป็นรูปธรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
และช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ถ้าครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่สอนได้จะเป็น
สิ่งสาคัญสมดังคาที่ว่านักเรียนเป็นสาคัญ หรือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนนักเรียนตามเนื้อหา สาระที่สอนหรือตามเอกสาร
ย่อมไม่เพียงพอ ถ้าสอนเช่นนี้ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า นักเรียนเป็นสาคัญเพราะนักเรียนเกิดเฉพาะความรู้โอกาสจะขยาย
ความรู้ไปสู่ขั้นพัฒนาความคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น
เจตคติต่อการเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญ ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถนามาสู่ความเข้าใจในบทเรียน
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตระหนักถึงปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์ โดยวินิจฉัยหาข้อบกพร่องของนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็ น พื้ น ฐานในการเรี ย นต่ อ ไปในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอนในชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงสาคัญ และผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนจุ๋ง
ฮัวโซะเซียว จานวน 7 คน เกี่ยวกับการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียน พบว่าเลขยกกาลังมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นฐานของการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ในชั้นเรียนที่สูงกว่า และสามารถเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ และยัง
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี และมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ากว่าเก ณฑ์ จึงให้
ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากแนวคิดหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) หลักการสร้างความรู้ 2) หลักกระบวนการ
กลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) หลักความพร้อมในการเรียนรู้ 4) หลักการเรียนรู้กระบวนการ และ 5) หลักการถ่ายโอน
การเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าหลักการทั้ง 5 ประเภทตามแนวคิด “CIPPA” ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด (ทิศนา แขมมณี. 2548 ข : 85 - 86) จากการศึกษางานวิจัยเกสร เปลรินทร์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เลขยกกาลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 1.
ชุ ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ รู ป แบบซิ ป ปา เรื่ อ ง เลขยกก าลั ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์กล่าวคือ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.21/77.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกาลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้วยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เลขยกกาลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
และทาให้นักเรียนเกิดความชานาญ ความแม่นยาในการฝึกทักษะ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น แบบฝึกเสริมทักษะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ดี ยิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
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จากเหตุข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจจัดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จากเหตุดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะการสอนแบบนี้สามารถทาให้
พัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โดยหลักการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ได้ยึด
หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้เรียนรู้จากกันและกัน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับการผลิตผลงานซึ่งมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตาม
แนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมมณี, 2542 : 11 - 12)

วิธีดาเนินการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ
ซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อาเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง จานวน 5 ห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย ม.1/2 – ม.1/6 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน เป็นนักเรียนที่คละ
ความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จานวน 47 คน ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา
2564 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ
จานวน 20 ข้อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 8 แผน
4. แบบฝึกทักษะ เรื่องเลขยกกาลัง ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของเลขยกกาลัง การคูณและการหารเลขยกกาลัง
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัย
ครั้งนี้
2. ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย
รูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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3. นาแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 ข้อ ทาการสอบถามกลุ่มทดลองก่อนเรียน
4. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ
5. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ
ซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาในการดาเนินการ จานวน 9 คาบ
6. นาแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 ข้อ ทาการสอบถามกลุ่มทดลองหลังเรียน
7. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ทาการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 คาบ
8. นาคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง
แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีตอ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น.99-100) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เจตคติที่ดีอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เจตคติที่ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เจตคติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เจตคติที่ไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เจตคติที่ไม่ดีอย่างยิ่ง
2. วิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกาลัง
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้และสถิติ
ทดสอบที (t-test)
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test dependent )

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาการเปรียบเทียบเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังปรากฏในตาราง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

371

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา
ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่ม
เจตคติ
n
S.D
t
Sig.
X
ก่อนเรียน
47
3.18
0.36
ทดลอง
12.97*
.000
หลังเรียน
47
3.95
0.19
* ค่า t มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย
รูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดย
รูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ n
S.D
t
Sig.
X
ก่อนเรียน
47
6.53
2.09
ทดลอง
23.20*
.000
หลังเรียน
47
14.89
2.42


ค่า t มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดกาเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
1. เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากนาหลักการการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
(วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542: 8) มาสร้างชุดการเรียนการสอน และชุดการเรียนการสอน แต่ละชุดจะมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
7 ขั้น (ทิศนา แขมมณี. 2548: 281 – 282) ทาให้ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการ
เรียนรู้ จนส่งผลทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
เรื่องเลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เป็น
เพราะว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีระบบ ผู้เชี่ยวชาญได้มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ และแบบฝึกทักษะ ทาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับ
นักเรียน ทาให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียน

สรุปผลการวิจัย
1. เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง
เลขยกกาลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ขอขอบพระคุณ นางสุกญ
ั ญา เหาะวิหก นายธีระพงค์ คงเกื้อ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
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สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรแบบอุปนัยกับการจัดการ
เรียนรู้แบบนิรนัย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ณัฐสินี ชอบตรง* 1 ธวัชชัย จิตวารินทร์ 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2) เปรียบเทียบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลัง
การฝึกอบรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้าฝึกอบรม จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หลักสูตร
ฝึกอบรมสาหรับเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อ สารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 2) แบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.16/80.72 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2) ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, ทักษะการปฏิบตั ิงาน, ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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THE DEVELOPMENT OF TRAINING CURRICULUM TO ENHANCE KNOWLEDGE
OPERATIONAL SKILLS AND ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR FOOD AND
BEVERAGE SERVICE STAFF
Nutsinee Chobtrong 1 Tawatchai Jitwarin2

Abstract
This research aims to 1) develop the training curriculum to enhance the caddies’ knowledge,
operational skills and English communication skills to meet 80/80 efficiency standard criterion,
2) compare the knowledges, operational skills and English communication skills of the trainees before
and after the training, and 3) study satisfaction of the trainees towards the training curriculum.
The research sample consisted of 44 trainees. The employed research instruments were
comprised of 1) the curriculum to enhance the caddies’ knowledge, operational skills and English
communication skills, 2) the test of knowledge, operational skills and English communication skills,
and 3) the questionnaire for satisfaction of the training curriculum. Statistics used for data analysis
were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and dependent samples t-test.
The results showed that 1) the training curriculum had the efficiency index of 80.16/80.72
which meets the set criteria 80/80, 2) the knowledge, operational skills and English communication
skills of the trainees after training were higher than before training at .05 level of statistically significant
difference, and 3) the satisfaction of the training curriculum was at a high level.

Keywords : training curriculum, operational skills, English communication skills
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บทนา
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 -2569 โดยภาค
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขายุทธศาสตร์เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนาให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน เป้าหมายในระยะ 5 ปี คือ ลดความเหลื่อมล้าและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
หรือในเมืองท่องเที่ยวรอง ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบนติดชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความหลากหลาย
ทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางทะเล เช่น หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งดาน้าดูป ะการังที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างปี 2560 – 2562
พบว่า จังหวัดพังงามีแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจานวน 4,740,683
คน เป็น 4,905,309 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) สร้างรายได้ในภาคบริการท่องเที่ยวมูลค่าหลายล้าน
บาทต่อปีให้กับจังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาปีละจานวนมาก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวในทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวซ้า
ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่เป็นงานเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับทักษะสังคมในการใช้ชีวิตการกินการดื่ม
ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทักษะสังคมนี้จากตะวันตก โดยนามาเป็นต้นแบบและประยุกต์ให้เข้ากับ
วั ฒ นธรรมของสั ง คมไทย ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะการบริ ก ารอาหารเครื่ อ งดื่ ม ให้ กั บ ลู ก ค้ า ชาวตะวั น ตกด้ ว ย
มาตรฐานสากลแบบมื อ อาชี พ เท่ า นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ลู ก ค้ า ชาวไทยก็ รั บ ทราบและคาดหวั งในการบริ ก ารที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน พนักงานที่ทางานหรือจะทางานการบริการอาหารและเครื่องดื่มควรต้องเรียนรู้หลักกา ร
มาตรฐานการบริการแบบสากลอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา และจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้จึงได้จัดทาหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบ
มืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อถ่ายทอด และ
พัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาชีพ พนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่มในจังหวัดพังงา และ 2) เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา ผู้วิจัยจึงจาเป็นต้อง
ทาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และเปรียบเทียบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้
เข้าฝึกอบรม รวมทั้งประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าฝึกอบรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อพัฒ นาหลัก สูต รฝึก อบรมส าหรับเสริ มสร้ างความรู้ ทัก ษะการปฏิ บัติงาน และทั กษะการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและ
หลังการฝึกอบรม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร

วิธีดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental design) ใช้แบบแผนวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One group pretest – posttest design) แล้วนาค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทั้งสอง
ครั้งมาเปรียบเทียบกัน (Creswell and Plano Clark, 2011 : 178)
1. กลุ่ม ตัว อย่า งในการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ น ผู้ เข้า ฝึก อบรมพัฒ นาทั กษะการปฏิบั ติงาน และทักษะการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา จานวน 44 คน ซึ่ง
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ได้มาจากสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากประชากรที่ใช้ในการวิจัยจานวน 50 คน ด้วยวิธีการจับ
สลาก กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 : 608-609)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 2.1) ตัวแปรอิสระ คือ การใช้หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 และ 2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 2) ความ
พึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร
3. เครื่องมือในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับเสริมสร้างความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจสอบค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านประกอบด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพจากสถานประกอบการ โดย
แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ทดลองใช้หลักสูตร และคานวณประสิทธิภาพตามวิธีการของชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2556 : 11 -12) ด้วยการทดลองกลุ่มใหญ่ (Field try-out and revised, 1 : 100) 2 ครั้ง พบว่าหลักสูตรมี
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.45/72.60 และ 80.05/80.30 ตามลาดับ ซึ่งค่าประสิทธิภาพเป็นไปเกณฑ์ 80/80
ตามที่ตั้งไว้
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย
3.2.1 แบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย
แบบทดสอบจะมีข้อสอบแบบเลือกตอบ จานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
ข้อสอบภาคปฏิบัติ จ านวน 10 ข้ อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ใช้ เกณฑ์ การให้คะแนนแบบรูบ ริคส์ ภาพรวม (Holistic
Rubrics) 4 ระดับ ตามระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมคะแนนเต็ม
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ 100 คะแนน ข้อสอบทุกข้อผ่านการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน ประกอบด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพจากสถานประกอบการ ข้อสอบแต่ละข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
แบบทดสอบแบบเลือกตอบมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.802 แบบทดสอบภาคปฏิบัติมี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.833
คานวณตามวิธีของ Burry-Stock และคณะ (1996 : 251-262)
3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีประเด็นประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการฝึกอบรม ด้านหลักสูตรและ
กิจกรรมการฝึกอบรม ด้านสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม และด้านการวัดและประเมินผล โดยแต่ละด้านจะมีข้อคาถามด้านละ 5
ข้อ ข้อคาถามทุกข้อผ่านการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน รวมข้อคาถามทั้งสิ้น 20 ข้อ
ทั้งนี้ข้อคาถามแต่ละข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มีค่าความเชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตามแนวทางของ Best (1997: 182) ดังนี้
1.00 – 1.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.50 – 2.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
2.50 – 3.49
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
3.50 – 4.49
หมายถึง
พึงพอใจมาก
4.50 – 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 นาแบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึกอบรม บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนการทดสอบก่อ น
ฝึกอบรม
4.2 จัดการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น (หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มืออาชีพ : Professional Food and Beverage Service ) จานวน 60 ชั่วโมง
4.3 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้เข้าฝึกอบรมทาแบบทดสอบความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนการทดสอบหลังฝึกอบรม
4.4 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
5.1 หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จาก แบบทดสอบความรู้
และทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
5.2 เปรียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการฝึกอบรม ใช้การทดสอบทางสถิติแบบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test
dependent) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01

สรุปผลการวิจัย

1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962 :
185) ร่วมกับการใช้รูปแบบวงล้อความต้องการฝึกอบรม 5 ขั้นตอนของ Steven และคณะ (2013: 17-20) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สารวจความต้องการฝึกอบรม 2) กาหนดวัตถุประสงค์ 3) จัดเนื้อหาการฝึกอบรม 4) กาหนด
วิธีการฝึกอบรม 5) เลือกวิธีการฝึกอบรม โดยได้หลักสูตรฝึกอบรมที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพจากสถาน
ประกอบการร่วมกันพัฒนาขึ้นมี ชื่อว่า“หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มืออาชีพ (Professional Food and
Beverage Service)” จานวน 60 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารและการบริการในภัตตาคาร จานวน 12 ชั่วโมง มีค่า IOC = 1 2) การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 15 ชั่วโมง มีค่า IOC =
0.8 3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม และการปฏิบัติงานของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 15 ชั่วโมง มีค่า
IOC = 1 4) อุปกรณ์ การเตรียมและการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 9 ชั่วโมง มีค่า IOC= 0.8 และ 5)
สุขอนามัย สุขาภิบาลและความปลอดภัยในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 9 ชั่วโมง มีค่า IOC = 0.8 เมื่อนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการปรับปรุงและทดลองใช้ จนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
มีค่าประสิทธิภาพที่ได้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดืม่ มืออาชีพเมื่อนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนระหว่างการฝึกอบรม
คะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรม
E1/ E2
S.D.
คะแนนเต็ม
S.D.
คะแนนเต็ม
x
x
100

80.16

4.51

100

80.72

3.58

80.16/80.72

จากตารางที่ 1 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.16/80.72 ซึ่งค่าที่ได้มีค่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการจัดการฝึกอบรมโดยสามารถ
พัฒนาคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมให้สูงขึ้นได้
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้
เขาฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ผลที่ได้
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
การทดสอบ
n
p
S.D.
t
ค่าวิกฤติ t
x
(1-tailed)
(Sig. 1 tailed)
ก่อนการฝึกอบรม
44 49.05 11.02 14.030*
2.0167
.00*
หลังการฝึกอบรม
44 71.48 7.49
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการ
ฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.05 หลังจัดการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.48 ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมคะแนนความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ประเด็นประเมิน
คะแนน
ระดับความ
พึงพอใจ
S.D.
x
ด้านบรรยากาศในการฝึกอบรม
3.92
0.91
มาก
ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม
3.91
0.73
มาก
ด้านสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
3.74
1.05
มาก
ด้านการวัดและประเมินผล
3.55
1.02
มาก
ความพึงพอใจภาพรวมเฉลี่ย
3.83
0.91
มาก

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีม่ ีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962 : 185) ร่วมกับการใช้รูปแบบวงล้อความ
ต้องการฝึกอบรม 5 ขั้นตอน (Steven et al., 2013: 17-20) อีกทั้งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มผู้ว่างงาน และรักในอาชีพ
งานบริการ หาข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และคุณลักษณะพนักงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ประกอบการต้องการ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มาร่วมพัฒนาหลักสูตร จึงส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรมมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยดึงดูดและสร้างการเรียนรู้ได้ดีในทุก
เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น การใช้ Kahoot Plicker แบบทดสอบออนไลน์ การพับผ้าเช็ดปาก (Napkin)
การ การจัดโต๊ะอาหาร การจัดแจกันดอกไม้บนโต๊ะอาหารแบบง่าย การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาท
สมมติในสถานการณ์จาลอง การฝึกผสมเครื่องดื่ม การฝึกทาอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ชูชัย สมิทธิไกร (2558 : 32) ระบุว่าการ
มีกิจกรรมการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะได้เป็นอย่างดี
ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของพนิดา พุฒเขียว และคณะ (2560 : 41-53) Art-in (2014: 939945) และ Druzhinina และคณะ (2018: 4 - 5) ที่พบว่าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนระดับความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีวิธีการจัดการฝึกอบรมที่เน้น
การปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้วยกิจกรรมที่ มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาจริงได้
มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดกระบวนการคิดโดยใช้
สถานการณ์จาลอง ได้รับการฝึกฝนจากวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับทิศ
นา แขมมณี (2560 : 94) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้มบี ทบาทหลักโดยเป็นผู้จัดกระทา
กับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลต่าง ๆ
ที่เป็นของจริง
รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale ที่ว่าการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การฝึกฝนหรือ
เรียนรู้ ด้วยสื่อที่เป็นรูปธรรม จะทาให้ผู้เรียนจดจาพัฒนาและเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนรู้ด้วยสื่อที่เป็นนามธรรม โดยจะ
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่อยู่คงทนประมาณร้อยละ75 (Johnson, 2007: 5) อีกทั้งยังสอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
(2561: 53) ที่ระบุว่าถ้าผู้เรียนได้พูด ได้ทาและนาไปใช้ ผู้เรียนจะเกิดแนวคิดและได้รับความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ
จริงทาให้เกิดความรู้ที่ถาวรและยั่งยืนตลอดไป ทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีมากถึงร้อยละ 95 จากแนวคิด
และหลักการของนักวิชาการที่อธิบายมาข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถช่วยพัฒนาระดับความรู้ และ
ทักษะของผู้เข้าฝึกอบรมให้สูงขึ้นได้
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นอกจากนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการกลุ่มจนทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาภานุวัตน์ ลุใจคา และปริญญภาษ สีทอง (2563 : 9-20) นันทวรรณ แก้วโชติ
และคณะ (2562 : 73-85) วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2560 : 54-66 ) เสาวภา ปัญจอริยะกุล (2561 : 53-54) นันทวรรณ แก้ว
โชติ และคณะ (2562 : 73-85) และ Karen และคณะ (2014: 560 - 577) โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยทั้งหมดพบว่า
การฝึกอบรมที่มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน และมีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
เรียนรู้ ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีกาลังใจและมีความพยายามในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก
3. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม ที่พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง
ด้านบรรยากาศในการฝึกอบรม ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม ด้านสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม และด้านการวัดและ
ประเมิ น ผล ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการฝึ ก อบรมใช้ วิ ท ยากรที่ มี ค วามชานาญในเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต ร อี ก ทั้ ง มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าฝึกอบรมได้เป็นอย่างดีทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับที่ จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2558 : 23) ได้ระบุไว้ว่ากิจกรรมฝึกอบรมที่มีความน่าสนใจ และ
ดึงดูดผู้เข้าฝึกอบรมจะทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม และฝึ กปฏิบัติจนทาให้
เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมมากขึ้น นอก
ไปจากนี้ยังเป็นไปตามทีส่ ิริอร วิชชาวุธ (2554 : 242) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 123) ได้ระบุไว้ว่า ความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และอิทธิพลต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของนันทวรรณ แก้วโชติและคณะ (2562: 73-85)
เสาวภา ปัญจอริยะกุล (2561 : 53-54) วิภา ตัณฑุลพงษ์ (2560 : 54-66) พนิดา พุฒเขียว และคณะ (2560 : 41-53)
และเกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง และคณะ (2560 : 321-342) ที่พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมใน
ระดับมากถึงระดับมากที่สุด โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ คือ ความคาดหวังของผู้เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมรวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม ส่วนปัจจัยอื่น
ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม
ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ปาริฉัตร รักเงิน1* เก็ตถวา บุญปราการ2 จุฑารัตน์ คชรัตน์2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม กำหนดขนาดตัวอย่างใช้ Yamane ได้จำนวน 128 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
ในแต่ละห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์หาปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) ผลการวิจัยปัจจัย
จิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ปัจจัย ด้านความวิตกกังวล ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
คำสำคัญ :ปัจจัยด้านจิตลักษณะภายในของผู้เรียน, แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์, เจตคติ, ความวิตกกังวล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Internal psycho traits affecting mathematics learning achievement of Mathayom Suksa
2 Songkhla Wittayakhom School
Parichat Rakngern1* Kettawa Boonprakarn2 Jutarat Kotcharat3

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the factors of learner’s internal psychology that
effect to the achievement of learning Mathematics of Mathayom suksa 2. The sample group was selected
from Mathayom suksa 2 students, academic year 2021, Songkhla wittayakom school. The sample size was
determined by using Yamane for 128 students, obtained by simple random in each classroom. The
research instrument were the questionnaire, data analysis by finding the percentage, mean, standard
deviation and analyzed by using Binary Logistic Regression, Analysis. The results of the research were the
factor of learner’s internal psychology that effect to learning Mathematics achievement found that the
factors of anxiety was the most effective to learning achievement and followed by the factors of
achievement motivation.
Keywords : Intrinsic Psychological Factors of Learners, Achievement Motivation, Attitude, Anxiety, Learning
Achievement
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บทนำ

การศึกษาในยุคปัจจุบันถือว่าได้นำเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการศึกษาด้วยเป็นเพราะพิษโควิด -19 ที่ทำให้เกิด
สถานการณ์บังคับในการเรียนแบบออนไลน์เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในอีกทางหนึ่ง วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวว่า
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความ
ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก นั่นคือ
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง
ๆ
คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่ม
ส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา
เป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำนักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2)
นักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ทำให้นักเรียนในแต่ละชั้นต้อง
เรียนแบบ 4 on ดังเช่นโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะการเรียนแบบ Online และ On hand ทำให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ท่ไี ม่เต็ม
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้ประโยชน์จากการนำมาใช้น้อย จากข้อความดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา จิตลักษณะ
ภายในของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพื่อเป็นการ
การศึกษาประเด็นของนักเรียน เพื่อให้นักวิจัยผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาต่อยอดนอกจากนี้ผลของการวิจัยยังเป็นตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนาให้แก่นักเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งสามารถขยายผลการพัฒนาโดย
กำหนดแนวทางส่งเสริมเป็นนโยบายทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนำการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนผู้ซึ่งจะก้าว
ขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

วิธีดำเนินการ

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6
ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 187 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน วิธีสุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อ
การเรียน และด้านความวิตกกังวล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
คะแนน 5 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากที่สดุ
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4
คะแนน 4 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก
คะแนน 3 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อยที่สุด
ด้านเจตคติต่อการเรียน
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ด้านความวิตกกังวล
คะแนน 5 หมายถึง มีความวิตกกังวลมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความวิตกกังวลมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความวิตกกังวลปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความวิตกกังวลน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความวิตกกังวลน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ หาค่า IOC ซึ่งข้อคำถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์มีค่าตั้งแต่ 0.67 - 1.00
2. นำแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่า IOC แล้วไปให้ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทำ แล้วนำไปหาค่าความ
เชื่อมั่นสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ซึ่งเกณฑ์ที่ผ่านจะต้องมีค่าเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป แสดงค่าความเชื่อมั่นรายด้านดังนี้
ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียน เท่ากับ 0.940
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ดังนี้
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เท่ากับ 0.953
ด้านเจตคติต่อการเรียน
เท่ากับ 0.952
ด้านความวิตกกังวล
เท่ากับ 0.951

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้

การศึกษาครั้งนี้ใช้การตอบแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้ไปแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างตามจำนวนที่กำหนด

1. ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้คืนมา 128 ชุด
2. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการทำแบบสอบถามแต่ละชุด
3. ผู้วิจัยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านจิตลักษณะภายในของผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติ ความวิตกกังวล
โดยหาค่าเฉลีย่ (X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายแต่ละด้านดังนี้
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากทีส่ ุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาก
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คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์น้อยที่สดุ
ด้านเจตคติต่อการเรียน
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติสูงมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีเจตคติสูง
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีเจตคติปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีเจตคติตำ่
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีเจตคติต่ำมาก
ด้านความวิตกกังวล
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความวิตกกังวลมากทีส่ ุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความวิตกกังวลมาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความวิตกกังวลปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความวิตกกังวลน้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความวิตกกังวลน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตลักษณะภายในของผู้เรียนทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ตารางที่ 1 ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัจจัยจิตลักษณะภายใน
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
ด้านเจตคติ
-.457
.519
.775
1
.379
1.579
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2.219*
.876
6.411
1
.011
9.198
ด้านความวิตกกังวล
2.498**
.565
19.536
1
.000
12.155
* นัยสำคัญที่ระดับ 0.05
** นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยจิตลักษณะภายในของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มากที่สุด คือ ด้านความวิตกกังวล (B = 2.498, Sig. = 0.000) คิดเป็น 12.155 เท่า รองลงมา
คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (B = 2.219, Sig. = 0.011) คิดเป็น 9.198 เท่า ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อค้นพบจากการศึกษาปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม พบว่า ปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ด้านความวิตกกังวล รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ที่เป็นเช่นนีเ้ นื่องจากความวิตกกังวลส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก หากผู้เรียนให้ความสนใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากผู้เรียนก็จะมีคะแนนที่มากขึ้น ดังนั้น ปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์รายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ในด้านความวิตกกังวล มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชลชาติ สร้อยทอง (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่3 โรงเรียนปทุมคงคา พบว่า ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรียน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ โรสนี จริยะมาการและชื่นใจ สุกป่าน
(2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยระดับผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม พบว่า ปัจจัยจิตลักษณะภายในที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ด้านความวิตกกังวล รองลงมาคือ ด้านเจตคติ ตามลำดับ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กิตติกรรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์ ที่คอยให้คำปรึกษา คอยชี้แนะ ถ่ายทอดความรู้แนวคิดต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข จนกระทั้งลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ ที่ให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางสถิติ Binary Logistic Regression ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรี ยนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และ
ขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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O41
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย
อัครวิชช์ รอบคอบ1* อารีรัตน์ ปานศุภวัชร2 และจิณณ์ณิชา รอบคอบ3

บทคัดย่อ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และภัยจากสงครามความไม่
สงบ ส่งผลให้ประชาชนตระหนักและให้ความสาคัญกับการออมและการลงทุนเพิ่มมากในสินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น หุ้น กองทุน ฯ
ทองคา หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งกาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายใน
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และการ
หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation ผลวิจัยพบว่า ผู้ลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
เรียนรู้ ( = 4.21) ด้านการรับรู้ ( = 4.20) และด้านทัศนคติ ( = 4.20) โดยสรุป ปัจจัยทางจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริษัทผู้ให้บริการชื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานของรัฐ รวมถึงนักลงทุน ควรสร้างการเรียนรู้ด้านตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถ
การรับรู้ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปัจจัยทางจิตวิทยา การตัดสินใจ สินทรัพย์ดิจิทัล เจเนอเรชั่นวาย

1* ผศ. ดร., สาขาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44150
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Opinions on the Psychological Factors Affecting Decisions to Invest in Digital Assets of
Generation Y investors in Thailand
Aukkarawit Robkob1* Areerat Pansuppawatt2 and Jinnicha Robkob3

Abstract

The economic situation of countries in the world The covid-19 pandemic and the threat of wartime
unrest have resulted in people focusing more on savings and investments in traditional assets such as
stocks, gold funds, or real estate, as well as investments in digital assets that are becoming very popular.
Therefore, the researcher is interested in studying opinions on the psychological factors affecting decisions
to invest in digital assets of generation Y investors in Thailand by collecting data via online questionnaires
from 400 digital asset investors. The statistics used in the analysis were Percentage, Mean and Standard
Deviation. The alpha coefficient was used to find the confidence of the tool according to Cronbach's method
and the determination of powers classified by item by item-total correlation technique. This research found
that digital asset investors also had different opinions about psychological factors. Overall and each aspect
at a high level, including learning ( = 4.21), perception ( = 4.20), and attitude ( = 4.20). In summary,
psychological factors affecting investment decisions in digital assets of Generation Y investors in Thailand
are at a high level. Therefore, The Company sells digital assets. Government agencies, including investors,
should create more learning about the digital asset market because they can be perceived. Reaching more
customers who are interested in investing in digital assets in the future.
Keywords: Psychological Factors, Decision Making, Digital Asset Investing, Generation Y Digital
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บทนา

ปัจจุบันเริม่ ที่จะเห็นประชาชนทั่วไปให้ความสาคัญกับการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์ดั้งเดิม เช่น หุ้น กองทุน ทองคา หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ และถือเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลงทุนคือ การลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัล ซึง่ การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้กาลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
ในหมู่คนรุ่นใหม่ ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอันเนื่องมาจากผลตอบแทนที่
สูงขึ้นอย่างมากใน 1 ปีที่ผ่านมา (ตฤณ ตารพล, 2564) เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่ง
แตกต่างจากทองคาหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ทาให้หลายคนตั้งคาถามว่า “สินทรัพย์ดิจิทัลควรนับเป็นสินทรัพย์ที่
เหมาะกับการสะสมสินทรัพย์หรือไม่” จากผลการวิจยั ล่าสุดของ พัฒนาพร ฉัตรจุฑามาส และคณะ (2564) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของราคาและผลตอบแทนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวแบบฉับพลัน หรือ Jumps ใน
ความถี่และขนาดที่สูงกว่าหุ้นอยู่หลายเท่าตัว นอกจากนี้สินทรัพย์ดจิ ิทัลขนาดกลาง และขนาดเล็กมีการปรับตัวแบบฉับพลัน
หรือ Jumps ในความถี่และขนาดที่มากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่อีกหลายเท่าตัวเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ได้
ว่า สินทรัพย์ดิจิทลั กาลังมีการเติบโตทีส่ ูงขึ้นแบบไม่ปกติ และมีความเสี่ยงที่อาจจะมากเกินกว่าทีผ่ ู้ลงทุนหลายคนจะมีความรู้
ตระหนัก เข้าใจพอที่จะรับมือกับผลลัพธ์จากการผันผวนของราคาได้

รูปที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ทิ ัล กับ หุ้น
ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทีเ่ หมาะสม ผูล้ งทุนหรือนักลงทุนควรหาทางเลือกการลงทุนใหม่ ๆ ซึ่งอยู่
นอกเหนือการลงทุนแบบดั้งเดิม ส่งผลให้นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเงินที่นามาลงทุนนั้น ต้องเป็นเงินที่ไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้ในระยะเร่งด่วน หรือมีต้นทุนทางการเงิน หรือดอกเบี้ยต่าที่สดุ โดยทีผ่ ู้ลงทุนอาจจะลองแบ่งเงินจากรายได้
โดยการเริม่ ต้นที่ 1 - 10% มาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้หากสนใจที่จะเข้าร่วมมาลงทุน (ตฤณ ตารพล, 2564) ซึ่งในปัจจุบันนี้
จะเห็นได้ว่ามีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นมาก ก็ยิ่งจะมีความเสีย่ งมากเช่นเดียวกัน แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้
ลงทุนเหล่านี้ สนใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงที่สูง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจยั จึง
สนใจศึกษาในหัวข้อนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเพียงด้านเดียวเท่านั้นทีส่ ่งผล หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทลั ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา (ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ) ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านจิตวิทยาทีส่ ่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัล ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้บริการชื้อขายสินทรัพย์ดิจทิ ัล กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่ และผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่น
วายในประเทศไทยเป็นอย่างมากในอนาคต
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ ที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ มีผลการตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัล ของผู้ลงทุนช่วง
เจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีด้านความต้องการและแรงจูงใจ
ดังต่อไปนี้มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ของ Abraham Maslow หรือทฤษฎี
การจูงใจของ Maslow ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการของบุคคลจะเป็นลักษณะลาดับขั้น จากระดับต่าสุดไปยังระดับสูงสุด และ
เมื่อความต้องการระดับใดระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะมีความต้องการอย่างอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทฤษฎี
การจูงใจ ERG ของ Alderfer เป็นทฤษฎีซึ่งกาหนดลาดับขั้นตอนความต้องการ โดยจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความ
ต้องการในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับต่าไปสู่ระดับสูง โดยระดับความต้องการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงขึ้นหรือ
ต่าลงได้เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องในระดับนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วหรือไม่ ผู้วิจัยได้นาหลักการของ
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ด้านความต้องการความก้าวหน้าและเติบโต Growth needs มาอธิบาย เป็นความต้องการภายในของ
บุคคล ที่จะเติมโต พัฒนาทางจิตใจของตนเองอย่างต่อเนื่องให้บรรลุผลสาเร็จสูงสุดตามที่ตนเองต้องการ เป็นความต้องการขั้น
ที่สี่และขั้นที่ห้าตามทฤษฎี Maslow คือ ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการความสาเร็จในชีวิต และ ทฤษฎี
ความต้องการแสวงหา ของ McClelland (McClelland’s acquired – needs Theory) เป็นทฤษฎีทกี่ ล่าวถึงบุคคลมีความ
ต้องการที่แสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความต้องการที่จะผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และความต้องการในอานาจ ซึ่งเป็นความ
ต้องการของบุคคล มุ่งที่จะมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีที่กล่าวมาแล้ว มา
ใช้อธิบายปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนช่วงเจเนอเรชัน่ วายในประเทศไทย ตาม
กรอบแนวคิดตาม รูปภาพที่ 2
ปัจจัยทางจิตวิทยา
- ด้านการรับรู้
- ด้านการเรียนรู้
- ด้านทัศนคติ

การตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัล

รูปภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางจิตวิทยากับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลของผู้ลงทุนช่วง
เจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ผู้วจิ ัยได้ศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยา หรือปัจจัยภายใน การเลือกซื้อของบุคคลได้ รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า (ราช ศิริวัฒน์, 2560) ซึ่ง
ปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่ศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้
กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคซึ่งได้รับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจได้ว่าทาไม (Why)
และอย่างไร (How) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งเร้าทีไ่ ด้รับ จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ทาการสื่อสารการตลาด เป็น
สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้ (กุลธนิดา
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วริทธนันท์ และ รัตติกาล เขื่อนเพ็ชร, 2562) นอกจากนี้ แรงจูงใจในการลงทุน ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้านส่วนหนึ่งของ
การเข้าสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ มีผลกับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(คมสันต์ สนัติประดิษฐ์กลุ , 2560) ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะนาไปสู่การตัดสินใจซึ่งทาให้นักลุงทุนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ที่ตน
สนใจนั่นเอง
ดังนั้นการตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการของความคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางที่มีอยู่ โดย
การใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีทสี่ ุด เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยมีผู้ให้
ความหมายของการตัดสินใจไว้หลายอย่างแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของจุดเน้นที่ไม่เหมือนกัน หลักเกณฑ์
บางประการ การตัดสินใจมีองค์ประกอบ ได้แก่ (ชิติพัทธ์ วรารัตน์นธิ ิกุล, 2550) 1) การตัดสินใจต้องมีทางเลือก และทางเลือก
ที่จะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั้น ต้องมีมากกว่าหนึ่งทางเลือก จึงต้องทาการตัดสินใจ 2) การตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างที่ต้องการบรรลุและเราเองยังไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆ ที่จะทาได้นั้น
ทางเลือกใดที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน 3) การตัดสินใจเป็นเรื่องของกระบวนการการใช้ความคิด หรือใช้หลัก
เหตุผลเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ในการประเมินทางเลือกที่สาคัญ คือความสามารถของ
ทางเลือกในการสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
นอกจากนี้ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2541) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า เป็นการกระทาอย่างรอบคอบใน
การเลือกจากทรัพยากรทีม่ ีอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีแนวคิด 3 ประการคือ 1) การตัดสินใจ
รวมถึงทางเลือก ถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียว การตัดสินใจย่อมเป็นไปไม่ได้ 2) การตัดสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิด
ทั้งจะต้องมีความละเอียด สุขุม รอบคอบ เพราะอามรณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สานึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดนั้น และ
3) การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระทาที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสาเร็จทีต่ ้องการและหวังไว้ จากการวิจัย
ของ Timothy lan O'Brien และ Elnaz Irannezhad, (2020) พบว่า ลักษณะทางสังคมและประชากรที่ผู้ลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัลแต่ละราย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ต่าง ๆ ทาการสารวจความพึงพอใจที่
เปิดเผยบนเว็ปไซต์ในกลุ่มผูต้ ิดตามบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัลของออสเตรเลีย และจีน และใช้แบบจาลอง Multinomial
Logit เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผูล้ งทุนสินทรัพย์ดจิ ิทัล และปัจจัยกาหนดทางเลือกในการลงทุนใน "สินทรัพย์ดิจิทัล" เทียบกับ
ICO ประเภทอื่น ๆ ผลลัพธ์งานวิจัยแสดงให้เห็นความแตกต่างในปัจจัยกาหนดของตัวเลือกทั้งสองนี้ ในกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล
ของออสเตรเลียและจีน ปัจจัยสาคัญของตัวเลือกทั้งสองนี้ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การลงทุน และ
สอดคล้องกับวรรณกรรมด้านพฤติกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างเพิม่ เติมระหว่างวิธีที่ผู้ลงทุนชาวจีน และ
ออสเตรเลีย จัดอันดับปัจจัยและกลยุทธ์การลงทุนสินทรัพย์ดจิ ิทัลจึงเป็นสินทรัพย์ที่ง่ายทีส่ ุดในการลงทุน และในขณะเดียวกัน
ก็มีความเสี่ยงมากที่สดุ มีการระบุข้อดีและข้อเสียของการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อดี ได้แก่ การเปิดรหัส การไม่เปิดเผยตัวตน การ
กระจายอานาจ การปล่อย และความน่าเชื่อถือ ข้อเสีย ได้แก่ การขาดการรับประกัน ความไม่มั่นคง ความเสีย่ งที่จะถูกห้าม
และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น มีการเสนอแบบจาลองเพื่อคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ และยืนยันทาง
คณิตศาสตร์ การสังเกตเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมมติฐาน: ยิ่งขุดสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น บิทคอยน์ ได้เร็วเท่าไร การคาดการณ์
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล บิทคอยน์ ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น) ปัจจัยบางอย่างเน้นย้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินดิจิทลั : สงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับเศรษฐกิจโลกที่เน้นการส่งออกอื่น ๆ (จีน); การถือกาเนิดของ
IEO เป็นทางเลือกสาหรับ ICO และ การเข้ามาของยักษ์ใหญ่ระดับโลก (เช่น Facebook) เข้าสู่ตลาด crypto และการพัฒนา
ตลาด Stablecoin (Tarasova, T., Usatenko, O., Makurin, A., Ivanenko, V., & Cherchata, 2021) ซึ่งปัจจัยทาง
จิตวิทยาทั่วไป ประกอบด้วย
1) ด้านการรับรู้ เป็นการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันเรื่องราวที่รับรูม้ าจะถูกเก็บสะสมไว้เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่รับรูไ้ ด้อาจจะมาจากการโฆษณา คาบอกเล่า การได้ยิน การอ่าน เมื่อผู้บริโภครับรู้แตกต่างกัน
จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์ ในด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรูค้ วามเสี่ยงอยูใ่ นระดับมากมีทัศนคติต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์อยู่
ในระดับดี โดยเฉพาะในด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเงินดิจิทลั บิทคอยน์อยู่ในระดับมาก ส่วน
ใหญ่ใช้บิทคอยน์ในการเทรดหรือการลงทุนเพื่อเก็งกาไร ข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่ คือ รัฐบาลควรเข้ามา
ควบคุมดูแลและพิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีให้น้อยลง (มินตรา เชื้ออ่า, 2561)
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2) การเรียนรู้ เป็นการเรียนรูเ้ กิดจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภค มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลของการเรียนรู้เกีย่ วกับการใช้
รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ครั้งต่อไปหากรถยนต์ยี่ห้อนั้นสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ย่อม
ส่งผลต่อการซื้อซ้าในโอกาสต่อไป แต่จากแนวคิดของ Kotler (2002, p.179) กล่าวถึง พฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer Buying Process) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรูส้ ึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการดารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่ง
ไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิง่ จูงใจ (Motive) ประสบการณ์การรับรูห้ รือสิ่งกระตุ้น
(Stimulus) ทั้งภายในและภายนอกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรูส้ ึกนึกคิดที่นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (2562) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล และปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนในการใช้สินทรัพย์ดิจิทลั ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความเสีย่ งทัศนคติ
ด้านอิทธิพลทางสังคมทัศนคติ ด้านความปลอดภัยทัศนคติ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และทัศนคติด้านความรูม้ ีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัล ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนปัจจัยด้านการรับรู้เกีย่ วกับสินทรัพย์ดิจิทลั และ
ปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนในการใช้สินทรัพย์ดิจิทลั ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรูม้ ูลค่าตามราคา
ทัศนคติ และด้านความเชื่อมั่น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ของผูล้ งทุนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง
ปัจจัยด้านการลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ด้าน
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รับจากการลงทุน ด้านความเสี่ยงจากการลงทุน ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านภาวะเศรษฐกิจ อีกด้วย
(นพรินทร์ อินทา, 2561)
3) ทัศนคติ เป็นความรูส้ ึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ หากผู้บริโภคมีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อสินค้าหรือบริการ ย่อมส่งผลต่อการไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว ในทางตรงข้ามหากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดี
ย่อมนามาสู่การซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านั้น (เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ พิชชาภา ยางเดิม, 2559) จากการศึกษาของ วีระพันธ์
แก้วรัตน์ (2553 : 15) พบว่า ทัศนคติ เป็นการกาหนดของพฤติกรรม เพราะว่าเกี่ยวพันกับการรับรู้บคุ ลิกภาพ และการจูงใจ
ทัศนคติเป็นความรู้สึกทั้งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมที่ จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม โดยประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพลที่มีลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บคุ คล สิ่งของและสถานการณ์
ของแต่ละบุคคล ทาให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยทัศนคติทมี่ ีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดี
เมื่อเผชิญกับปัญหา เป็นทัศนคติทสี่ าคัญที่ทาให้เกิดการตัดสินใจลงทุนในหุ้น แต่ทัศนคติที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการลงทุนใน
สกุลเงินดิจิตอลที่แตกต่างกัน (Neetu Jora, Naveen Nanda, 2020) รวมถึง ความตระหนักและแรงบันดาลใจของเจเนอ
เรชั่นวายที่มีต่อสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่าง ๆ นั้น สินทรัพย์ดิจทิ ัลยังเป็นสกุลเงินดิจิทลั ที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งสร้างกระแสใน
ตลาดการเงินในช่วงเวลาสั้น ๆ สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิทคอยน์, อีเธอเลียม, ริปเปอร์ เป็นต้น ถือเป็นประเภทสินทรัพย์การลงทุน
ใหม่ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูง มีข้อดีและข้อเสียหลายประการที่เกี่ยวข้อง แต่ประเทศต่าง ๆ
เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ยอมรับการทาธุรกรรมบางประเภท อย่างไรก็ตาม อินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2018 ยังไม่ยอมรับแม้ว่ารัฐบาลและกฎระเบียบที่มีต่อสินทรัพย์เงินดิจิทัล (Vibha Bhilawadikar และ
Ema Gary, 2020)
การลงทุนในปัจจุบัน นักลงทุนส่วนใหญ่จะนาเงินจากการออม หรือเงินฝากธนาคารในมาลงทุน เนื่องจาก
ผลตอบแทนจะสูงกว่าการนาเงินไปฝากธนาคาร เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีรายได้ สูงกว่ารายจ่ายบุคคลนั้นก็ย่อมจะมีเงินที่เหลือ
ใช้ และมักนาเงินที่เหลือใช้นั้นไปหาประโยชน์และผลตอบแทน เพือ่ ให้เงินที่เหลือใช้นั้นงอกเงย เพิ่มพูน ซึ่งการหาผลประโยชน์
ตอบแทนอาจจะเป็นในรูปแบบ ฝากเงิน กับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงหรือนาไปลงทุน ในตลาดทุนก็ได้โดยบุคคลนั้นมี
ความคาดหวังว่า จะนาเอาเงินต้น และดอกผลที่งอกเงยไปใช้ใน การอุปโภค บริโภคทีต่ นตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคต ฉะนั้น จึงมี
คากล่าวว่า "การออมหรือการลงทุน เกิดขึ้นจากการที่บุคคลหนึ่ง ๆ ยอมเสียสละ การอุปโภคบริโภคในอนาคต ที่ดีกว่านั้นเอง"
แต่เมื่อได้ลงทุนไปแล้วจะเกิดภาระผูกพันที่ไม่สามารถนาเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทนในอนาคตทีม่ ากพอจะชดเชยกับภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาที่นาเงินมาลงทุน อัตราเงินเฟ้อ และความไม่
แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุนจานวนนั้น (Reilly, 1979 อ้างถึงใน ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550, หน้า 5)
ดังนั้น การลงทุน อาจจะอยู่ในรูปของการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบัน ซึง่ ให้
ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต่าไม่เกิน 3 ปี ส่วนใหญ่จะเน้นการลงทุน
เน้นคุณค่าเป็นแนวทางการลงทุนที่เน้นคัดเลือกหุ้นด้วยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการและประเมินมูลค่าที่ควรเป็นของหุ้นที่
จะลงทุน ทาการเปรียบเทียบมูลค่าที่ประเมินได้หรือมูลค่าที่ควรจะเป็น (Intrinsic value) กับราคาหุน้ ใน ปัจจุบัน หากพบว่า
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ราคาต่ากว่ามูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเรียกว่า มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) ก็จะตัดสินใจลงทุน และถือไว้
จนกว่าราคาหุ้นจะสะท้อนมูลค่าทีค่ วรจะเป็นจึงขายทากาไร (ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, 2558) การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่
ๆ ได้ 3 ประเภท
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าประเภทคงทนถาวร เช่น รถยนต์ รวมทั้งการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังกาไรในรูปตัวเงิน แต่หวังความพอใจในการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น หรือการ
ซื้อทองคาเพื่อเป็นเครื่องประดับ เป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่งของผู้บริโภค ซึ่งเงินที่จ่ายเป็นเงินที่ได้จากการออม
การซื้อทองคาเพื่อเป็นเครื่องประดับให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว กรณีที่ทองคามีมลู ค่าสูงขึ้นหากขายได้ถือได้ว่าเป็นเพียงผล
พลอยได้
2. การลงทุนในธุรกิจ คือ การซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้โดยหวังว่ารายได้ที่ได้นจี้ ะเพียงพอที่จะ
ชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน ได้แก่ การลงทุนในสินค้าประเภททุนเครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคการลงทุนลักษณะนี้ มุ่งหวังกาไรจากการลงทุน กาไรจะเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนนาเงินมาลงทุน การ
ลงทุนตามความหมายนีเ้ ป็นการนาเงินออม หรือ เงินที่สะสมไว้ หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหา
สินค้า ประกอบด้วย เครื่องจักรและสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การลงทุนในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
นามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ ในรูปของหลักทรัพย์
เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนีเ้ ป็นการลงทุนทางอ้อมที่แตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ
ผู้ที่มีเงินแม้เมื่อไม่ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือผู้ออมยังมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทุนนาเงินที่ออมได้
ไปซื้อหลักทรัพย์ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผล และส่วนต่างราคา ซึง่ มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่
กับความเสีย่ งของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความหมายของสินทรัพย์ดิจิทลั คือ หน่วย
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจับต้องไม่ได้ดว้ ยมือเปล่า ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ แต่สามารถซื้อขายแลกเปลีย่ นความเป็นเจ้าของได้ โดยใจความสาคัญคือการแลกเปลีย่ นแบบไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง (ถ้าเป็นเงินสด การเก็บ ฝาก ถอน ต่าง ๆ จะต้องมี ตัวกลาง คือ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเป็นคนลงบันทึกการทา
ธุรกรรม แต่พอเป็นสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งทางานอยู่บนโลกออนไลน์และระบบบล็อกเชน การทาธุรกรรมต่าง ๆ ก็จะถูกบันทึกโดย
คอมพิวเตอร์นั่นเอง และการไม่ผ่านตัวกลาง ก็ทาให้สามารถเทรดซื้อ-ขายได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน แบบไม่มวี ันหยุด (Narisara
Suepaisal, 2564 : เว็บไซต์) ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทลั ได้ 2 ประเภทตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ิทัล พ.ศ.
2561 ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนชี และโทเคนดิจิทัล
1) คลิปโทเคอร์เรนซี คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส โดยมี
ความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใด หรือแลกเปลีย่ นระหว่าง
สินทรัพย์ดิจิทลั และให้ความหมายรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดโดยมี
ความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิ์อื่นใด หรือแลกเปลีย่ นระหว่าง
สินทรัพย์ดิจิทลั และให้ความหมายรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เช่น
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar เป็นต้น
2) โทเคนดิจิทัล คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) กาหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนใน โครงการหรือกิจการใด ๆ (2) กาหนดสิทธิในการได้มาซึ่ง
สินค้าหรือบริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถอื และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เช่น โทเคนเพื่อการลงทุน และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้
ประโยชน์ โดยภาพรวมสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย ประกอบไปด้วย
คริปโทเคอร์เรนชี หรือ สกุลเงินดิจิทัล โดยออกแบบมาให้เข้ารหัส กระจายออกไปในส่วนอื่น ๆ ไม่มศี ูนย์กลาง ไม่มี
การควบคุมจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือที่เรียกว่า บล็อกเชน ที่เก็บข้อมูลแบ่งออกเป็นกลุม่ และกระจายออกไปเชื่อมโยงกันไป
อย่างต่อเนื่องเหมือนโซ่ กาเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ. ศ. 2552 โดยนามแฝง Satoshi Nakamoto สกุลเงินแรกที่ถือกาเนิดของ
คริปโทเคอร์เรนซี คือ บิทคอยน์ หลังจากประสบความสาเร็จในสกุลเงิน บิทคอยน์ นักพัฒนาก็ได้สร้างสกุลเงินต่าง ๆ ตามมา
อีกมากมาย จนทุกวันนี้สกุลเงินดิจิตอลมีมากกว่า 100 สกุลเงิน ราคาของ คริปโทเคอร์เรนซีขึ้นอยู่กบั ความต้องการ และความ
เชื่อถือของคน ไม่ได้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือในโลกภายนอก มีการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนชี ในสกุลเงินต่าง ๆ ออนไลน์กัน
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อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง หากความต้องการสกุลเงินไหนมากและเป็นที่นยิ ม สกุลเงินดังกล่าวก็จะมีมลู ค่าสูงขึ้น ๆ ซึ่งคริปโทเคอร์
เรนชี่ 3 อันดับที่น่าลงทุนในประเทศไทย
1) บิทคอยน์ (BTC) เป็นหน่วยเงินใช้ชื่อย่อสกุลเงินว่า BTC ใช้สัญลักษณ์แทนหน่วยเงิน แต่เนื่องจากเป็นอักขระที่
ไม่ได้รับความนิยม หลายครั้งเราจึงเห็นเว็ปไซต์ที่รับเงินบิทคอยน์ (Bitcoin) ใช้สัญลักษณ์เงินบาท (B) แทน โดยตัวเงินจะ
สามารถแบ่งย่อยไปได้ถึงทศนิยมแปดหลัก เรียกหน่วยย่อยที่สุดว่า Satoshi ตามชื่อผู้ให้กาเนิดบิทคอยน์เป็นหน่วยเงินตราใน
ระบบของบิทคอยน์ ซึ่งผู้ใช้โดยทั่วไปแล้วจะเรียกด้วยชื่อย่อ "BTC" เพื่อที่จะใช้อ้างอิงถึงราคาหรือจานวน (ตัวอย่างเช่น 100
BTC) เหมือนสิ่งที่คล้ายกับการเรียกบิทคอยน์เป็นรูปธรรม แต่ท้ายที่สุดแล้วบิทคอยน์กเ็ ป็นแค่ตัวเลขที่อยู่ในตู้เชฟไว้เก็บเงิน
ของบิทคอยน์ (Bitcoin Address) บิทคอยน์เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นเพื่อแทนเป็นรูปธรรมให้เหมือนวัตถุ อย่างเช่น เหรียญบิทคอยน์
สามารถใช้ซื้อสิ่งของผ่านทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในอีกแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับเงินดอลลาร์ เงินยูโร หรือเงินเยน ซึ่งมี
การซื้อขายผ่านระบบดิจิทัล แต่บทิ คอยน์ มีลักษณะเฉพาะทีส่ าคัญกว่านั้นมากและสิ่งนั้นได้สร้างความแตกต่างจากเงินทั่วไป
คือมีการกระจายอานาจ ดาเนินการด้วยตัวของมันเองไม่ผูกขาดหรือขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด บิทคอยน์ใช้ระบบ P2P ทาให้เรา
สามารถส่งเงินให้บุคคลใดก็ตามได้ด้วยตัวเองโดยตรง โดยไม่ผา่ นตัวกลาง ซึ่งนั่นทาให้คนบางกลุ่มเกิดความกระตือรือร้น
เนื่องมาจากสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเงินของผู้ใช้อีกต่อไป เป็นระบบเงินตราที่เป็นอิสระและไม่มี
หน่วยงานกลางใดเป็นผู้ควบคุมดูแล สามารถแลกเปลีย่ นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีและมีค่าธรรมเนียมน้อยบิทคอยน์ คือ
เงินตราที่ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลาง และไม่สามารถที่จะนับจานวนผู้ที่ใช้มันได้
2) อีเธอเรียม (ETH) สกุลเงินดิจทิ ัลที่ถูกพัฒนาโดย Vitalik Buterin เป็นหนึ่งในนักพัฒนา บิทคอยน์ ซึ่งได้เห็น
ข้อบกพร่องและข้อจากัดของ บิทคอยน์ ทาให้หันมาเริม่ สร้างอีเธอเรียม ขึ้นมาใช้แทน ปัจจุบัน อีเธอเรียม เป็นซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สทีด่ ูแลโดยหน่วยงานไม่หวังผลกาไร องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่สนับสนุนอีเธอเรียม ในสวิตเซอร์แลนด์
ความสามารถของ อีเธอเรียมถือว่าทัดเทียมกับ บิทคอยน์ ต้นฉบับ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือฟีเจอร์ที่ เรียกว่า กระบวนการทาง
ดิจิทัล ที่กาหนดขั้นตอนการทาธุรกรรมโดยอัตโนมัตไิ ว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง (Smart Contracts) ที่อนุญาตให้เรา
สามารถเขียนโปรแกรมลงไปในข้อมูลของสกุลเงิน Ether ให้ทางานอัตโนมัตเิ มื่อพบเงื่อนไขที่กาหนด ความสามารถนี้ทาให้
ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ขึ้นมาบน เครือข่ายอีเธอเรียม อีกชั้นหนึ่ง ช่วยให้มีรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย
ต่างจาก บิทคอยน์ ที่เน้นการทาธุรกรรมเพียงอย่างเดียว
3) ริปเปอร์ (XRP) สกุลเงินดิจิทลั ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท Ripple ก่อตั้งในปี 2013 โดยนักพัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งที่
ต้องการสร้างระบบที่ดีกว่า บิทคอยน์ (เดิมที่ใช้ชื่อว่า Open Coin) ตัวระบบของ ริปเปอร์ จะแตกต่างจากระบบของ บิทคอยน์
และอีเธอเรียมที่เป็นระบบเปิด ซึ่งเปิดกว้างให้ใครก็ได้ที่สนใจเข้ามาทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกัน แต่ระบบของ
ริปเปอร์ เป็นระบบปิดที่ควบคุมโดย ริปเปอร์ แต่เพียงผู้เดียว ข้อดีของระบบปิดคือตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าร่วมได้ง่ายกว่า มี
ความปลอดภัยสูงกว่า ประมวลผลได้เร็วกว่า ริปเปอร์ จึงเหมาะสาหรับการใช้งานระหว่างองค์กรใหญ่ ๆ เช่น สถาบันการเงิน
หรือธนาคารเป้าหมายหลักของ ริปเปอร์ ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและเพิ่มสปีดการทาธุรกรรมให้รวดเร็วมากขึ้น
ด้วยการนาเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการชาระเงินระหว่างประเทศแบบเรียลทามม์ให้กับ
ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก (บรมกิจ ดอนละคร และนรชัย อรินต๊ะทราย, 2561 : เว็บไซต์)
แต่ในปัจจุบัน ยังมีปัญหาในลักษณะทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจทิ ัลตลาดทุน ขณะนีย้ ังไม่มคี าจากัดความทาง
กฎหมายที่ยอมรับโดยทั่วไปของคาว่า “สินทรัพย์ดิจิทลั ” นอกเหนือจากคาว่า “สกุลเงินดิจิทัล” ในกฎหมายป้องกันการฟอก
เงิน ฉบับที่ 5 การสินทรัพย์ดิจิทลั นามาใช้แทนการชาระเงินนั้น ไม่ถอื ว่าถูกกฎหมาย ในแง่ของสกุลเงินที่ถูกคว่าบาตรโดย
รัฐบาลของหลายประเทศ คาถามยังคงอยู่ว่าควรพิจารณาสินทรัพย์ดิจิทัลว่าเป็นสินค้าในบริบทของเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ยุโรปและ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่ ของกฎหมายตลาดทุนยุโรป (Ralph Rirsch and Stefan Tomanek, 2019) อย่างไรก็
ตาม การจาแนกประเภทนี้มีการแตกอย่างมีนัยสาคัญในด้านกฎหมายต่าง ๆ ในบทความนี้ ยังแสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นสินค้าที่มเี สรีภาพในการเคลื่อนย้าย สินค้าทีร่ ับประกัน ตามมาตรา 28 ถึง 37 TFEU (สนธิสัญญาว่าด้วยการทางานของ
สหภาพยุโรป) ในทางกลับกัน ผู้เขียนเสนอว่าไม่ควรพิจารณาสินทรัพย์ดิจิทัล ให้อยู่ในคาจากัดความว่าด้วยสินค้าโภคภัณฑ์
ตามที่ใช้ในกฎหมายตลาดทุน
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวาย
ในประเทศไทย ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูล้ งทุนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 มีอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 38 ปี (กรมสุขภาพจิต, 2563: เว็บไซต์) โดยเป็นกลุม่ ประชากรผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจทิ ัลและรู้จักสินทรัพย์
ดิจิทัลใน Facebook Group ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดจิ ิทัลในประเทศไทย โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่ชัดเจน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกาหนดข้อคาถามที่คัดกรองนักลงทุนกลุม่ เจเนอเรชั่นวาย หากผู้ตอบแบบสอบถามใดไม่เข้าเกณฑ์จะ
ถูกคัดออก โดยคาถามคัดกรองมี จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ท่านเคยซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ ท่านเกิดอยู่ในช่วง ปี พ.ศ. 2527 2547 หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล และอายุของผู้ตอบแบบสอบถามต่ากว่า 18 ปี และเกิน 38 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะยุติการตอบโดยทันที กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran
(1953) ในกรณี ไม่ทราบค่าประชากร โดยกาหนดสัดส่วน ประชากรที่ 0.5 ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนของจานวนประชากรร้อยละ 5 ซึ่งสามารถคานวณขนาดจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้
สูตร
เมื่อ

เช่น

N
P
Z
Z
Z
Z
d

N=

𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)𝑍𝑍 2
𝑑𝑑 2

คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สดั ส่วน 50% หรือ 0.50)
คือ ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น 90%) >> Z = 1.65
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น 99%) >> Z = 2.58
คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นนั้น ๆ)
ระดับความเชื่อมั่น 90%
ระดับความเชื่อมั่น 95%
ระดับความเชื่อมั่น 99%

สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ

แทนค่า n

=

0.10
0.05
0.01

0.50(1−0.50)1.962
0.052

= 384.16
= 400

จากผลการคานวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) เท่ากับ 384.16 และเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามทีอ่ าจเกิตขึ้น ผูว้ ิจัยจึงกาหนดขนาดของประซากรที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้เป็นจานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ช่วงเจเนอเรชัน่ วายในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ภูมลิ าเนา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของพฤติกรรมทีม่ ผี ลต่อการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทลั ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 7 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับ เคยได้ยินคาว่าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ ใช้แอปพลิเคชั่นใดในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุด ทุนในการ
ดาเนินงาน อะไรเป็นปัจจัยให้ท่านเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้งาน ท่านศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์
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ดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลใด ตอนที่ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย จานวน
12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการรับรู้ จานวน 3 ข้อ ด้านการเรียนรู้ จานวน 3 ด้าน ด้านทัศนคติ จานวน 3 ด้าน ตอนที่ 4 ปัจจัยการตัดสินใจ
ลงทุน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 15 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลตอบแทน จานวน 3 ข้อ ด้านความเสี่ยงจากการลงทุน จานวน 3 ข้อ ด้านความน่าสนใจในการลงทุน จานวน 3
ข้อ ด้านผลิตภัณฑ์ จานวน 3 ข้อ และด้านการตัดสินใจลงทุน จานวน 3 ข้อ และ ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องเกี่ยวกับปัจจัยทาง
จิตวิทยา และปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย และสมมติฐานใน
การวิจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยอิทธิพลทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั โดย
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา ความเหมาะสม ความถูกต้องการใช้ภาษาและ
ครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจัยเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทลั ช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ชุดที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง หาการหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็น
รายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทลั คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก (1) ตั้งแต่ 0.02 ขึ้นไปปรากฏว่าข้อคาถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่า
อานาจจาแนก (/) อยู่ระหว่าง 0.275 - 0.439 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน (Reliability Test) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ของปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.499 - 0.615 ซึ่ง (Naiyatip,
2012) ได้เสนอว่าเกณฑ์การพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน 0.41-0.71 ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเพียงพอที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดาเนินจัดทาแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ส่งถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์จากเพจ Bitcoin Crypto Thailand, เพจ Bitcoin Crypto แชร์เรื่องราวคริปโต,
เพจ Bitkub Bitcoin ALTcoin News และเพจวิเคราะห์เหรียญคริปโต หุ้น ทอง เงิน อื่น ๆ แบบฟรี ๆ ซึ่งได้การอนุญาตให้
เผยแพร่แบบสอบถามได้ ทาการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 และรอ
แบบสอบถามตอบกลับทางออนไลน์เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 วัน จนได้รบั แบบสอบถามตอบกลับจานวนทัง้ สิ้น 446 ฉบับ ข้อมูล
สมบูรณ์ 405 ฉบับไม่สมบูรณ์ 41 ฉบับ จึงนามาวิเคราะห์ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกลุ่มประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar และ Day (2001 :751) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับมา
อย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และนามาใช้สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS ต่อไป

การจัดกระทากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้วิธีการประมวลผลทาง
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิตซิ ึ่งประกอบด้วยความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของพฤติกรรมที่มีผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 3 และ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความ
คิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยและปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นา
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย และสรุปผลการดาเนินการวิจัยซึ่งกาหนดเกณฑ์ การให้
คะแนนคาตอบของแบบสอบถามดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103)
ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
กาหนดให้ 1 คะแนน
จากนั้นดาเนินการหาค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ มาหาค่าเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2554 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สาหรับสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) การหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
(Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจทิ ัลของผู้ลงทุน
ช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ข้อมูลทั่วไปของผูล้ งทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.00) มี
อายุระหว่าง 23 - 27 ปี (ร้อยละ 39.50) รองลงมาอายุ 18 - 22 ปี (ร้อยละ 35.80) และอายุ 28 - 32 ปี (ร้อยละ 15.50) และ
อายุ 33 - 38 ปี (ร้อยละ 9.30) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.80) รองลงมาระดับการศึกษา
ปริญญาโท (ร้อยละ 17.50) และต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 16.30) และปริญญาเอก (ร้อยละ 2.50) ภูมิสาเนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 40.30) รองลงมาภาคตะวันออก (ร้อยละ 19.50) และภาคกลาง (ร้อยละ 17.50) และ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 13.80) และ ภาคใต้ (ร้อยละ 5.30 และภาคเหนือ (ร้อยละ 3.80) ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน (ร้อยละ 34.50) รองลงมานิสติ (ร้อยละ 29.00) และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 29.50 และ ธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 11.80) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 14,000 - 16,000 บาท (ร้อยละ 33.30) และ 16,001- 18,000 บาท (ร้อยละ
23.00) และ 18,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 18.80) และ 20,001 - 22,000 บาท (ร้อยละ 10.50) และ 24,000 บาท ขึ้นไป
(ร้อยละ 8.00) และ 22,001 - 24,000 บาท (ร้อยละ 6.50) ตามลาดับ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการลงทุน Bitkub (ร้อยละ 29.00)
รองลงมา Binance (ร้อยละ 13.25) และ Bitazza (ร้อยละ 10.00) และ Blockchain Luxenbourg S.A. (ร้อยละ 9.75) และ
Zip mex (ร้อยละ 9.50) และ Satang Pro (ร้อยละ 8.75) และ CoinMarketCap (ร้อยละ 6.00) และ Exodus
Movement, Inc. (ร้อยละ 6.00) และ Coinomi Limited (ร้อยละ 4.00) และ Crypto, Inc. (ร้อยละ 3.75) ตามลาดับ
แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการลงทุน ใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อนแนะนา (ร้อยละ 51.75) รองลงมา สมัครเล่นด้วยตัวเอง (ร้อยละ 29.00)
และ โฆษณา (ร้อยละ 14.75) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน (ร้อยละ 4.50 ในส่วนระยะเวลาเฉลีย่ ในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น 1
- 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 58.25) รองลงมา 3 - 4 ชั่วโมง (ร้อยละ 24.75) และ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 12.00) และ มากกว่า 5
ชั่วโมง (ร้อยละ 5.00) ทุนในการดาเนินงาน 14,000 - 19,000 บาท (ร้อยละ 51.25) รองลงมา 30,000 บาท ขึ้นไป (ร้อยละ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

403

20.50) และ 19,001 - 29,000 บาท (ร้อยละ 17.50) 24,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 10.75) เหตุผลการเลือกลงทุน
ผลตอบแทน (ร้อยละ 78.25) รองลงมาความสะดวกสบาย (ร้อยละ 15.75) และ ความง่ายในการใช้งาน (ร้อยละ 6.00)
แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเกีย่ วกับสินทรัพย์ดิจิทัล เรียนรูด้ ้วยตน (ร้อยละ 51.75) รองลงมาเพื่อนแนะนา (ร้อยละ 22.50) และ ลง
คอร์สเรียน (ร้อยละ 21.25) และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน (ร้อยละ 4.50) ตามลาดับ
ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาโดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยทางจิตวิทยา
ด้านการรับรู้
ด้านการเรียนรู้
ด้านทัศนคติ
โดยรวม

𝑥𝑥̅
4.20
4.21
4.20
4.20

S.D.
0.50
0.48
0.51
0.41

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับปัจจัย
ทางจิตวิทยาต่อผูล้ งทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ( = 4.21) ด้านการรับรู้ ( = 4.20) และด้านทัศนคติ ( = 4.20)
ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ เป็นรายข้อ
ปัจจัยทางจิตวิทยา (ด้านการรับรู้)
𝑥𝑥̅
1. ท่านให้ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสารในสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อใช้
4.24
ในการตัดสินใจลงทุน
2. ท่านทราบว่าบัญชีสินทรัพย์ดิจทิ ัลเปิดผ่านเว็บไซต์ได้เลยโดย
4.13
ไม่ต้องเดินทางไปเปิดที่ธนาคาร
3. ท่านทราบว่าสินทรัพย์ดจิ ิทัลสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท่านได้
4.21
โดยรวม
4.19

S.D.
0.66

ระดับความคิดเห็น
มาก

0.73

มาก

0.63
0.50

มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับปัจจัย
ทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ ท่านให้
ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสารในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน ( = 4.25) ท่านทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ท่านได้ ( = 4.21) และท่านทราบว่าบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดผ่านเว็ปไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปเปิดที่
ธนาคาร ( = 4.13)
ตาราง 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้เป็นรายข้อ
ปัจจัยทางจิตวิทยา (ด้านการเรียนรู้)
𝑥𝑥̅
1. ท่านทราบว่าสินทรัพย์ดจิ ิทัลสามารถศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย
4.24
2. ท่านทราบว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจทิ ัลมีความผันผวน
4.20
3. ท่านสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการลงทุนทาง
4.19
การเงิน
โดยรวม
4.21

S.D.
0.67
0.70
0.67

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

0.48

มาก

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับปัจจัย
ทางจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ ท่านทราบว่า
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สินทรัพย์ดิจิทลั สามารถศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย ( = 4.24) ท่านทราบว่ามูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวน ( = 4.20)
และท่านสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทลั เป็นเครื่องมือในการลงทุนทางการเงิน ( = 4.20)
ตาราง 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านทัศนคติเป็นรายข้อ
ปัจจัยทางจิตวิทยา (ด้านทัศนคติ)
𝑥𝑥̅
1. สินทรัพย์ดิจิทลั มีจานวนจากัดทาให้ตัวสินทรัพย์มมี ูลค่าส่งผล
4.16
ให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกาไร
2. ท่านเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต
4.28
3. การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั จะสร้างผลตอบแทนมากกว่า
4.17
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากในธนาคาร
โดยรวม
4.20

S.D.
0.71

ระดับความคิดเห็น
มาก

0.63
0.70

มาก
มาก

0.51

มาก

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับปัจจัย
ทางจิตวิทยา ด้านทัศนคติอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ท่านเชื่อว่า
สินทรัพย์ดิจิทลั จะมีมลู ค่ามากขึ้นในอนาคต ( = 4.28) การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั จะสร้างผลตอบแทนมากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร ( = 4.17) และสินทรัพย์ดจิ ิทัลมีจานวนจากัดทาให้ตัวสินทรัพย์มีมลู ค่าส่งผลให้มีการซื้อขาย
แลกเปลีย่ นเพื่อเก็งกาไร ( = 4.16)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวาย
ในประเทศไทย มีความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของผูล้ งทุนช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ผู้วจิ ัยไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
และผลกระทบแต่อย่างใด และเพือ่ ศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ช่วงเจเนอเรชั่นวายใน
ประเทศไทย แต่ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวาย
ในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 24 - 27 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ภูมิลาเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 14,000 - 16,000 บาท
(ร้อยละ 33.30)
2. ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้แอปพลิเคชั่น Bitkub
ในการลงทุน ที่มาของแอปพลิเคชั่น เพื่อนแนะนา ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น 1 - 2 ชั่วโมง/วัน ทุนในการ
ดาเนินงาน 14,000 - 19,000 บาท เหตุผลในการเลือกลงทุนผลตอบแทน และแหล่งข้อมูลที่ศึกษาเกีย่ วกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
3. ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาต่อผูล้ งทุน
ช่วงเจเนอเรชั่นวายในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การรับรู้ เช่น ท่านให้ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสารในสินทรัพย์ดิจิทลั เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน ท่านทราบว่าบัญชีสินทรัพย์
ดิจิทัลเปิดผ่านเว็บไชต์ได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปเปิดที่ธนาคาร และท่านทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทลั สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ท่านได้ เป็นต้น ด้านการเรียนรู้ เช่น ท่านทราบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย ท่านทราบว่ามูลค่าสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความผันผวน และท่านสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการลงทุนทางการเงิน เป็นต้น และด้านทัศนคติ เช่น
สินทรัพย์ดิจิทลั มีจานวนจากัดทาให้ตัวสินทรัพย์มีมลู ค่าส่งผลให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกาไร ท่านเชื่อว่าสินทรัพย์
ดิจิทัลจะมีมลู ค่ามากขึ้นในอนาคต และการลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัล จะสร้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
ธนาคาร เป็นต้น
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อภิปรายผล

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั ของผู้ลงทุนช่วงเจเนอเรชั่นวาย
ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า ผูล้ งทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจลงทุนโดยรวม ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจัยทางจิตวิทยาเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ิทัลทีแ่ ตกต่างกัน โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ด้านการรับรู้มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทลั นั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มินตรา เชื้ออ่า, (2561) พบว่า ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบิท
คอยน์ ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน และการรับรูค้ วามเสี่ยงอยู่ในระดับมากมีทัศนคติต่อการใช้
สกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน์อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สกุลเงินดิจิทัลบิท
คอยน์อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ใช้บิทคอยน์ในการเทรดหรือการลงทุนเพื่อเก็งกาไร ในส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
จิตวิทยา ด้านการเรียนรู้มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทลั สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (2562)
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรูเ้ กี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั และปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ด้านการรับรู้
ประโยชน์ ด้านการรับรู้ความเสี่ยงทัศนคติ ด้านอิทธิพลทางสังคมทัศนคติ ด้านความปลอดภัยทัศนคติ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และทัศนคติด้านความรู้มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทลั
และปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนในการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้มูลค่าตาม
ราคาทัศนคติ และด้านความเชื่อมัน่ ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุดท้ายความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจิตวิทยา ด้านทัศนคติมผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานพฤติกรรมมนุษย์ของ วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553 : 15) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นการกาหนดของพฤติกรรม เพราะว่า
เกี่ยวพันกับการรับรู้บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติเป็นความรู้สกึ ทั้งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการ
เตรียมพร้อมที่ จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพลที่มีลักษณะเฉพาะต่อการ
ตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิง่ ของและสถานการณ์ของแต่ละบุคคลทาให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หุ้นโดยทัศนคติที่มีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปัญหา เป็นทัศนคติทสี่ าคัญที่ทาให้เกิดการตัดสินใจลงทุนใน
หุ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ราช ศิริวัฒน์ (2560 : 16) กล่าวว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยา ( Psychological Factor) หรือปัจจัย
ภายในการเลือกซื้อของบุคคล ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าปัจจัยภายใน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2002, p.179) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer
Buying Process) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความนึกคิด (Thought) ความรูส้ ึก (Feeling) การแสดงออก (Action) ในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ (Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive)
ประสบการณ์การรับรู้หรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่
นาไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ข้อเสนอแนะ

1) การวิจัยนี้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสาหรับบริษัทผูใ้ ห้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทลั ผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และได้รับการกากับดูแลจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และควรให้
ความสาคัญในเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มในการทาธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัยในทุกขั้นตอน สะดวกสบาย รวดเร็ว ระบบ
มีความเสถียร ทันต่อสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) ภาครัฐควรให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ดังนั้น ต้องมีการกากับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ให้
ความรู้ในการลงทุนแก่ผู้ลงทุนรายย่อย ยกระดับความเชื่อมั่นเสริมศักยภาพตลาดทุนโดยเน้น ระดับกฎหมาย กฎระเบียบ
เพื่อให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความมั่งคงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
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3) ในกรณีที่มีปัจจัยความไม่แน่นอนเกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ (ก.ล.ต) จึง
ควรมีการดาเนินนโยบายการเงินและการคลังให้สอดประสานกัน เพื่อให้การดาเนินนโยบายการคลังสามารถขับเคลื่อนไปด้วย
การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสูร่ ะบบ ทาให้ผู้ลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทลั กังวลภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดจากการดาเนินนโยบาย จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยหาสินทรัพย์ทางเลือก
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O42
ชุมชนร่วมรัฐ วัฒนธรรมร่วมราก : ชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์1* วสิน ทับวงษ์2 นัทธมน ราชเสน3

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมร่วมรากซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับชุมชนอันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทำการศึกษาผ่าน
มิติความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชนที่เกิดขึ้นและยังคงดำรงอยู่ในมิติต่าง ๆ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) เป็นหลัก โดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นสำคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5 วิธี คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 2) การสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า (Oral
History) เช่น ตำนาน นิทานพื้นบ้าน 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 4) การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus
Group) และ5) การสังเกต (Observation) แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีรูปแบบการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมร่วมรากในลักษณะของการแลกเปลี่ยนพื้นที่และการ
ใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน รวมถึงการมีวิถีชีวิตร่วมกันตั้งแต่เกิดจนตาย แม้ว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองและรากฐานทางวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏถึงความไม่ลงรอยกันของชนชั้น
ผู้ปกครอง หากแต่ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์พื้นบ้านจนเกิดวิถีชีวิตร่วมกัน
ท่ามกลางความหลากหลายนั้นยังคงดำรงอยู่
คำสำคัญ: ชุมชน วัฒนธรรม ชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์ พื้นที่สาธารณะ
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Abstract
This article aims to study and analyze the form and existence of shared culture, which is the
relationship at the community level and the basis of cohabitation in a multicultural society in Thailand's
southern border provinces. The qualitative method used in this research utilized 1) documentary research,
2) oral history, 3) in-depth interviews, 4) focus groups and 5) observation. The findings pointed out that
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people in Bandee Village, Barahom Subdistrict, Muang Pattani District, Pattani Province shared a culture of
public space and their way of life from birth to death. Although historical information on political
development and cultural foundation in the southern border provinces appears to be a disagreement
among the ruling class, the relationship at the community level is a result of the local sages and their
wisdom exchange, an existing way of life amid diversity.
Keywords: Community, Culture, Southern border provinces, Relationship, Public space

บทนำ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนต่างศาสนาภายใต้ความหลากหลาย และประวัติศาสตร์เชิงพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่มีมายาวนาน หากแต่การจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมากยังไม่มีการจดบันทึกมีเพียงการ
บอกเล่าต่อ ๆ กันมาโดยอาศัยการจดจำ ทำให้เรื่องราวต่าง ๆ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย การผิดเพี้ยนและบิดเบือนของ
ข้อมูล บทความนี้เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของผลศึกษาการจัดทำชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์เชิงพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เรื่อง วัฒนธรรมร่วมรากสู่วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒ นธรรมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 4 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาและวิเคราะห์ ร ูปแบบการดำรงอยู่ ของวัฒนธรรมร่วมรากซึ ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนอันเป็ นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
ทำการศึกษาผ่านมิติความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชนที่เกิดขึ้นและยังคงดำรงอยู่ในมิติต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ศิลปกรรม
ประเพณี และการใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนร่วมกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาอันยาวนานของการอยู่ร่วมของคนพุทธ
และมุสลิมในพื้นที่ สายสัมพันธ์ความเป็นเครือญาติ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ได้ร่วมชุมชนกันมาตั้งแต่เกิด รวมทั้งให้เห็นถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีร่วมรากกันมา ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเรื่องเล่า ในเรื่องของประวัติศาสตร์เชิงพหุ
วัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนบ้านดี
ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วิธีดำเนินการ
ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เป็นหลัก โดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เป็นสำคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 5 วิธี คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 2) การ
สัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า (Oral History) เช่น ตำนาน นิทานพื้นบ้าน 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) 4) การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) และ5) การสังเกต (Observation) แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างสำหรับใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ตำนาน นิทานพื้นบ้าน และการสังเกต
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และการใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชน

4

โครงการจัดทำชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์เชิงพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง วัฒนธรรมร่วมรากสู่วัฒนธรรมร่วมสมัย กับ
การดำรงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ วสิน ทับวงษ์ และนัทธมน ราชเสน สนับสนุน โดย
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มข้อมูล จำแนกแยกแยะ (Classification) การตีความ (Interpretation) การให้
ความหมายข้อมูล และทำการวิเคราะห์โดยยึดหลักตรรกะ (Logical Analysis) และเทียบเคียงกับแนวความคิด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการศึกษาบริบท (Context) เพื่อช่วยให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในกรอบและแนวทางที่
ถูกต้อง โดยใช้วิธีการแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการซักถามประเด็นเดียวกันกับบุคคลที่แตกต่างกัน หลังจากทำการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทำการประเมิน นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและ
รับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ให้ข้อมูล สำคัญในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานที่จะนำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้านของข้อมูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ภูมิหลังของผู้คนและความเชื่อในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการศึกษาพบว่า ดินแดนปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เมื่อครั้งอดีตนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการศาสนา มีผู้คนหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น มลายู ชวา อินเดีย จีน อาหรับ จำปา เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของผู้คนในดินแดนดังกล่าว นับถือลัทธิบูชา
ภูติผีวิญญาณ (animism) มาก่อน ต่อมามีการเผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ เข้ามาในดินแดนแถบนี้ เช่น ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พุทธ
และอิสลาม การนับถือศาสนาต่างกัน ในระยะต่อมาส่งผลให้ศาสนิกชนมีการใช้วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นบ่อ
เกิดของวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยศาสนา เช่น วัฒนธรรมฮินดู -พุทธ วัฒนธรรมพุทธ และวัฒนธรรมอิสลาม ลักษณะของ
วัฒนธรรมดังกล่าวนี้บ้างก็เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมชาติอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละเชื้อชาติ ( race) เช่น
วัฒนธรรมชวา มลายู อินเดีย อาหรับ หรือแม้แต่วัฒนธรรมไทยหรือสยาม (รัตติยา สาและ, 2544: 5-6) [1]
ชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างประชากรไทยผู้ที่
นับถือศาสนาพุทธและประชากรไทยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีลักษณะของความเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมตามคำนิยามของ
ผู้ศึกษา กล่าวคือ มีพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของของประชากรไทยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและประชากรไทยผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 3 รุ่นอายุคน พื้นที่ชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม ตั้งอยู่
บริเวณชายฝั่งทะเลด้านในของอ่าวปัตตานี ซึ่งมีแหลมโพธิ์เป็นสันทรายยื่นออกไปในทะเลโอบกำบังคลื่นลมจากอ่าวไทย
โดยตรงอ่าวปัตตานีซึ่งเกิดจากธรรมชาติของปากน้ำความพิเศษของปากน้ำแห่งนี้มีสันทรายกลายเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล
ขนานกับแผ่นดิน ความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร ทำให้อ่าวปัตตานีที่มีแหลมโพธิ์โอบอยู่นั้นมีพื้นที่ 75 ตารางกิโลเมตร วิถี
ชีวิตของคนในชุมชน คล้ายกับชุมชนอื่นในพื้นที่ คือ สัมพันธ์กับวิถีประมงในอ่าวปัตตานี และข้ามไปจนถึงแล่นเรืออ้อมแหลม
ออกสู่ทะเลด้านนอก (อ่าวไทย) นั่นคือการพรรณนาแต่เพียงด้านหนึ่งให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นชุมชน
จนถึงปัจจุบัน กระนั้น อีกมุมหนึ่งของชุมชนบ้านดีอาจจะแตกต่างกับชุมชนอื่นเพราะความหลากหลายของผู้คน ความแตกต่าง
จากความเชื่อที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานหลายร้อยปี อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอาณาบริเวณ
อื่น อันเนื่องมาจากชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม ตั้งอยู่ติดลำน้ำสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ คลองปาเระกับคลองกรือเซะ
ซึ่งไหลมาลงปากน้ำที่อ่าวปัตตานี โครงข่ายของลำน้ำเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และการคมนาคมระหว่างกันเข้าไว้ด้วยกันนั่นหมาย
รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของคนและบ้านเมืองที่สัมพันธ์กันด้วย
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จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ พบการอยู่ร่วมกันของผู้คนในพื้นที่ชุมชนบ้านดี และหมู่บ้าน
อื่นในตำบลบาราโหม นี่คือลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมที่นับวันเริ่มจะลดลงไปเรื่อย ๆ แต่ที่ ชุมชนบ้านดีนั้นยังคงสามารถพบ
เห็นลักษณะเช่นนี้ได้โดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. วิถีชีวิตร่วมกันตั้งเกิดจนตาย
1.1 การเกิด
ชุมชนบ้านดีเป็นชุมชนผสมผสานระว่างพุทธและมุสลิม จากการพูดคุย กับผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่คนใน
ชุมชนให้ความเคารพนับถือได้เล่าว่าตั้งแต่จำความได้ประมาณ 60 ปีก่อน ครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลทั้งพ่อและแม่ของคุณลุงเป็น
หมอตำแยซึ่งทำคลอดเด็กที่อยู่ในชุมชนไม่ว่าจะพุทธหรือมุสลิม การที่ หมอตำแยมาทำคลอดให้ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพราะหมอตำแยเป็นคนแรกที่เห็นเด็กที่คลอดออกมา ซึ่งจะมีคำเรียกว่า “เมาะโตะมีแด” ซึ่งมี
ความหมายว่า พ่อแม่ที่ทำคลอด นอกจากการทำคลอดแล้วในชุมชมมีการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ สมัยก่อน ใน
การรักษาโรคก็จะใช้สมุนไพรรวมถึงการใช้ความเชื่อในเชิงเวทย์มนต์คาถาเพื่อรักษาโรคด้วย โดยหมอพื้นบ้านในชุมชนนั้นรักษา
ให้ทั้งชาวพุทธและมุสลิม
1.2 อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
ในชุมชนสามารถจัดพิธี งานประเพณี ชาวบ้านชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหมก็ยังไปมาหาสู่และร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ในงานทั้งของชาวไทยพุทธและมุสลิมพบว่า ในพื้นที่ตำบลบาราโหมและตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลตันหยงลุโล๊ะ พบขนมที่
ถือว่าเป็นของที่มีมาร่วมกันซึ่งเป็นพวกขนมโบราณ คนในชุมชนถือเป็นขนมชาววัง เช่น ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมที่ทั้งคนพุทธและ
มุสลิมต่างก็มีเหมือนกัน ในภาษามลายูเรียก “ตูป๊ะ” คือข้าวต้มใบกะพ้อมีลักษณะคล้ายข้าวต้มมัด แต่ไม่มีไส้และนิยมห่อด้วย
ใบกะพ้อหรือใบจากเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งมุสลิมมักจะทำกันก่อนวันรายอ (วันตรุษ) หนึ่งวัน แม้ตูป๊ะจะเป็นสัญลักษณ์วันรายอ
ของมุสลิม แต่ในพื้นที่ภาคใต้ก็พบขนมลักษณะเดียวกันนี้ในงานบุญทางพุทธศาสนาด้วย เช่น งานบุญชิงเปรต หรืองานสารท
เดือนสิบ คนพุทธจะเรียกว่า “ต้ม” ซึ่งมีลักษณะและรสชาติไม่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมการกินอยู่ร่วมรากกัน
สำหรับการสร้างบ้านเรือนในชุมชนพบว่า ชาวบ้านทั้งชาวพุทธและมุสลิมได้ตั้งบ้านเรือน รวมทั้งศาสนสถานทั้ง
วัดและมัสยิดอยู่ในบริเวณเดียวกัน ตั้งแต่ยุคสมัยสุลต่านมูซัฟฟา ชาห์ เป็นเจ้าเมืองปาตานีหรือราว ๆ ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ปัจจุบันก็ยังคงสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความร่วมรากกันมายาวนานอย่าง
เป็นรูปธรรม
1.3 การตาย
ตามหลักของศาสนาอิสลาม หลังจากเสียชีวิตจะต้องจัดการพิธีศพให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วที่สุดภายใน 24
ชั่วโมง (แต่หากติดปัญหาไม่ทันเวลา ก็มิได้มีความผิดใด) งานพิธีต้องเป็นไปอย่างไม่ฟุ่มเฟือย และการฝังในกุโบร์หรือสุสานล้วน
ฝังอย่างเรียบง่ายเสมอกัน สื่อถึงความตาย คือความเท่าเทียมที่ทุกมนุษย์ต้องพบเจอ ต่างกันเพียงลักษณะของป้ายหินหลุมศพ
ที่ของผู้ชายจะเป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม แต่ผู้หญิงจะเป็นป้ายแบนคล้ายใบเสมา ตำบลบาราโหมเป็นที่ตั้งของกุโบร์ (ที่ฝังศพ) ที่
ถือเป็นสุสานหลวงเพราะมีสุสานหลวงของผู้ปกครองนครปัตตานีถึง 2 ยุค คือ กุโบร์รายอ ที่ฝังศพของพญาอินทิรา หรือ
สุลต่านอิสมาอีล ชาห์ กับราชินี และสุสานราชินี 3 พี่น้อง คือ ราชินี (หรือรายา) ฮีเยา ราชินีบีรู และราชินีอูงู รวมทั้งในบริเวณ
เดียวกันยังพบหลุมฝังศพของหญิงชาวจีน ซึ่งดูป้ายชื่อที่เขียนหน้าหลุมฝังศพแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณนี้ตั้งแต่อดีต
2. การแลกเปลี่ยนพื้นที่และการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
2.1 การใช้น้ำร่วมกัน ณ บ่อน้ำจืดที่วัดบ้านดี: หล่อเลี้ยงชีวิต หล่อเลี้ยงชุมชน
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ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานของพี่น้องพุทธและมุสลิมในชุมชนบ้านดีนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
มีวิถีชีวิตร่วมกันผ่านวัฒนธรรมการใช้น้ำ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าในชุมชนบ้านดีมีบ่อน้ำจืดที่ตั้งอยู่ในวัดบ้านดี ซึ่งบ่อน้ำจืด
นี้เป็นบ่อน้ำจืดเดียวที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้ทั้งคนพุทธและมุสลิมจะต้องมาใช้บ่อน้ำจืดนี้ร่วมกัน จึงเปรียบเสมือนเป็นบ่อน้ำที่
เชื่อมต่อสายใยและหล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งพี่น้องพุทธและมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ่อน้ำจืดไว้
ว่า เมื่อก่อนบ่อน้ำจืดจริง ๆ มีอยู่ที่วัด มีบ่อเดียว ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ สมัยก่อนใครจะมาตักน้ำในบ่อต้องเข้าแถว น้ำในบ่อนี้ตัก
แค่ไหนก็ไม่หมด ซึ่งบ่อน้ำนี้น่าจะมีอายุพอๆกับวัดบ้านดี ดังนั้นอายุก็น่าจะมากกว่า 100 ปีขึ้นไป บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำที่คนใน
ชุมชนใช้อุปโภคบริโภค ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมจะมาตักน้ำที่บ่อแห่งนี้ทำให้บริเวณบ่อน้ำกลายเป็นที่รวมตัว ของ
ชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน บ่อน้ำนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าบ่อน้ำทั่ว ๆ ไป มีน้ำตลอดทั้งปี และน้ำมีรสจืดซึ่งต่างจากบ่ออื่น
ๆ ที่น้ำจะมีรสกร่อย ๆ และมีกลิ่น คนในชุมชนจึงใช้น้ำจากบ่อนี้เป็นหลักจนทำให้บ่อยครั้งที่ต้องมาเข้าแถวรอเพื่อตักน้ำ
ระหว่างเข้าแถวรอตักน้ำผู้ใหญ่ที่มาขนน้ำก็จะพบปะพูดคุยทักทายกัน ส่วนเด็ก ๆ ที่มาช่วยพ่อแม่ตักน้ำก็ไปวิ่งเล่นที่บ่อน้ำเป็น
ที่สนุกสนาน
ผู้ให้ข้อมูลยังเล่าอีกว่าในสมัยก่อนที่เขายังเด็กเคยรับจ้างขนน้ำได้ปี๊บละ 50 สตางค์ เด็ก ๆ ในชุมชนหลายคน
รับจ้างขนน้ำเพื่อเป็นงานอดิเรกและได้ค่า ขนมเล็ก ๆ น้อยในช่วงวันว่าง บ่อน้ำแห่งนี้จึงเป็นแหล่งน้ำของชุมชนเป็นเวลา
ยาวนานจนกระทั่งมีน้ำประปาเข้ามาในชุมชนความนิยมในการใช้น้ำจากบ่อจึงลดน้อยลงและหายไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม จาก
การลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าปัจจุบันบ่อน้ำแห่งนั้นก็ยังคงอยู่ แต่ปิดไว้ไม่ได้ใช้งานโดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านดี
เมื่อพิจารณาถึงการใช้น้ำของประชาชนแต่ละครัวเรือนทั้งพุทธและมุสลิมที่บ่อน้ำจืดที่วัดบ้านดี สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนบ้านดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้ 1) การพึ่งพาอาศัยกัน การแบ่งปัน
กัน 2) การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3) ความรู้สึกเป็นพวกพ้อง เป็นพี่น้องกัน และ 4) การเคารพในกติกาเพื่อการอยู่
ร่วมกัน
2.2 การสร้างมัสยิดบ้านดีบนพื้นที่ของวัดบ้านดี
การใช้พื้นที่ระหว่างพุทธและมุสลิมร่วมกันของชาวชุมชนบ้านดีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และ ในรัชสมัย
สุลต่านมูซัฟฟา ชาห์ แห่งปาตานี5 ผลจากการศึกษาพบว่า บริเวณวัดบ้านดีในอดีตเป็นส่วนที่เรียกว่าหน้าวัง เป็นที่สำหรับ
เลี้ยงช้าง โดยคนเลี้ยงช้างจะเป็นคนที่ทางอยุธยามอบให้แด่สุลต่านมูซัฟฟา ชาห์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อคน
พุทธอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนจึงได้ขอสุลต่านมูซัฟฟา ชาห์ สร้างวัดจนเกิดเป็นวัดบ้านดีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ
ของชาวพุทธ ต่อมาชาวมุสลิมในชุมชนบ้านดี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการขอแบ่งพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างมัสยิด ทั้งทางวัด
และชาวชุมชนพร้อมใจกันให้จัดสร้างขึ้นได้ตามความต้องการของพี่น้องมุสลิมในชุมชนบ้านดี บริเวณของวัดบ้านดีในอดีตจึง
ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบรวมถึงมัสยิดบ้านดีในปัจจุบันด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนพื้นที่และการใช้พื้นที่ร่วมกันของ
พุทธและมุสลิมจึงมีมาตั้งแต่อดีต ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้ให้
ข้อมูลสอดคล้องกับ ชุลีพร วิรุณหะ (2551: 140-141) ว่า สุลต่านมูซัฟฟา ชาห์เดินทางไปอยุธยา ซึ่งทางอยุธยาก็ให้การต้อนรับ
อย่างสมพระเกียรติ อีกทั้งยังได้พระราชทานเชลยศึกชาวพม่าและล้านช้างให้ไปอีกจำนวนหนึ่งด้วย [2]
2.3 การใช้พื้นที่สาธารณะในการประกอบอาชีพและจัดกิจกรรมของชุมชน
ในด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำประมง โดยแต่
ละศาสนาก็มีการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรกันโดยธรรมชาติและเป็นไปตามหลักความเชื่อทางศาสนา เช่น คนมุสลิมจะจับปูม้า
แต่ทางคนพุทธจะจับปูดำ เพราะมุสลิมไม่กินปูดำ

5 ปาตานี ในอดีตหมายถึงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
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นอกจากนี้ ในชุมชนบ้านดีชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน เช่น วัด มัสยิ ด
ตลาด ลานชุมชน ฯลฯ เพื่อการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน รวมถึงงานประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น งานบวช งานปี
ใหม่ งานสงกรานต์ งานกวนอาซูรอ งานเมาลิด รวมถึงการพัฒนาชุมชนร่วมกันอีกด้วย
ชินวัฒน์ แม้นเดช (2560: 1) กล่าวถึงลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะของสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ว่า มีลักษณะ
ของกระบวนการบูรณาการความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเข้ากับวิถีมลายูที่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองรองรับ
ดังนั้น อัตลักษณ์เฉพาะของสังคมในพื้นที่จึงมีความซับซ้อนเชื่อมโยงด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับปัจจัยพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และศาสนาอย่างใกล้ชิด [3] จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า ผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ดำเนิน
ชีวิตอยู่ในวิถีอิสลามอันเป็นวิถีชีวิตและวิถีสังคม อย่างไรก็ตาม ในชุมชนบ้านดี ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี
ทั้งพุทธศาสนิกชน มุสลิมและคนเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึงการมีสายสัมพันธ์ทั้งในด้านวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมร่วมรากกันมาอย่างยาวผ่านวิถีชีวิตร่วมกันตั้งเกิดจนตาย และการแลกเปลี่ยนพื้นที่และการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
นานตราบถึงปัจจุบัน

สรุปผลการวิจัย
ถึงแม้ว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและรากฐานทางวัฒนธรรมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏถึงความไม่ลงรอยกันของชนชั้นผู้ปกครอง อีกทั้งงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของทั้งกระแสหลักจาก
รัฐและกระแสรองจากผู้เขียนในพื้นที่ ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างมุมของรัฐไทยกับรัฐพื้นเมืองที่มองว่าถูกรัฐไทยปกครอง
ยังถูกนำมาอ้างอิงในมุมมองทีต่ ่างกันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน หากแต่ในทางกลับกันประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนที่
มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์พื้นบ้านจนเกิดวิถีชี วิตร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย ดังเช่นชุมชนบ้านดี
ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีวิถีชีวิตร่วมกันตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดจนถึงวิถีชีวิตประจำวันที่มีการ
แบ่งปันการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันอันเป็นหมุดหมายสำคัญของการอยู่ร่วมกัน แม้ว่าสมาชิกในสั งคมนั้นหรือชุมชนนั้น จะมี
พื้นฐานความเชื่อ เชื้อชาติ วิถีชีวิต อาชีพ และบทบาททางสังคมที่แตกต่างกัน แต่การอยู่ร่วมกันในชุมชนร่วมรัฐ และวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตร่วมรากเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในชุมชนบ้านดี คือ ภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงการมีอยู่และยังคง
อยูข่ องสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ปัจจุบันผู้นำชุมชนบ้านดีมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนนำเสนอประวัติความเป็นมาของชุมชน การอยู่
ร่วมกันของประชากรที่เป็นทั้งพุทธศาสนิกชนและมุสลิม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเข้าใจกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชูเสน่ห์ของ
ชุมชนที่ยังคงสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อันมีเอกลักษณ์และความสุขสงบของ
ผู้คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐซึ่งเป็นตัวแสดงหลักในการกำหนดนโยบายควรหนุนเสริมให้สถาบัน
ทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการคงอยู่ของวัฒนธรรมร่วมราก โดยสถาบันทางสังคมต่าง ๆ จะเป็นตัวยึดโยงให้แต่ละ
สถาบันทำหน้าที่และแสดงบทบาทจนเกิดเป็นกลไกในกระบวนการขับเคลื่อนและกระบวนการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เช่น
การบูรณะปรับปรุงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้
เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ และทำให้วัฒนธรรมร่วมรากสามารถดำรงอยู่ต่อไปในสังคมได้อย่างยั่งยืน
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O43
แบบประเมินการปฏิบตั ิงานของอาจารยมหาวิทยาลัยที่ละเลยความเกี่ยวของของผูบริหารเปนเครื่องมือที่
เอื้อใหผูบริหารฟอกหนาที่ในการไมตอสัญญา
ธีรภัทร รื่นศิร1ิ

บทคัดยอ
การเอื้อ (affordance) และการฟอกหนาที่ (agency laundering) เปนมโนทัศนใหมทางปรัชญาเทคโนโลยีที่ใชเพื่อ
อภิปรายเรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยอยางปญญาประดิษฐวา เทคโนโลยีบางอยางถูกนำมาใชเพื่อทำใหความรับผิดชอบดูยุงเหยิงจน
ทำใหผูอื่นเรียกรองความรับผิดชอบจากผูมีสวนรับผิดชอบไดยากขึ้น แตบทความชิ้นนี้จะทดลองนำมันมาวิเคราะหเทคโนโลยี
ทางรัฐศาสตรบริหารรัฐกิจ แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยที่ละเลยความเกี่ยวของของผูบริหาร (เรียก
สั้นๆวาแบบประเมินทั่วไป) เพื่อตอบคำถามวาแบบประเมินทั่วไปเปนเครื่องมือที่เอื้อใหผูบริหารฟอกหนาที่ในการไมตอสัญญา
อาจารย ที่ ข าดประสิ ท ธิภ าพหรื อ ไม โดยใช วิธี ก ารสำรวจความสั ม พั น ธ ท างมโนทั ศ น ร ะหว า งการไม ต อ สั ญ ญาอาจารย
มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพของอาจารย และการทำงานของผูบริหาร ผานทวิบถสรางเสริม (constructive dilemma) จนพบ
สองความเปนไปไดคือการทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารย หรือการทำงานของผูบริหารเกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง หากเปนกรณีแรก ผูบริหารไมมีความดีความชอบเมื่ออาจารยทำความดีความชอบ แตกรณี
แรกนี้ ดู เปนไปไดนอย หากเปนกรณีห ลัง ผูบ ริหารตองมี ส วนรวมรับ ผิดชอบกั บประสิ ทธิภาพของอาจารยอยู บาง แตแบบ
ประเมินทั่วไปเอื้อใหประสิทธิภาพของอาจารยแตละคนดูจะเปนเรื่องของอาจารยแตละคนเทานั้น ซึ่งนั่นเปนการฟอกหนาที่
ของผูบ ริหาร บทความนี้มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแบบประเมินทั่วไปดวยการเพิ่มสวนที่ใหอาจารยแตละคนเสนอแนะวา
ผูบริหารจะตองทำอยางไรเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวอาจารยเองเพื่อทำใหหนาที่ของผูบริหารประจักษชัด
คำสำคัญ: การเอื้อ การฟอกหนาที่ แบบประเมินการปฏิบัตงิ านของอาจารยมหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพ ผูบริหาร

1

สาขาปรัชญา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 10120
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

417

Teacher Evaluation Form That Neglect The Management’s Involvement Is An Agency
Laundering Affordance Tool For Not Renewing Contract
Teerabhat Ruensiri2
Affordance and agency laundering are new concepts in philosophy of technology. They are used
to discuss that some high technology such as artificial intelligence, is used to obfuscate responsibility, to
make it harder to ask for accountability. However, this article will attempt to use them to analyse public
administration technology in this instance, teacher evaluation form that neglect the management’s
involvement (hereafter typical evaluation form) to determine whether it is an agency laundering
affordance tool for not extending a contract. It explores the conceptual relationship between not
extending a contract, teacher’s performance, and management’s performance through constructive
dilemma. There are only two possibilities: either the management’s performance is irrelevant to the
teacher’s performance, or it is relevant. The first entails that the management has no credit when the
teacher accomplishes something, but that is unlikely. The latter entails that the management must share
some responsibility for the teacher’s performance. Yet, a typical evaluation form affords us to conceive
each teacher’s performance as their own responsibility. This launders the management’s agency. This
article suggests modifying the teacher evaluation form to include a section for suggestion where each
teacher can suggest the management on how the management can improve the teacher’s performance.
This will emphasise the management’s responsibility.

2 Philosophy Department, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Pathum Thani, 12120, Thailand
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บทนำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยทีล่ ะเลยความเกี่ยวของของผูบริหาร (เรียกสั้นๆวาแบบประเมิน
ทั่วไป) เอื้อใหเราเขาใจวาประสิทธิภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยแตละคนขึ้น อยูกับความสามารถของอาจารยคนนั้นลวนๆ
เนื่องจากตัวแบบประเมินทั่วไปมุงความสนใจไปวาอาจารยแตละคนทำผลงานไดมากนอยแคไหน แตไมไดสนใจวาอาจารยคน
นั้นอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อใหทำผลงานหรือไม นัยยะคือการบริหารจัดการอาจารยที่มีประสิทธิภาพต่ำกวาเปาเปนเรื่องของ
การกระตุนอาจารยคนนั้นหรือการคัดอาจารยคนนั้นออกจากระบบ โดยไมแตะตองสภาพแวดลอมหรือผูบริหารที่มีสวนสำคัญ
ในการสรางสภาพแวดลอมนั้น การเอื้อใหคิด (affordance) นี้ไมใชการบังคับใหคิดหรือการสรางความเปนไปไดเดียวในการคิด
แบบมโนทัศนบท (script concept) [1] แตเปนการเพิ่มความเปนไปไดใหกับการกระทำหนึ่งมากกวาอีกการกระทำหนึ่ง อาทิ
ถวยกระเบื้องเพิ่มความเปนไปไดในการลางเพื่อใชใหมมากกวาใชครั้งเดียวทิ้ง ขณะที่ถวยกระดาษเพิ่มความเปนไปไดในการใช
ครั้งเดียวทิ้งมากกวาลางเพื่อใชใหม [2] ดวยหลักการเดียวกัน แบบประเมินทั่วไปไมไดบังคับใหผูบริหารสนใจหรือไมสนใจการ
ทำงานของตนหรือสภาพแวดลอมที่ตนสราง แตแบบประเมินทั่วไปเอื้อใหผูบริหารไมตองนึกถึงสภาพแวดลอมของอาจารยใน
การประเมินอาจารย อาทิ เรียกรองใหอาจารยที่ตองสอนปละ 8 วิชาทำวิจัยใหไดเทาอาจารยที่ตองสอนแค 4 วิชา โดยไมมอง
จำนวนวิชาที่แตกตางกันหรือสภาพแวดลอมที่ตนมีสวนสรางใหอาจารยจำเปนตองสอน 8 วิชา
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะยืนยันวามีแคสองความเปนไปไดทางตรรกะคือ การทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของ
กับประสิทธิภ าพของอาจารย หรือการทำงานของผูบริห ารเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารย จากนั้นนำเสนอวาความ
เปนไปไดแรกนำไปสูขอสรุปที่ขัดกับสามัญสำนึก แลวนำเสนอวาปญหาของความเปนไปไดที่สองคือแบบประเมินทั่วไปทำใหเรา
เห็นความเกี่ยวของระหวางการทำงานของผูบริหารกับประสิทธิภาพของอาจารยไมชัดเจนหรือก็คือการฟอกหนาที่ สุดทายจึง
นำเสนอวาผูบริหารสามารถแกไขปญหานี้ไดดวยการแกไขแบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยโดยใหอาจารย
แตละคนสามารถแสดงความเห็นไดวาผูบริหารจะชวยใหเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นไดอยางไร

วิธีดำเนินการ
งานวิจัยชิ้นนี้ใชการนิรนัยแบบทวิบถสรางเสริม โดยมีโครงสรางมาตรฐานดังนี้
1. ผูบ ริห ารไม มีความดี ความชอบเมื่ ออาจารย ทำความดี ความชอบ หรื อผู บ ริห ารต อ งมี ส วนรวมรั บ ผิ ดชอบกั บ
ประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
--เพราะทวิบถสรางเสริม (constructive dilemma)
1.1 การทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย หรือการทำงานของผูบริหารเกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
1.2 ถาการทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย แปลวาผูบริหารไมมีความดีความชอบ
เมื่ออาจารยทำความดีความชอบ
1.3 ถ าการทำงานของผูบ ริห ารเกี่ ย วข องกั บ ประสิท ธิ ภ าพของอาจารยอ ยู บ า ง แปลวา ผู บ ริ ห ารต อ งมี ส ว นรว ม
รับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
เนื่องจากขออาง 1.1 เปนนิเสธของกันและกันที่เชื่อมดวยหรือ จึงเปนสัจนิรันดรทางตรรกะไมจำเปนตองยกอะไรมา
สนับสนุนเพิ่มเติม
ขออาง 1.2 สามารถเพิ่มน้ำหนักไดดวยการชี้วาขอนำ (antecedent) นำไปสู (entail) ขอตาม (consequent) ดวย
การใชตรรกบทแบบสมมุติฐาน (hypothetical syllogism) ซึ่งมีโครงสรางมาตรฐานดังนี้
1.2 ถาการทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย แปลวาผูบริหารไมมีความดีความชอบ
เมื่ออาจารยทำความดีความชอบ
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--เพราะตรรกบทแบบสมมุติฐาน
1.2.1 ถาการทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย แปลวาผูบริหารที่สั่งใหอาจารย ก. นั่ง
นับยอดหญ าหนาตึกคณะ กับ ผูบริหารที่ชวยแนะนำการขอทุนวิจัยใหกับอาจารย ข. สงผลตอประสิทธิภาพของอาจารยไม
ตางกัน
1.2.2 ถาผูบ ริหารที่สั่งใหอาจารย ก. นั่งนับยอดหญาหน าตึกคณะ กับผูบริหารที่ชวยแนะนำการขอทุน วิจัยใหกับ
อาจารย ข. สงผลตอประสิทธิภาพของอาจารยไมตางกัน แปลวาผูบริหารไมมคี วามดีความชอบเมื่ออาจารยทำความดีความชอบ
การใชเหตุผลขางตนสนับสนุนวาขอนำนำไปสูข อตาม แตไมไดยืนยันขอนำหรือขอตาม เราสามารถเชื่อการใชเหตุผล
ขางตนแตปฏิเสธความหนักแนนของทั้งขอนำและขอตามก็ได ซึ่งจะทำในการอภิปราย 2
สามารถเพิ่มความหนักแนนใหขออาง 1.3 ดวยตรรกบทแบบสมมุติฐานไดเหมือนเดิม
1.3 ถ าการทำงานของผูบ ริห ารเกี่ ย วข องกั บ ประสิท ธิ ภ าพของอาจารย อ ยู บ า ง แปลว า ผู บ ริ ห ารต อ งมี ส ว นร ว ม
รับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
--เพราะตรรกบทแบบสมมุติฐาน
1.3.1 ถาการทำงานของผูบริหารเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง แปลวาการทำงานของผูบริหารเปน
ปจจัยหนึ่งของประสิทธิภาพของอาจารย
1.3.2 ถ าการทำงานของผูบ ริห ารเปน ป จ จัย หนึ่ งของประสิ ทธิภ าพของอาจารย แปลว าผูบ ริห ารตอ งมี ส วนรว ม
รับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
ข อ อ าง 1 ได รับ การอภิ ป รายสนั บ สนุ นมากพอสมควรแล ว ต อ ไปคื อ การอภิ ป รายด ว ยตรรกบทแบบการเลื อ ก
(disjunctive syllogism) เพื่อเลือกวาความเปนไปไดไหนมีน้ ำหนักมากกวากัน ซึ่งสรุปไดวาขออาง ผูบริหารตองมีสวนรวม
รับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง มีน้ำหนักมากกวา
2. ผูบริหารตองมีสวนรวมรับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
--เพราะตรรกบทแบบการเลือก
2.1 ผูบ ริห ารไมมีความดีค วามชอบเมื่ออาจารยท ำความดี ความชอบ หรือผู บ ริ หารต องมี สวนรวมรับผิด ชอบกั บ
ประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
2.2 ไมจริงวา ผูบริหารไมมีความดีความชอบเมื่ออาจารยทำความดีความชอบ
--เพราะกฎการแจงผลคานเหตุ (modus tollens)
2.2.1 ถาผูบริหารไมมีความดีความชอบเมื่ออาจารยทำความดีความชอบ แปลวาการชื่นชมผูบริหารที่จัด
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเอื้อใหอาจารยจำนวนมากสามารถทำงานวิจัยคุณภาพไดเปนการชื่นชมที่ไมมีฐาน
ความจริง
2.2.2 ไมจริงวา การชื่นชมผูบริหารที่จัดบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเอื้อใหอาจารยจำนวนมากสามารถ
ทำงานวิจัยคุณภาพไดเปนการชื่นชมที่ไมมีฐานความจริง
2.2.2 หนักแนนไมเพียงเพราะสามัญสำนึกของเรา แตยังเพราะมันตรงกับความเชื่อที่แพรหลายของผูเชี่ยวชาญ [3]
และมีสาขาวิชาอยางบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจเกิดขึ้นมาเพื่อหาทางพัฒนาผูบริหารโดยเฉพาะ
สรุปไดวา ผูบริหารตองมีสวนรวมรับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยูบาง
อยางไรก็ดี ไมชัดเจนในตัวของมันเองวา ขอนำ ผูบริหารตองมีสวนรวมรับผิดชอบกับประสิทธิภาพของอาจารยอยู
บาง จะตองนำไปสู ขอตาม แบบประเมินทั่วไปเปนการฟอกหนาที่

420

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

Rubel และคณะผูคิดคนการฟอกหนาที่ไดระบุไววาคนผูหนึ่งฟอกหนาที่เมื่อ (1) มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้น (2) ทำ
ใหอีกสิ่งหนึ่งมีความรับผิดชอบแทน (3) ระบุคุณคาบางอยางในการกระทำของสิ่งนั้น (4) ทำใหความรับผิดชอบของตนเองไม
ชัดเจน (5) ไมอธิบายความรับผิดชอบของตนเอง [4]
การอภิปรายที่ 2 ไดสรุปเงื่อนไข (1) ไปแลววาผูบริหารตองมีความรับผิดชอบ
สำหรับเงื่อนไข (2) ผูบริหารใหสองตัวตนรับผิดชอบแทนตนเอง ตัวตนแรกคืออาจารยผูดูเหมือนจะตองรับผิดชอบ
ประสิทธิภาพของตนแตเพียงผูเดียว ตัวตนที่สองคือแบบประเมินทั่วไปซึ่งเปนผูรวบรวมหลักฐานวาควรจะตอหรือไมตอสัญญา
อาจารยคนหนึ่งหรือไม ผูบริหารลอยตัวจากการตั้ งคำถามวาผูบริห ารควรรับผิดชอบตอการไมมี ประสิ ทธิภ าพของอาจารย
หรือไม อยางไร เพราะความสนใจมุงไปยังวาอาจารยคนนี้มีประสิทธิภาพพอหรือไมจนคนสับสนไปกับอาจารยคนนี้โดยตัวของ
เขาเองมีประสิทธิภาพพอหรือไม (แตจากการอภิปรายขางตน ประสิทธิภาพของอาจารยคนหนึ่งไมไดขึ้นอยูกับตัวอาจารยคน
นั้นแตเพียงอยางเดียว)
เงื่อนไข (3) ก็มีน้ำหนัก ผูบริหารระบุคุณคาของตัวอาจารยแตละคนในฐานะตัวตนที่มีประสิทธิภาพหรือไมจบสิ้นใน
ตนเอง และระบุคุณคาของแบบประเมินทั่วไปวาเปนสิ่งที่เปนกลางแมอาจจะไมสมบูรณแบบ แตก็ไมไดมีเจตนาเขาใครออกใคร
อาทิ ไม ไดเจตนาจะเอื้อประโยชนใหอาจารยที่ถนัดการวิจัยชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้น มากกวาอาจารยที่วิจัยชิ้ นใหญ ๆไมกี่ชิ้น แม
สุดทายผลจะออกมาเปนแบบนั้นก็ตาม
ขางตนนี้ ลวนสนับสนุ นเงื่อนไข (4) วาแบบประเมินทำใหความรับ ผิดชอบของผูบริหารไมชัดเจน และเงื่อนไข (5)
ผูบริหารไมอธิบายความรับผิดชอบของตนเอง การไมตอสัญญาอาจารยกลายเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอาจารยคนนั้น ๆ ขาด
ประสิทธิภาพเองและผูบริหารรูไดจากการใชแบบประเมิน ผูบริหารเปนเพียงผูใชอำนาจทำในสิ่งที่ถูกตองตามที่ไดรับรายงานมา

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธทางมโนทัศนระหวางการทำงานของผูบริหารกับประสิทธิภาพของอาจารยมีสองความเปนไปได คือ การ
ทำงานของผูบริหารไมเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย หรือการทำงานของผูบริหารเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของ
อาจารยอยูบาง ความเปนไปไดแรกดูจะเปนไปไดยาก ดังนั้นเราจึงควรเชื่อความเปนไปไดหลังมากกวา
แตแบบประเมินทั่วไปกลับเอื้อใหเราคิดวาผูบริหารไมมีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยเลย คำอธิบายหนึ่ง
ที่ใชไดคื อแบบประเมินทั่วไปฟอกหนาที่ใหเรามองวาผูบริหารไมเกี่ยวของซึ่งกรณี ศึกษาของเราดูจะสอดคลองกับเงื่อนไขที่
Rubel และคณะกำหนด
อยางไรก็ตาม อาจมีคนตั้งคำถามเรื่องเงื่อนไข (2) โดยชี้วาผูบริหารเองก็มองวาตนเองตองรับผิดชอบตอประสิทธิภาพ
ของอาจารยเพียงแตรับผิดชอบในเชิงมองไปขางหนา (forward-looking responsibility) แทนที่จะเปนการรับผิดชอบในเชิง
สืบสาวหาคนผิด (backward-looking responsibility) [5] การไมตอสัญญาเองก็เปนรูปแบบหนึ่งของการรับผิดชอบแบบมอง
ไปขางหนา นั่นคือ ปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดแบบนี้อีก (ไมใหมีอาจารยประสิทธิภาพต่ำอยูในมหาวิทยาลัย)
ขอเสนอจากการวิพากษขางตนเปนไปได แตมันไมไดลมลางการอภิปรายของบทความนี้เพราะการอภิปรายยอหนา
กอนยังคงยืนกรานวาประสิทธิภาพของอาจารยแตละคนขึ้นอยูกับอาจารยคนนั้น ๆ แตเพียงฝายเดียว ผูบริหารมีหนาที่เพียง
รับผิดชอบที่เลือกอาจารยคนนั้นเขามาทำงานดวยการปองกันใหเขาไมสามารถทำงานที่นี่ตอไปได สุดทาย การไมตอสัญญาดวย
การอางแบบประเมินทั่วไปก็ยังคงเปนการฟอกหนาที่อยูดี
การวิจัยนี้นำไปสูขอสรุปที่เรียบงายวาผูบริหารควรแกแบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเปด
ชองใหอาจารยสามารถเสนอแนะวาผูบริหารจะตองทำอยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพตนเองได
แน น อนว า ผู บ ริ ห ารไม จ ำเป น ต อ งยอมรั บ ข อ เสนอแนะดั งกล า วทั้ งในเชิ งหลั ก การ (ข อ เสนอดู ไม เกี่ ย วข อ งกั บ
ประสิ ทธิภ าพหรือไมใชหน าที่ของผูบริห าร) และในเชิงปฏิ บั ติ (ตอ งใช ท รัพ ยากรมากจนเกิ น ไป) แตการผูก โยงหน าที่ของ
ผูบริหารเขากับประสิทธิภาพของอาจารยผา นแบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัยนื้ทำใหความเอื้อในการฟอก
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หนาที่ลดลงเพราะไมเพียงที่ผูบริหารจะเห็นวาการทำงานของตนผูกอยูกับประสิทธิภาพของอาจารย แตอาจารยเองก็จะเห็น
ดวยวาทางหนึ่งที่ตนจะเพิ่มประสิทธิภาพไดคือการทำผานงานของผูบริหาร

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา การทำงานของผูบริหารเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของอาจารยแตแบบประเมินทั่วไปเอื้อให
ความสัมพันธนี้ไมชัดเจนจึงนับเปนการฟอกหนาที่ ผูบริหารควรปรับปรุงแบบประเมินใหมีสวนขอเสนอแนะวาผูบริหารเอง
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารยไดอยางไรเพื่อลดความเอื้อใหฟอกหนาที่นี้
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วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย
สาวิตรี สาทสุทธิ1* และเจษณี บุตรดา2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรและระดับความสุขในการทางานของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และความสุขในการ
ทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย และ(3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย การเก็บข้อมูลจากพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขต
พื้นที่คลองเตย โดยวิธีการสุ่มที่ใช้ในการวิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนกับประชากร เท่ากับ
242 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นวัฒนธรรม
องค์กรของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมิติเน้นความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือมิติเน้นสัจจะแห่งตน
มิติเน้นให้ความสาคัญกับบุคลากร และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ ส่วนระดับความสุขในการทางานของพนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (2) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
เขตพื้นที่คลองเตย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการ
ทางานของพนักงานมีตัวแปรที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน เรียงตามระดับอิทธิพล คือ มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ มิติ
เน้นความสาเร็จ และมิติเน้นสัจจะแห่งตน
คาสาคัญ : วัฒนธรรมองค์กร ความสุขในการทางาน โรงพยาบาลเอกชน
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Organizational culture affecting happiness in employees
at work large private hospital Khlong Toei Area
Sawitree Satsutti1* Chetsanee Butdam2

Abstract
The three purposes of this research were (1) To study corporate culture and happiness of large
private hospital employees in Khlong Toei area (2) To study the relationship between the organizational
cultures and happiness of working as employees in the large private hospitals in Khlong Toei area and (3)
To study the factors which affect the happiness of working for employees in the large private hospital in
Khlong Toei area. Questionnaires were the tool to collect data from employees in the large private hospital
in Khlong Toei area. Force by using simple sampling method and categorizing samples which were which
were equal to 242 people. The statistical methods used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, person correlation and multiple regression analysis.
The study found that: (1) Employees had a high level of overall corporate culture opinions. The
achievement was the most average followed by self-actualizing humanistic-encouraging and affiliative as for
the employees, the level of happiness at work Overall, the high level. (2) Relationships between corporate
cultures affecting happiness at work for employees of large private hospitals Khlong Toei Area, there was a
statistically significant correlation at the 0.01 (3) The factors affecting the level of happiness at work of the
employees consisted of 3 variables that affected the happiness at work of the employees as a whole, sorted
by level of influence, namely, the aspect of friendship; Dimension of success and the dimension emphasizing
the truth of one's self, respectively.
Keyword : organizational cultures, happiness of working, large private hospital
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บทนา
วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ทาให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้
วางไว้ การที่จะเป็นองค์กรชั้นนาในปัจจุบันนั้น ให้ความสาคัญต่อกระบวนการขัดเกลาให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
โดยยึดหลักการนาวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นแรงขับเคลื่อน ในการดาเนินการปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการดูแลพนักงาน
ในองค์กร เป็นอย่างมาก ซึ่งพนักงานและองค์กรต้องมีความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกัน ทาให้เป็นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญในการ
นาพาความส าเร็จมาสู่องค์กร ซึ่ งหลายองค์ กรให้ความส าคัญกับ “วัฒนธรรมองค์กร” (organizational culture) (barney,
1986)
ความสุขในการทางานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในการทางานซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดที่ดีกว่า ทั้งในด้าน
การวัดผลการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรรวมไปถึงแรงจูงใจในการทางาน ดังนั้นการทางานอย่างมีความสุขนั้นต้องตั้งอยู่
บนสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการค้นหาเพิ่มมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการทางานอย่างมี
ความสุขนั้นต้องตั้งอยู่บนความสาเร็จของคนที่มีศักยภาพ กล่าวได้ว่าพนักงานรู้สึกมีความสุขในสิ่งที่พนักงานได้ทาแล้วพนักงาน
จะมีความผูกพันและจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าองค์กรเมื่อประสบความสาเร็จแล้วความสุข
ภายในองค์กรย่อมเกิดขึ้น แต่มีนักธุรกิจที่ประสบวามสาเร็จมากมายกล่าวว่าความสาเร็จไม่ได้เหมือนกับความสุข ความสาเร็จนั้น
ไม่นาไปสู่ความผูกพัน ความจงรักภักดี และแรงจูงใจกับองค์กรในระยะยาว แต่ในทางตรงกันข้ามความสุขในการทางานจะเป็นตัว
นามาซึ่งสิ่งนั้น การทางานอย่างมีความสุข จะนามาซึ่งการที่พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้น ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายขององค์กร แสดง
ผลงานออกมาในระดับความสุขและความสาเร็จตามเป้าหมายทาให้พนักงานสามารถแสดงความคิดในเชิงบวก สามารถทางานได้
นานขึ้น พนักงานได้รับการเคารพและยอมรับจากผู้อื่น อัตราการเจ็บป่วยน้อยลง และพนักงานสามารถนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนา
แก้ไขและใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น (iopener, 2003)
ความสุขในการทางานนั้นก่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร โดย gubman, 2003 ได้กล่าวว่าความผูกพัน
ด้านจิตใจต่อองค์กรเป็นคุณลักษณะที่องค์กรต้องการทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะทุ่มเท อุทิศตนทางานให้กับองค์การ
ยอมรั บ และยึ ด มั่ น ในวั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายขององค์ ก ร เป็ น ผลให้ พ นั ก งานมี ค วามตั้ งใจที่ จ ะท าให้ อ งค์ กรอย่ า งสุ ด
ความสามารถเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกในองค์กรต่อไป ซึ่งความผูกพันด้านจิตใจ
ต่อองค์กรจึงมีความสาคัญต่อองค์กรหลายอย่าง อาทิ ทาให้ลดความตั้งใจในการลาออกจากองค์กร ทาให้ลดความเครียดที่เกิด
จากการทางานส่งผลต่อบรรยากาศในการทางานภายในองค์กร ทาให้พนักงานที่อยู่ในองค์กรมีความสุขในการทางาน เกิดความ
ร่วมมือได้ด้วยดีและพนักงานพร้อมที่จะทางานทุกอย่างให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจและยังช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ต่อบุคคลภายนอก ทาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ
โรงพยาบาลเป็นสถานที่สาหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยโดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ
ฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ปัจจุบันประเทศไทยนั้นได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นเป็นจานวน
มาก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 (covid-19) ที่ในปัจจุบันเป็น
สถานที่สาคัญของ การดูแลผู้ป่วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ ท้าทายกับองค์กรเป็นอย่าง
มาก แต่หากสามารถทาได้ ก็จะทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามี
ความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่
คลองเตย ซึ่งจะนาผลที่ได้จากการศึกษานี้มาเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความสุข และความ
ผูกพันด้านจิตใจต่อองค์กร และสามารถดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในการทางานร่วมกันของพนักงานในองค์กร
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์กรและระดับความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
เขตพื้นที่คลองเตย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการมุ่งศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ทางานอย่างมีความสุข โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย จานวน 650 คน
ข้อมูลจากระบบ Tiger Soft เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย จานวน 3 ด้าน โดย
วิธีการใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (krejcie & morgan) ที่มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ประชากรอยู่ที่ 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 242 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรต้น คือ
3.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการทางาน
3.1.2 วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย มิติเน้นความสาเร็จ มิติเน้นสัจจะแห่งตน มิติเน้นให้ความสาคัญกับ
บุคลากร และมิติเน้นไมตรีสัมพันธ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริมให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข ดังต่อไปนี้
1. ทราบถึงระดับความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย
2. เป็นข้อมูลให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้สาหรับกาหนดแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ส่งเสริมให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข

วิธีดาเนินการ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่า ง คือ พนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่
คลองเตย จานวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทางาน
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางาน ข้อคาถามมีลักษณะ เป็น
แบบมาตราอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
426

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 242 คน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
160 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีสถานภาพโสด จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีระยะเวลาการทางานมากกว่า 5 ปี
จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9
2. ระดับความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กร
ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมิติเน้นความสาเร็จมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด รองลงมาคื อ มิ ติเ น้ น สั จ จะแห่ งตน มิ ติเ น้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บบุ ค ลากร และมิ ติ เ น้น ไมตรี สั ม พัน ธ์ ตามลาดั บ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
มิติเน้นสัจจะแห่งตน พนักงานมีระดับความคิดเห็นหัวข้อปฏิบัติงานตามระเบียบหรือคู่มือการทางานทุกขั้นตอน สูง
ที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.34 และ S.D. = 0.74) รองลงมาคือ แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ สาหรับการทางานและการแก้ไขปัญหา (𝑥𝑥̅ = 4.13
และ S.D. = 0.65) และมีระดับความคิดเห็นหัวข้อไม่รู้สึกเขินอายในการกล่าวชื่นชมผู้อื่นอย่างเปิดเผยต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคน
อื่นได้ ต่าที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.05 และ S.D. = 0.71)
มิติเน้นให้ความสาคัญกับบุคลากร พนักงานมีระดับความคิดเห็นหัวข้อได้รับรางวัล เช่น เงินเดือน โบนัส ตามปริมาณ
และคุณภาพงานที่ท่านปฏิบัติได้จริง สูงที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.27 และ S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ได้รับการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อมีผลงานที่น่าชื่นชมอยู่เสมอ (𝑥𝑥̅ = 4.13 และ S.D. = 0.65) และมีระดับความคิดเห็นหัวข้องานที่ท่านได้รับมอบหมายเปิด
โอกาสให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่าที่สุด (𝑥𝑥̅ = 3.99 และ S.D. = 0.69)
มิติเน้นความสาเร็จ พนักงานมีระดับความคิดเห็นหัวข้อมีความยินดีในความสาเร็จของเพื่อนร่วมงานเสมอ สูงที่สุด (𝑥𝑥̅
= 4.19 และ S.D. = 0.67) รองลงมาคือ เข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน (𝑥𝑥̅ = 4.18 และ S.D. = 0.72)
และมีระดับความคิดเห็นหัวข้อนาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาพัฒนางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ต่าที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.02 และ S.D. =
0.63)
มิติเน้นไมตรีสัมพันธ์ พนักงานมีระดับความคิดเห็นหัวข้อเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรเป็นประจา เช่นงานจิต
อาสา สูงที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.16 และ S.D. = 0.71) รองลงมาคือ สละประโยชน์ส่วนตน เช่น เวลา ส่วนตัวเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
(𝑥𝑥̅ = 4.10 และ S.D. = 0.61) และมีระดับความคิดเห็นหัวข้อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลใหม่ ๆ กับเพื่อนร่วมงานเป็น
ประจา ต่าที่สุด (𝑥𝑥̅ = 3.98 และ S.D. = 0.66)
3. ระดับความสุขในการทางาน
ผลการศึกษาพบว่าระดับความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.14 และ S.D. = 0.68)
พนักงานมีระดับความคิดเห็นหัวข้อ มีความรู้สึกสนุกกับงาน และไม่มีความวิตก กังวลใด ๆ ในการทางาน และได้ร่วมงานกับ
ผู้บังคับบัญชาที่ดี สูงที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.33 และ S.D. = 0.74) รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน และปัญหา
อุปสรรคเป็นโอกาสการพัฒนา (𝑥𝑥̅ = 4.24 และ S.D. = 0.66) และมีระดับความคิดเห็นหัวข้อ รู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าในงานที่
ท่าน และมีความกระตือรือร้นเปี่ยมด้วยพลังกายและพลังใจพร้อมที่จะทางานตลอดเวลา ต่าที่สุด (𝑥𝑥̅ = 3.99 และ S.D. =
0.68) ตามลาดับ
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4. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 วัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่
คลองเตย มีความสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
เขตพื้นที่คลองเตย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่
คลองเตย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวม(Y) จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่ามีตัว
แปรที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวม (Y) จานวน 3 ตัวแปร เรียงตามระดับอิทธิพล ได้แก่ มิติเน้นไมตรี
สัมพันธ์ (X4) มิติเน้นความสาเร็จ (X1) และมิติเน้นสัจจะแห่งตน (X2) ตามลาดับ ส่วนมิติเน้นให้ความสาคัญกับบุคลากร(X3) มิติ
ไม่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน

สรุปผลการวิจัย
1. วัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย อยู่
ในระดับมาก
2. วัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทางานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ เขตพื้นที่คลองเตย มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวม(Y) จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
พบว่ามีตัวแปรที่มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวม (Y) จานวน 3 ตัวแปร เรียงตามระดับอิทธิพล ได้แก่ มิติ
เน้นไมตรีสัมพันธ์ (X4), มิติเน้นความสาเร็จ (X1) และมิติเน้นสัจจะแห่งตน (X2)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้ ประสบความสาเร็จได้ด้วยดีอันเนื่องมาจากความอนุเคราะห์ของ ดร. เจษณี บุตรดา อาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่า ในการให้คาแนะนา ความช่วยเหลือ และข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนทาให้การศึกษาอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ
โอกาสนี้
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O45
ความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ธนากร บุญทน1* เจษณี บุตรดา2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของกาลัง พลต่ากว่าชั้นสัญญา
บัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองทด้านการศึกษา ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ลักษณะการจ้างงานของกาลังพล การเก็บข้อมูลจากกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร โดยวิธีการสุ่มที่ใช้ในการวิจัยได้กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบง่ายเป็นสัดส่วนกับประชากร เท่ากับ 172 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้สถิติ (t-test) และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD
ผลการศึกษาพบว่า
1) กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของก าลังพลต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่มี เพศ สถานภาพ และ
ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกั นมีค วามต้องการพัฒ นาตนเอง ด้านการปฏิบัต ิง าน ด้านการเรียนรู้ ด้ วยตนเอง
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการฝึกอบรม มีความต้องการ
พัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้าน
การศึกษา และด้านการฝึกอบรม มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนลักษณะการจ้างงานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความต้องการพัฒนาตนเอง กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
1จ่าสิบโท.,
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Needs for self development of personal lower than commissioned
Soldier Belong to Territorial Defense Command
Thanakorn Bunthon1* Chetsanee Butdam2

Abstract
The purposes of this research were to investigate and to compare the needs for self development
of personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command. The study consists of
operational self-learning, education, training and physical health aspects classified by gender, age, status,
education, work experience and employment characteristics. Questionnaires were the tool to collect data
from personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command. Force by using
simple sampling method and categorizing samples which were which were equal to 172 people. The data
was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA with LSD method.
The research result showed that
1) the overall needs for self development of personal lower than commissioned soldier belong
to territorial defense command, from overall and aspects were at high level.
2) the comparison result of the study revealed that the lower-commissioned personnel had a
need for self-improvement. with different personal factors which are; genders, status and working experience
for both overall and all aspects; operational self-learning, education, training and physical health There was
no statistically significant difference at the 0.05 level. The personal lower than commissioned soldier belong
to territorial defense command with different ages have different needs for self-improvement, self-learning
and training have a need for self-development There was a statistically significant difference at the 0 . 0 5
level.
The personal lower than commissioned soldier belong to territorial defense command with different levels
of education have a need for self-improvement operational self-learning, education, and training The need
for self-improvement was significantly different at the 0.05 level. As for the different employment
characteristics, the need for self-improvement in all aspects was significantly different at the 0.05 level.
Keyword : The Needs for self development, personal lower than Commissioned Soldier Belong
and Territorial Defense Command

432

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

บทนา
ในยุคสถานการณ์โควิด-19 (covid-19) ทาให้ผู้คนอยู่ในสังคมนิวนอร์มอล (new normal) ที่เดินหน้าเข้าสู่การใช้
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบทาให้คนต้องมีความรู้ที่ตอบโจทย์ในการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงรองรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
(digital transformation) วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นท าให้โลกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ การเดินทาง และ
การทางาน ทั้งนี้วิกฤตโควิดยังไม่สิ้นสุดและคงใช้เวลาอีกนานที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้หรือบางอย่างอาจจะไม่มี ทาง
กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วก็เป็นไปได้ ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งของผู้คนในโลกยุคหลังโควิด การพัฒนาประเทศ
โดยเน้นทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง หรือจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนา หมายความถึง “การพัฒนาเพื่อคนโดยคน” จ าเป็น
ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการ และกระบวนการวางแผนจากการพัฒนาแบบแยกเป็นส่วนหนึ่งหรือเรื่อง ๆ ตามราย
สาขาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นการพัฒนาแบบรวมส่วนหรือแบบบูรณาการที่มีความสัมพั นธ์แบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบให้เอื้อต่อการพัฒนาตน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทั พบกมี
ขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุม 4 กิจงานหลัก ได้แก่ กิจการกาลังพลสารอง, กิจการนักศึกษาวิชาทหาร, กิจการสัสดี และ
กิจการอาสารักษาดินแดน ซึ่งต้องบรรจุกาลังพลให้ตรงกับงานอย่างแท้จริง และต้องอุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มขีดความสามารถ
ซึ่งการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ก าลังพลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนต้องตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองให้พร้อมอยู่
ตลอดเวลาหน่ วยบั ญชาการรั กษาดิ นแดนต้ องเผชิ ญกั บผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อ ง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (covid-19) ที่ในปัจจุบันเป็นตัวเร่งสาคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติเป็นอย่างมากกาลังพลในหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจึงจาเป็นต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
ให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วของสังคม ประเทศชาติ และโลกปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ความต้องการพัฒนา
ตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากาลังพล
ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อหน่วยงาน และการรับใช้ประเทศชาติโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วิธีดาเนินการ
การวิจัยเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน”
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (questionnaire) จานวน 172 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน เป็นแบบมาตราอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี
ค่าความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยใช้ t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ (One-way ANOVA) และถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จะทาการทดสอบความแตกต่างกันเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD (least significant difference)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จาแนกเป็นรายด้าน และรายข้อ กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายด้าน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลาดับ ได้แก่ ด้านการเรียนรู้
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ด้วยตนเอง ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการฝึกอบรม ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการศึกษา เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ
ปรากฏผล ดังนี้
1.1 ด้านการปฏิบัติงาน กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีความต้องการ
พัฒนาตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับได้แก่ ต้องการฝึก
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสนใจที่จะเพิ่มทักษะการพูด การอ่าน
การเขียน ภาษาต่างประเทศ มีความรู้ทักษะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ในการทางาน มีวิธีการการปฏิบัติการทางานที่
เพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น ได้นาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการนาเทคนิคและวิธีการใหม่
ๆ มาใช้ในการทางานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ นามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง รูปแบบของการทางาน มีความต้องการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานภายในหน่ว ยงาน
มีความสนใจศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษานามาใช้ในการทางาน และต้องการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับได้ แ ก่
ต้องการฝึกฝนตนเองให้อดทนต่อการทางานเพื่อความสาเร็จในอนาคต ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องฝึกฝนตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับงานหน้าที่ความรับผิดชอบต้องการบริหารเวลาในการทา งานให้เป็น
ระบบยิ่งขึ้น ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์ต้องการค้นคว้าหา
ความรู้ในการปฏิบัติง านจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งใน และนอกหน่วยต้องการเรียนรู้จ ากผู้บังคับบัญชาตามโอกาสต่าง ๆ
ที่เหมาะสมต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ ในสายงานที่เกี่ยวข้องต้องการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการต้องการศึกษาค้นคว้าใน
ตาราภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง และต้องการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่สาคัญ ๆ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์
1.3 ด้านการศึกษา กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนความมีต้องการพัฒนา
ตนเองของโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับได้แก่ ต้องการให้
หน่วยงานที่สังกัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อการพัฒนาตนเอง ต้องการให้ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาต่อ
เพื่อให้มีวิทยฐานะที่ดีขึ้น ต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน ต้องการศึกษา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่สังกัด ต้อง การ
ศึกษาต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับเพื่อน ต้องการศึกษาต่อโดยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา ต้องการศึกษา
หลักสูตรที่ตนเองสนใจแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ต้องการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลานอก
ราชการ ต้องการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และต้องการศึกษาทางไกลด้วยระบบออนไลน์
1.4 ด้านการฝึกอบรม กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความต้องการพัฒนา
ตนเองของ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับได้แก่ ต้องการเข้ารั บการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีคุณภาพมาก ต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริม
กาลังพลให้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดส่งเสริมกาลังพลให้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องการให้หน่วยงานที่สังกัดให้ความสาคัญในการพัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทางานให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมในเวลา
ราชการโดยทุนอุดหนุนจากหน่วยงานที่สังกัด ต้องการให้มีการสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรมของกาลังพลก่อนการฝึกอบรม
และต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่รับผิดชอบ
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1.5 ด้านสุขภาพร่างกาย กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองของโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับได้แก่ ต้องการ
รักษารูปร่างให้สมส่วนอยู่เสมอ ต้องการนอนหลับ พักผ่อนร่างกายอย่างเพียงพอ ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย
เช่น การแต่งกายการวางตัว การพูดจา การเคลื่อนไหว ร่างกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การยืน การนั่งให้เหมาะสม ต้องการ
ให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายที่มีประสิทธิภาพประจ าทุกปี ต้องการมีเวลาออกกาลังกายอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอ
ต้องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยคานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายที่ชื่นชอบ เช่น
ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง เทนนิส ว่ายน้า เต้นแอโรบิค โยคะ วิ่ง ฯลฯ ต้องการศึกษาหาความรู้จากเอกสารหรือหนังสือที่
เกี่ยวกับสุขภาพได้ใช้อุปกรณ์การกีฬาเครื่องออกกาลังกายเป็นประจา และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาประจาปีของกองทัพบก
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์ การทางาน และลักษณะการจ้างงาน แตกต่างกัน พบว่า
2.1 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญา
บัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพศที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนช่วงอายุที่แตกต่างกันมีความต้องการ
พัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงาน, ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพร่างกาย มีความต้องการพั ฒนาตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับด้านการฝึกอบรม มีความต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความต้องการ
พัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย มีความต้องการพัฒนาตนเอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.5 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์การทางาน 5 – 10 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการปฏิบั ติงาน ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และ
ด้านสุขภาพร่างกายมีความต้องการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.6 กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสัง กัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างกัน
มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ลักษณะการจ้างงานที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเอง ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการศึกษา
ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
1. กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีความต้องการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร พบว่า เพศ สถานภาพและ
ประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกั นมีค วามต้องการพัฒ นาตนเอง ด้านการปฏิบัต ิง าน ด้านการเรียนรู้ ด้ วยตนเอง
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านสุขภาพร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านการฝึกอบรม มีความต้องการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการศึกษา และด้านการฝึกอบรม มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนกาลังพลต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่มีลักษณะการจ้างงานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับ นี้ ประสบความสาเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร. เจษณี บุตรดา
กรรมการที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งทาให้
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ทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณา
การแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล1* นางสาวศิรินทร์ญา เปียกลิ่น2 นายชวเลิศ เทพประดิษฐ์3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
สื่อสารในรายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล
ทัศนคติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในรายวิชาการบูรณาการแบบ
ขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อยู่ในระดับดีมาก การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เน้นไวยากรณ์ โดยมี
อาจารย์ชาวไทยรับผิดชอบเข้ากับรายวิชาที่เน้นทักษะการฟัง-พูดโดยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบเป็นรูปแบบที่ควรจัด เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนโดยมีผู้สอนชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น
เพียงลำพัง ดังจะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างรายวิชาด้วยการใช้ตำราเดียวกัน ไม่ได้ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าน่าเบื่อ แต่กลับ
คิดว่าทั้งสองวิชาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งช่วยทำให้มีความมั่นใจในการนำไวยากรณ์ที่ได้เรียนกับอาจารย์ชาวไทยไปใช้
สื่อสารกับอาจารย์ชาวญี่ ปุ่นในรายวิชาการฟัง -พูดอย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นการกระตุ้นให้ตัวเองกล้าใช้ภาษาญี่ ปุ่นกับ
ชาวต่างชาติมากขึ้น
คำสำคัญ : ทัศนคติ, การเรียนการสอนบูรณาการแบบขนาน, สมรรถนะการสื่อสาร
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Attitudes of Learners towards Japanese Language Teaching for the Development of
Communication Competencies in Parallel Integration Courses of Thai and Japanese
Teachers
Patcharaporn Nilaubol1* Sirinya Piaklin2 Chowalert Teppradit3

Abstract
This research aims to study attitudes of learners towards Japanese language teaching for the
development of communication competencies in parallel integration courses of Thai and Japanese teachers.
The sample group used in this study was 17 students majoring in Japanese at a University. The research
instruments were the attitude questionnaire and focus group discussion. The statistics used to analyze the
data were mean and standard deviation.
The results revealed that, overall, the students' attitudes towards Japanese language teaching in parallel
integration courses of Thai and Japanese teachers were at a very good level. Teaching and learning that
integrates a grammar-focused course with a Thai teacher with a course that focus on listening-speaking skills
with a Japanese teacher is a model that should be taught in order to improve learner's communication
competency. It is more effective than learning with a single Thai or Japanese teacher. It can be seen that
linking content between courses using the same textbook was not make learners feel boring, but rather
they thought that both subjects support each other. It helped to have confidence in using the grammar
learned with a Thai teacher to communicate naturally with a Japanese teacher in listening-speaking course.
It also encouraged themselves to be more brave in speaking Japanese with a foreigner.
Keywords: Attitude, Parallel Integration Course, Communication Competency
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บทนำ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน แต่ละสถาบันจะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
(Competency Based Curriculum) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560-2579 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 15) ดังนั้น
การเรียนภาษาต่างประเทศจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักภาษา โครงสร้างประโยค การสื่อสารที่ถูกต้องตามบริบท วัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ (กรมวิชาการ,
2554) ซึ่งการที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการใช้ภาษาที่ดี ดังที่ สมิ
หรา ศรีทันดร (2553 : 3) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรมีลักษณะที่ผู้สอนจัดบรรยากาศ สื่อการเรียนที่
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ทักษะทางภาษาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนยัง
ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลักษณะเฉพาะของแต่ละภาษาด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การใช้
ทักษะภาษาได้ถูกต้อง
ทั้งนี้ โดยแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยไม่บูรณาการ
กันในการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวไทยรับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับไวยากรณ์ การอ่าน ทฤษฎี และอาจารย์
ชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบรายวิชาที่เน้นทักษะ เน้นการปฏิบัติ (ยุพกา ฟูกุชิม่า, 2562) จากลักษณะการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการนำไวยากรณ์ไปใช้ในการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติในการเรียนในรายวิชาที่อาจารย์ชาว
ไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ปัญหาความไม่เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ รวมถึงข้อจำกัด ลักษณะเฉพาะของการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องใน
รายวิชาที่อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้สอน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นบางแห่งมีการจัดการเรียนการสอน
แบบทีม (Team Teaching) โดยให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนคู่กันในลักษณะของการแบ่งเนื้อหาที่รับผิดชอบ
ชัดเจน หรือสลับกันสอน (ยุพกา ฟูกุชิม่า และริกะ อินะงะขิ, 2562) ซึ่งการสอนรูปแบบดังกล่าวยังคงพบปัญหาเรื่องระดับ
ความยากของเนื้อหารายวิชาที่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อหาส่วนการฟังกับการพูดการสนทนาขาดความเชื่อมโยงกัน (ภรณีย์ พินันโสตติ
กุล และ Yumiko Yamamoto, 2562)
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การประสานงานร่วมกันของผู้สอนระหว่างรายวิชาจะเป็นการช่วยเติมเต็มเนื้อหาและทักษะที่ จำเป็น
ในรายวิชานั้น ๆ ได้ (ยุพกา ฟูกุชิม่า และริกะ อินะงะขิ, 2562) นอกจากนีผ้ ู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบขนานเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะการสือ่ สารของผู้เรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้จะช่วย
ให้ผู้เรียนนำทฤษฎี ความรู้ด้านไวยากรณ์ที่ได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้สอนชาวไทยมาเชื่อมโยงกับหัวข้อหรือเนื้อหาในรายวิชา
ที่เน้นทักษะการปฏิบัติที่สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถเลือกใช้สำนวน ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องตามบริบท และสามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้จริง ดังที่สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2546) และสิริพัชร์ เจษฎา
วิโรจน์ (2549) กล่าวถึงการบูรณาการแบบขนานไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้สอนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนานกันไปภายใต้เรื่องเดียวกัน ทำให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัย ที่ผ่านมาพบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นแบบบูรณาการแบบขนานในการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ควบคู่กับการเรียนที่เน้นทักษะการสื่อสารเป็นจำนวนน้อย
ทำให้ขาดความรู้ในการพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่ง
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ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เป็นหลักการ
โครงสร้างไวยากรณ์กับรายวิชาที่เน้นทักษะการสื่อสารที่สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณาการแบบ
ขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 17 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 มีอาจารย์ชาวไทยเป็นผู้รับผิดชอบ และรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3 มีอาจารย์ชาว
ญี ่ ป ุ ่ น เป็น ผู ้รั บผิ ดชอบ ซึ ่ ง ทั ้ ง 2 รายวิ ช าเป็ นวิชาบั งคั บในภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2563 โดยผู้ เรี ยนทุ กคนไม่เคยมี
ประสบการณ์ศึกษากับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นตั้งแต่เข้าศึกษา
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตารางที่ 1 คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 และรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3
รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนประโยคชั้นต้นขั้น การฟังและการพูดโต้ตอบบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นขั้นกลาง
กลางต่ อ จากรายวิ ช าภาษาญี ่ ป ุ ่ น 2 เพื ่ อ ให้ ส ื ่ อ สาร (A2) โดยอิ งไวยากรณ์ ใ นวิชา ภาษาญี ่ ป ุ ่ น 1 - 3 ใช้ ค ำศั พท์
ภาษาญี่ปุ่นในชั้นต้นขั้นกลาง (A2) ได้ โดยเรียนรู้อักษรคัน สำนวนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สละสลวย และเหมาะสม
จิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 ตัว
กับสถานการณ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) แบบสอบถามข้อมูลทัศนคติและความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารใน
รายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม (focus group)
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที ่ 1 ข้ อ มู ลส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ ่ งประกอบด้ว ย เพศ พื ้ น ฐานการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ประสบการณ์ไปประเทศญี่ปุ่น และระดับการสอบ JLPT
ส่วนที่ 2 ระดับทัศนติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณาการ
แบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิร์ท
(Likert)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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3) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกำหนดขอบเขตคำถามให้ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการแบบขนานในการสอนรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และด้านที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
3.1 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
จากนั้นนำแบบสอบถามทีไ่ ด้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC และเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป
3.2 นำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน แล้ว
นำมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
3.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ และได้รับการปรับปรุงแล้วไปจัดทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับดังนี้
1) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามลิ้งค์กูเกิ้ลฟอร์มให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564
โดยให้เวลาตอบแบบสอบถาม 1 ชั่วโมง ได้รับการตอบกลับมา 17 ฉบับ
2) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 คน ที่ได้ตอบแบบสอบถาม ก่อนหน้านี้ โดย
กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากผลการเรียนสูงสุด 5 คน และผลการเรียนต่ำสุด 5 คน ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันที่ 4
กันยายน 2564 ผู้วิจัยจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สรุปผลออกมาเป็น
ภาพรวม

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารใน รายวิชาการบูร
ณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยสรุปได้ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชาการบูรณาการ
แบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
รายการประเมินสูงสุด

รายการประเมินน้อยทีส่ ุด

1. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับ
เพื่อนหรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้ (4.41)
2. การเรียนการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ทำให้
ได้เรียนรู้การสร้างรูปประโยคที่เป็นธรรมชาติ (4.29)
3. การเรียนรายวิชาการฟัง -พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาว
ญี่ปุ่นทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้คำศัพท์ทั้งในตำราและนอกตำรามาก
ขึ้น (4.24)

1. การใช้ตำราเรียนเดียวกัน 2 วิชาทำให้รู้สึกว่าเป็นการ
เรียนซ้ำซ้อน (2.18)
2. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อที่ต้องเรียนเนื้อหาเดียวกัน 2 วิชาแม้จะ
เน้นทักษะต่างกัน (2.35)
3. เมื ่ อ เจอคำศั พ ท์ ย ากในคาบเรี ย น การอธิ บ ายของ
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ยาก (2.59)
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4. การเรียนรายวิชาการฟัง -พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาว
ญี่ปุ่นช่วยให้ ข้าพเจ้าพัฒนาสำเนียงได้อย่างเป็นธรรมชาติมาก
ขึ้น (4.06)
5. การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการแบบขนานของ
อาจารย์ชาว ไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ดี (4.00)

4. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์
ชาวไทยน้อยกว่าอาจารย์ชาวญี่ปุ่น (2.94)
5. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสามารถแก้ไขเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ภาษา
ผิดได้ดีกว่าอาจารย์ชาวไทย (3.41)

จากตารางที่ 2 พบว่าหัวข้อที่มีค่าประเมินสูงสุดได้แก่ “มีความภาคภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น สื่อสารกับเพื่อน
หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 จัดอยู่ในระดับมาก ลำดับที่สอง ได้แก่ “การเรียนการฟัง-พูดภาษาญี่ป่นุ กับ
อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ทำให้ได้เรียนรู้การสร้างรูปประโยคที่เป็นธรรมชาติ” มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 จัดอยู่ในระดับมาก ลำดับที่สาม
ได้แก่ “การเรียนรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้คำศัพท์ทั้งในตำราและนอกตำรามาก
ขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 จัดอยู่ในระดับมาก ลำดับที่สี่ ได้แก่ “การเรียนรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
ช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนาสำเนียงได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 จัดอยู่ในระดับมาก และลำดับที่ห้า ได้แก่
“การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี ” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 จัดอยู่ในระดับมาก
ในทางกลับกันหัวข้อคำถามเชิงลบที่มีค่าประเมินน้อยที่สุด ได้แก่ “การใช้ตำราเรียนเดียวกัน 2 วิชาทำให้รู้สึกว่า
เป็นการเรียนซ้ำซ้อน”และ “ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อที่ต้องเรียนเนื้อหาเดียวกัน 2 วิชาแม้จะเน้นต่างทักษะต่างกัน” มีค่าประเมินจัดอยู่
ในระดับน้อย โดยมีค่าเท่ากับ 2.18 และ 2.35 ตามลำดับ สำหรับหัวข้อ “เมื่อเจอคำศัพท์ยากในคาบเรียน การอธิบายของ
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ยาก” และ “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ชาวไทยน้อยกว่า
อาจารย์ชาวญี่ปุ่น” มีค่าประเมินจัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.59 และ 2.94 ตามลำดับ ขณะที่หัวข้อ “อาจารย์ชาว
ญี่ปุ่นสามารถแก้ไขเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ภาษาผิดได้ดีกว่าอาจารย์ชาวไทย” มีค่าประเมินจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 3.41

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่า โดยรวมผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ
ขนานระหว่างอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับเพื่อนหรืออาจารย์
ชาวญี่ปุ่นได้ สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากเรียนโดยรูปแบบบูรณาการแบบขนานระหว่างอาจารย์ ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ผู้เรียนมี
ความกล้าที่จะสื่อสารกับคนต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังมองว่าการเรียนการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ทำให้
เรียนรู้การสร้างรูปประโยคที่เป็นธรรมชาติ ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งในตำราและนอกตำรามากขึ้น และพัฒนาสำเนียงได้อย่างเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพกา ฟูกุชิม่า และริกะ อินะงะขิ (2562) ที่พบว่า ผู้เรียนชาวไทยให้ความสำคัญกับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง ทั้งยังเชื่อว่าการเรียนกับ
เจ้าของภาษาดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นจากผลประเมินข้างต้นผู้เรียนยังเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบขนานของ
อาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากกว่าการเรียนโดยมีผู้สอนชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นเพียงลำพัง
นอกจากนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าการใช้ตำราเรียนเดียวกันสองวิชาเป็นการเรียนซ้ำซ้อนและไม่รู้สึกเบื่อที่ต้องเรียนเนื้อหา
เดียวกันสองวิชาแม้จะเน้นทักษะต่างกัน ซึ่งผู้เรียนอาจมองว่าการเรียนในรูปแบบนี้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในทันที สำหรับ
ประเด็นที่ว่า เมื่อเจอคำศัพท์ยากในคาบเรียน การอธิบายของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นทำให้เข้าใจได้ยากนั้น ผู้วิจัยคิดว่า ผู้เรียนเปิดใจ
ฟังอาจารย์ชาวญี่ปุ่นอฺธิบายคำศัพท์ จึงทำให้รู้สึกว่าเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ชาวญี่ปุ่นกำลังสื่อสาร อีกประเด็นที่ว่า เชื่อมั่นในการ
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ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ชาวไทยน้อยกว่าอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนยังเชื่อมั่นในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของ
อาจารย์ชาวไทยถึงแม้มีสำเนียงภาษาแม่ ปนอยู่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร สอดคล้องกับผลการสำรวจของ 辛 (2006)
พบว่า ถึงแม้ว่าผู้สอนชาวไทยจะออกเสียงไม่เหมือนเจ้าของภาษา เป็นแม่แบบในการออกเสียงไม่ได้ แต่การออกเสียงนั้นกลับฟัง
ได้ง่ายกว่า และประเด็น อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสามารถแก้ไขเวลาที่ข้าพเจ้าใช้ภาษาผิดได้ดีกว่าอาจารย์ชาวไทย ผู้วิจัยคิดว่า
เนื่องจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นเจ้าของภาษาจึงสามารถแก้ไขคำที่ใช้ผิดได้ดีกว่า
กล่าวโดยสรุป นิสิตมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารใน
รายวิชาการบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น
และวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ตำราเดียวกันและเรียนเนื้อหาเดียวกัน นิสิตสามารถนำไวยากรณ์นั้นมาใช้ในคาบเรียน
วิชาฟังพูดของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้ทันที และทำให้นิสิตเข้าใจวิธีการใช้ไวยากรณ์มากขึ้น รู้สึกมั่นใจเวลาพูดสนทนา และเรียน
ด้วยความสนุกมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องมีการบูณาการเนื้อหาทั้ง สองวิชาเข้าด้วยกันจึงจะ
สามารถพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารให้ผู้เรียนได้ดี

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารในรายวิชา
การบูรณาการแบบขนานของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น สามารถสรุปได้ว่า โดยรวมนิสิตเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบบูรณาการแบบขนานในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 โดยมีอาจารย์ชาวไทยเป็นผู้ รับผิดชอบ และรายวิชาการฟัง-พูด
ภาษาญี่ปุ่น 3 มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาด้วยการใช้ตำราเดียวกัน โดยที่ไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อ แต่
กลับคิดว่าทั้งสองวิชาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของยุพกา ฟูกุชิม่า และริกะ อินะงะขิ, 2562 ที่กล่าว
ว่านอกจากการสอนร่วมกันเป็นทีมแล้ว ผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นควรพิจารณารูปแบบการประสานความร่วมมือเพื่อก้าวข้าม
กำแพงของรายวิชาโดยการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการสอนแบบบูรณาการแบบขนาน
ของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชาที่เน้นไวยากรณ์เข้ากับ
รายวิชาที่เน้นทักษะการฟัง-พูดได้เป็นอย่างดีและเป็นรูปแบบที่ควรจัด นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ศึกษาความสุขในการทํางานของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
วราเทพ สถาพร1* เจษณี บุตรดา2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสุขในการทางานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก และ
ด้านอารมณ์ทางลบ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางาน และระดับวิทยฐานะ เก็บข้อมูลจากข้าราชการครู
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 186 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้สถิติ (t-test) และสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe’
ผลการศึกษาพบว่า
1) ข้าราชการครูมีความสุขในการทางานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2) ผลการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการครู ที่มีเพศแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการครู ที่มีอายุแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความ
พึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางลบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ส่วนข้าราชการครู ที่มีระดับวิทยฐานะแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความ
พึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางบวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่าง

คําสําคัญ : ความสุขในการทางาน, ข้าราชการครู
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A study of happiness at work of government teachers in schools affiliated
with Bangkok Metropolis Thawi Watthana District
Warathep Sathaporn1* Chetsanee Butdam2

Abstract
The purposes of this research were to investigate and to compare happiness at work of
government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district. The study consists of life
satisfaction, job satisfaction, positive emotion and negative emotion by gender, ages, work experience and
academic standing. Questionnaires were the tool to collect data from government teachers in schools
affiliated with bangkok, thawi watthana district. Force by using simple sampling method and categorizing
samples which were which were equal to 186 people. The data was analyzed by percentage, mean, standard
deviation, t-test and one-way ANOVA with Scheffe’ method.
The research result showed that
1) the overall happiness at work of government teachers in schools affiliated with Bangkok, thawi
watthana district, from overall and aspects were at high level.
2) the comparison result of the study revealed that the happiness at work of government teachers
in schools affiliated with Bangkok, thawi watthana district. with different personal factors which are; genders
overall and all aspects; There was no statistically significant difference at the 0.05 level. The government
teachers with different ages have different happiness at work, life satisfaction there was a statistically
significant difference at the 0.05 level. The government teachers with different work experience have
different happiness at work, life satisfaction, job satisfaction and negative emotion there was a statistically
significant difference at the 0.05 level.
The government teachers with different academic standing have different happiness at work, life satisfaction,
job satisfaction and positive emotion there was a statistically significant difference at the 0.05 level.
Keyword : happiness at work, government teachers
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บทนํา
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครูจึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ซึ่งการที่ครูจะสามารถผลิตเยาวชนให้มี
คุณภาพได้นั้น ครูต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี เพื่อปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนร่วมงาน และสิ่งที่สาคัญที่สุดในการทางานคือการที่ครูได้ทางานอย่างมีความสุข ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) ความสุขเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการดารงชีวิต การที่
คนภายในองค์กรทางานอย่างมีความสุข เป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้องค์การประสบความสาเร็จในการทางาน และมีความพอใจใน
ชีวิต ในปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งจึงได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากร มีความสุขในการทางาน ด้วยเหตุผลว่าการที่
บุคลากรที่มีความสุขกับการทางานจะมีความผูกพันและจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความสุขในการทางาน จะนาพามา
ซึ่งความผูกพัน ความจงรักภักดีและแรงจูงใจให้กับองค์กรในระยะยาว ในสภาพปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าครูที่ปฏิบัติการสอน
มีภาระหนักมากขึ้น องค์กรมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับโลกาภิวัตน์และก้าวเข้าสู่ยุคของความรุ่งเรืองที่ทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การสื่อสารและเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ข้าราชการครูมีความสุขลดน้อยลง
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนในในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา เพื่อประโยชน์ ในการนาข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือหาวิธีเพื่อเสริมสร้างความสุข
ในการทางานให้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ให้มีความสุข ในการทางานอันจะส่งผล
ให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการ
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา”
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสุขในการทางานของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยเก็ บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (questionnaire)
เท่ า กั บ 186 คน เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ คื อ แบบสอบถามเกี ่ ยวกั บ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนาโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Likert, 1932) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหาค่าความ
เชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยใช้ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ (One-way analysis of Variances) ANOVA เมื่อพบว่าแตกต่างกันใช้การทดสอบราย
คู่โดยใช้วิธีของ (Scheffe’)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ศึกษาความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นนามาอภิปราย ดังนี้
1. ความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่ผู้วิจัยสามารถนามาอภิปราย ได้ดังนี้
1.1 ด้านความพึงพอใจในชีวิต ความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ ภาคภูมิใจใน
อาชีพครูซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและได้รับการยกย่องจากคนทั่วไป ตาแหน่งที่ได้รับในปัจจุบันเหมาะสม และเป็น ที่
ยอมรับในสังคม และมีความพึงพอใจที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่า
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ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู ที่เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคมและได้รับการยกย่องจากคนทั่วไป เมื่อข้าราชการครูส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในอาชีพ
ของตนเองก็จะก่อให้เกิดความสุขในการทางาน ทาให้ข้าราชการครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ความรู ้ ค วามสามารถของตนเองในการเรี ย นจั ด การสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม ความสามารถขอ งผู ้ เ รี ย น ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่ได้รับการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี สุขหร่อง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขใน
การทางานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ครูเห็นว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ อื่นในสังคม ช่วยสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นคนดีและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
1.2 ด้านความพึงพอใจในงาน ความสุขในการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ ได้แก่ ภูมิใจเมื่อ
เห็นศิษย์ประสบความสาเร็จและดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง พอใจกับความสาเร็จของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอน และมีความรู้และความสามารถ เหมาะสมในการเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ส่วนใหญ่มีความภู มิใจเมื่อเห็นศิษย์ประสบความสาเร็จและ
ดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังทุ่มเทให้กับการทาหน้าที่ในการเรียนการสอน โดยสามารถนาความรู้และความสามารถ
ของตนเองมาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559)
ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของครูในอาเภอเมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
พบว่า ครูมีความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของผู้เรียนเห็นคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทาให้เกิดความรักในการทางาน
ทุกๆ ด้าน ใช้ความสามารถในด้านการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
1.3 ด้ า นอารมณ์ ท างบวก ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั งกั ด กรุ งเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับได้แก่ รู้สึกยินดีเมือ่
เพื่อนร่วมงานประสบความสาเร็จ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อได้ทางาน และกระตือรือร้นและอยากที่จะทางาน แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรู้สึกยินดีเมื่อเพื่อน
ร่วมงานประสบความสาเร็จ สิ่งเหล่านี้ส่งผลทาให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางาน และเมื่อข้าราชการครูมีอารมณ์ทางบวกใน
การทางาน จะทาให้มีความกระตือรือร้นและสนุกกับการทางาน รู้สึกคุณค่าของตนเองและภูมิใจในตนเองเมื่อได้ทางาน นาไปสู่
ความพึงพอใจที่อยากจะทางานให้บรรลุผลสาเร็จ เพื่ อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชวนชม ชินะตังกูร, ศิริชัย ชินะตังกูร และ สมใจ เดชบารุง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของ
บุคลากรการศึกษา สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูมีความกระตือรือร้นและสนุกกับการทางาน รู้สึกคุณค่าของตนเอง
และภูมิใจในตนเองเมื่อได้ทางาน มีความรู้สึกยินดีให้กับเพื่อนร่วมงานอันจะนาไปสู่ ความพึงพอใจที่อยากจะทางานให้บรรลุผล
สาเร็จเพือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป
1.4 ด้ า นอารมณ์ ท างลบ ความสุ ข ในการท างานของข้ า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ รู้สึกเครียดเมื่อ
งานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทางาน และรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงาน
ไม่ให้ความร่วมมือในการทางาน แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานในโรงเรียนอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นได้ ซึ่งในบางครั้ง
ข้าราชการครูอาจรู้สึกเครียดเมื่องานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทางาน หรือแม้แต่รู้สึก
ไม่สบายใจเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการทางาน อาจทาให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดและไม่สบายใจปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นแค่เพียงอารมณ์ทางลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสุขในการทางานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนชม
ชินะตังกูร, ศิริชัย ชินะตังกูร และ สมใจ เดชบารุง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของบุคลากรการศึกษา สังกัด
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในการปฏิบัติงานของครูอาจมีหลายปัจจัยทาให้ครูมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งอาจเกิด
ความรู้สึกเครียด เบื่อหน่ายจากสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนหรือการทางาน
2. ผลการเปรียบเทียบความสุขในการทางานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา
จาแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ทางาน และระดับวิทยฐานะ สรุปผลแต่ละด้านที่ต่างกัน พบว่า
2.1 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความสุขในการทางาน
ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก ด้านอารมณ์ทางลบ และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้าราชการครูเป็นอาชีพที่ไม่ได้มี
ข้อจากัดเรื่องเพศ โดยภายในสถานศึกษาให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โดยไม่มีข้อจากัดใน
เรื่องของเพศ ดังนั้นปัจจัยเรื่องเพศจึงไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู นอกจากนี้สถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน ทาให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ข้าราชการครูมีความสุขในการทางาน รวมถึงให้ความสาคัญและความไว้วางใจกับข้าราชการครู
เพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา จันทยุทธ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการ
ทางานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอาเภอสันติสุข สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 พบว่า
ครูในอาเภอสันติสุข สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ครูที่มีเพศต่างกัน มีความสุขในการทางาน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความสุขในการทางาน
ในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางด้านบวก และด้านอารมณ์ทางด้านลบ และภาพรวม
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ข้าราชการครูมีช่วง
อายุที่แตกต่างกัน แต่ทุกท่านยังตะหนักถึงความสาคัญในหน้าที่ของตนเอง และมีความภูมิใจเมื่อได้เห็นศิษย์และงานส่วนรวมที่
ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ต ่อ การศึก ษานั ้ นประสบความส าเร็ จ ซึ ่ งเมื ่ อ ข้ า ราชการครู คิ ดถึ งประโยชน์ ส่ วนรวมเป็น ส าคั ญ ไม่ ว่า
สภาพแวดล้อม ผู้เรียน งานที่ปฏิบัติจ ะเป็นอย่างไร ข้าราชการครูไม่ว่าจะอายุมากน้อยเพียงใดจะสามารถจัดการกับอารมณ์ที่
ส่งผลต่อตัวเองได้ และมีความสุขในการท างานอยู่ เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา มุกดา และ นฤตย์ร าภา
ทรัพย์ไพบูลย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความสุขในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านความพึงพอใจในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ช่วงอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่างกัน อาทิ เช่น ค่าตอบแทน เวลาการทางาน ซึ่งความ
ต้องการของข้าราชการครูบรรจุใหม่ พบว่า ยังได้ค่าตอบแทนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่ข้าราชการครูมี รวมไปถึง
เวลาที่ต้องแบ่งแยกเวลาอย่างจัดเจน ซึ่งข้าราชการครูแต่ละท่านต้องการเวลาพักผ่อนกับเวลาในการทางานในสัดส่วนที่แตกต่าง
กัน ซึ่งถ้าได้รับน้อยจนเกินไปอาจทาให้ความสุขในการทางานลดน้อยลง ทาให้ช่วงอายุของข้าราชการครูแต่ละท่านส่งผลต่อ
ความสุขด้านความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวัฏ ณ พัทลุง และ สุดาพร ทองสวัสดิ์ (2564) ได้ศึกษา
เรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พบว่า ครูที่
มีอายุต่างกัน มีความสุขในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่า งกั น
มีความสุขในการทางานในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ ด้านอารมณ์ทางด้านบวก และภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนาให้
ความส าคัญกับการจัดฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ข้าราชการครูทุกท่านเห็นคุณค่าในการท างานของตนเอง มีความ
กระตือรือร้นที่จะทางาน มี ความสนุกสนานและมีความสุขกับงานที่ทา โดยข้าราชการครูทุกท่านสามารถทางานให้ประสบ
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ความสาเร็จได้โดยไม่ต้องคานึงถึงประสบการณ์ทางาน ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษกรณ์ ยศรุ่งเรือง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความสุขในการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางด้านลบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เมื่อประสบการณ์ในการทางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ภาระหน้าที่ในการทางานก็จะเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้ค่าตอบแทนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งการที่ทาให้ภาระงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจ
ทาให้ส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ อาจทาให้อารมณ์ทางลบ เช่น เกิดความเครียด ความไม่สบายใจ ส่งผลต่อความสุขในการ
ทางานของข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปอวลี ผลประทุม (2555) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ความสุขในการทางานของข้าราชการครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มศรีราชา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต 3 พบว่า ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน
2.4 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ที่มีระดับวิทยฐานะแตกต่างกัน มีความสุขใน
การทางานในภาพรวมและรายด้าน ด้านอารมณ์ทางด้านลบ และภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อาชีพครูนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่เป็นภาระหน้าที่หลัก ยังมีงาน
เอกสาร งานธุรการที่เพิ่มเข้ามา ทาให้ข้าราชการครูนั้นอาจเกิดความเครียด อารมณ์ในด้านลบต่างๆ ขึ้นได้ โดยอารมณ์ทางด้าน
ลบสามารถเกิดได้กับข้าราชการครูทุกระดับวิทยฐานะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าข้าราชการครู จะมีร ะดับวิทยฐานะมากหรือน้อย
เพียงใด สิ่งสาคัญของอาชีพครูคือการจัดการกับอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาระงานในองค์กร ภาระการเรียนการสอน ข้าราชการครู
ส่ ว นใหญ่ ส ามารถจั ด การกั บ อารมณ์ ไ ด้ ด ี และท าให้ เ กิ ด การท างานได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
วิภาวี สุขหร่อง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 พบว่ า ครู ท ี ่ ม ี ร ะดั บ วิ ท ยฐานะต่ า งกั น มี ค วามสุ ข ในการท างานไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึง พอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางด้านบวก แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก เมื่อระดับวิทยฐานะสูงขึ้นส่งผลต่อรายได้ที่
เพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์ในอาชีพครูมากยิ่งขึ้น สามารถดาเนินชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงภาระหน้าที่ของ
งานที่แตกต่างไปจากเมื่อเริ่มเข้ารับราชการใหม่ รวมไปถึงความกระตือรือร้นในการทางาน ความท้าทายในการทางานที่ครู
ระดับวิทยฐานะสูงมีความแตกต่างจากครูที่พึ่งเริ่มบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ทาให้ความสุขในการทางานของครูที่มีระดับวิทย
ฐานะต่างกันมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาพร ผังลักษณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางาน
ของครูในอาเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ครูในอาเภอเมือง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ครูที่มีระดับวิทยฐานะต่างกัน มีความสุขในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
1. ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา มีความสุขในการท างานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางบวก
ด้านที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในชีวิต และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอารมณ์ทางลบ
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2. ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ที่มีเพศแตกต่างกันมีความสุขในการท างาน
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก ด้านอารมณ์
ทางลบ และภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้าราชการครู ที่มีอายุแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน ความพึงพอใจในชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความ
พึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางลบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ข้าราชการครู ที่มีระดับวิทยฐานะแตกต่างกันมีความสุขในการทางาน ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึง
พอใจในงาน และด้านอารมณ์ทางบวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับ นี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.เจษณี บุตรด า
กรรมการที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอา
ใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาอิสระฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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O48
การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา
ณัฐสินี ชอบตรง* 1 อรุณวรรณ มุขแก้ว 2

บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยการสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ร่วมของนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชนผ่านกิจกรรมเหล่านั้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ สามารถแบ่งบันรายได้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ชุมชนบ้านคลอง
บ่อแสนอยู่ในตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
มีภูเขาล้อมรอบชุมชน จึงมีต้น ชกเกิดขึ้นมากมายตามแนวภูเขา ต้น ชกถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ประจา
ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน รวมถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่น จึงทาให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่มีนโยบายที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกับชุมชนบ้านคลองบ่อแสนที่ต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ตนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนผลการศึกษาพบว่า ลูกชกเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนที่สามารถนามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การทาขนมหนุมาน
คลุกฝุ่น ช้อนรักประกบคู่ หยอดลูกเหนาตรงกลางใจ และลูกชกลอยแก้ว โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อทั้ง 3
กิจกรรมในระดับมาก และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน มี 4 ประการ ประกอบด้วยด้านผู้
ถ่ายทอดกิจกรรม ด้านรูปแบบกิจกรรม ด้านสื่อการนาเสนอ และด้านสภาพแวดล้อม
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
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Competency Development for Creative Tourism Activity of
Ban Khlong Bo Saen Community in Phang Nga Province
Nutsinee Chobtrong 1 Arunwan Mukkaew2

Abstract
Creative tourism is tourism that focuses on tourism activities and tourism products by
participating in experiences or shared experiences of tourism with the community through activities
that uses community resources or local resources. Tourism generates income and benefits that are
able to share income with all groups in Ban Khlong Bo Saen Community where located in Bo Saen
Subdistrict, Thap Put District, Phang Nga Province. Ban Khlong Bo Saen is a rich community of natural
resources, and the mountains surrounding the community; therefore, there are many arenga palms
along the range of mountains. An arenga palm is considered a unique resource in Ban Khlong Bo Saen
Community including the wisdom and the lifestyle that are outstanding; as a result, the government
agencies in the area have a policy to develop the local area into a tourist attraction. The villagers, in
Ban Khlong Bo Saen Community, want to preserve and disseminate their culture and way of life
through tourism activities.
The researchers conducted a study using a 4-step research and development method to find
ways to develop the competency development of the creative tourism activities of Ban Khlong
Bo Saen Community. The results of this study revealed that the activities can be developed as
creative tourism. The activities were as follows: sugar dumplings with coconut, mortar-toasted pastry,
and arenga fruit in syrup. The tourists were satisfied with all three creative tourism activities of Ban
Khlong Bo Saen Community at a very high level; the experts gave the opinions that the activities were
suitable at the most level.
There were four guidelines in the guidelines of competency development for creative
tourism activities of Ban Khlong Bo Saen Community: activity instructors, a type of activities,
presentation media, and an environment.
Keywords : Development of competency, Creative tourism, Ban Khlong Bo Saen Community
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บทนา
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ใน
ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว รัฐบาลจึงจัดทายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้
มีความหลากหลาย โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) ปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสาคัญกับความพึงพอใจในด้านประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าการให้ความสาคัญ
กับความพึงพอใจจากวัตถุ นักท่องเที่ยวจึงเน้นการท่องเที่ยวที่สามารถนาเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจ แปลกใหม่มากขึ้น
ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปีพ.ศ.2568 อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการซื้อประสบการณ์จากการท่องเที่ยวจะมีมากกว่า
การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงวัตถุประมาณร้อยละ 55 (Amadeus, 2016) ซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดยเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การท่องเที่ยวอันจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นโดยตรงต่อความผูกพันและประสบการณ์อัน
แท้จริง ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม หรือลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่นั้น (Richards & Raymond, 2002; as cited in Wurzburger, 2010) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น (Richards & Marques, 2012) จึงเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการค้นหา
ทางเลือกใหม่ๆ ในการท่องเที่ยว ต้องการสัมผัสความเป็นตัวตนดั้งเดิมอย่างลึกซึ้งผ่านการทากิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น
(Salman & Uygur, 2010) ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การทาอาหารพื้นบ้าน การทอผ้า การ
แกะสลัก เป็นต้น
การพัฒนากิจ กรรมการท่ อ งเที่ยว คือ การทาให้กิ จกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น และเป็นที่พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จาเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของ
ชุมชน เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านคลองบ่อแสนเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีภูเขาล้อมรอบ
ชุมชน จึงมีต้นชกเกิดขึ้นมากมายตามแนวภูเขา ต้นชกถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ประจาชุมชนบ้านคลองบ่อ
แสน คนในชุมชนมีการทาลูกชกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ประโยชน์จากต้นชกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
น้าตาลแว่น น้าตาลผง น้าหวานชก และลูกชกลอยแก้ว ซึ่งเป็นการนาศักยภาพที่คนในชุมชนบ้านคลองบ่อแสนมีควบคู่กับ
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด พังงาได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลอดจนหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นของตาบลบ่อแสนก็มีนโยบายที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต คณะผู้วิจัยจึงได้มองเห็น
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
คลองบ่อแสนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควบคู่ไปกับการที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ผ่านการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
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วิธีดาเนินการ
ใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา โดยดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย การศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–depth interview) และ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) จากผู้ให้ข้อมูล สาคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แล้วพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมา จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ การทาขนมหนุมานคลุกฝุ่น ช้อนรักประกบคู่ หยอดลูกเหนาตรง
กลางใจ และลูกชกลอยแก้ว
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย นากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นจานวน 3 กิจกรรมไปให้นักท่องเที่ยว
ทดลองปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา การประเมินผลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยแบบสอบถาม โดย
นักท่องเที่ยวประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่ม แล้วนาข้อมูลไปปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านคลองบ่อแสนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประชากรและตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จานวน 20
คน ใช้วิธีการสุ่มแบบใช้วิจารณญาณ (Judgmental Sampling) ร่วมกับวิธีการสุ่มแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling)
ประกอบด้วย
- ผู้นากลุ่มชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา จานวน 10 คน โดยมีเกณฑ์
คัดเลือกในการสัมภาษณ์ เป็นผู้นากลุ่มชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกในการสัมภาษณ์ คือ เป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างน้อย 2 ปี
- บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกในการสัมภาษณ์ คือ เป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างน้อย 2 ปี
2. กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 20 คน ที่จะทดลองปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โดยอาศัยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เลือกผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างดี จานวน 20 คน เป็นผู้เข้าร่วมทดลองเส้นทาง ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานพังงา จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จานวน 2 คน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน จานวน 2 คน กลุ่มผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ จานวน 4 คน นักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว จานวน 2 คน ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่สนใจ จานวน 8 คน
เครื่องมือ

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) โดยเป็นคาถามปลายเปิดที่มีคาสาคัญ (Keywords) เกี่ยวกับเรื่องที่
ต้องการทราบข้อมูล เช่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน การส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะมีความยืดหยุ่นสามารถ ปรับให้มีความเหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญแต่
ละบุคคลได้ แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบ้านคลอง
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บ่อแสน เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ดังนี้
1.00 – 1.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.50 – 2.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
2.50 – 3.49
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
3.50 – 4.49
หมายถึง
พึงพอใจมาก
4.50 – 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
นาเครื่องมือในการวิจัยทั้งแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ความครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้ภาษา
2) การพิจารณาความสอดคล้องกับตัวแปรหรือประเด็นที่ศึกษาของคาถามแต่ละข้อ ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
คะแนน +1 หมายถึง มีความสอดคล้อง คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องและคะแนน –1 หมายถึง ไม่มี
ความสอดคล้อง
3) นาคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้องของคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
หรือประเด็นที่ต้องการศึกษา (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) แล้ว ปรับแก้ไขข้อคาถามที่มีค่า IOC
น้อยกว่า 0.50 ก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว ประเมินกิจกรรม
จนครบตามจานวนที่กาหนดไว้

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. ศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
1.1 กิจกรรมที่มีศักยภาพที่จะนามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีจานวน 3 กิจกรรมได้แก่
การทาขนมหนุมานคลุกฝุ่น ช้อนรักประกบคู่ หยอดลูกเหนาตรงกลางใจ และลูกชกลอยแก้ว โดยในแต่ละกิจกรรมจะมี
วิทยากรถ่า ยทอดเรื่อ งราวที่เกี่ย วข้องกับแต่ละกิ จกรรม รวมทั้ งแนะนาดู แลการปฏิบั ติกิจกรรมของนั กท่องเที่ย ว
1.2 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนมี 3 ประเด็น คือ
(1) มีสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ได้แก่ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง
ภายในชุมชน และป้ายบอกสถานที่ อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา คือ ควรมีศูนย์หรือเว็บไซต์สาหรับให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวโดยตรง การพัฒนาสินค้าที่ระลึกให้มีความหลากหลายและโดดเด่น
(2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว โดยมีการรวมตัวกันจัดตั้ง
วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน แต่เมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งหมดแล้วถือว่าการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย
(3) การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และหน่วยงานด้านการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เช่น สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานพังงา
1.3 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
ระดับมากที่สุด ในกิจกรรมการทาขนมหนุมานคลุกฝุ่น และมีความพึงพอใจในระดับมาก ในกิจกรรมช้อนรักประกบคู่
หยอดลูกเหนาตรงกลางใจ และลูกชกลอยแก้ว ในขณะที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินว่ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 3
กิจกรรม มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด และผลการวิจัยยังพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดในด้านบุคคลหรือชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว
1.4 ศักยภาพในการจัดกิจกรรมโดยรวมในด้าน (1) บุคคลและชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ (2) กิจกรรมที่ปฏิบัติสื่อถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชนบ้านคลองบ่อ
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แสน (3) วิทยากรหลักในแต่ละกิจกรรมมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน มี 4
แนวทางดังนี้
2.1 ด้านผู้ถ่ายทอด (1) ควรนาเรื่องการจัดการความรู้เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุไปสู่คนรุ่นใหม่ (2) วิทยากรหลักควรถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมผู้ช่วย เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ (3) เพิ่มจานวนทีมผู้ช่วยวิทยากรเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวได้ทั้งกลุ่มขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ (4) วางแผนและประสานงานระหว่างผู้ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการนาเสนอ
ข้อมูล
2.2 ด้านรูปแบบกิจกรรม (1) จัดเรียงลาดับเรื่องราวที่นาเสนอ และขั้นตอนการทากิจกรรม ให้มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน (2) กาหนดเวลาในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม (3) ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น คานึงถึงความยากง่ายในการปฏิบัติ และเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนอย่าง
ชัดเจน (4) แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในระดับใกล้เคียงกัน (5) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมให้เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยว
2.3 ด้านสื่อการนาเสนอ ควรใช้สื่อในการนาเสนอที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เช่น ป้ายและรูปภาพที่
มีคาอธิบายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรื่องราวบางอย่างด้วยตนเองได้
2.4 ด้านสภาพแวดล้อม (1) สร้างบรรยากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน (2) จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมให้ เหมาะสมและเพียงพอ
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนามาสรุปเป็นแผนภาพแนวทางการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน พบว่า มี
กิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ได้แก่ การทาขนมหนุมานคลุกฝุ่น ช้อนรักประกบคู่
หยอดลูกเหนาตรงกลางใจ และลูกชกลอยแก้ว ซึ่งมีศักยภาพในการนามาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ โดยมีสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธ์กับรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งปัจจัยด้านสถานที่หรือพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่ทาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้น ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านคลองบ่อแสนนั้นก็มีสิ่งอานวยความสะดวกเบื้องต้นในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน เร่งพัฒนาคือ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยผลการวิจัย ของบัวผิน โตทรัพย์ (2562) พบว่า การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชุมชนส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ชุมชนบ้านคลองบ่อแสนยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล สานักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพังงา สานักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานพังงา เป็นต้น ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวจาเป็น ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า จึงจะทาให้เกิด
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในด้านบุคคล/ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมที่มี อัธยาศัยไมตรีและ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว โดยความพึงพอใจในประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ของ นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม บุคคลและกิจกรรม (Tan et al., 2013) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชิดชนก
อนันต มงคลกุล (2562) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นไปตามแนวคิดของ Salman & Uygur (2010)
เกี่ยวกับคุณลักษณะประการหนึ่งของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นระหว่างการทากิจกรรมการท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร (2561) ส่วน
แนวทางการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จากผลการวิจัยนาเสนอไว้
4 ประการ คือ
1. การพัฒนาด้านผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการเล่าเรื่อง การอธิบายขั้นตอน การปฏิบัติ
กิจกรรม เพราะผู้ที่มีความรอบรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสร้างสรรค์ และมีทักษะในการ ประยุกต์ความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมแล้วนาเสนอออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบสาคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงควรมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการอบรมความรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่า ของ
วัฒนธรรมของตน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อน การท่องเที่ยวของ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านรูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น กาหนดจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละกิจกรรมให้
เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพราะการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้ มีความหลากหลายและ
กาหนดจานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มากเกินไปจะทาให้นักท่องเที่ยวพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ และเข้าถึง
วัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
3. การพัฒนาด้านสื่อการนาเสนอให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแบบให้นักท่องเที่ยว อ่านได้อย่างเดียว จึงควรพัฒนาสื่อให้
ความรู้ในรูปแบบใหม่ เช่น มัลติมีเดีย ซึ่งจะทาให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
4. การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม โดยการจัดบรรยากาศบริเวณที่ปฏิบัติกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึง
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วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านคลองบ่อแสน และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่นาเสนอถึงความสัมพันธ์กับ
อารมณ์ความรู้สึก และสร้างให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว และชุมชน
เจ้าของวัฒนธรรมในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมยังเหมาะสาหรับผู้ที่มีความสนใจ เฉพาะด้าน และมีเวลา
เพียงพอในการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวหากมีจานวน มากเกินไปในแต่ละครั้งจะทาให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ได้อย่างลึกซึ้งเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดด้านบุคลากรและ
สถานที่จัดกิจกรรม จึงควรกาหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนสามารถรองรับได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนพังงา ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก โดยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนาและให้คาปรึกษา จนทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอขอบคุณบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ขอขอบคุณชุมชนบ้านคลองบ่อแสนทุกท่านที่
ได้ใ ห้ค วามอนุ เคราะห์ อานวยความสะดวก ให้ความร่ว มมือ ในการเก็บข้ อมู ลและร่ วมจัด กิจ กรรมการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ จนทาให้โครงการวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่ งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านคลองบ่อแสนและในพื้นที่อื่นต่อไป
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564:
ศึกษาบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า
วิภา พันธนะบูรณ์1*

บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอัตราการกระทําผิดซํ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับ
การปล่อยตัว จัดเป็นอันดับหนึ่งในประเภทคดีทั้งหมดในเรือนจํา ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติ โดยแม้ว่าประเทศไทย
มีการใช้กฎหมายยาเสพติดนับแต่ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งถูกยกเลิกและประกาศใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่
ได้แก่ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดและ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในประเด็นเกี่ยวกับบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อ
เสพซํ้า โดยพบว่ากฎหมายยาเสพติดใหม่ดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการกําหนดบทกําหนดลงโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมี
ไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้าไว้เป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดการกําหนดโทษ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการกําหนดบทลงโทษ
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า ซึ่งผลจากการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ควรมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดกรณีเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้าไว้ใน
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและควรมีมาตรการจําแนกกลุม่ ผู้กระทําความผิดซํ้ากรณีดังกล่าวด้วย
คําสําคัญ : ประมวลกฎหมายยาเสพติด บทกําหนดโทษ การบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
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อาจารย์, หลักสูตรนิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย 57100
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Narcotics Code 2021 :
Study legal measures Sentencing drug addicts’ recidivism in Thailand
Wipa Phantanaboon

Abstract
Currently, Thailand has a problem with the number of inmates with drug-related offences. The
country is ranked in the top ten in the world for the number of inmates and the number of repeat offenders
in drug-related crimes. It is also in the top five for the recidivism rate of released inmates. Thai drug control
law has been in place since 1979 but constantly revised until 2021, when the state promulgated a new law.
This article reviews and analyzes past and present drug-related laws, such as the Narcotics Bill, 2021, the
Narcotics Code, 2021, Amend the Act on Procedure of Narcotic Case, 2007, on the issue of penalties and
rehabilitation of repeat offenders. In the case of drug abuse or possession for consuming, findings argue that
the legal measures for the trial and adjudication of penalties and rehabilitation of repeat offenders in the
case of drug abuse or possession for consuming are essential issues. Yet, the literature is mostly silent about
them. Therefore, the researcher has designed recommendations, guidelines, and measures concerning
determining penalties and remediation of specific repeat offenders. For example, there should be
amendments to the penalties and the rehabilitation of repeat offenders in drug abuse cases or possession
for use in the narcotics law and classify the penalties.
Keywords : The Narcotics Code, Sentencing, rehabilitate drug addicts’ recidivism
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บทนํา
แต่ เ ดิ ม ประเทศไทย เผชิ ญ ปั ญ หายาเสพติ ด มาอย่ า งยาวนาน แม้ ว ่ า มี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด หรื อ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ นับแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยถือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฉบับแรก
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่อีกเป็นจํานวนมาก ทําให้
กฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และมาตรการบางประการยังไม่ทันต่อสมัยปัจจุบัน กอปร
กับเพื่อเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้อง กับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
(United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem - UNGASS 2016) [1] รวมถึ ง
เพื่อให้เป็นการดําเนินมาตรการให้สอดคล้องอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีจํานวน 4
ฉบับ (อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1972 (Single Convention on
Narcotic Drugs), อนุ ส ั ญ ญาว่ า ด้ ว ยวั ต ถุ ท ี ่ อ อกฤทธิ ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic
Substances), อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.
1988 (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances),
อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime)) ด้วยประการเหล่านี้ ประเทศไทยจึงมีการประกาศใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 หรือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
นอกจากความจําเป็นในการตราประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ คือ การรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพที่มีอยู่เดิมและจัดหมวดหมู่เป็นประมวลกฎหมายแล้ว (ถือเป็นประมวลกฎหมายฉบับที่ 8) ยังเป็นการเพื่อให้
หากในภายภาคหน้ามีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขในฉบับเดียวกันนี้ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหรือเป็นไปในทิศทางที่ไม่ขัดแย้งกัน อีกทั้ง การรวบรวมกฎหมายไว้ในหนึ่งฉบับย่อมเป็นการง่ายต่อการ
ตรวจสอบของผู้ใช้งานกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจศึกษา โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ฉบับนี้มีเนื้อหามาตรารวมทั้งสิ้น 24 มาตรา ประกอบกับมีประมวลกฎหมายยาเสพติดแนบท้าย
ด้วย มีเนื้อหามาตรารวมทั้งสิ้น 186 มาตรา
เมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยผลแห่งมาตรา 4 กําหนดให้เมื่อประมวล
กฎหมายยาเสพติดท้ายมีผลใช้บังคับแล้ว ให้เป็นการยกเลิกกฎหมายจํานวน 24 ฉบับเสีย เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 แล้วให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้แทน ทั้งนี้
บทบัญญัติเดิมที่ยกเลิกไปนั้นก็ไม่ได้หายไปเสียทั้งหมด แต่ยังมีบทบัญญัติบางประการปรากฏในประมวลกฎหมายยาเสพติด
โดยผสมผสานอยูก่ ับกฎหมายบางมาตราที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย พบข้อสังเกตจากการศึกษาทบทวนประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 พบว่า ประมวล
กฎหมายฉบับใหม่นี้ มิได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับผู้กระทําความผิดซํ้า กรณีกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าหรือมียาเสพ
ติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้าไว้อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาทบทวนแนวคิดการกําหนดโทษทางอาญาและวิเคราะห์หาแนวทางเสนอแนะมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกําหนดโทษและแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ติดยาเสพติดเป็นนิสัยหรือผู้กระทําความผิดซํ้า กรณีกลับไปเสพยาเสพติด
ซํ้าหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้าต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพตาม พ.ร.บ.ให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดและ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2564
2. ศึกษาแนวคิดการกําหนดโทษทางอาญา โดยเฉพาะหลักการกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละ
บุคคล ในกรณีผู้เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพกลับไปกระทําความผิดซํ้า
2. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษการเสพยาเสพติดและการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า

วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary) เช่น ศึกษา
จากบทบัญญัติกฎหมาย (เช่น พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดและ พ.ร.บ.วิธี
พิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564) แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการกําหนดบทลงโทษทาง
อาญา รวมทั้งศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวทางเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษการเสพยา
เสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยมีนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดในเรือนจํา จํานวนมากถึง
175,257 ราย และรวมถึงผู้ต้องขัง เยาวชนที่ฝากขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ในคดียาเสพติดแล้ว 189,660
ราย ซึ่งเมื่อจําแนกอันดับจํานวนผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในสิบของประเภทคดีที่มี
ผู้ต้องขังสูงสุดและอันดับจํานวนผู้กระทําความผิดซํ้าในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในห้าของประเภท
คดีที่มีอัตราการกระทําผิดซํ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเปรียบเทียบกับคดีอื่นๆ ดังภาพที่ 1 [2]

ภาพที่ 1 อันดับประเภทคดีที่มีผู้ต้องขังและผู้กระทําความผิดซํ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนและอัตราการจําคุกและการกระทําความผิดซํ้าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในคดียาเสพ
ติดข้างต้น มีนัยสําคัญที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติ แม้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับยาเสพติดมานับแต่ปี
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พ.ศ. 2522 ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งถูกยกเลิกและประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้
1. พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2. ประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
3. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ กฎหมายยาเสพติดเดิม พ.ศ. 2522 (กฎหมายเดิม) นั้น มีการกําหนดเรื่อง “การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด” ซึ่งเป็นระบบที่ยึดโยงกับ “ระบบบังคับบําบัด” แต่ถูกเปลี่ยนเป็น “ระบบสมัครใจ” ในการเข้ารับการบําบัดรักษาตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด (กฎหมายใหม่) โดยหลักสามารถแบ่งออกได้ 3 กรณี
กรณีแรก ผู้เสพหรือผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (มีโทษตามมาตรา 162 – 164 แห่งประมวลกฎหมายยา
เสพติด แล้วแต่กรณี) สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติดก่อนถูกตรวจพบโดยเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด
กรณีที่สอง ผู้เสพหรือผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (มีโทษตามมาตรา 162 – 164 แห่งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด แล้วแต่กรณี) สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติดภายหลังจากที่ถูกตรวจพบโดยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด
เมื่อผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพเข้าร่วมตามกรณีที่หนึ่งหรือที่กรณีที่สองและผ่านการบําบัดเป็นที่น่าพอใจ
จากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ผู้นั้นไม่มีความผิดในมาตรา 162 – 164 แห่ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการนอกศาล ข้อดีคือไม่เพิ่มคดียาเสพติดไปสู่ศาลหรือช่วย
ลดปริมาณคดีไม่สําคัญร้ายแรงไปสู่ศาล ทําให้ศาลใช้เวลากับคดีที่มีความผิดร้ายแรงมากกว่าอีกด้วย (มาตรา 1 แห่งประมวล
กฎหมายยาเสพติด “ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ
หรือพยายามกระทําความผิดดังกล่าวด้วย)
กรณีที่สาม ผู้เสพหรือผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (มีโทษตามมาตรา 162 – 164 แห่งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด แล้วแต่กรณี) ปฏิเสธเข้ารับการบําบัดรักษาภายหลังการตรวจพบโดยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีโดย
คํานึงถึงการสงเคราะห์ให้จําเลยให้จําเลยเลิกเสพยาเสพติดโดยการบําบัดรักษายิ่งกว่าการลงโทษ ตามมาตรา 165 แห่งประมวล
กฎหมายยาเสพติดก็ดี หรือมีผู้ฟ้องคดีสู่ศาล ตามมาตรา 168 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “...หากจําเลยสํานึกในการกระทําโดยตกลงเข้า
รับการบําบัดรักษา...หากศาลเห็นสมควรให้ส่งตัวจําเลยไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือเพื่อเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป” ก็ดี
เมื่อเข้าร่วมและผ่านการบําบัดเป็นที่น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
ศาลสั่งยุติคดี และผู้นั้นพ้นจากความผิด ที่ระบุไว้ในมาตรา 168 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด
แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าว่ามาตรการสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาตามกรณีที่สองก็ดีหรือกรณีที่
สามข้างต้นนั้นก็ดี มีลักษณะกีดกัดหรือขัดขวาง สําหรับกรณีที่ “ผู้เสพหรือผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้า” มิให้เข้า
สู่กระบวนการบําบัดรักษาอีกครั้ง กล่าวคือเมื่อผู้เคยรับการบําบัดแล้วกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าหรือกลับไปครอบครองยาเสพติด
ไว้เพื่อเสพซํ้าอีกครั้ง เช่น การสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาตามกรณีที่สองมาตรา 114 มีการกําหนดเงื่อนไขว่า “...ถ้าไม่
ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา หรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก หรืออยู่ในระหว่างรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล...” ซึ่งหมายความว่าหากผู้นั้นปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามกําหนดในมาตรา 114 แม้
สมัครใจเข้าร่วมบําบัดรักษาก็อาจไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของผู้ที่สามารถสมัครใจเข้าร่วมการบําบัดรักษา อันอาจขัดต่อ
เจตนารมณ์การมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยให้เข้าร่วมการบําบัดรักษาในโอกาสแรกอย่างแท้จริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด ประกอบกับข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการเปลี่ยนโทษ
จําคุกเป็นการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การนําเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ หรือการให้ส่งตัวจําเลยไป
เข้ารับการบําบัดรักษาในความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ พ.ศ. 2564 (ประกาศนี้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564) พบว่า มาตรการพิจารณาพิพากษากรณีผู้กระทําความผิดในคดียาเสพติดฐานเป็นผู้
เสพก็ดีหรือผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก็ดี และได้รับคําพิพากษาให้ต้องโทษจําคุกในความผิดตามมาตรา 162 – 164
แล้วแต่กรณี กรณีเมื่อผู้พ้นโทษแล้วกลับไปกระทําความผิดซํ้านั้น ยังไม่ปรากฏว่าได้ถูกกล่าวถึงในกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้น
กล่าวคือ มิได้มีการวางหลักการหรือ“บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ
กรณีผู้กระทําความผิดกลับไปกระทําซํ้า” (มิได้มีการกําหนดให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา หมวด 8 การกระทํา
ความผิดอีก มาตรา 92 - 94 มาปรับใช้โดยอนุโลมเพียงใดอีกด้วย) อันอาจส่งผลให้ปัจจุบันหรืออนาคตเกิดช่องว่าง หรือ Gap
ทางกฎหมายของการพิจารณากําหนดโทษในส่วนนี้
ดังนั้น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการกําหนดโทษหรือบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า และส่งเสริมเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นี้ คือ “การมองผู้เสพเป็นผู้ป่วย
และการสนับสนุนให้ผู้เสพสมัครใจเข้าร่วมการบําบัดรักษาเป็นกรณีแรก” อีกทั้ง เพื่อให้มีแนวคิดหลักการกําหนดโทษให้
เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละบุคคล เฉพาะกรณีผู้เสพยาเสพติดการกระทําความผิดซํ้าเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงแบ่งการศึกษาหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) แนวคิดการกําหนดโทษทางอาญา
หลักการกําหนดโทษ (Sentencing guideline) มีข้อพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 ประการสําคัญ ได้แก่
1. หลักการจําเลยจะถูกลงโทษได้เฉพาะข้อหาที่ตนต้องหาว่าได้กระทําความผิดเท่านั้น (Punishment only
for offence charged) เมื่อศาลพิจารณาคดีของจําเลยถึงขั้นของการพิจารณาระดับความรุนแรงของการกระทําความผิดของ
จําเลยกับระดับโทษที่ควรต้องรับผิดหรือการกําหนดโทษ โดยศาลอาจใช้อํานาจหรือดุลพินิจโดยอาศัยเหตุหรือปัจจัยมาเพิ่มโทษ
หรือลดโทษ [3]
2. แนวคิดความได้สัดส่วนในการลงโทษ (Proportionality Principle) สามารถแบ่งพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี้
[4] ศาลกําหนดโทษโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนในการลงโทษ
1) การลงโทษที่ได้สัดส่วนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ มีกําหนดรับรองสิทธิไว้ในสนธิสัญญาหลัก
ก. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) เป็นการประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ข. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (international
covenant on civil and political rights หรือ ICCPR)
ค. ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
สํ า หรั บ ผู ้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง (The United Nations Rules for the Treatment of
Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders ห รื อ
The Bangkok Rules)
2) การลงโทษที่ได้สัดส่วนตามกฎหมายไทย กําหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 และ มาตรา 32 แม้มิได้กําหนดไว้โดยตรงแต่นัยให้ความหมายถึง
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การประกันสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาและการถูกกระทบสิทธิเสริภาพต้อง
เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
3. แนวคิดการกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละบุคคล (Individualization)
แนวคิดนี้ใช้เป็นแนวทางการพิจารณาตัวผู้กระทําความผิดประกอบการลงโทษ ซึ่งผู้ใดกระทําการครบ
องค์ประกอบที่กฎหมายอาญากําหนดไว้และจะต้องถูกลงโทษ แม้บุคคลแตกต่างกันแต่กระทําความผิดเหมือนกันก็อาจถูก
กําหนดบทลงโทษที่แตกต่างกันก็ได้ แม้จะเป็นการกระทําแบบเดียวกันหรือมาตราเดียวกันแต่อาจจะมีประเด็นหรือเหตุอาศัย
การกระทําที่แตกต่างกัน ซึ่งจะนํามาประกอบการพิจารณากําหนดโทษและการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละ
บุคคล
นอกจากนี้ การกําหนดกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละบุคคล ยังต้องพิจารณาในเรื่อง
การกําหนดขนาดของบทลงโทษในกฎหมาย การใช้ดุลพินิจของศาลในการลงโทษ การปรับโทษให้เหมาะสมกับนักโทษแต่ละคน
แล้วแต่กรณีอีกด้วย
4. แนวคิดการลงโทษในเชิงป้องกัน เช่น การลงโทษเพื่อป้องกันสังคมเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทําความผิด
ซํ้าอีกครั้งในสังคม สามารถแยกแนวคิดการลงโทษในเชิงป้องกันได้เป็น
1) การลงโทษเพื่อป้องกันผู้กระทําความผิดในเชิงลบ (Negative) คือ การมุ่งเน้นไปที่การนําผู้กระทํา
ผิดมาลงโทษเพื่อให้สํานึกในความผิด หรือเพื่อป้องกันสังคมจากผู้กระทําความผิด
2) การลงโทษเพื่อป้องกันผู้กระทําความผิดในเชิงบวก (Positive) เช่น การลงโทษเพื่อปรับปรุงแห้ไข
และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ เช่น การลงโทษเพื่อบําบัดฟื้นฟู (Rehabilitation) ซึ่งถือเป็น
วิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งในหลายประเทศ [5]
2) การวิเคราะห์หาแนวทางเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและ
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพซํ้า หรือกรณีกลับไปเสพยาเสพติดซํ้าหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้า
สําหรับ การกําหนดโทษทางอาญาแก่ผู้เสพยาเสพติดหรือหลักการกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละ
บุคคล กรณีผู้เสพยาเสพติดหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพอันเป็นการกลับไปกระทําความผิดซํ้า ควรพิจารณาถึง สาเหตุการ
กลับไปกระทําความผิดซํ้า เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจประกอบการลงโทษผู้กระทําความผิดซํ้ามากกว่าการรับโทษจําคุกใน
เรือนจํา
ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใช้หลักการกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิดแต่ละบุคคล (มากกว่าการเพิ่มโทษ
ให้ผู้เสพหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพมีโทษหนักขึ้นเพราะไม่ใช่การกระทําที่น่าตําหนินัก) เฉพาะกรณีผู้เสพยาเสพ
ติดมีการกลับไปเสพหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพและได้กลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก คือ ควรมีการกําหนดหลักการ
จัดหมวดหมู่ผู้กระทําความผิดซํ้า โดยคํานึงถึงจํานวนครั้งของการถูกกําหนดโทษประกอบกับประเภทความร้ายแรงการกระทํา
ความผิดและประเภทของยาเสพติด (“ยาเสพติด หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย” ตามความใน
มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564) ตัวอย่างเช่น มีการจําแนกประเภทผู้กระทําความผิดซํ้าเพื่อให้เห็นชัดซึ่ง
การกําหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิด สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (ทั้งนี้ การจําแนกกลุ่มอาจเพิ่มเติมได้ให้เกิด
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น)
Class A : ผู้กระทําความผิดซํ้าแบบ “ทั่วไป” พบการกระทําซํ้าคดีเดิม จํานวนมากกว่า 1 ครั้ง และเสพยาเสพติด
ทั่วไปไม่รุนแรง
Class B : ผู้กระทําความผิดซํ้าแบบ “เฝ้าระวัง” พบการกระทําซํ้ามากกว่า จํานวน 1-3 ครั้ง และเสพยาเสพติดระดับ
รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก
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Class C : ผู้กระทําความผิดซํ้าแบบ “เข้มงวด” พบการกระทําซํ้ามากกว่า 1 ครั้ง และเสพยาเสพติดทั่วไปไม่ร้ายแรง
ก็ดี, ระดับรุนแรงปานกลางก็ดีหรือรุนแรงก็ดี แต่มีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมด้วย กรณีเฉพาะเสพยาเสพติดและ
จําหน่ายยาเสพติดจํานวนเล็กน้อย
ทั้งนี้ ผู้กระทําความผิดที่เข้าเงื่อนไขการจัดประเภทข้างต้น อาจยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ตาม
หลักเกณฑ์ มาตรา 162, มาตรา 163 และมาตรา 164 และเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจสั่งกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทํา
ความผิดแต่ละบุคคล เช่น หากศาลเห็นสมควรให้ส่งตัวจําเลยไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือเพื่อเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป
เมื่อเข้าร่วมและผ่านการบําบัดเป็นที่น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
ศาลสั่งยุติคดี และผู้นั้นพ้นจากความผิดต่อไป อันจะเป็นการลดจํานวนคดีในศาลและเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ให้ความสําคัญกับการสมัครใจเข้าร่วมบําบัดรักษามากกว่าการบังคับบําบัด

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลจากการศึกษา พบว่า ประมวลกฎหมายฉบับใหม่น้ี มิได้กาํ หนดมาตรการทางกฎหมายไว้เฉพาะกรณีสําหรับใช้
พิจารณาผู้กระทําความผิดกรณีกลับไปเสพยาเสพติดหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพซํ้า ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไข
เพิ่มเติมแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดเพื่อเสพซํ้า เพื่อให้มีแนวทางการพิจารณาพิพากษาและกําหนดโทษสําหรับผู้ติดยาเสพติดเป็นนิสัยหรือผู้กระทําความผิด
ซํ้าโดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมบําบัดรักษาอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยการแนวทางบทกําหนดโทษสําหรับกรณีดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเข้มงวดหรือมุ่งเน้นแต่การนําผู้กระทําความผิดไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิ่มโทษมากจนเกินสมควร
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O50
ความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์1* ดาริน รุ่งกลิ่น2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความเต็มใจจะจ่ายและศึกษาปัจจัยในการกาหนดค่าความเต็มใจ
จะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการังหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้
เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่มีขนาดตัวอย่างจานวน 400 ราย สถิติที่ใช้เพื่อการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มัธยฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา คือ วิธี
สถานการณ์ ส มมติ (Contingent Valuation Method) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า ความเต็ ม ใจจะจ่ ายเท่ากับ
71.82588 บาท ต่อคน และมีช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของค่าความเต็มใจจะจ่าย อยู่ระหว่าง 66.19053 88.46123 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง คือ อายุ
พบว่ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับค่าความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยสาคัญ
0.10 เพื่อให้ทรัพยากรปะการังคงอยู่และสร้างมูลค่าดังกล่าวให้กับประเทศอย่างยั่งยืนควรมีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง
คาสาคัญ : เต็มใจจะจ่าย, ปะการัง, สิ่งแวดล้อม, นักท่องเที่ยว
Willingness to Pay of Tourists for Conserve Coral Reef at
Mu Kho Ang Thong National Park, Surat Thani Province
Manolee Sripaoraya Penpong1* Darin Rungklin2
Abstract
This research aims to study the willingness to pay and the factors in determining the
willingness of tourists to pay for the conservation of coral reefs at Mu Kho Ang Thong National
Park, Surat Thani Province. The data used in this research are data from 4 0 0 sample
questionnaires. The statistics used for analysis were mean, percentage, median and regression
analysis. The technique used in the study was contingent valuation method. The study found
that willingness to pay is 71.82588 baht per person. The confidence interval of the average
willingness to pay between 6 6 . 1 9 0 5 3 to 8 8 . 4 6 1 2 3 baht. The factors that affect tourists'
willingness to pay for coral restoration and conservation are age. It was found that there was
a statistically significant correlation with the willingness to pay at the level of 0.10 significance.
1

ผศ., หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 84100
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Coral resources to maintain and build the value of such a sustainable fund should be
established for the conservation and restoration of coral.
Keywords : Willing to pay, Coral, Environment, Tourists
บทนา
ประเทศไทยมีทรัพยากรที่หลายหลายที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวไปตามภูมิภาค ทั้งภูเขา ทะเล
น้าตก หรือท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งนี้จากการที่ประเทศไทยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวทั้งเปิดรับ
ภายในประเทศและทั้งต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้ น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ที่มีส่วนทาให้ค่ารายได้ประชาชาติของประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยเท่ากับ2,007,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น9.83 เปอร์เซ็นต์ (Choibamroong, 2019 ) เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้ส่งผลทาให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแม้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่อง
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยกลับด้อยกว่าอีกหลายประเทศ
สะท้ อ นจากดั ช นี ชี้ วั ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง ไทยอยู่ ใ นกลุ่ ม 20
เปอร์เซนต์ของประเทศที่มีคะแนนน้อยที่สุด (Bank of Thailand, 2019) ทั้งนี้ประเทศไทยได้วางแผนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น เพื่อสะท้อนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไปได้
พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือได้ว่าเป็นท่องเที่ยวเมืองหลักที่สาคัญของประเทศ นักท่องเที่ยวที่นิยม
มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือเกาะสมุย ซึ่งจะมีความหลากหลายทั้งในส่วนธรรมชาติ ทะเล น้าตก
และภูเขา โรงแรงที่อานวยความสะดวก กิจกรรมที่ทาระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยว โดยกิจกรรม 1 ในนั้นคือ
การเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยอุทยานจะประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ
40 เกาะ ตามเกาะต่าง ๆ จะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ บางเกาะมี
ปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทองมีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่ หรือ 102 ตารางกิโลเมตรเดิมบริเวณหมู่เกาะอ่างทองแต่เดิมเป็นพื้นที่หวง
ห้ามของกองทัพเรือซึ่งมีโครงการจะสร้างฐานทัพเรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยของประเทศทางด้านอ่าวไทย
แต่ด้วยมีทิวทัศน์สวยงาม ทะเลสาบ หน้าผา ถ้าทะลุ เกาะรังนกนางแอ่น นกนานาชนิด และแนวปะการัง เป็น
แหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ปลานานาชนิด กรมป่าไม้พิจารณาจัดหมู่เกาะอ่างทองเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล
อีกแห่งหนึ่งโดยได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดที่ดินบริเวณหมู่เกาะอ่างทองในท้องที่ตาบลอ่างทอง อาเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 21 ของประเทศและความพิเศษของหมู่เกาะอ่างทอง
คือ มีทะเลในเพียงหนึ่งเดียวในฝั่งอ่าวไทย จึงสร้างแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงอีกด้วย ทั้งนี้
ในปัจจุบันพบว่าทรัพยากรด้านปะการังในหมู่เกาะอ่างทองเริ่มได้รับ ความเสียหายและเสื่อมโทรม โดยมีหลาย
ปัจจัย เช่น ภาวะโลกร้อนทาให้เกิดการฟอกขาวของปะการัง เรือหาปลา แม้กระทั่งกิจกรรมจากนักท่องเที่ยว
ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง งานวิจัยจึงทาการศึกษา
จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้นคือ นักท่องเที่ยวซึ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปะการังในพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ
อ่างทองจากกิจกรรมที่ทาระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยว โดยในบทความนี้จะนาเสนอค่าความเต็มใจจะจ่ายและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ปะการัง กล่าวคือ เป็นมูลค่าของเงินที่เมื่อ
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นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแล้วยินดีจะจ่ายเพื่อใช้ในการอนุรักษ์
ปะการังหรือใช้ในการฟื้นฟูให้ปะการังคงอยู่
วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบไป ด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจ านวน
154,539 ราย (National Park Innovation Institute and Protected Areas. 2017)
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเลือกขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1976) ดังนั้น เมื่อจากการคานวณ
นักท่องเที่ยวชาวไทยคานวณได้ 398.97 ใช้ตัวอย่างจานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
พานักระหว่างท่องเที่ยวอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และมีจุดหมายไปท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี แล้วใช้วิธีการแบบเจาะจงสอบถามการเดินทาง โดยพิจารณาว่านักท่องเที่ ย วคน
ดังกล่าวเดินไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับนาไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล เอกสาร ตารา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการจัดทาเครื่องมือการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 นามากาหนดกรอบแนวคิดการจัดทาแบบเก็บ
ข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปเก็บกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ขั้นตอนที่3 จัดทาร่างแบบเก็บข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อนาไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ดูถึงคุณภาพรวมข้อบกพร่องของแบบเก็บข้อมูล และแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลนั้นผลการทดสอบ
แบบสอบถามและการกาหนดจานวนเริ่มต้นเพื่อนามาสู่ความเต็มใจจ่ายของทั้งของนักท่องเที่ยว ได้ทาการ
ทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) โดยใช้รูปแบบคาถามปลายเปิดจานวน 100 ชุด สาหรับนักท่องเที่ยว เพื่อ
ทดสอบหาจานวนเงิน เริ่มต้น (Starting Bid) และทดสอบหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
สมบูรณ์ และมีความชัดเจน ก่อนนาไปเก็บข้อมูลตัวอย่างซึ่งจากแบบสอบถามที่ทาการทดสอบผลการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pre-test) พบว่า ความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมี
ค่าตั้งแต่ปฏิเสธการจ่ายหรือจ่ายศูนย์บาทต่อเดือนจนถึงสูงสุด 500บาท ต่อเดือน โดยค่าฐานนิยม (Mode) ที่
มี 4 ค่า คือ 20,40,50 และ 100 บาทต่อเดือนโดยจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม เพื่อพร้อมที่จะ
นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแห่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมไว้แล้วที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ย วอุทยานแห่ งชาติห มู่เกาะอ่างทอง ข้อมูล สถิติจากหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และมัธยฐาน (Median) เพื่อหาค่าของความเต็มใจจะจ่ายรวมถึงในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่ อ ค่ า เต็ ม ใจจะจ่ า ยในการก าจั ด ขยะนั้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารทดสอบสหสั ม พั น ธ์ ร ะ หว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
(multicollinearity) ก่อนการวิเคราะห์ โดยมูลค่าความยินดีจะจ่ายโดยใช้แบบจาลองของคาเมรอน
แบบจาลองการวิเคราะห์การถดถอยของคาเมรอน
เป็นฟังก์ชั่นลักษณะการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าความยินดีจะจ่ายได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นแบบจาลอง เรียกว่า “Censored Logistic Regression Model :CLR Model” ทั้งนี้ค่าความยินดีจะจ่าย
นั้นไม่สามารถทราบค่าที่แท้จริง ทราบแต่ค่าขอบเขตล่าง (Lower) และค่าขอบเขตบน (Upper) สามารถเขียน
เป็นสมการ คือ
WTP =Xβ+e
โดยที่ WTP คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่าย
X คือ ตัวแปรอิสระที่กาหนดขนาดของค่าความยินดีจะจ่าย
β คือ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระ
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
จากสมการดังกล่าวสามารถประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood estimation โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จะได้ค่า Bและ σ ต่อมาใช้ค่าทั้งสองคานวณหาค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ WTP ได้ข้อมูล
ออกมา 4 เหตุการณ์ ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ของข้อมูลจากคาถามแบบ Double Bound
Bid ครั้งแรก
Bid ครั้งที่ 2
ความเป็นไปได้
Lower
Upper
Xx
2xx
Pr(Yes,Yes)
2xx
∞
Pr(Yes,No)
Xx
2xx
1/2xx
Pr(No,Yes)
1/2xx
Xx
Pr(No,No)
0
1/2xx
สมการที่จะนามาประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด คือฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นร่วมกันทุกเหตุการณ์
เป็นผลคูณความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์แสดงได้ดังนี้
L = Pr(yes,yes)Pr(Yes,No)Pr(No,Yes) Pr(No,No)โดยที่
Pr(yes,yes) คือ ค่าความน่าจะเป็นของผู้ตอบยินดีจะจ่าย ณ ราคาเสนอครั้งแรก และราคาเสนอครั้งที่
สอง
Pr(Yes,No)คือ ค่าความน่าจะเป็นของผู้ตอบยินดีจะจ่าย ณ ราคาเสนอครั้งแรก แต่ไม่มีความยินดีจะ
จ่ายราคาเสนอครั้งที่สอง
Pr(No,Yes)คือ ค่าความน่าจะเป็นของผู้ตอบไม่มีความยินดีจะจ่าย ณ ราคาเสนอครั้งแรก แต่มีความ
ยินดีจะจ่ายราคาเสนอครั้งที่สอง
Pr(No,No)คือ ค่าความน่าจะเป็นของผู้ตอบไม่มีความยินดีจะจ่าย ณ ราคาเสนอครั้งแรก และราคา
เสนอครั้งที่สอง
ทั้งนี้สามารถแปลงสมการข้างต้นเป็นสมการ Log likelihood Function เพื่อนาไปประมาณค่าความ
น่าจะเป็นสูงสุดด้วย Maximum Likelihood Estimation ดังสมการต่อไปนี้
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𝑛𝑛

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∑[𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

โดยที่ 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 , 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 , 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 คือตัวแปรที่ชี้วัดค่า WTP ที่แท้จริง

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยประกอบด้วยค่าความเต็มใจจะจ่ายและปัจจัยต่อค่าความเต็มใจจะจ่าย ดังนี้
การวิเคราะห์ด้านความเต็มใจจะจ่ายเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังนั้น เพื่อได้ประเด็นด้านการยินดี
ที่จ ะเสี ย ภาษีห รือการจัดตั้งกองทุน จากนักท่องเที่ยวเพื่อนามาสู่การจัดตั้งกองทุน หรือนาเงินส่ วนนั้นเพื่อ
นามาใช้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังในอนาคต รวมถึงช่องทางในการจะจ่ายภาษีที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านความเต็มใจจะจ่ายและช่องทางในการจะจ่ายจากนักท่องเที่ยว
ประเด็น
จานวน
ร้อยละ
ความเต็มใจจะจ่าย
เต็มใจจะจ่าย
245
61.2
ไม่เต็มใจจะจ่าย
155
38.8
รวม
400
100
ช่องทางในการจะจ่าย
จ่ายเป็นเงินสดเก็บรายเดือน
189
47.2
หักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย
33
8.2
เก็บรวมกับบิลค่าน้าประปา
50
12.5
เก็บรวมกับบิลค่าไฟฟ้า
21
5.2
เก็บบิลแยกเฉพาะ
76
19.0
อื่นๆ
31
7.8
รวม
400
100
หน่วยงานที่ต้องการให้เข้ามาจัดการกับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 251
62.7
รายได้จากการเก็บ ค่าธรรมเนี ยมการ หน่วยงานราชการท้องถิ่น
68
17.0
อนุรักษ์ปะการัง
มูลนิธิ
48
12.0
องค์กรอิสระ
33
8.2
รวม
400
100
จากตารางกลุ่มตัวอย่างมีความยินดีจะจ่ายการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังร้อยละ 61.2และช่องทางใน
การจะจ่าย คือ จ่ายเป็นเงินสดเก็บรายเดือนร้อยละ 47.2 รองลงมา คือ เก็บบิลแยกเฉพาะร้อยละ 19.0และ
ช่องทางที่สะดวกน้อยที่สุดคือ อื่น ๆ ผ่านธนาคาร กล่องรับใส่ของ ร้อยละ 7.8 หน่วยงานที่ต้องการให้เข้ามา
จัดการกับรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการอนุรักษ์ปะการัง พบว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ร้อยละ
62.7 รองลงมาหน่วยงานราชการท้องถิ่น ร้อยละ17.0 และองค์กรอิสระ ร้อยละ 8.2
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การประมาณค่าเฉลี่ยของค่าความยินดีจะจ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค าตอบของค่ า ความยิ น ดี จ ะจ่ า ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ป ะการั ง นั้ น จึ ง ท าการ
ประมวลผลทางสถิติ เพื่อคานวณหาเฉลี่ยค่าความเต็มใจจะจ่ายที่เหมาะสม (Mean WTP)
ตารางที่ 3 ค่าความยินดีจะจ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง
p Z
[95% Conf. Interval]
Coef.
Std. Err.
Z
WTP
71.82588 2.875232 24.98
0.000
66.19053 88.46123
Sigma
53.12224 2.161189
49.05087 57.53155
LR Chi2=0.00 Log likelihood = -700.69388
ค่าความยินดีจะจ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง สามารถหาค่าเฉลี่ยของความเต็ม
ใจที่จะจ่ายเท่ากับ 71.82588 บาทต่อคน และมีช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของค่าความเต็มใจจะจ่าย ณ
ระดับนัยสาคัญ 0.01 อยู่ระหว่าง 66.19053-88.46123บาทต่อคน
การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อค่าความยินดีจะจ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการั ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจะจ่ายค่าความยินดีจะจ่ายนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ปะการังนั้น ได้มีการทดสอบค่าสหสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อ
ป้องกันปัญหา Multicollinearity ทั้งนี้หากพบต้องเลือกตัวแปรนั้น ๆ ออกจากสมการ ดังนั้นในการวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ จึงใช้ตัวแปร คือ เพศ อายุ อาชีพ
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง
p Z
WTP
Coef.
Std. Err.
Z
[95% Conf. Interval]
Gender
.7947161 .1666389 -1.10
0.273
.5269011 1.198657
Age
1.457436 .3052161 1.80
0.072*
.9667872 2.197091
Occ
.9336105 .0509982 -1.26
0.209
.8388207 1.039112
_cons
1.610933 .2965299 2.59
0.010**
1.123037 2.310793
LR Chi2=5.79Prob>chi2 = 0.1564 Pseudo R2=0.0108
** ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01
* ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง คือ อายุ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับค่าความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยสาคัญ 0.10
การอภิปรายผล

1. มูลค่าของค่าเฉลี่ยของความเต็มใจจะจ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวพบว่าเท่ากับ 71.83 บาทต่อคน
ดังนั้นหากผลจากการวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อเพื่อใช้เป็นการสร้างกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาสู่การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ปะการังแล้วนั้น ต้องควบคู่ไปกับการจัดเก็บกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
นั้ น โดยตรง เช่น กลุ่ มผู้ ประกอบการ หรื อประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองด้วย ซึ่งเมื่อผลการวิจัยที่ออกมานั้นจะมีค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว
เท่ากับ 71.83บาท ต่อคน และหากอิงกับสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะอ่างทองจานวน 154,539 ราย (National Park Innovation Institute and Protected Areas. 2017)
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จะพบว่ามูลค่าของเงินที่สามารถจัดเก็บได้ถึง 11,100,536.40 บาท ซึ่งเงินเหล่านี้สามารถนามาใช้ในกิจกรรม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าความยินดีจะจ่ายในการอนุรักษ์
ปะการังในงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตสามารถเปรียบเทียบได้ดังตาราง
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายในการอนุรักษ์ปะการัง
ชื่อผู้แต่งและชื่อ
กลุ่มตัวอย่าง
มูลค่าความเต็มใจจะจ่าย
งานวิจัย
Penpong &
นักท่องเที่ยว
ค่าความยินดีจะจ่ายของนักท่องเที่ยวความเต็มใจที่จ ะจ่ าย
Rungklin (2019)
เท่ากับ 71.83
Wisut, Kaewnern
นักท่องเที่ยว
ค่าเต็มใจจ่ายเท่ากับ 561.09 บาท/คน/ปี
&Dulapruk (2009)
Silpachan (2004)
นั กท่องเที่ย วและ มูล ค่าของนักท่องเที่ยวในการเต็มใจจะจ่ายในการอนุ รั ก ษ์
ประชาชน
เท่ า กั บ 366.82 บาทต่ อ ครั้ ง และของประชาชนเท่ า กั บ
131.61 บาทต่อคนต่อเดือน
Nam &Son (2001) นักท่องเที่ยว
ค่ า ความเต็ ม ใจจะจ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การ
อนุรักษ์ปะการัง 128,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
2. ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง ใน
ประเด็นนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า อายุ พบว่ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับค่าความเต็มใจจะจ่ายอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยสาคัญ 0.10 กล่าวได้ว่าบุคคลเมื่อผู้มีอายุสูงขึ้นจะยินดีจะจ่าย นั้นคือส่วนหนึ่ง
มาจากผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีรายได้มากกว่าผู้มีอายุน้อย ทาให้การใช้จ่ายเงินจะมีอานาจในการตัดสินใจ และยัง
พบปัจจัยที่ส่งเสริมการจ่ายอีกนั้นคือหากนักท่องเที่ยวมีสถานภาพโสดจะยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังทั้งนี้เพราะบุคคลที่โสดจะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรหรือครอบครัว ซึ่งเงิ น
ดังกล่าวสามารถที่จะตัดมาเป็นภาระในการเข้ากองทุนอนุรักษ์ได้ และปัจจัยด้านความรู้ในการอนุรักษ์ปะการัง
กล่าวคือ ผู้มีความรู้ความเข้าใจจะยินดีจ่ายเพราะจะตระหนักถึงทรัพยากรปะการังที่จะอนุรักษ์คงอยู่ไว้
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพื่อให้ทรัพยากรปะการังคงอยู่และสร้างมูลค่าดังกล่าวให้กับประเทศอย่างยั่งยืนควรมีการจัดตั้ง
กองทุน เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง
2. ควรมีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส่วนร่วม
ในการสร้างมาตรการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังในเขตพื้นที่ร่วมกัน
3.จัดให้มีการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเล รวมทั้งปรับปรุงด้าน
กฎหมาย ซึ่งควรที่จะจัดให้มี พรบ.กองทุนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.ควรมีการจัดทาคู่มือให้ความรู้ในการอนุรักษ์ปะการังแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการประเมินมูลค่าปะการังทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การหามูลค่าความเต็มใจจะจ่าย
การประเมินด้วยวิธี Choice Experiment
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2. ควรมีการศึกษาการวิจัยอย่างบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ เช่นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การ
ประมงนอกน่านน้า กิจการทะเล เป็นต้นที่ส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ปะการัง
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O51
ประเมินค่าตัวทวีการบริโภคโครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2
ดรุณี เรียมแสน1 และมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าตัวทวีการบริโภคและประเมินโครงการคนละครึ่งต่อการกระตุ้น เศรษฐกิจเฟสที่ 1
และเฟสที่ 2 โดยใช้อนุกรมเวลาไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 ซึ่งรวบรวมจากกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อหาความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายและคำควณค่าตัวทวี และวัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้วยค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคเท่ ากับ 1.04 หมายความว่า เมื่อมีรายได้ เปลี่ยนแปลง 1
หน่วย จะทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้น1.04 หน่วย ค่าตัวทวีการบริโภคของประชาชนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เท่ากับ
1.95 หมายความว่าเมื่อรายจ่ายของการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ ายรั ฐบาลต่ อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4
ตามลำดับ ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564
เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามลำดับ
คำสำคัญ: ตัวทวีการบริโภค, การกระตุ้นเศรษฐกิจ, โครงการคนละครึ่ง

The Assessment of the 50:50 Co-payment Scheme the Economic Stimulus phase 1 and
phase 2
Darunee Riamsan1 andManolee Sripaoraya Penpong2

Abstract
The objectives of the study were to measure the consumption multiplier and to study the assessment of
the 50:50 co-payment schemes the economic stimulus phase 1 and phase 2. Time
series secondary data from the first quarter of 2021 was collected from the Ministry of Finance
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and Office of the National Economic and Social Development Council in order to estimate the marginal
propensity of consume and calculate the multiplier value with the multiplier theory. Approximate the economic
growth by compute the percentage of Gross Domestic Product.
The results showed that the marginal propensity to consume equal to 1.04. It can be explained that when
income has changed by 1 unit, consumption would change by 1.04 units . The consumption multiplier of the
50:50 co-payment scheme was 1.95. It means that when private consumption has increased by 1 unit, the
national income would increase by 1.95. The economic growth of the government expenditure the quarter 1/
2021 equal to 1.2 and in the 2/2021 was 1.4 percent. The economic growths of private consumption per Gross
Domestic Product in the quarter 1-2/2021 were 0.6 and 0.7 percent, respectively.
keyword: Consumption Multiplier, economic stimulus, 50:50 co-payment schemes

บทนำ
นโยบายการคลัง (Fiscal policy) คือ นโยบายที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ เกี่ยวข้องกับรายได้และ การใช้จ่ายของรัฐ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง
ประกอบด้วย นโยบายภาษีอากร นโยบายด้านรายจ่าย นโยบายการ ก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ และนโยบายในการบริหารเงิน
คงคลัง โดยนโยบายการคลังเป็นเครื่องมือของ รัฐบาลในการใช้ในการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ หรือการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลังของรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของ
รัฐบาลที่วางไว้ โดยการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาล มีผลโดยตรงต่อการอัดฉีดรายจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มปริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มความต้องการบริโภคของประชาชน เพิ่มการลงทุนเพิ่มการจ้างงานและผลผลิต ทำให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น และความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยที่เพิ่ม (Marginal Propensity to consume : MPC) เปลี่ยนแปลงโดยแสดง
ด้วยตัวคูณทวี (Multiplier) และส่งผลต่ออุปสงค์มวลรวม นโยบายนี้รัฐบาลจะใช้งบประมาณแบบขาดดุล (ชมพูนิกข์ อัมพรมหา.
2556)
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปี 2563 ซึ่งเป็นวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลาย ประเทศต้องใช้
มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดเชื้อ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและทำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน (Global Simultaneous Shocks) กิจกรรมการผลิตที่
หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกำลังซื้อที่ลดลงรุนแรงทำให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งเป็นวิกฤติคู่ทั้งด้านอุปทานและ
อุปสงค์พร้อมกัน (Twin supply-demand shocks) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 3 โดยจะต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 และต่ำที่สุดนับแต่ Great Depression ในคริสต์
ทศวรรษ 1930 และถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน ประเมินมูลค่า
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2563 และ 2564 ไว้สูงถึงกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโลกใน
ปีนี้มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
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ผลกระทบจากโควิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2563) และเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับทั่วโลก รัฐบาล
จึงเข้ามาแก้ไชปัญหาทางเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy) เพื่อเพิ่มปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มอำนาจซื้อ เพิ่มการลงทุน เพิ่มการจ้างงานและผลผลิต ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัว ดังนั้น
รัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ (ณัฐพงศ์ ดีฝั้น. 2557) ซึ่งโครงการที่รัฐบาลนำมาใช้กระตุ้น
เศรษฐกิจมีหลายโครงการ
กรณีศึกษา โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ภายในประเทศ ช่วยบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายกับภาคประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่ว (กระทรวงการคลัง , 2563) โดยโครงการคนละครึ่ง
รัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท มี เงื่อนไขการใช้เงินผ่านสิทธิคนละครึ่งคือใช้เงินรัฐได้วันละไม่เกิน 150 บาท
ต่อวัน และผู้มีสิทธิต้องออกเงินตัวเองเพิ่มอีกวันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รวมแล้วสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ซึ่ง
จะต้องเติมเงินเข้าแอพฯ “เป๋าตัง” ไม่สามารถใช้เป็นเงินสดได้ สามารถนำไปใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของต่างๆได้ ตามร้านที่มี
สัญลักษณ์โครงการ “คนละครึ่ง โดยที่ประชาชนจะใช้ตามเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนด (กระทรวงการคลัง. 2563) โครงการคนละครึ่ง
มีทั้งหมด 3 เฟส ซึ่งมีผู้ที่ลงทะเบียน ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการคนละครึ่ง ช่วงเวลา ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและงบประมาณ
เฟส
ช่วงเวลา
1
ตุลาคม – ธันวาคม 63
2
มกราคม – มีนาคม 64
3
กรกฎาคม - ธันวาคม 64
ที่มา : กระทรวงการคลัง. 2564

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน (คน)
10,000,000
5,000,000
13,000,000

งบประมาณ (ล้านบาท)
30,000
22,500
42,000

โครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 1 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 8.5 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน
9,493,942 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 28,609 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,599 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่าย
อีก14,010 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎร์ธานีและเชียงใหม่ ตามลำดับ (กระทรวงการคลัง. 2563)
โครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 2 มียอดการใช้จ่ายตลอดโครงการ 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้าน
บาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีการ
ใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน หรือประมาณร้อยละ 92 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด โดยมีคนใช้จ่ายครบ 3,500
บาทจำนวน 7,819,925 คน ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ
สงขลาและเชียงใหม่ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 6 เดือนตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
ถึงไตรมาสแรกของปี 2564 (กระทรวงการคลัง. 2564)
โครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.3 ล้านรายจากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98ล้านราย โดยมียอดการใช้
จ่ายสะสมรวม 204,325 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 103,901.1 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม 100,423.9 ล้าน
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บาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 81,255.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 32,786.3
ล้านบาท ร้าน OTOP 9,777.9 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 76,750.3 ล้านบาท ร้านบริการ 3,521 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ
234.3 ล้านบาท (กระทรวงการคลัง. 2564)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญในการศึกษาผลงานของการใช้นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลในโครงการคนละครึ่ง เฟสที่1และเฟสที2่ ซึ่งแต่ละโครงการของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่มีจำนวนผู้ใช้สิทธิและร้านค้าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพราะ
ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประชาชนเป็นผู้ ประกอบการ มีการจับจ่ายใช้
สอยเพิ่มขึ้นและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่าการแจกเงินเยียวยาแบบให้เป็นเงินสดหรือการเยี่ยวยาโดยที่ประชาชน
ไม่ได้ออกเงินเพิ่ม และประชาชนจะไม่สามารถเก็บออมเงินไว้จะส่งผลต่อตัวทวีและอุปสงค์มวลรวมอันจะเป็นผลดีต่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงโควิด 19

วิธีการดำเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับ
การกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่ง โดยรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ. 2564 และไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564 ถึง ไตร
มาสที่ 1 พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ไตรมาส ตามช่วงเวลาของการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 63 และ เฟสที่ 2 ช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 64 เฟสที่ 3 ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 64
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ไตรมาส ได้แก่
เฟสที่ 1-2 โดยกำหนดตัวแปร ดังต่อไปนี้
G แทน การใช้จ่ายภาครัฐ
C แทน การบริโภคของประชาชน
GDP แทน ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น
K

แทน ค่าตัวทวี
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อประเมินตัวทวีการใช้จ่ายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ปี 2563 มีรายละเอียดที่มาของข้อมูลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลของการวิจัย
ลำดับ
1
2
3

ข้อมูล
งบประมาณโครงการคนละครึ่ง
การบริโภคของประชาชนโครงการคนละครึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น

แหล่งข้อมูล / การสืบค้น
กระทรวงการคลัง (https://www.mof.go.th/th/home)
กระทรวงการคลัง (https://www.mof.go.th/th/home)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(https://www.nesdc.go.th/)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์การกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งใช้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. เมื่อรวบรวมข้อมูลสถิติรายไตรมาสของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง ซึ่งได้แก่ การบริโภค
ของประชาชนและการใช้จ่ายของรัฐบาลและผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น นำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณหาค่าความโน้มเอียงหน่วย
สุดท้ายในการบริโภค (Marginal Propensity to Consume; MPC) เพื่อคำนวณค่าตัวทวีการบริโภคของประชาชน
2. วัดขยายตัวทางเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง โดยใช้สูตรตัวทวีตามแบบจำลองของเคนส์และ
คำนวณหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้วยการคำนวณค่าร้อยละ เพื่อแสดงผลการทำงานของ
ตัวทวีการบริโภคของประชาชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. คำนวณหาค่า ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (MPC) เป็นการวัดค่าของการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่อง
มา จากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 1 หน่วย โดยใช้สูตร ดังต่อไปนี้

MPC = C
Yd
2. คำนวณหาค่าตัวทวี เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (C) ระดับรายได้ประชาชาติ (Y) ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับตัวทวี
โดยใช้สูตร ดังต่อไปนี้

k = Y
C
หรือ

k =

1
1-MPC

3. ประเมินผลการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์ผลจากการคำนวณค่าตัวทวีด้วยทฤษตัวทวี และคำนวณหาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้นด้วยการคำนวณค่าร้อยละ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าตัวทวีการบริโภคในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2
ตอนที่ 2 ผลการประเมินการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าตัวทวีการบริโภคในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2
จากสูตรหาค่า ตัวทวีคูณรายจ่ายในการบริโภคอิสระ คือ k = Y =

Ca

1 = 1 = 1 คณะผู้วิจัยจึง
(1-b ) 1-MPC MPS

คำนวณค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคและความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยในการบริโภคเแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคและความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยในการบริโภค
โครงการคนละครึ่ง
เฟสที่1
เฟสที่2
ที่มา : จากการคำนวณ

c
25,100.5
52,251

Yd
23,949.2
49,814

∆c
25,100.5
27,150.5

∆Yd
23,949.2
25,864.8

APC
1.05
1.05

MPC
1.05
1.05

จากตารางที่ 3 พบว่า มีค่า APC ของโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เท่ากับ 1.05 คือ อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่าย
ในการบริโภคต่อรายได้ เป็นค่าแสดงว่าการบริโภคของประชาชนมีสัดส่วนเท่ากับ 1.05 ของรายได้ และมีค่า MPC ของโครงการคน
ละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 เท่ากับ 1.05 แสดงว่าเส้นการบริโภคมีความลาดชันเท่ากับ 1.05 หมายความว่า เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะทำให้การบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น 1.05 หน่วย เนื่องจากโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่รัฐใช้กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระยะเวลาที่เกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ค่า APC และ MPC ของทั้งสองเฟสมีค่าเท่ากัน เพราะเป็นการบริโภคที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการที่รัฐกำหนด
ตามทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคจะต้องน้อยกว่าการเปลี่ ยนแปลงของระดับรายได้ นั่นคือ

C จะต้องมีค่าน้อยกว่า Y เสมอและถึงแม้ไม่มีรายได้ทุกคนก็จำเป็นต้องบริโภคเพื่อการอยู่รอด ดังนั้นจะทำให้ MPC จะต้องมีค่า
มากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งเสมอ (0<MPC<1) เมื่อ MPC ในโครงการคนละครึ่งมีค่ามากกว่า 1 จึงใช้สูตร
ค่าตัวทวีการบริโภค ในตารางที่ 4
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∆Y

∆ca

ในการคำนวณค่า

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าตัวทวีการบริโภคในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2
โครงการคนละครึ่ง
เบสที่1
เบสที่2
ที่มา : จากการคำนวณ

c
25,100.5
52,251

Y
49,049.8
102,065

∆c
25,100.5
27,150.5

∆Y
49,049.8
53,015.2

k
1.95
1.95

ตารางที่ 4 พบว่า ค่าตัวทวีการบริโภคมีค่า เท่ากับ 1.95 แสดงว่าผลการทำงานของตัวทวี เมื่อรายจ่ายของการบริโภคของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า โดยเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 จะมีค่าตัวทวีเท่ากัน คือ 1.95
เพราะเป็นการบริโภคที่เกิดขึ้นภายในโครงการที่รัฐกำหนด
ตอนที่ 2 ประเมินการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2
จากการใช้จ่ายของรัฐบาลและการบริโภคของประชาชนในระยะเวลา 1-2 ไตรมาส ปี 2564 ในโครงการคนละครึ่ง นำมาหา
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ GDP (ร้อยละ) ในตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ G ต่อ GDP
ไตรมาส
1
2
ที่มา : จากการคำนวณ

G
49,049.8
53,015.2

GDP
4,070,526
3,923,884

GDP (ร้อยละ)
1.2
1.4

โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 มีการใช้จ่ายรัฐบาลในโครงการ 49,814 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคิดเป็นส่วนส่วนต่อ GDP เท่ากับ ร้อยละ 1.2
โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 2 มีการใช้จ่ายรัฐบาลในโครงการ 53,015.2 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคิดเป็นส่วนส่วนต่อ GDP เท่ากับ ร้อยละ 1.4
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ ∆c ต่อ GDP
ไตรมาส
1
2
ที่มา : จากการคำนวณ

∆c
25,100.5
27,150.5

GDP
4,070,526
3,923,884

GDP (ร้อยละ)
0.6
0.7

โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 มีการบริโภคของประชาชน 25,100.5 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หรือ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคิดเป็นส่วนส่วนต่อ GDP เท่ากับ ร้อยละ 0.6

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

485

โครงการคนละครึ่งเฟสที่ 2 มีการใช้จ่ายรัฐบาลในโครงการ 27,150.5 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หรือขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคิดเป็นส่วนส่วนต่อ GDP เท่ากับ ร้อยละ 0.7

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์วัดค่าตัวทวีการบริโภคและความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยในการบริโภคโครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2
พบว่า มีค่า เท่ากับ 1.05
2. ผลการวิเคราะห์วัดค่าตัวทวีการบริโภคโครงการคนละครึ่งเฟสที่1 และเฟสที่ 2 พบว่า ค่าตัวทวีการบริโภค เท่ากับ 1.95
3. ผลการประเมินโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 พบว่า อัตราความเจริญเติบโตของการใช้จ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4 ตามลำดับ และอัตราความเจริญเติบโตของการบริโภค
ของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามลำดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนำประเด็นหลักมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิจัย ที่พบว่าค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้าย เท่ากับ 1.05 หน่วย หมายความว่า เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำ
ให้การบริโภคเพิ่มขึ้น 1.05 หน่วย และความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยในการบริโภค เท่ากับ 1.05หน่วย เป็นค่าแสดงว่าการบริโภคของ
ประชาชนมีสัดส่วนเท่ากับ 1.05 ของรายได้ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาของไซม่อน คูสเน็ตส์ ( Simon
Kuznetz) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1869-1938 ที่พบว่า ในระยะยาว ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคและความโน้มเอียงถัว
เฉลี่ยในการบริโภคจะเป็นค่าเดียวและแนวคิดของไซม่อน คูสเน็ตส์ (Simon Kuznetz) จะมีค่าการบริโภคมากกว่าเคนส์ เนื่องจาก
ผู้บริโภคจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น
2. พบว่าค่าตัวทวีการบริโภค เท่ากับ 1.95 หน่วย เนื่องจากมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการจำนวน 15 ล้านคน สอดคล้องกับรายงาน
ของกระทรวงการคลัง. (2563). โครงการชิมช้อปใช้ ที่พบว่า มีการใช้สิทธิทั่วภูมิภาคและทุกจังหวัด โดยมาตรการชิมช้อปใช้มี
ผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( Gross Domestic Product: GDP) ผ่านตัวทวีคูณ (Multiplier) 3.3 หน่วย
3. ผลการวิเคราะห์ประเมินโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 พบว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายรัฐบาล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4 ตามลำดับ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามลำดับ
สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงการคลัง. (2563). โครงการชิม ช้อปใช้ ที่พบว่า ประเมินได้ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 0.1 - 0.3

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปประมวลข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้
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1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคและความโน้มเอียงถัวเฉลี่ยในการบริโภคจะเป็น
ค่าเดียวกัน และมีค่ามากกว่ า 1 นั้นหมายความว่า เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จากการใช้จ่ายรัฐบาล ประชาชนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจจะเป็นเพราะการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนมีรายได้ที่
ลดลง มีการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการ ดังนั้น ควรที่จะเพิ่ม
การกระจายรายได้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยและครอบคลุม โดยให้ในโอกาสการสร้างอาชีพของประชาชนเพื่อที่จะสร้างรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้น มีการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยผ่านการจ้างงานจากรัฐบาลหรือสนับสนุนภาคเอกชนเพิ่ มการลงทุนก็จะทำให้การจ้างงานเพิ่ม
มากขึ้น
2. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าตัวทวีการบริโภคของประชาชนมีค่าเท่ากับ 1.95 เท่า นั้นหมายความว่า เมื่อรายจ่ายของ
การบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1.95 เท่า ซึ่งผลตอบรับจากประชาชนถือว่าประชาชน
สนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกือบ 15 ล้านคน และรวมการใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 1 และเฟสที่
2 ที่ค่อยข้างเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ดังนั้น อาจจะนำไปพิจารณาเรือ่ งการเพิ่มผูท้ ี่มีสิทธิ์และขยายระยะเวลาของโครงการ
เพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มการบริโภคของประชาชน ตัวทวีการบริโภคและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
3. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งในโ ครงการรัฐบาลต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจในการบริโภค ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของการใช้จ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 1 -2 ปี
2564 เท่ากับร้อยละ 1.2 และ 1.4 ตามลำดับและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของการบริโภคของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามลำดับ หากส่งเสริมการจ้างงานการสร้างอาชีพของประชาชนจะ
ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
งานศึกษาครั้งนี้ได้ประเมินค่าตัวทวีการบริโภคการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งเฟสที่1 -2 โดยใช้อนุกรมเวลาตั้งแต่
ไตรมาสที่ 1-2 ปี 2564 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงการคลัง จากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งค่าตัว
ทวีมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในไตรมาสต่อๆไปอีก และเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้การลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การ
วิจัยครั้งต่อไปอาจจะพิจารณาในการหมุนเวียนของตัวทวีในระบบเศรษฐกิจในไตรมาสต่อไปและอาจจะพิจารณาด้านการลงทุน
เพิ่มเติม นอกจากนั้น ผู้ศึกษาสามารถจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่ อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการคนละ
ครึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ ช่างคิด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา ความรู้ คำแนะนํา และปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาตลอดจนกระทั่ง
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี นอกจากนี้ผู้วิจัย ขอขอบคุณ บิดา มารดา คณาจารย์ เพื่อน พี่น้อง และขอพระขอบคุณผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยที่ไม่สามารถกล่าวนามมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้
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O52
สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่ออัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อารีรัตน์ ดวงสวัสดิ์1 อาทิตญา อนุพัฒน์2 และมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้สาธารณะของประเทศไทย และวัดสัดส่วน
หนี้สาธารณะต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา จำนวน 40 ไตรมาส
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ถึง ไตรามาสที่ 4 ปี 2563 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล จากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย นำข้อมูลมาทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อนวิเคราะห์ และวิเคราะห์ค่า
ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะด้วยสมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ สัดส่วนการบริโภคของ
รัฐบาลได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 1.8 หมายความว่า เมื่อสัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้
สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1.8 หน่วย และสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย ได้ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 2.3 หมายความว่า เมื่อ
สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1 ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 2.3 หน่วย และพบว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสำคัญ มีค่าสั มประสิทธิ์
เท่ากับ -0.66 หมายความว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง 0.66 หน่วย
คำสำคัญ : สัดส่วนหนี้สาธารณะ,อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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The ration of public debt to Thailand economic growth
Areerat Duangsawat1 Atittaya anupat2 and Manolee Sripaoraya Penpong3

Abstract
The objectives of the study were to study factors affecting public debt in Thailand and to
study the ration of public debt to Thailand economic growth. Using 40 quarters of time series data
from Q1 2011 to Q4 2020. from the Council National Economic and Social Development Fiscal
Policy Office Ministry of Finance and Bank of Thailand. The data was tested the stationary and was
analyzed using simple Linear Regression Model.
The results showed that factors affecting to public debt In the same direction was the
government consumption It’s coefficient to 1.8, When the government's consumption ratio
increases by 1 unit, the public debt will increases by 1.8 units. The interest rate ratio has a
coefficient of 2.3 when the interest rate ratio increased by 1, resulting in an increase in public debt
of 2.3 units. It was found that the public debt impacted to debt ratio economic growth of Thailand
in the opposite direction, at the significance with a coefficient of -0.66, when the public debt ratio
increased by 1 unit. The rate of Thailand's economic growth decreased by 0.66 units.
Keywords : public debt, economic growth

บทนำ
เศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลักต่างๆ ในการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ
จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าการเจริญเติบโตมาจากปัจจัยหรือตัวแปรของระบบเศรษฐกิจ โดยทั่วไประบบเศรษฐกิจพื้นฐาน
ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยสำคัญ คือ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคสถาบันการเงิน ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ
โดยแต่ละภาคส่วนจะทำธุรกรรมทาง เศรษฐกิจ และเกี่ยวข้องกัน เช่น ภาคครัวเรือนซื้อสินค้าจากทางภาคธุรกิจ
และภาคธุรกิจเองก็ซื้อแรงงานจากภาคครัวเรือน ภาครัฐบาลเก็บภาษีจากภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริม
ธุรกิจผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละประเทศก็ยังมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเป็นลักษณะที่พึ่งพาภาคต่างประเทศเป็นหลัก กล่าวคือ ถ้าหากเศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจไทยก็จะ
ถดถอยตามไปด้วย (ณัฐธิญา ราชธิสาร และ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ . 2563) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามี
ส่วนร่วม โดยเฉพพาะ การก่อหนี้ของรัฐบาล ในการก่อหนี้ก็จะมีปัจจัยหลายสาเหตุ ได้แก่ การกู้ยืมมาเพื่อแก้ไขภาวะ
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เงินฝืดและช่วยฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการกู้ยืมหนี้ใหม่เพื่อชำระ
หนี้เก่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือเป็นตัวที่ทำให้
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดฉะงักเมื่อมีหนี้มากจนเกินไป และยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้น
ให้ก่อหนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว หนี้สาธารณะคงค้าง การลงทุน การออม ส่งออกนำเข้า และผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ
หนี้สาธารณะ เป็นการก่อหนี้ของภาครัฐบาลที่เกิดขึ้นเมื่อรายได้ของรัฐบาลน้อยลงกว่ารายจ่าย โดยรายได้หลัก
ของรัฐบาลคือ ภาษี ซึ่งการก่อหนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อภาวะเศรษฐกิจ ข้อดีของการก่อหนี้รัฐบาล เช่น การนำเงิน
ที่ก่อหนี้มาให้จ่ายสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำของประเทศ ข้อเสียของ
การก่อหนี้ คือ มีผลกระทบต่อทางลบต่อภาวะเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศเม็กซิโก ปี 1982 มีหนี้
สาธารณะและไม่ชำระหนี้ได้ จนกระทั่งเกิดวิกฤติค่าเงิน เศรษฐกิจตกต่ำ และเกิดปัญหาเงินเฟ้อ ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์มหภาค หากรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้ความต้องการเงินทุนของรับบาลเพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบไปยังตลาดผลผลิตอีกด้วย (กัญญ์สุดา นิ่ มอนุสสรณ์กุล และ
คณะ.2555) การก่อหนี้สาธารณะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกู้ยืมเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงินประเภทต่างๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งวิธีการ
ก่อหนี้สาธารณะภายในประเทศนั้น รัฐบาลจะจำหน่ายพันธบัตร ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว หรือจำหน่ายตั๋วคลังที่เป็น
เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลจะกู้ยืมเงินในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเกิดปัญหา เช่นการกู้จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจในช่วงการเกิดโรคระบาดของโควิดที่ผ่านมา หรือรัฐบาลกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
การคลัง ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีหนี้สาธารณะทั้งสิ้น จำนวน 9,337,543.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 58.15 ของจีดีพี ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคแล้ว เมื่อรัฐบาลก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้
ความต้องการเงินทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมี ผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบไปยังตลาดผลผลิต
โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นย่อมมีผลทำให้การลงทุนลดลงแล้วส่งผลทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่มีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผน การใช้จ่าย และการก่อ
หนี้ที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโต เพื่อที่จะกระตุ้นให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้น

วิธีการดำเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาโดยข้อมูลเกี่ยวกับ สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรวบรวมเป็นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2554 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 – ไตรมาสที่ 4
ปี 2563 และศึกษาตัวแปรดังนี้
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1. PD แทน สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง หน่วยเป็นร้อยละ
2. PI แทน สัดส่วนการลงทุน หน่วยเป็นร้อยละ
3. PC แทน สัดส่วนการบริโภคภาครับบาล หน่วยเป็นร้อยละ
4. PR แทน สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย หน่วยเป็นร้อยละ
5. GGDP แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย หน่วยเป็นร้อยละ
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาโดยใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 – ไตรมาสที่ 4 ปี
2563 จำนวน 40 ปี โดยคณะผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งต่างๆ นำมาสรุปได้ตังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลของการวิจัย
ตัวแปร
แหล่งข้อมูล
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายงานรายได้ประชาชาติของประเทศไทย : สำนักงานสภา
ต่อหัว
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.nesdc.go.th/
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของอั ต ราส่ ว นระหว่ า งหนี้ รายงานรายได้ประชาชาติของประเทศไทย : สำนักงานสภา
สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.nesdc.go.th/
อัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนระหว่างการลงทุนต่อ รายงานรายได้ ประชาชาติ ข องประเทศไทย : สำนั ก งานสภา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
พ ั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ
https://www.nesdc.go.th/
อัตราการเจริญเติบโตของสัดส่วนระหว่างการออมต่อ รายงานรายได้ ประชาชาติ ข องประเทศไทย : สำนั ก งานสภา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
พ ั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ
https://www.nesdc.go.th/
อัตราการเจริญเติบโตของจำนวนประชากร
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน https://www.boi.go.th/
อัตราการเจริญเติบโตของอัตราการเปิดประเทศ โดย รายงานรายได้ ประชาชาติ ข องประเทศไทย : สำนั ก งานสภา
อัตราการเปิดประเทศคำนวณจาก(การส่งออก + นำเข้า) พ ั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ
/ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
https://www.nesdc.go.th/
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลสถิติรายไตรมาสของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทย ซึ่งได้แก่ สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง สัดส่วนการลงทุน สัดส่วนการบริโภคภาครัฐบาล และอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

494

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้เป็นสถิติข้อมูลรายไตรมาส ทำการวิเคราะห์สมการ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตาม ด้วยวิธีสมการถดถอยอย่างง่าย
1.การนำข้อมูลที่จะวิเคราะห์ ไปทดสอบควาวมนิ่ง (Stationary) ด้วยวิธี Unit root test ด้วยวิธี Augmented
Dickey Fuller test (ADF) เพื่อดูว่าข้อมูลมีความนิ่งหรือไม่ หากมีความนิ่งของข้อมูล ก็โจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
OLS ได้ แต่ถ้าหากไม่มีความนิ่งของข้อมูล ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธี OLS ได้ เนื่องจาก จะทำให้เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ลวง (Spurious Regression Test)
2.เมื่อได้ข้อมูลที่มีลักษณะ stationary ก็นำข้อมูลมาทดสอบด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยนำเสนอผลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการ
วิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF)
ส่วนที่ 2 ผลจากสมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model)
ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF)
การนำข้อมูลไปทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Unit Root Test เพื่อดูว่าข้อมูลที่ใช้มีความ
นิ่งของข้อมูลหรือไม่ หากข้อมูลมีความนิ่งของข้อมูลก็จะสามารถวิเคราะห์ ด้วยวิธี OLS ได้ แต่หากข้อมูลไม่มีความ
นิ่งของข้อมูลก็ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยวิธี OLS ได้ จะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ลวง (Spurious Regression)
ดังตารางที่ 2
PD
แทน สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
D(PD) แทน สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง หน่วยเป็นร้อยละ
PI
แทน สัดส่วนการลงทุน
PC
แทน สัดส่วนการบริโภคภาครัฐบาล
PR
แทน สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย
D(PR) แทน สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย
GGDP แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
D(GGDP) แทน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF)
ตัวแปร
ความ
รูปแบบของ ADF Statistics Prob ผลการทดสอบ
ล่าช้าที่
สมาการ
เหมาะสม
ADF
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
1
Trend and
-0.945080
0.9398 Nonstationary
(PD)
intercept
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
0
Trend and
-5.562530
0.0003 Stationary
D(PD)
intercept
สัดส่วนการลงทุน (PI)
0
Intercept
-5.988008
0.0000 Stationary
สัดส่วนการบริโภคของรัฐบาล
0
Trend and
-4.272427
0.0086 Stationary
(PC)
intercept
สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย (PR)
1
Trend and
-2.683774
0.2486 Nonstationary
intercept
สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย D(PR)
0
Trend and
-5.562530
0.0003 Stationary
intercept
อัตราการเจริญเติบโตทาง
0
Trend and
-3.090503
0.1227 Nonstationary
เศรษฐกิจของประเทศไทย
intercept
(GGDP)
อัตราการเจริญเติบโตทาง
0
Trend and
-7.859245
0.0000 Stationary
เศรษฐกิจของประเทศไทย
intercept
D(GGDP)
ที่มา : จากการคำนวณ
หมายเหตุ : *** นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
**
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05
*
นัยสำคัญที่ระดับ 0.1
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-0.945080ค่ า Prob = 0.9398> 0.1 > 0.05 > 0.01 ดั ง นั ้ น จึ ง ไม่ ป ฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก Ho: δ = 0 (Nonstationary)
สามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะ ไม่มีความนิ่ง เมื่อพบว่า สัดสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง ไม่มีความนิ่ง (Nonstationary)
จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาหาผลต่างลำดับที่ 1 (Frist differencing) พบว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่า
เท่ากับ -5.562530 ค่า Prob = 0.0003 < 0.01 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถสรุปได้ว่า
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง มีความนิ่ง (Stationary)
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-5.988008 ค่า Prob 0.0000 < 0.1 < 0.05 < 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถ
สรุปได้ว่าสัดส่วนการลงทุน มีความนิ่ง (Stationary)
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จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-4.272427 ค่า Prob 0.0086 < 0.1 < 0.05 < 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถ
สรุปได้ว่าสัดส่วนการบริโภครัฐบาล มีความนิ่ง (Stationary)
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-2.683774 ค่า Prob 0.2486 > 0.1 > 0.05 > 0.01 ดังนั้น จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถ
สรุปได้ว่าสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย ไม่มีความนิ่ง เมื่อพบว่า สัดสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย ไม่มีความนิ่ง (Nonstationary) จึงนำข้อมูล
ดั ง กล่ า วมาหาผลต่ า งลำดั บ ที ่ 1 (Frist differencing) พบว่ า ค่ า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มี ค ่ า เท่ า กั บ 4.602837 ค่า Prob = 0.0037 < 0.01 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถสรุปได้ว่ าสัดส่วน
อัตราดอกเบี้ย มีความนิ่ง (Stationary)
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า Augmented Dickey Fuller test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-3.090503ค่ า Prob = 0.1227 > 0.1 > 0.05 > 0.01 ดั ง นั ้ น จึ ง ไม่ ป ฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก Ho: δ = 0 (Nonstationary)
สามารถสรุปได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่มีความนิ่ง เมื่อพบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่มีความนิ่ง
(Nonstationary) จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาหาผลต่างลำดับที่ 1 (Frist differencing) พบว่า ค่า Augmented Dickey Fuller
test (ADF) มีค่าเท่ากับ
-7.859245 ค่า Prob = 0.0000 < 0.01 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก Ho: δ = 0 (Nonstationary) สามารถสรุปได้ว่าอัตราการ
เจริญเติบโต มีความนิ่ง (Stationary)
ส่วนที่ 2 ผลจากสมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Model)
จากผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Augmented Dickey Fuller Test (ADF) เมื่อได้ข้อมูลที่มี
ความนิ่งมาแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนหนี้สาธารณะต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยสมการถอดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย
ตัวแปร
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
P-Vsiue
C
29.78683
12.12310
2.457031
0.0187
PD
-0.659924
0.290847
-2.268973
0.0290**
R-Squared
0.119315 F-statistics
5.148238
Adjusted R-Squared
0.096139 Prob (F-statistics)
0.029033
S.E. of regression
3.874860 D.W
0.895902
ที่มา : จากการคำนวณ
หมายเหตุ : *** นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
**
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05
*
นัยสำคัญที่ระดับ 0.1
ผลการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.66 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.66 หน่วย
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนการบริโภครัฐบาลที่มีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะ ด้วยสมการถอดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย
ตัวแปร
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
P-Vsiue
C
-1.241856
1.633553
-0.760218
0.4518
PC
1.817969
0.774515
2.347237
0.0242**
R-Squared
0.126628 F-statistics
5.509521
Adjusted R-Squared
0.103644 Prob (F-statistics)
0.024225
S.E. of regression
3.858739 D.W
0.926325
ที่มา : จากการคำนวณ
หมายเหตุ : *** นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
**
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05
*
นัยสำคัญที่ระดับ 0.1
ผลการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.8 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผล
ให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1.8 หน่วย
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะ ด้วยสมการถอดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
ตัวแปร
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
P-Vsiue
C
-2.009762
1.666503
-1.205977
0.2353
PR
2.287932
0.823484
2.778355
0.0084***
R-Squared
0.168840 F-statistics
7.719256
Adjusted R-Squared
0.146968 Prob (F-statistics)
0.008443
S.E. of regression
3.764333 D.W
0.922536
ที่มา : จากการคำนวณ
หมายเหตุ : *** นัยสำคัญที่ระดับ 0.01
**
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05
*
นัยสำคัญที่ระดับ 0.1
ผลการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 2.3 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้
สาธารณะเพิ่มขึ้น 2.3 หน่วย
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ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์สัดส่วนหนี้สาธารณะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.66 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.66 หน่วย
2.ผลการวิเคราะห์สัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.8 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนการบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้
สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1.8 หน่วย
3.ผลการวิเคราะห์สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 2.3 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ
เพิ่มขึน้ 2.3 หน่วย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนำประเด็นหลักมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.ผลการวิจัย พบว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.66 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะลดลง 1 หน่วย ส่งผลให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.66 หน่วย สอดคล้องกับ กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล และคณะ. (2556). วิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ พบว่า หนี้
สาธารณะมีผลกระทบทางลบต่ออัตราการเจริญเติบโต
2.ผลวิจัยพบว่า สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 2.3 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 2.3 หน่วย สอดคล้องกับ รายงานวิจัยของสำหนักหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง. (2558). เรื่องการพัฒนากรอบการ
ชำระหนี้ของรัฐบาลเพื่อการรักษาวินัยการคลังอย่างยั่งยืน พบว่า ภาวะอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางเดียวกันกับการก่อหนี้ของรัฐบาล

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สรุปประมวลข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้
1.ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนหนี้สาธารณะมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.66 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนหนี้สาธารณะลดลง 1
หน่วย ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.66 หน่วย ดังนั้น การก่อหนี้สาธารณะในทุกรูปแบบควรเป็นไป
อย่างรอบครอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ ทั้งในการลงทุนและการกระจายโอกาส คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน ซึ่งการก่อหนี้
สาธารณะอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในประเทศที่กำลังพัฒนาแบบประเทศไทย และในยามที่เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ที่กระทบมาจากโรคระบาด แต่ในการก่อหนี้นั้น ก็ควรคำนึงถึงสัดส่วนผลได้ที่จะเกิดหนี้
2.ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 2.3 อธิบายได้ว่า เมื่อสัดส่วนอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 2.3 หน่วย ดังนั้น ภาวะอัตราดอกเบี้ ยควรอยู่ในระดับที่
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ต่ำ ประกอบกับการพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย การขยายฐาน
ของนักลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
งานศึกษาครั้งนีส้ ัดส่วนหนี้สาธารณะมีผลในทางตรงกันข้ามกับ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ ควรมีการวิจัยในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะที่ส่งผลต่อการลงทุน เพราะ ณ ตอนนี้ หนี้สาธารณะส่วนใหญ่
เกิดจากการบริโภค ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อย ดังนั้น ควรจะส่งเสริมหรือศึกษาวิจัยหนี้ สาธารณะที่มีผล
ต่อการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนั้นผู้ศึกษาสามารถเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีความคิดเกี่ยวกับก่อหนี้สาธารณะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษางานวิ จ ั ย และขอขอบคุ ณรองศาสตราจารย์ ดร.นั น ทวรรณ ช่ า งคิ ด อาจารย์ ผ ู ้ ส อนรายวิ ชาวิ จั ย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา ความรู้ คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ จนเป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์มาตลอด กระทั่งงานวิจัยครั้งนี้สำเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ปจั จยั ทสี่ ง่ ผลตอ่ ระบบโลจสิ ตกิ สส์ นิ คา้ และบรกิ ารการคา้ ขายแดนไทย-กมั พชู า จงั หวดั สรุ นิ ทร์
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บทคดั ยอ่
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ และนำปัจจัยที่สกัดได้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการเก็บรวบรวมจาก ผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในพื้นที่ของ
การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 254 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.865 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) สกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ประกอบการด้านการค้าและบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรส สำเร็จการศึกษาระดับประถม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำ10,000 บาท สินค้า
ที่จำหน่ายมากที่สุดคือ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มซึ่งมีแหล่งการผลิตในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบ
โลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 8 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านธุรกิจและบริการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสภาพด้านเศรษฐกิจ
ด้านต้นทุนสินค้า ด้านภูมิประเทศ และด้านการจัดซื้อ
คำสำคญ
ั : ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการ,การค้าขายแดน
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Factors Affects Logistics of Goods and Services system the Thai-Cambodian Trade
in Surin province
Lalana Sookpisan1*and Patrarat Chidchob2

Abstract
The objective of this research is To study the factors affects logistics of goods and services system
the Thai-Cambodian trade in surin province and apply the extracted factors as a guideline for logistics
management of goods and services system the Thai-Cambodian trade in surin province. by collecting from
Trade and service operators or logistics service providers in the Thai-Cambodian border trade Chong Chom
border crossing area Surin Province, 254 people. The research instrument was a five-rating scale
questionnaire. The reliability of the questionnaire totaled 0.865. Data collected were statistically descriptive
and analyzed by an exploratory factor analysis (EFA) including the process of factor extraction and factor
rotation by means of Varimax method. The results revealed that most of the sample were female aged 36
– 45 years old. They have average income is not less than 10,000 baht per month. The most sold products
are apparel products which has a production source in Thailand. The results of the analysis of factors
affecting logistics of goods and services system the Thai-Cambodian trade in surin province have totally 8
factors including Infrastructure, Politics and Law, Business and Services, Society and Culture, Economic, Cost
of goods, Terrain and Purchasing.

Keywords: Factors affecting logistics system of goods and services, Border trade
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บทนำ
ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ประกอบด้วย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ปัจจุบันมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งจนสามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศที่สาม ซึ่งการค้า
ชายแดนที่มีเส้นเขตแดนติดต่อกัน ประชาชนที่มีความเหมือนกันในเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษา เป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์กันไม่ว่า
จะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ ส่งผลให้มีมูลค่าทางการค้าสูง ในปี 2563 การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องระบบโลจิสติกส์ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน[1] จังหวัดสุรินทร์มีจุดการค้าบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนช่องจอม หรือตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
เป็นเส้นทางข้ามแดนที่ใหญ่และสะดวกที่สุดของจังหวัดสุรินทร์กับเพื่อนบ้านกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการ
คมนาคมขนส่ง การเดินทางท่องเที่ยว และการค้านำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างชายแดนถือเป็นจุดเศรษฐกิจของการค้าชายแดน
ไทย- กัมพูชาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการรองรับและกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันการค้าชายแดนไทย กัมพูชา ของจังหวัดสุรินทร์ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางส่ วนเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคต เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุน
กระตุ้นการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
อุตสาหกรรม เพื่อกระจายรายได้สู่ภาคส่วนในพื้นที่ให้มากขึ้นตามลำดับ[2] ปัจจุบันจุดผ่านแดนช่องจอมมีการปรับปรุงเส้นทาง
การขนส่งในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง มีโครงการปรับปรุงด่านชายแดนช่องจอม ในส่วนของอาคารสำหรับ
บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โครงการปรับปรุง พื้นที่ด่านชายแดนช่องจอม ให้เป็นด่านชั้นนำ การพัฒนาพื้นที่ให้มี
ศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการลงทุน และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมลานจอดรถและระบบระบายน้ำ งานระบบ
ไฟฟ้าและไอที และนอกจากนี้ได้มีการปรับปรุง กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ถือว่าเป็น
การการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านการค้าระหว่างประเทศ การบริการของการค้าชายแดน และการ
ท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์
สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ และนำปัจจัยที่สกัดได้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของของประเทศต่อไป

วธิ ดี ำเนนิ การ
ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตการค้าชายแดนไทย
-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 730 คน [3] คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จำหน่ายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ในเขตการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวน 254 คน ซึ่งจำแนกเป็น 3
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านกระบวนการข้ามแดนหรือผ่านแดน ของจุด
ผ่านแดนช่องจอม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ของการค้า กลุ่มภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการค้า
และบริการหรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ของการค้าและกลุ่มผู้นำชุมชนหรือ ตัวแทนของชุมชนที่ปฏิบัติภาระหน้าที่ของ
ตำแหน่งผู้นำ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ของการค้า โดยใช้สูตรการ
คำนวณหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้
N
n
=
1 + Ne2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
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N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
730
1 + 730(0.05)2
n = 253.91 คน ≈ ประมาณ 254 คน
n=

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 254 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ (Dichotomous Questions) และแบบ (Multiple Choice Questions)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ โดยศึกษาปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านกายภาพ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท [5] 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 25 ข้อ ตรวจสอบ
คุณภาพด้วยความตรง ใช้วิธีการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีและความสอดคล้อง
(Index of Item-Objective Congruemce: IOC) จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า IOC มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.60 –1.00 และทำการทดสอบเครื่องมือด้วยการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรผลการทดลองค่ า สั ม ประสิ ท ธิ อ ั ล ฟ่ า ของ Cronbach โดยปกติ ค ่ า ความเชื ่ อ มั ่ น มี ค ่ า เกิ น 0.80 ขึ ้ น ไปก็ ถ ื อ ว่ า
แบบสอบถามมีประสิทธิภาพ [4] ผลการทดลองได้ค่าสัมประสิทธิของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.865 ถือว่า แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการของระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ข้อคำถามเป็นแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา
จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สำรวจ (Exploratory factor analysis : EFA) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) ทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์ (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่มีน้ ำหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.4
หรือมี Cross loading มากกว่า 1 องค์ประกอบจะถูกตัดทิ้ ง และตัวบ่งชี้ที่ยังคงอยู่ในโมเดลต้องมีค่าไอแกน (Eigan value)
มากกว่า 1.0 [6] ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผล เมื่อได้องค์ประกอบหรือปัจจัยแล้วจะนำมาอภิปราย
ผลและนำเสนอแนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจำหน่ายสินค้าและบริ การด้านโลจิสติกส์ในเขตการค้า
ชายแดนไทย -กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์

ผลการวจิ ยั และอภปิ รายผลการวจิ ยั
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 254 คน เป็นเพศ
หญิง จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 และเป็นเพศชาย จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
36-45 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 43.31 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบธุรกิจมาแล้ว 9-12
ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,100-10,000 บาท สินค้าที่จำหน่ายมากที่สุดคือ สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 รองลงมาคือ สินค้าอุปโภคอื่นๆ เช่น ผลไม้ ขนม ชา กาแฟ เครื่องเทศสมุนไพรจำนวน สินค้าประเภท
อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารทะเล สินค้าประเภทจักรยาน สินค้าประเภทอาหารแห้ง เช่น ถั่วลิสง หอม กระเทียม
สินค้าประเภทม่าน/อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สินค้าประเภทกระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ สินค้าประเภทแว่นตา สินค้าประเภทของ
เล่นเด็กและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าประเภทเครื่องสำอางและเครื่องประดับ สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าประเภท
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โทรศัพท์ ตามลำดับ แหล่งที่มาของสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในตลาดรับมาจากประเทศไทย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ
65.75 รองลงมาคือแหล่งที่มาของสินค้าจากประเทศกัมพูชา
2. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่นำมาศึกษา โดยการวิเคราะห์
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO แสดงดังตารางที่ 1
ตารางท1ี่ แสดงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูลโดยใช้เทคนิค KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.713
1181.708
300
.000*

*ระดับนัยสำคัญ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า KMO เท่ากับ 0.713 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าตัวแปรชุดนี้นี้มีความเหมาะสมที่จะนำมา
วิเคราะห์ปัจจัยในระดับดี ตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ สามารถนำมาวิเคราะห์ปัจจัยได้
2.1 ผลการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle Component Analysis) พบว่ามีค่าความร่วมกัน
(Communality) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยรวมทั้งหมดจำนวน 25 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.535 –0.655
เป็นขนาดปานกลาง –มาก มีแนวโน้มที่น่าจะสามารถจัดเข้าอยู่ในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้
2.2 ผลการหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อจัดตัวแปรเข้า
ปัจจัยได้ 8 ปัจจัยที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า1.00 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)
Component
1
2
3
4
5
6
7
8

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
3.667
2.519
2.115
1.381
1.286
1.151
1.093
1.055

% of Variance
14.669
10.077
8.460
5.524
5.143
4.606
4.372
4.219

Cumulative %
14.669
24.746
33.206
38.730
43.873
48.478
52.850
57.070

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
2.491
2.253
2.071
2.008
1.699
1.260
1.259
1.227

% of Variance
9.965
9.011
8.283
8.031
6.797
5.038
5.035
4.908

Cumulative %
9.965
18.976
27.259
35.291
42.088
47.126
52.161
57.070

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 25 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเข้าปัจจัย (Component) ได้
จำนวน 8 ปัจจัยที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.00 แสดงว่าแต่ละปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปร
ทั้งหมด 25 ตัวแปร ได้มากกว่า 1.00 ปัจจัย และอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 57.070
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เมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวเข้าอยู่ในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียวที่ตัวแปรนั้นมีค่าน้ำหนักปัจจั ย (Factor
Loading) สูงสุดแล้วพบว่า สามารถจัดเข้าปัจจัยได้ 8 ปัจจัยและ 24 ตัวแปร โดยประกอบด้วยตัวแปร 1-5 ตัวแปร โดยเมื่อ
หมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ผู้วิจัยจึงได้ปรับโครงสร้างปัจจัย แล้วตั้งชื่อให้สื่อ
ความหมายได้สอดคล้องและครอบคลุมรายการ ตัวแปรในแต่ละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.674-0.603 ค่าไอเกน (Eigen value) 3.667 เมื่อพิจารณาข้อ
คำถามในปัจจัยที่ 1 ส่วนมากจะกล่าวถึง โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปาของจั งหวัดสุรินทร์ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.674 ความ
ทันสมัย ความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.646 การให้และรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสุรินทร์ มีค่า
น้ำหนักปัจจัย 0.617 การคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.608 การอำนวยความสะดวกเรื่องการจ่ายค่าชำระค่า
สินค้า มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.603 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “โครงสร้างพื้นฐาน”
ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร มีค่า 0.758-0.552 ค่าไอเกน (Eigen value) 2.519 เมื่อพิจารณาข้อคำถามใน
ปัจจัยที่ 2 ส่วนมากจะกล่าวถึง กฎหมายการซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.758 นโยบายของนักการเมืองในพื้นที่
เช่น สส. นายกอบต/เทศบาล นายก อบจ. มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.695 ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศมีค่าน้ำหนักปัจจัย
0.680 กฎระเบียบของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆมีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.598 กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.552 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “ด้านการเมืองและกฎหมาย”
ปัจจัยที่ 3 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.701 - 0.586 ค่าไอเกน (Eigen value) 2.115 เมื่อพิจารณาข้อ
คำถามในปัจจัยที่ 3 ส่วนมากจะกล่าวถึง ค่าเช่าร้าน มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.701 ราคาของสินค้า มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.695ต้นทุน
ค่าขนส่งมีค่าน้ำหนักปัจจัย0.682 ความหลากหลายของสินค้าเลียนแบบมีค่าน้ำหนักปัจจัย0.568 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า
“ด้านธุรกิจและบริการ”
ปัจจัยที่ 4 ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่า 0.766-0.715 ค่าไอเกน (Eigen value) 1.381 เมื่อพิจารณาข้อคำถามใน
ปัจจัยที่ 4 ส่วนมากจะกล่าวถึง ความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ประกอบการ มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.766
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา/เทศกาลวันสำคัญต่างๆค่าน้ำหนักปัจจัย 0.722 ความต่อเนื่องหรือจำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่า
น้ำหนักปัจจัย 0.715 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “ด้านสังคมและวัฒนธรรม”
ปัจจัยที่ 5 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีค่า 0.743-0.738 ค่าไอเกน (Eigen value) 1.286 เมื่อพิจารณาข้อคำถามใน
ปัจจัยที่ 5 ส่วนมากจะกล่าวถึง จำนวนของลูกค้า มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.743 สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีน้ำหนักปัจจัย 0.738
ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “ด้านเศรษฐกิจ”
ปัจจัยที่ 6 ประกอบด้วย 1 ตัวแปร มีค่า 0.713 ค่าไอเกน (Eigen value) 1.151 เมื่อพิจารณาข้อคำถามในปัจจัยที่ 6
ส่วนมากจะกล่าวถึง ต้นทุนของสินค้ามีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.713 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “ด้านต้นทุนสินค้า”
ปัจจัยที่7 ประกอบด้วย 1 ตัวแปร มีค่า 0.792 ค่าไอเกน (Eigen value) 1.093 เมื่อพิจารณาข้อคำถามในปัจจัยที่ 7
ส่วนมากจะกล่าวถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของกัมพูชาที่แตกต่างจากไทย มีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.792 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ
ปัจจัยนี้ว่า “ด้านภูมิประเทศ”
ปัจจัยที่8 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีค่า 0.611-0.604 ค่าไอเกน (Eigen value) 1.055 เมื่อพิจารณาข้อคำถามใน
ปัจจัยที่ 7ส่วนมากจะกล่าวถึง ค่านิยมการซื้อสินค้าแบรนด์เนมมีค่าน้ำหนักปัจจัย 0.611 ค่านิยมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมี
ค่าน้ำหนักปัจจัย 0.604 ดังนั้นจึงตั้งชื่อ ปัจจัยนี้ว่า “ด้านการจัดซื้อ”
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3. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบ
โลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กั มพูชา จังหวัดสุรินทร์ สามารถวิเคราะห์จากปั จจัย 8 ปัจจัย ได้ดัง นี้
ปัจจัยที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ข้อคำถาม ได้แก่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ความทันสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การให้และรับข้อมูล
ข่าวสารของจังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมการพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่สะดวก และการอำนวยความสะดวกเรื่องการจ่ายค่าชำระค่า
สินค้า ปัจจัย ที่ 2 ด้านการเมืองและกฎ หมาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ด้านการเมืองและ
กฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาพบว่ากฎหมายการซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์ นโยบายของนักการเมืองในพื้นที่ เช่น สส.
นายกอบต/เทศบาล นายก อบจ. ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศและกฎระเบียบของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ
ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่ 3 ด้านธุรกิจและบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านด้านธุรกิจและบริการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเช่าร้าน ราคาของสินค้า ต้นทุนค่าขนส่ง ความหลากหลายของสินค้าเลียนแบบ ปัจจยั ที่ 4 ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก มี
ความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ประกอบการ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา/เทศกาลวันสำคัญต่างๆและความ
ต่อเนื่องหรือจำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่า ปัจจัยที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ด้านด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวนของลูกค้าและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยที่ 6 ด้านตน้ ทุนสินค้า พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นทุน อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยที่ 7 ดา้ นภูมปิ ระเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของกัมพูชาที่แตกต่างจากไทย อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ 8 ด้านการ
จัดซื้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ค่านิยมการซื้อสินค้าแบรนด์เนม ค่านิยมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของกัมพูชาที่แตกต่างจากไทย อยู่ในระดับปานกลาง

สรปุ ผลการวจิ ยั
จากผลการศึกษาพบว่าสามารถสกัดปัจจัย ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการการค้าขายแดนไทย-กัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์ได้ทั้งหมด 8 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัยที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า
น้ำประปาให้มีความทันสมัยและความก้าวหน้าเทคโนโลยีทาง การให้และรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสุรินทร์มีความรวดเร็ว
ส่งเสริมการพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ตลอดจนการอำนวยความสะดวกเรื่องการจ่ายค่าชำระค่าสินค้ารวมทั้งกิจกรรม
อื่น ๆ สอดคล้องกับ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออนาคตประเทศไทย[7] การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
ระบบโลจิส ติกส์ข องประเทศอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัย สาคัญต่อการสร้า ง ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเข้มแข็ง เอือ้ อานวย
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆด้านของประเทศ ปัจจัยที่ 2 ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่าการซื้อขายสินค้า
ลิขสิทธิ์ และนโยบายของนักการเมืองในพื้นที่ รวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศและกฎระเบีย บของภาครัฐ ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆมีผลต่อต่อกับการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่ 3 ด้านธุรกิจและบริการ
พบว่าค่าเช่าร้าน ราคาของสินค้า ต้นทุนค่าขนส่ง และความหลากหลายของสินค้าเลียนแบบมีผลต่อต่อ กับการดำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ตราดุลย์ นรนิติผดุงการและนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์[8] การขยายตัวของภาคประกอบการ วิกฤตการณ์
การเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย 5 ประเภท ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการ เมือง ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ และเกิดความเสี่ยงจากทำให้การดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและวิถีการ
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ท่องเที่ยวของประชาชนและปัจจัยอื่น ๆ ปัจจัยที่ 4 ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความสามารถด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของ
ผู้ประกอบการ ปัจจัยที่ 5 ด้านสภาพด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อจำนวนคนเข้ามาซื้อ สินค้า ปัจจัยที่ 6 ด้านต้นทุนสินค้า ส่งผลต่อ
การดำเนินธุรกิจ ปัจจัยที่ 7 ด้านภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของกัมพูชาที่แตกต่างจากไทยส่งผลให้ได้นำเข้า
สินค้าบางชนิดมาจำหน่ายได้ตลอดปี เช่น มะม่วง ปัจจัยที่ 8 ด้านการจดั ซอื้ ค่านิยมการซื้อสินค้าแบรนด์เนมและค่านิยมการซือ้
สินค้าอุปโภคบริโภค

ขอ้ เสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จากการวิจัยทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ใช้ในส่งเสริมการ
ดำเนินกิจกรรมบริเวณจุดผ่านแดนและให้ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2. ผู้ประกอบการสามารถนำผลข้อมูลจากการสกัดปัจจัยมากำหนดเป็นทิศทางและแนวโน้มทางการค้าชายแดน
ไทย -กัมพูชา ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการค้าและการขนส่งสินค้าผ่านแดน ตลอดจนการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมธุรกิจระบบโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต

กติ ตกิ รรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่เขต
การค้าชายแดนไทย -กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้
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การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สหรัฐ สีทา1* วราเทพ วารินสะอาด2 และพรศิลป์ บัวงาม3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี ต่อระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เวิร์ดแพรส โดยพัฒนาตามขั้นตอนวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้าน
เขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ ระบบจองห้องพักออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์จำนวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีส่วนประกอบเพื่อการใช้งาน 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้บริการ สามารถเรียกดูข้อมูลห้องพัก ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ สามารถจองห้องพักและแจ้งชำระเงินผ่านระบบได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
ในเมนูต่าง ๆ ที่อยู่ภายในระบบจองห้องพักได้ทั้งหมด 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ระบบจอง
ห้องพักออนไลน์
คำสำคัญ : ระบบจองห้องพัก, เวิร์ดเพลส, ฐานข้อมูล
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The Development of Guesthouse Booking System Online: A Case Study of Ban Kao Kod
Lan Saka, Nakhon Si Thammarat Province
Saharat Sritha1* Waratap waransa-ard2 and Pornsin Buangam3

Abstract
The purposes of the research were 1) To design and develop an online room booking system, a
case study of Baan Khao Kod Lan Saka Nakhon Si Thammarat Province 2) To assess the satisfaction of users
of the online booking system, a case study of Ban Khao Kodlan Saka, Nakhon Si Thammarat. The sample
group was the tool used, namely, WordPress, developed according to the System Development Life Cycle
(SDLC) process for the development of an online room booking system. A case study of Baan Khao
Kodlanska. Nakhon Si Thammarat Province and a satisfaction assessment form for using the online booking
system website The sample was from 200 website users. The data were analyzed using basic statistics,
namely mean and standard deviation.
The results showed that 1) Design and develop an online room booking system, a case study of
Baan Khao Kod Lan Saka Nakhon Si Thammarat Province. There are two components for use: the service
user part can view room information and press release information You can reserve a room and make
payment through the system. Admin section can manage, add, delete, and edit all menu information within
the booking system. 2) The results of the user satisfaction survey on the online booking system website.

Keywords: Guesthouse Booking System, WordPress, Database
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บทนำ
บ้านเขากอดลานสกาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 221/1 ม.4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งพื้นที่ตั้งห้องพักบ้านเขากอดลานสกานั้น เป็นพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี มีธรรมชาติล้อมรอบ เจ้าของจึง
มีแนวคิดที่จะเปิดเป็นร้านอาหารอย่างเดียว ยังไม่มีห้องพัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยประมาณ 2 ปี ทางร้านจึงได้เริ่มพัฒนาและ
ขยายพื้นที่โดยเพิ่มห้องพักขึ้น จำนวน 8 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมาพักผ่อนและรับประทานอาหาร
โดยการให้บริการของห้องพักบ้านเขากอดลานสกานั้น ยังไม่มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ ในส่วนของการจอง
ห้องพัก ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามเพื่อจองห้องพักหรือเดินทางมาจองห้องพักด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนกฤต สุขราษฎร์, 2564) การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึ กษาหอพักกุลศรี ที่นำ
ระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการหอพักเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษา และสามารถจองห้องพักผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหอพักที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และติดต่อหรือจองห้องพัก ผ่านระบบออนไลน์
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีบทบาทและความสำคัญ ในชีวิตประจำวัน และเทคโนโลยีเป็น
การนำเอาแนวความคิด หลักการเทคนิค ความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านธุรกิจ
ด้านการค้า เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนในการทำงานให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิผ ล
มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานเกิดความเที่ยงตรงและรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำระบบห้องพักขึ้นเพื่อให้ระบบง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกรวดเร็ว ไม่
เสียเวลาทำให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้สึกว่าต้องใช้เวลานาน ในการคิดค่าเช่าห้องพักเป็นเรื่องง่าย และยังเป็นการ
ประหยัดทั้งเวลาในการทำงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

วิธีดำเนินการ
การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิธีการดำเนินการ
วิจัย ดังนี้
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1.การพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อให้ได้
เว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การกำหนดและเลือกโครงการ เป็นขั้นตอนที่ ผู้จัดทำได้ทำการค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการพัฒนา และได้
เลือกโครงการการพัฒนาระบบจองห้องพักและได้ไปค้นหาข้อมูลด้วย เมื่อได้เลือกสถานที่ที่ต้องการแล้วจึงได้ทำ
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องพัก ซึ่งห้องพักที่ได้ทำการสอบถามเป็นร้านอาหาร เพื่อกำหนดปัญหาและความ
ต้องการของทางร้าน
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1.2 เริ่มต้นและวางแผนโครงการ ขั้นตอนการเริ่มต้นการจัดทำโครงการผู้จัดทำได้ทำการวางแผนการจัดทำโครงการ
ตามระยะเวลาที่กำหนดและได้สอบถามความต้องการ และทำการรวบรวมความต้องการเพื่อการสืบค้น ความ
ต้องการของผู้ใช้
1.3 วิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิมที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วนำมาปรับใช้ในการพัฒนา
ระบบในการทำงานใหม่
1.4 การออกแบบ นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา และทำการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจอง
ห้องพักออนไลน์ตามความต้องการและเหมาะสม โดยการออกแบบระบบจะประกอบด้วยการเมนูต่างๆ ของ
เว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ ทำการออกแบบจนกว่าเว็บไซต์จะมีความสมบูรณ์
1.5 การพัฒนาและติดตั้งระบบ เมื่อได้ออกแบบเว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ตามความต้องการแล้วและทำการ
พัฒนาเว็บไซต์เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ บ้านเขากอด
ลานสกาและทำการติดตั้งทำการติดตั้งระบบที่มีความสมบูรณ์แล้วและเริ่มใช้งานระบบจริง
1.6 การบำรุงรักษาระบบ เมื่อเริ่มใช้งานระบบจริงแล้วต้องคอยความคืบหน้าหรือข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้ เพราะอาจะเกิด
ปัญหาในการใช้ระบบได้ นำมาปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขระบบต่อไป (ขนิษฐา ชำปฏิ,อุบลวรรณ ลิ้มสกุล,
ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล,2562)
2. เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
2.1 แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์จากเจ้าของโรงแรมเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 200 คน ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมิน จำนวน 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานของระบบ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test)โดยนำผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 –5.00 หมายความว่า ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 –4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 –3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 –2.49 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 –1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สดุ
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ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการศึกษา การพัฒนาระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และจองห้องพัก บ้านเขากอดลานสกา ผู้วิจัย ได้ทำการ
วิเคราะห์ โดยจัดทำเป็น Context Diagram, E-R Diagram และได้วางโครงร่างของแผนที่ระบบซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บบริการ
การจองหักพักออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ที่สามารถใช้งานถึงอินเทอร์เน็ตได้
เพื่อความสะดวกในการใช้ระบบทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ ใช้ที่ต้องการจองห้องพัก สามารถดำเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในหน้าแรกของระบบจองห้องพัก ประกอบด้วยเมนูค้นหาห้องพัก เมนูประชาสัมพันธ์ เมนูแจ้ง
ชำระเงิน และเมนูติดต่อเรา แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลัก
ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาห้องพัก โดยคลิกเลือกเมนูค้นหาห้องพัก ระบบจะทำการประมวลผลและแสดงหน้าค้นหา
ห้องพักขึ้นมาแสดงให้ผู้บริการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้าพักผ่าน ระบุจำนวนผู้เข้าพักผ่านระบบได้ แสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงหน้าค้นหาห้องพัก
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียด ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของบ้านเขากอดลานสกา เพื่อแจ้ง
ให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าว ส่วนลดของห้องพัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานร่วมกับบ้านเขากอดลานสกา แสดง
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงหน้าเมนูประชาสัมพันธ์
เมื่อผู้ใช้บริการจองห้องพักเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินผ่านระบบ โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดของ
ผู้ใช้บริการ ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏในระบบจองห้องพัก และแนบหลักฐานการชำระเงินจากนั้น
จึงกดปุ่มคำสั่งแจ้งการชำระเงิน ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้บริการลงในฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของ
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ห้องพักสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินของผู้ใช้บริการและกดยืนยันการชำระเงินให้กับผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบได้ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงหน้าแจ้งชำระเงิน
เมนูติดต่อเรา แสดงรายละเอียดการติดต่อห้องพักบ้านเขากอดลานสกา แสดงแผนที่นำทาง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
คลิกที่แผนที่เพื่อให้ระบบนำทางมายังห้องพักได้ แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงหน้าเมนูติดต่อเรา
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2. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต ่ อ ระบบจองห้ อ งพั ก ออนไลน์ กรณี ศ ึ ก ษา บ้ า นเขากอดลานสกา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ในการพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ทำการ
ติดตั้งระบบเพื่อทำการทดสอบการใช้งานระบบจริง และนำระบบจองห้องพักมาให้ผู้บริการ เจ้าของห้องพัก ทำการทดลองใช้
งานระบบและทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 200 คน โดยในแบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการใช้งานของ
ระบบ 2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา 3. ด้านการออกแบบและการวางรูปแบบของระบบ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสผงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขากอดลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการประเมิน
S.D.
การแปรความหมาย
̅
𝒙𝒙
1. ด้านการใช้งานของระบบ
4.88
0.37
พึงพอใจมากที่สุด
2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา
4.87
0.40
พึงพอใจมากที่สุด
3. ด้านการออกแบบและการวางรูปแบบของระบบ
4.81
0.52
พึงพอใจมากที่สุด
ภาพรวม
4.85
0.43
พึงพอใจมากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา บ้านเขา
กอดลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากผู้ประเมินจำนวน 200 คน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานของ
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือด้านการออกแบบและการวางรูปแบบของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.87 และด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.81

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการ และการใช้บริการ การจองห้องพักออนไลน์กรณีศึกษา บ้านเขากอดลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมเป็นระบบที่บริหารจัดการด้วยมือหรือจองด้วยตนเอง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการห้องพัก
มีความล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีความซ้ำซ้อนในการจองห้องพัก แต่เมื่อนำระบบบริหารจัดการห้องพักออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
เข้ามาทดแทนการใช้งานแบบเดิม สอดคล้องกับงานวิจัย สนทยา พลพาลสังข์ รัชชนันท์ หลาบมาลา(2560) ที่ได้พัฒนาระบบ
จองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยาน
แห่งชาติตาดโตนและเพื่อบริหารจัดการระบบที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตนซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการ
จองห้องพักออนไลน์เป็นหลักโดยระบบนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพัก
ออนไลน์ยกเลิกแก้ไขข้อมูลการจองห้องพักออนไลน์ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์รวมไป
ถึงการอนุมัติและยกเลิกการจองห้องพักออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานของระบบจองห้องพักออนไลน์ การ
จัดเก็บข้อมูล ทำให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถ
นำไปใช้งานได้จริงผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้านการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03
และความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08ซึ่งในการทำงานของระบบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมีความสะดวกรวดเร็วข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรณัฐ ธุรเสนและคณะ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัย “ระบบจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา โรงแรมเกท
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เวย์ จังหวัดพะเยา” ระบบการจองห้องพักโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจองห้องพักออนไลน์ โดย
ระบบนี้จะให้ความสะดวกในการบริการทั้งในส่วนของระบบการจองห้องพัก ข้อมูลของโรงแรม และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
โดยระบบนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆของโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ตในการดำเนินการวิจัยในครัง้ นี้กลุม่
ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ลู กค้าและพนักงาน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การออกแบบและพัฒนาระบบการจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต ของโรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณจ้าของกิจการบ้านเขากอดลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สละเวลาให้ข้อมูลและให้
ความรู้รวมไปถึง การอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้วิจัยตลอดในครั้งนี้
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O55
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่:
มุมมองผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
มุมมองผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
ชุมพล วงค์คำจันทร์1* ดารกา พลัง2 อภิชาต โชติชื่น3 นภัทร์ธมณฑ์ นุวงศ์เจริญ4 ทิพปภา ชาวยอง5 และกนกวรรณ บัณฑุชัย6
ชุมพล วงค์คำจันทร์1* ดารกา พลัง2 อภิชาต โชติชื่น3 นภัทร์ธมณฑ์ นุวงศ์เจริญ4 ทิพปภา ชาวยอง5 และกนกวรรณ บัณฑุชัย6
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Factors facilitating the achievement of athletes at the Thailand National Sports
University, Chiang Mai Campus: Perspectives of Coaches and Athletes
Chumpon Wongkhamchan1* Daraka Palang2 Anyada Anuwongchareon3
Tippapha Chaeyoung4 and Ganokwun Buntuchai5

Abstract
Athletes' success is an important goal in developing athletes to excellence. The research aimed to
examine the opinions of coaches and athletes from 37 sports teams on factors affecting athletes' success.
The research design was a cross-sectional survey. A questionnaire on athlete success factors was used to
collect data from 62 coaches and 74 athletes and interpreted according to average scores. Four factors
affected the success of athletes; 1) learning during training and competition was of the highest importance,
both from the perspectives of the coaches and athletes. The important component was policy; 2) For
Supporting, coaches have put the highest priority on recruiting athletes; 3) For Vision, coaches and athletes
put the greatest emphasis on creating training programs. Athletes are more focused on rewards than
coaches; 4) athletes are more placed the greatest power on Motivation than coaches.
In conclusion, the four factors - learning during practice and competition, supporting, and Vision –
coaches were more important than athletes. In terms of Motivation, athletes are more important than
coaches. Sports Center for Excellent might implement these factors into strategies applied to coaches and
athletes to develop sports team management to develop sports towards excellence in the future.
Keywords: Factors, The achievement of athletes, Sport excellence
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บทนำ
“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ให้ไว้แก่คนไทย แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬา
เพื่อการพัฒนาประเทศ ในการวางแผนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทบทวนกลยุทธ์สำหรับ
ปี พ.ศ. 2565 - 2570 โดยปรั บ ปรุ งแนวทางการพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ 17 เป้ า หมายการพั ฒ าอย่ า งยั ่ งยื น (17SDGs)
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา
นานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกีฬาอาชีพ มีเป้าประสงค์ให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสามารถยึดกีฬา
เป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน [1] ซึ่งเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีพันธกิจในการสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ความสำเร็จของนักกีฬาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้นักกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
ความสำเร็จของนักกีฬาไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากแค่การฝึกซ้อมอย่างหนักเพียงอย่างเดียว De Bosscher และคณะ [2]
ได้นำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จ 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนด้าน
การเงินและงบประมาณ 2) การจัดองค์กร การบริหารจัดการและนโยบายด้านกีฬาของรัฐ 3) การสร้างพื้นฐานด้านกีฬาและ
ขยายฐานนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องด้านกีฬา 4) ระบบค้นหาและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษและการพัฒนานักกีฬา
5) สวัสดิการและอาชีพของนักกีฬา บุคลากรกีฬาหลังพ้นสภาพ 6) สนาม อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกกีฬา
7) การพัฒนาผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านกีฬา 8) การจัดการแข่งขันระดับชาติ และ 9) การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
นวั ต กรรมกี ฬ า ซึ ่ งองค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ เรี ยกว่ า SPLISS Model (Sports Policy factors Leading to International
Sporting Success) นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของนักกีฬา เช่น ระบบการปฏิบัติการในการพัฒนา
นักกีฬาเป็นเลิศ การให้รางวัล การจัดการศึกษาและอาชีพหลังการเป็นนักกีฬา สื่อและผู้สนับสนุนภายนอก ศูนย์ฝึกกีฬาเป็น
เลิศ โค้ชกรรมการผู้ตัดสินและการพัฒนา โอกาสในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและหรือนานาชาติ การสร้างสัญลักษณ์ความเป็น
เลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือประเทศไทย [3] การสนับสนุนของครอบครัว การฝึกซ้อม พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง
การสนับสนุนของสมาคม [4] การจัดการทีม การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และการสนับสนุนและส่งเสริม [5] แต่ละพื้นที่
แต่ละชนิดกีฬาจะมีบริบทที่แตกต่าง ดังนั้นในการส่งเสริมพัฒนากีฬาจากฐานรากสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ และพัฒนาสู่
อุตสาหกรรมกีฬาควรนําองค์ประกอบของ SPLISS model และเสริมด้วยองค์ประกอบอื่นที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย [6]
จากการทบทวนวรรณกรรมยังขาดข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาตามบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานกีฬา ได้มีการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการทีมกีฬาจากทีม
กีฬาเรือพายซึ่งประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนานักกีฬาสู่สังกัดทีมชาติได้มากที่สุดในมหาวิทยาลัย ได้องค์ความรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของนักกีฬา 4 ด้าน 19 องค์ประกอบ จึงเกิดเป็นคำถามการวิจัยที่ว่า ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชนิดอื่น จะเห็นด้วยกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จเหล่านี้ในระดับใด เพื่อจะนำไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดการทีมกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชนิดต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตาม SPLISS model [2] ปัจจัยอื่น ๆ จากการศึกษาทีผ่ ่านมา [3-5] และผลจากการ
จัดการองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของนักกีฬาเป็น 4 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ การเรียนการสอนระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน และกระบวนการสร้างสิ่งสนับสนุน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study design) ประชากรที่ศึกษาคือผูฝ้ ึกสอนและนักกีฬา
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทีมกีฬา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จากทีมกีฬา 37 ชนิด โดยกำหนดเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 62 คน และนักกีฬา 74 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และกิจกรรมจัดการความรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของทีมกีฬา
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การเล่นกีฬา ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงความสำเร็จของนักกีฬา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ
การเรียนการสอนระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน และกระบวนการสร้างสิ่งสนับสนุน แต่ละด้านมีองค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย รวม
คำถามทั้งหมด 59 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตอบโดยการแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มีความสำคัญมากที่สุด มีความสำคัญมาก มี
ความสำคัญปานกลาง มีความสำคัญน้อย และมีความสำคัญน้อยที่สุด แปลผลระดับความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ย มีเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.50 หมายถึง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬาในระดับน้อยที่สุด
และตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ต่อความสำเร็จของนักกีฬา เป็นคำถามปลายเปิด
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ในช่วง 0.67 – 1.00
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยข้อมูล
ทั ่ วไปอธิ บายด้ วยค่ าความถี ่ และค่ าร้ อยละ ส่ วนข้ อมู ลปั จจั ยสำคั ญ ที ่ ส ่ งผลถึ งความสำเร็ จของนั กกี ฬาอธิ บายด้ วยค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลเป็นระดับความสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ตารางที่ 1 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงความสำเร็จของนักกีฬาที่ได้จากการจัดการองค์ความรู้
ประเด็นหลัก
วิสัยทัศน์

องค์ประกอบ
การสร้างวิสัยทัศน์
สร้างโปรแกรมการฝึกซ้อม
การเข้าร่วมฝึกซ้อม

การทดสอบ
การอยู่ร่วมกันเป็นทีม
การให้รางวัล
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องค์ประกอบย่อย
รายการแข่งขัน, แผนบริหารทีม, เป้าหมายการแข่งขัน, การคัดเลือกผู้ฝึกสอน,
ความต้องการในการใช้อุปกรณ์และสถานที่ฝึกซ้อม
ตารางการฝึกซ้อมของโค้ช , วิธีการคัดเลือกตัวนักกีฬาในแต่ละรายการแข่งขัน ,
ตารางการฝึกซ้อมของนักกีฬา
สมรรถภาพที่คาดหวังในการฝึกซ้อมของนักกีฬา, ความมีระเบียบวินัยในการ
ฝึกซ้อมของนักกีฬา, การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนฝึกซ้อม, การเตรียมตัว
ในเรื่องการเรียน ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนการฝึกซ้อม, รายการ
แข่งขัน, การตั้งเป้าหมายการแข่งขัน , โปรแกรมการฝึกซ้อม, ผลการแข่งขัน ,
ทักษะในการจัดการตนเองของนักกีฬา
เป้าหมายการคัดเลือกตัวนักกีฬา, แผนการแข่งขัน, โปรแกรมการทดสอบและ
วิธีการ (จากสมาคม)
ทีมโค้ชและนักกีฬาสามารถอยู่ร่วมกันได้ , มีการใช้จิตวิทยาในการกีฬา, การทำ
กิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการฝึกซ้อม, การจัดการเวลา
เกณฑ์พิจารณาการให้รางวัลกับนักกีฬา (ทุนการศึกษา), ประวัติผลงานของ
นักกีฬา, พัฒนาการของนักกีฬา
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ประเด็นหลัก
แรงจูงใจ

การเรียนการสอน
ระหว่างฝึกซ้อม
และแข่งขัน
กระบวนการสร้าง
สิ่งสนับสนุน

องค์ประกอบ
การตั้งเป้าหมาย

องค์ประกอบย่อย
การวางเป้าหมายในการแข่งขัน, ผลการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับหลังจากการแข่งขัน,
ทักษะในการจัดการตนเองของนักกีฬา
เป้าหมายในการฝึกซ้อม
สมรรถภาพที่เหมาะสมกับการร่วมฝึกซ้อมของนักกีฬา, ความมีระเบียบวินัยใน
การฝึกซ้อมของนักกีฬา
การให้กำลังใจ
งานและกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย, การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
อาจารย์และผู้ฝึกสอน
สร้างให้เกิดการแข่งขันภายใน
เป้าหมายการคัดเลือกตัวนักกีฬา, แผนการแข่งขัน, โปรแกรมการทดสอบและ
วิธีการ (จากสมาคม)
มีรายการในการแข่งขัน
หารายการแข่งขันให้กับนักกีฬา (แมชหลักและรอง)
นโยบาย
การสนับสนุนจากรองอธิการบดีฯ
คำแนะนำการเรียนการสอน
ทราบปัญหาในการเรียนของนักกีฬา, วิธีการให้คำแนะนำกับนักกีฬา, วิธีการ
ประสานงานกับอาจารย์, ทักษะทางสังคม (การเข้าหาอาจารย์)
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักกีฬา ทักษะในการเป็นสื่อกลางระหว่างอาจารย์กับนักกีฬา
งบประมาณ
งบประมาณ, แผนงบ, การเบิกจ่าย
โปรแกรมการฝึกซ้อม
กระบวนการวางแผนและควบคุมการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามโปรแกรม
ผู้สนับสนุน
ทักษะในการติดต่อประสานงาน, กระบวนการให้รางวัลและการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นที่รู้จัก
กระบวนการในการหานักกีฬา
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีเครือข่าย, กระบวนการสร้างความสำเร็จของ
นักกีฬา, ประวัติข้อมูลนักกีฬา, ประวัติข้อมูลสุขภาพของนักกีฬา
การสรรหานักกีฬา
การพูดชักชวนให้เข้ามาร่วมทีมในทิศทางที่ดี, มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้าร่วม
ทีม, ทักษะสังคม (ประสานงานติดต่อกับเพื่อน), สมรรถภาพของนักกีฬา

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยฝึกสอนเป็นเพศชาย 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.26 เพศหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 7 คน ร้อยละ 11.29 สูงกว่าปริญญาตรี 55
คน ร้อยละ 88. 71 มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 69.35) มีประสบการณ์การเล่นกีฬามากกว่า 15 ปี
ข้อมูลทั่วไปของนักกีฬา เป็นเพศชาย 44 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46 เพศหญิง 30 คน ร้อยละ 40.54 ทุกคนศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การเล่นกีฬา 1-5 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 และ 6-10 ปี จำนวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.11 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้ฝึกสอน (n=62)

นักกีฬา (n=74)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

51
11

82.26
17.74

44
30

59.46
40.54

7
55

11.29
88. 71

74
0

100.00
0.00
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ข้อมูล
ประสบการณ์การเล่นกีฬา
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

ผู้ฝึกสอน (n=62)

นักกีฬา (n=74)

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

0
7
12
21
22

0.00
11.29
19.35
33.87
35.48

31
43
0
0
0

41.89
58.11
0.00
0.00
0.00

ผลการสำรวจความคิดเห็นในมุมมองของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักกีฬา
ที่ได้จากการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เห็นมุมมองของทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงนำเสนอในรูปแบบกราฟเรดาร์
(Radar Chart) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน แสดงดังรูปที่ 1 ดังนี้
ด้านวิสัยทัศน์ มี 6 องค์ประกอบ ผู้ฝึกสอนให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาในประเด็น การสร้าง
โปรแกรมการฝึกซ้อม และการสร้างวิสัยทัศน์ในระดับมากที่สุด การอยู่ร่วมกันเป็นทีม การทดสอบ การให้รางวัล และการเข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักกีฬาให้ความสำคัญกับการสร้างโปรแกรมการฝึกซ้อมระดับมากที่สุด การสร้างวิสัยทัศน์ การให้รางวัล
การอยู่ร่วมกันเป็นทีม การทดสอบ และการเข้าร่วมการฝึกซ้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบพบว่า ‘การให้รางวัล’ เป็น
องค์ประกอบที่นักกีฬาให้คะแนนความสำคัญเฉลี่ยมากกว่าผู้ฝึกสอน โดยอาจมองว่าการให้รางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักกีฬาตามหลักจิตวิทยาการกีฬา ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021 [5]
ด้านแรงจูงใจ มี 5 องค์ประกอบ ผู้ฝึกสอนให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในระดับมาก เรียงตามคะแนนเฉลี่ยดังนี้
การตั้งเป้าหมาย การให้กำลังใจ เป้าหมายในการฝึกซ้อม สร้างให้เกิดการแข่งขันภายใน และมีรายการในการแข่งขัน เช่นเดียวกัน
กับมุมมองของนักกี ฬา มีเพียง ‘การให้กำลั งใจ’ เท่านั้นที่ผู้ฝ ึกสอนให้ความสำคัญคะแนนเฉลี ่ยใกล้ เคี ยงกั บนักกี ฬา ส่วน
องค์ประกอบอื่น ๆ มีผู้ฝึกสอนให้คะแนนความสำคัญเฉลี่ยน้อยกว่านักกีฬา การให้กำลังใจนั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้
จิตวิทยาทางการกีฬา ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับนักกีฬา การแสดงความสามารถสูงสุดของนักกีฬาจะเกิดขึ้นได้หาก
นักกีฬามีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง [7] การให้กำลังใจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้นักกีฬาจัดการกับความเครียดและ
สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจได้
ด้านการเรียนการสอนระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน มี 3 องค์ประกอบ ผู้ฝึกสอนให้ความสำคัญกับนโยบาย และคำแนะนำ
การเรียนในระดับมากที่สุด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักกีฬาอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับนักกีฬา คะแนน
ความสำคัญเฉลี่ยของผู้ฝึกสอนมากกว่านักกีฬาในทุกองค์ประกอบ ยกเว้น ‘คำแนะนำการเรียน’ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
องค์ประกอบนี้เรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความเฉพาะเจาะจงกับบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่มีทั้งการสนับสนุนนักกีฬาสู่ความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนด้านการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ฝึกสอน และ
นักกีฬา จึงควรมีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามบริบทของตนเอง
ด้านกระบวนการสร้างสิ่งสนับสนุน มี 5 องค์ประกอบ ผู้ฝึกสอนให้ความสำคัญกับวิธีการสรรหานักกีฬา ผู้สนับสนุน และ
โปรแกรมการฝึกซ้อมในระดับมากที่สุด กระบวนการสรรหานักกีฬา และงบประมาณในระดับมาก ส่วนนักกีฬาให้ความสำคัญกับทุก
องค์ประกอบในระดับมาก คะแนนความสำคัญเฉลี่ยของผู้ฝึกสอนมากกว่านักกีฬาในทุกองค์ประกอบ ยกเว้น ‘กระบวนการสรรหา
นักกีฬา’ ที่มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ในกระบวนการสรรหานักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการสรรหาจากเครือข่ายกีฬา โรงเรียน
หรือสมาคมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาในระดับ
มัธยมศึกษา การได้นักกีฬาจากกระบวนการสรรหานี้ จะทำให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้วางเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เกิดการสนับสนุน
อย่างเต็มที่ และเป็นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการกีฬาและการศึกษาได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มเี ป้าประสงค์ให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน [1]
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(a)

(c)

(b)

(d)

รูปที่ 1 แผนภูมิเรดาห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬา (a) ด้านวิสัยทัศน์ (b) ด้านแรงจูงใจ
(c) ด้านการเรียนการสอนระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน (d) กระบวนการสร้างสิ่งสนับสนุน

รูปที่ 2 แผนภูมิเรดาห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาทั้ง 4 ด้าน
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาทั้ง 4 ด้าน (รูปที่ 2) มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬา ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การเรียนระหว่างซ้อมและแข่งขัน มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับการให้
ความสำคัญของผู้ฝึกสอนมากกว่านักกีฬาในทุกด้าน ยกเว้น ‘ด้านแรงจูงใจ’ ที่นักกีฬาให้ความสำคัญมากกว่าผู้ฝึกสอน สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ณัฐกานต์ อยู่เกตุ และคณะ [4] ในด้านการสนับสนุน ทั้งจากครอบครัว จากสมาคม และการพัฒนาตนเอง
ปัจจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬาได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬาในการศึกษานี้ เป็นบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจในการสร้างนักกีฬา
และสร้างบัณฑิต ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนทั้งการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาการศึกษาของนักกีฬาไปพร้อม ๆ
กัน ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้สร้างกลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรประเมินผลจากการนำปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการทีมกีฬา รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
หรือปัจจัยรบกวนต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การกีฬามีความก้าวหน้า อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในมุมมองทีผ่ ู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอนระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ใน 3 ด้านที่เหลือผู้ฝึกสอนให้ความสำคัญมากกว่านักกีฬา ยกเว้นด้านแรงจูงใจที่นักกีฬาให้ความสำคัญ
มากกว่ าผู ้ฝึ กสอน โดยองค์ป ระกอบการให้ก ำลั งใจมีค ่า เฉลี ่ยคะแนนความสำคัญใกล้เคีย งกั น ด้ า นการสร้ างวิสัยทัศน์
องค์ประกอบการให้รางวัลนักกีฬาให้คะแนนความสำคัญเฉลี่ยมากกว่าผู้ฝึกสอน และด้านกระบวนการสร้างสิ่งสนับสนุน
องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ กระบวนการสรรหานักกีฬา
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O56
การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของซิลิโคน และ Intumescent Seal
ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย เดชาโภคิน1* และ เฉลิมพล เปล่งสะอาด 2

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนีเ้ สนอผลการศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟแบบ Piloted ของผลิตภัณฑ์วัสดุ
ซิลโิ คน และ Intumescent Seal ที่เป็ นส่วนประกอบประตูหนีไฟ เพื่อที่จะนาองค์ความรูน้ าไปใช้ในการเลือกใช้วสั ดุ ซิลิโคน
และ Intumescent Seal ที่ใช้เป็ นส่วนประกอบอุดรอยเชื่อมต่อระหว่างวงกบกับบานประตูหรือกระจกกับบานประตู ห นีไฟ
ให้มีความปลอดภัยสูงขึน้ ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญ ซึ่งจะทาหน้าที่ป้องกันความร้อนและควันไฟในการลามหรือแพร่เข้า
สู่หอ้ งอื่น โดยเมื่อวัสดุดังกล่า วมีอุณหภูมิ ถึงจุดที่กาหนด (ประมาณ 200 องศาเซลเซียส) ตัวยางจะเริ่มละลายและท า
หน้าที่เชื่อมประตูห รือ รอยต่อ ให้ปิ ดสนิ ทกัน (IFSEC Global, 2020) ซึ่งวัสดุดัง กล่า วสามารถน าไปใช้ในการออกแบบ
อาคารในเรื่องของการป้องกันการลุกลามของไฟอย่างรวดเร็วในพิน้ ที่ต่าง ๆ ได้นอกเหนื อจากใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ เช่น
การใช้กบั ประตู หรือหน้าต่างภายในอาคารเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการหนีไฟให้กับพิน้ ที่ท่ีตอ้ งการ หรือการกาหนดช่อ งทาง
ระบายอากาศสาหรับเส้นทางหนีไฟเพื่อไม่ให้ควันไฟลุกลามเข้ามาในเส้นทางหนีไฟที่จะขัดขวางวิสยั ทัศน์การมองเห็ นและ
การหายใจ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพ ย์สินของสถานประกอบการได้ โดยใช้อุปกรณ์ Cone
Calorimeter ฟลักซ์ความร้อนที่ใช้ในการทดลองมีค่าตัง้ แต่ 10 kW/m2 ขึน้ ไป ที่ทาให้วสั ดุทดสอบติดไฟ เพื่อใช้หาค่าฟลักซ์
ความร้อนวิกฤตสาหรับการจุดติด ไฟแบบ Piloted ข้อมูลเวลาการจุดติดไฟที่ได้จ ากการทดลองถูกนาไปใช้ศึกษาฟลักซ์
ความร้อนวิกฤตและอุณหภูมิจุดติดไฟของซิลิโคน และ Intumescent Seal, ความเฉื่อยทางความร้อน และนา้ หนักมวล
ของผลิตภัณฑ์ซิลิโคน และ Intumescent Seal จากการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ค่าฟลักซ์ความร้อนวิกฤต ที่สงู ขึน้ จะส่งผลให้
วัสดุซิลโิ คนติดไฟได้เร็ว แต่วสั ดุ Intumescent Seal จะไม่ติดไฟเมือเพิ่มขึน้ ค่าฟลักซ์ความร้อนวิกฤต
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Experimental Study of the Combustion and Combustion Behavior of Silicone
and Intumescent Seal
Acting SubLt.Boonchai Sechapokin1* and Chalearmpol Plengsaard 2

Abstract
An example. I believe this paper presents the results of an experimental study on the piloted ignition behavior
of silicone materials and tumescent seals as a fire door component. To apply the knowledge to use in the
selection of silicone material and in tumescent Seal used as a component to sealing the connection between
the frame and the door or glass and the fire door. To be more secure considered an important ingredient this
will act to prevent heat and smoke from spreading or spreading into other rooms. When the aforementioned
material reaches a certain temperature (approximately 200 degrees Celsius), the rubber will begin to melt and
act to seal the door or joint. (IFSEC Global, 2020), such materials can be used in building design for preventing
the rapid spread of fire in various areas, in addition to the use of fire doors such as doors. Or windows inside
the building to increase the duration of the fire escape to the desired area or defining vents for fire escape
routes to prevent smoke from entering the fire escape routes and impeding vision, vision, and breathing. This
will help reduce the loss of both life and property of the establishment. Using a Cone Altimeter, the heat flux
used in the experiment was 10 kW/m2 or more, causing the test material to ignite. To determine the critical heat
flux for piloted ignition, the experimental ignition time data were used to study the critical heat flux and ignition
temperature of silicone and intumescent seals, thermal inertia, and mass weight of silicone products and
tumescent Seal. Studies have shown that when using the critical heat flux the higher the temperature, the faster
the silicone material will ignite, which is opposite to the tumescent seal, it will not ignite when the critical heat
flux is increased

Keywords : Piloted Ignition, Silicone Material, Intumescent Seal
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บทนา
อัคคี ภั ยเป็ น ภั ยที่ ร ้า ยแรงที่ ส ามารถเกิ ด ขึน้ ได้ต ลอดเวลาซึ่ง ก่ อ ให้เ กิ ดความสูญเสี ยต่ อ ชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น
โดยเฉพาะในอาคารสูงที่มี ผใู้ ช้อาคารเป็ น จานวนมากซึ่งทาให้แ ละใช้เวลานานในการอพยพผูป้ ระสบภัย หรือในสถาน
ประกอบการที่มีอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ สินค้ามูลค่าสูงที่ยากต่อการขนย้ายเป็ นจานวนมาก นอกจากความเสียหายต่อ
ชี วิ ตและทรัพ ย์สิน ที่ เ กิ ดขึน้ โดยตรงแล้ว อัคคี ภั ย ยัง ก่ อ ให้เกิ ดความเสีย หายในด้า น ชื่ อ เสีย ง และภาพพจน์ของ สถาน
ประกอบการ รวมถึงส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก ด้วยเหตุนีส้ มาคมผูต้ รวจสอบอาคารจึงได้กาหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย (สมาคมผูต้ รวจสอบอาคาร, 2558) ผ่านกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์
2557 ในประกาศ ข้อ 8 ทวิ โดยระบุว่า อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีผนังหรือประตูท่ีทาด้วยวัสดุทนไฟ
ที่สามารถปิ ดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เข้าไปบริเวณบันไดหนีไฟหรือที่มิใช่บนั ไดหนีไฟของอาคาร ทั้งนี ้
ผนังหรือประตูดงั กล่าวต้องสามารถทนไฟได้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชั่วโมง
ปั จจุบันภายในอาคารหรือสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ มีการติดตั้งประตูหนีไฟเพื่ อใช้ในการอพยพออกจาก
อาคารกรณีเกิดเพลิงไหม้ตามที่กฏข้อบังคับระบุ แต่ก็ยังพบเหตุการณ์ท่ีมีผทู้ ่ีติดอยู่ในอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัยได้บ่อยครัง้
เช่น เหตุเพลิงไหม้ท่ีโรงงานผลิตพลาสติก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ไทยรัฐ, 2564) ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดี ว่าเหตุ
เพลิงไหม้รา้ ยแรงหลายต่อหลายครัง้ เกิดขึน้ จากการออกแบบอาคารที่ไม่เหมาะสม มีทางหนีไฟไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ใน
การระงับเหตุ หรือขาดอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเป็ นต้น ซึ่งรวมไปถึงการขาดการดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัค คี ภั ย
ภายในอาคารที่ทาให้ไม่สามารถใช้การได้เ มื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ (จิระศักดิ์ สะอาด, 2556) โดยในปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.
2562 ทางสานักงานเขตกรุ งเทพฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบสถิ ติเพลิงไหม้ในเขต พบว่า มีสถิติจานวนไฟไหม้อาคารสูง
ทัง้ หมด 739 ครัง้ มีผบู้ าดเจ็บ 247 ราย และเสียชีวิตทั้งสิน้ 35 ราย และพบว่าอาคารบางแห่งยังมีขอ้ บกพร่องแต่ไม่ขัดกับ
กฏหมายในการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (มติชน, 2562) ซึ่งหากว่าอาคารมีการออกแบบโดยคานึง ถึง ความ
ปลอดภัยเป็ นอันดับแรก และมีการตรวจสอบสภาพอาคารรวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่าเสมอก็จะสามารถป้องกัน
และลดความสูญเสียที่ อาจเกิดขึน้ จากอัคคี ภั ยได้ นอกจากนีย้ ังพบปั ญหาอี กหลายประการเกี่ ย วกับปั ญหาด้านความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคารสูง เช่น ประเทศไทยไม่มีการทดสอบวัสดุอปุ กรณ์ท่ีนามาก่อสร้างว่าสามารถทนไฟได้ตามที่
กฎหมายกาหนดหรือไม่ (มนตรี บัวมาก, 2557)
ในการออกแบบอาคารเพื่ อ ป้ อ งกัน อั ค คี ภั ยและประตูห นี ไ ฟนั้ น ซิ ลิ โ คนและ วัสดุป้ อ งกัน ไฟและควั น ลาม
(Intumescent Seal) ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการอุดรอยเชื่อ มต่อ ระหว่างวงกบกับบานประตูห รือ กระจกกับ บาน
ประตู ซึ่งจะทาหน้าที่ป้องกันความร้อนและควันไฟในการลามหรือแพร่เข้าสูห่ อ้ งอื่น โดยเมื่อวัสดุดงั กล่าวมีอุณหภูมิถึงจุดที่
กาหนด (ประมาณ 200 องศาเซลเซียส) ตัวยางจะเริ่มละลายและทาหน้าที่เชื่อมประตูหรือรอยต่อให้ปิดสนิทกัน (IFSEC
Global, 2020) ซึ่งวัสดุดังกล่าวสามารถนาไปใช้ในการออกแบบอาคารในเรื่องของการป้อ งกั นการลุกลามของไฟอย่ า ง
รวดเร็วในพืน้ ที่ต่าง ๆ ได้นอกเหนื อจากใช้ร่วมกับประตูหนีไฟ เช่น การใช้กับประตู หรือหน้าต่างภายในอาคารเพื่อ เพิ่ ม
ระยะเวลาในการหนีไฟให้กบั พืน้ ที่ท่ีตอ้ งการ หรือการกาหนดช่องทางระบายอากาศสาหรับเส้นทางหนีไฟเพื่อไม่ให้ควันไฟ
ลุกลามเข้ามาในเส้นทางหนีไฟที่จะขัดขวางวิสยั ทัศน์การมองเห็นและการหายใจ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของสถานประกอบการได้
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ในการท าวิ จั ย ครั้ง นี ้ ผู้ศึกษาท าการศึก ษาพฤติ ก รรมการจุ ด ติ ด ไฟและการเผาไหม้ข องวั ส ดุ ซิ ลิ โ คน และ
Intumescent Seal ที่เป็ นส่วนประกอบในการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยและประตูหนีไฟ เพื่อที่จะนาองค์ความรู ้
นาไปใช้ในการเลือกใช้วัสดุซิลิโคน และ Intumescent Seal ที่ใช้เป็ นส่วนประกอบประตูหนีไฟให้มีความปลอดภัยสูงขึน้
นอกจากนีง้ านวิจยั นีย้ งั เป็ นการยกระดับองค์ความรูด้ า้ นวิศวกรรมอัคคีภัยของประเทศอีกด้วย

ขอบเขตของการศึกษา
สาหรับการศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของซิลโิ คน และ Intumescent Seal ในครัง้
นีเ้ ป็ นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เป็ นการทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ดว้ ยเครื่องทดสอบการจุดติดไฟ
และการสูญเสียมวลวัสดุ (Ignition and Mass Loss Calorimeter) โดยทดสอบกับวัสดุ 3 ชนิด คือ 1) ซิลิโคนประเภทมี
กรด 2) ซิลโิ คนประเภทไม่มีกรด หรือเป็ นกลาง และ 3) Intumescent Seal ซึ่งกาหนดอุณหภูมิท่ีใช้ในการทดสอบวัสดุคือ
350 ๐C, 400 ๐C, 450 ๐C และ 500 ๐C ใช้ระยะเวลาทดสอบ 25 นาทีต่อครัง้ และสังเกตพฤติก รรมต่า ง ๆ ที่เกิดขึน้ กับ
ชิน้ งานที่ทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ระยะเวลาที่ชนิ ้ งานเริ่มมีการเปลี่ยนสภาพ 2) ระยะเวลาที่ชนิ ้ งานทดสอบจุดติดไฟ 3)
ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต 4) ปริมาณมวลของชิน้ งาน และทาการบันทึกภาพ วีดีทศั น์

ข้อมูลเกี่ยวกับประตูหนีไฟ
ประตูหนีไฟ (Fire door) คือ ทางเข้าหรือบานประตูเหล็กที่สามารถต้านการกระจายตัวของไฟและควันได้ หาก
เกิดเหตุไฟไหม้ขนึ ้ ประตูหนีไฟเป็ นส่วนสาคัญของระบบป้องกันไฟภายในอาคารและทาให้ผคู้ นสามารถออกจากอาคารได้
อย่างรวดเร็วปลอดภัยยามจาเป็ น ส่วนใหญ่จะทาการติดตัง้ ใน อาคารสูง ตึกสูง หรือโรงงานที่จาเป็ นต้องป้องกันความเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อ ม โดย International Fire and Security Exhibition and Conference (IFSEC) ได้กาหนดปั จ จัยที่ ส าคัญ
ที่สดุ ของประตูหนีไฟไว้ 2 ประการ คือ 1) เมื่อปิ ดจะต้องสกัดกัน้ การแพร่กระจายของไฟได้ และ 2) เมื่อเปิ ดจะเป็ นทางออก
สาหรับการหนีไฟได้ (IFSEC Global, 2020)
องค์ประกอบของประตูหนีไฟจาประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายส่วน ได้แก่ บานประตู อุปกรณ์สว่ นล็อค ที่จบั
ชุดอุปกรณ์สาหรับบาน กระจก ยางขอบประตู และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี ้
1) บานประตู สามารถผลิตขึน้ ได้จากวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ แก้ว โลหะ เหล็ก เหล็กกล้า หรือเส้นใยแก้ว แต่
ส่วนใหญ่ ถา้ เป็ นอาคารทั่วไปจะทาจากโครงไม้ทึบและเคลือบผิ วนอกด้วยแก้วหรือวัสดุทนไฟอื่น ส่วนในอาคารสูง และ
โรงงานอุตสาหกรรมจะเป็ นเหล็กกล้า (Steel) เนื่องจากมีขอ้ ดีในเรื่องของความทนทานสูง รวมถึงมีอายุการใช้งาน
2) อุป กรณ์ส่ว นล็อ คและที่ จับ ส่ว นใหญ่ จ ะท าการโลหะเพื่ อ ให้ตัว ล็อ คและประตูมี ความทนทานใช้ง านได้
ยาวนานไม่ตอ้ งเสียค่าการบารุ งรักษาสูง
3) ยางขอบประตู ซึ่งจะทาหน้าที่กนั ควันไฟ และเมื่ออุณหภูมิถงึ จุดที่กาหนด (ประมาณ 200 องศา) ตัวยางจะเริ่ม
ละลายและทาหน้าที่เชื่อมประตู ให้ปิดสนิทกัน ไฟและควันแพร่กระจาย (IFSEC Global, 2020) ซึ่งในส่วนของยางขอบ
ประตูสว่ นมากเป็ นเป็ นวัสดุประเภท Intumescent Seal

532

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

4) ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ตอ้ งมีเหมือนประตูท่ วั ไปเช่น วงกบ บานพับ โช๊คอัพประตู หรือยางรองกันกระแทก โดยจะ
แตกต่างกับประตูท่ วั ไปตรงวัสดุท่ีใช้ส่วนใหญ่ จะต้องเป็ นวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและทนความร้อนได้สงู

วงกบ
โช๊คอัพประตู
บานพับ
ยางขอบกระจก (ซิ ลิโคน หรื อ
กระจกสาหรับมอง
ที่จบั
ยางขอบประตู (Intumescent

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของประตูหนีไฟ
ที่มา: ผูว้ ิจยั

ขั้นตอนและการดาเนินงาน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ในการทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้
ด้วยเครื่องทดสอบการจุดติดไฟและการสูญเสียมวลวัสดุ (Ignition and Mass Loss Calorimeter) โดยทดสอบจุดติดไฟ
เฉพาะแบบไลล๊อ ต กับ วัสดุ 3 ชนิ ด คื อ 1) ซิ ลิโ คนประเภทมี กรด 2) ซิ ลิโ คนประเภทไม่ มี กรด หรือ เป็ น กลาง และ 3)
Intumescent Seal ซึ่งมีขนาด 10 x 10 เซนติเมตร(cm) และมีความหนาชิน้ ละ 3 มิลลิเมตร(mm) โดยกาหนดอุณหภูมิท่ีใช้
ในการทดสอบวัสดุคือ 350 ๐C, 400 ๐C, 450 ๐C และ 500 ๐C ซึ่งเป็ นช่วงของอุณหภูมิตามกาหนดที่ Intumescent Seal
จะเริ่มเกิดการละลายและจุดติดไฟ (IFSEC Global, 2020) ซึ่งกาหนดระยะเวลาที่ใช้การทดสอบแต่ละรอบคือ 1 นาทีต่อ
ครัง้ โดยจะสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับชืน้ งานที่ทดสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้ 1) ระยะเวลาที่ชิน้ งานเริ่มมี
การเปลี่ยนสภาพ 2) ระยะเวลาที่ชิน้ งานทดสอบจุดติดไฟ 3) ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต และ 4) ปริมาณมวลของชิน้ งาน โดย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั ภาพ

วัสดุทดสอบ
1) ซิ ลโิ คนประเภทมี
กรด
2) ซิ ลโิ คนประเภทไม่
มีกรด หรื อเป็ น
กลาง

เครื่ องมือทดสอบการ
จุดติดไฟและการ
สู ญเสี ยมวลของวัสดุ
- ระยะเวลาทดสอบ
25นาที
- อุณหภูมิ 350, 400 ,

พฤติกรรมการจุดติด
ไฟและการเผาไหม้
1) ระยะเวลาเริ่ มติดไฟ
2) ระยะเวลาจุดติดไฟ
3) ฟลักซ์ความร้ อน
วิกฤต

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนและการดาเนินงาน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ในการศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ดว้ ยเครื่องทดสอบการจุดติดไฟและการสูญเสียมวลวัสดุ
จาเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบที่มี ความสามารถในการวัดค่ าที่ตอ้ งการศึกษาได้อ ย่างแม่น ยา ผูว้ ิจัยจึงเลือ กใช้
เครื่องมือทดสอบการจุดติดไฟและการสูญเสียมวลของวัสดุ (Cone Calorimeter) ซึ่งมีสามารถใช้ในการทดสอบการจุดติด
ไฟและติดติดตามวัดผลในช่วงต่างๆของกระบวนการติ ดไฟแบบไพล็อ ตได้ โดยเครื่องมือทดสอบการจุดติดไฟและการ
สูญเสียมวลของวัสดุ มีสว่ นประกอบดังนี ้
1. ชุดขดลวดโคนความร้อน (Cone Heater Assembly)
2. ชุดควบคุมขดลวดความร้อน (Cone Heater Controller)
3. เครื่องชั่งนา้ หนัก (Load Cell)
4. เครื่องวัดฟลักซ์ความร้อน (Heat Flux Meter)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับบันทึกข้อมูล
6. ที่วางชิน้ ทดสอบ
7. พัดลมและระบบท่อสาหรับระบายควัน

ภาพที่ 3 เครื่องทดสอบการจุดติดไฟ และการสูญเสียมวลวัสดุ (Cone Calorimeter)

วัสดุทใ่ี ช้ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยนีเ้ ลือกศึกษาใช้วสั ดุท่ีนิยมนาใช้เป็ น แนวรอยต่อระหว่าง 2 วัสดุ ประตูหนีไฟหรือจุดที่ตอ้ งการ
ป้องกันการลุกลามของไฟ ควันไฟ และความร้อ น หรือที่เรียกว่ าวัสดุกาวยาแนว (Sealant) ซึ่งสามารถแบ่ งออกได้ 3
ประเภท คือ ซิลโิ คนประเภทมีกรด ซิลโิ คนประเภทไม่มีกรด และ Intumescent Seal
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ภาพที่ 4 ซิลโิ คนประเภทมีกรดและไม่มีกรดที่มีขายตามท้องตลาด

ภาพที่ 5 Intumescent Seal

อุปกรณ์และวิธกี ารออกแบบทดลอง

1) กาหนดขนาดและรายละเอียดของของซิลิโคน และ Intumescent Seal ที่ใช้ในการทดลองการจุดติดไฟแบบ
Piloted โดยขนาดของวัสดุทดสอบที่เหมาะสม กับขนาดของเครื่องมือที่ใช้การทดสอบ จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่ เกินขนาด
ของกล่องทดสอบหรืออุปกรณ์ตัวล็อค และต้องไม่มีขนาดเล็กมากเกินไปจนเกิดปั ญหาในขั้นตอนของการให้ความร้อ น
รวมถึงต้องไม่หนาจนเกินไปจนเกิดปั ญหาความผิดพลาดในการวัดผลความร้อนที่เกิดขึน้ โดยขนาดที่เหมาะสมของวัสดุ
ทดสอบ คือ
- ขนาดความกว้าง 10 cm
- ขนาดความยาว 10 cm
- ขนาดความหนา/สูง 0.3 cm หรือ 3 mm

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

535

2) ขึน้ รู ปซิลิโ คน และ Intumescent Seal แต่ละชนิด ตามความเหมาะสมของขนาดวัสดุ ที่แตกต่างกัน ตาม
รูปแบบการจาหน่ายของแต่ละบริษัท เช่น การตัด การหลอม การขึน้ รูป หรือการซ้อนทับ เพื่อให้วสั ดุทบสอบ ให้มีขนาด 10
cm x 10 cm x 0.3 cm ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เลือกใช้วิธีการขึน้ รูปชิน้ งานสาหรับการทดสอบด้วยกัน 2 วิธี ดังนี ้
- การใช้แม่พิ มพ์ สาหรับการขึน้ รู ป ซิ ลิโ คน เนื่องจากซิ ลิโ คนที่ มีจ าหน่า ยตามท้อ งตลาดจะมี ลกั ษณะเป็ น
ของเหลวข้นบรรจุอยู่ในหลอด ทาให้ตอ้ งดาเนินการบีบซิลิโคนจากหลอดใส่แม่พิมพ์โลหะที่มีขนาดตามกาหนด ก่อนปาด
หน้าซิลโิ คนส่วนเกินทิง้ ซึ่งจะทาให้มวลของชิน้ งานแต่ละชิน้ มีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากเป็ นการขึน้
รูปโดยผูว้ ิจยั ไม่ใช่การซือ้ วัตถุดิบสาเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานด้วยเครื่องจักร

ภาพที่ 6 ซิลโิ คนและ Intumescent Seal ที่ผ่านกระบวนการจัดเรียงสาหรับใช้ในการทดลอง
3) กาหนดอุณหภูมิท่ีใช้ในการทดสอบวัสดุทดสอบ ซิลโิ คนแบบกรด แบบไม่มีกรด และ Intumescent Seal ไว้ 5
ระดับ เบือ้ งต้นเพื่อค้นหาช่วงของการจุดติดไฟแบบไพล็อต ดังนี ้
- กาหนดอุณหภูมิทดสอบครัง้ ที่ 1 ที่อณ
ุ หภูมิ 350 ๐C
- กาหนดอุณหภูมิทดสอบครัง้ ที่ 2 ที่อณ
ุ หภูมิ 400 ๐C
- กาหนดอุณหภูมิทดสอบครัง้ ที่ 3 ที่อณ
ุ หภูมิ 450 ๐C
- กาหนดอุณหภูมิทดสอบครัง้ ที่ 4 ที่อณ
ุ หภูมิ 500 ๐C
โดยเมื่อพบว่าชิน้ งานทดสอบมีการติดไฟหรือไม่ติดก็ตาม จะปรับเปลี่ยนอุณภูมิทดสอบครัง้ ละ 10 ๐C เพื่อ
ค้นหาอุณหภูมิท่แี น่ชัดในการจุดติดไฟแบบไพล็อต
4. บันทึก VDO สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับชืน้ งานที่ทดสอบ บันทึกเวลาที่ชนิ ้ งานทดสอบจุดติดไฟ
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ผลการทดลองและการวิเคราะห์
ตัวอย่างตารางที่ 1 สรุปผลจุดติดไฟแบบไพล็อตของซิลโิ คนชนิดไม่มีกรด
ชิน้
งาน

อุณ ฟลักซ์ความ
หภูมิ
ร้อน
๐
( C)
(KW/m2)

A1
500
A2
500
A3
500
บริษัท A เฉลี่ย
B1
500
B2
500
B3
500
บริษัท B เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

17.4
17.3
17.5
17.4
17
16.9
16.95
17.22

การติด
ไฟ

ติดไฟ
ติดไฟ
ติดไฟ
ไม่ติดไฟ
ติดไฟ
ติดไฟ

เวลา (s)
เริ่ม เริ่มดับ เวลา เริ่มต้น
ติดไฟ
ติดไฟ
103
126
131
120

600
497
624
498
677
546
633.67 513.67

28.20
28.30
28.40
28.3

มวล (g)
สุดท้าย เปลี่ยนแปลง
(วินาที
ที่1200)
10.97
-17.23
11.84
-16.46
11.68
-16.72
11.5
-16.8

102
99
100.5
112.2

854
827
840.5
716.4

33.2
31.9
32.55
30

11.68
12.69
12.19
11.77

752
728
740
604.2

-21.52
-19.21
-20.37
-18.23

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าฟลักซ์ความร้อนต่ าที่สดุ ที่จะจุดติดไฟแบบไพล็อต หรือ ฟลักซ์ความร้อนวิกฤต

−𝑡𝑡𝑡𝑡
สาหรับซิลิโคนชนิดไม่มีกรดมีค่าประมาณ 17.22 KW/m2 และใช้เวลาในการจุดไฟติด 112.2 วินาที โดยจะติดไฟ
𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒

ยาวนาน 604.2 วินาที ซึ่งในการเผาไหม้นนั้ จะสูญเสียมวลประมาณร้อยละ 60.76 เมื่อพิจารณาแยกตามบริษัทของชิน้ งาน

ที่นามาทดสอบ พบว่า ชิน้ งานของบริษัท B มีค่าฟลักซ์ความร้อนเฉลี่ยต่ าที่สดุ ที่จะจุดติดไฟแบบไพล็อตคือ 16.95 ซึ่งต่ า
กว่าบริษัท A ที่มีค่าฟลักซ์ความร้อนเฉลี่ยต่ าที่สดุ คือ 17.4 โดยบรัษัท B มีค่าฟลักซ์ความร้อนในการจุดติดไฟแบบไพล็อ
ตต่ า กว่ า ในทุกชิ ้น งานทดสอบ และด้า นมวลที่ สูญเสีย หลัง การติ ด ไฟก็ พ บว่ า ชิ ้น งานจากบริษั ท B มี ก ารสูญเสีย มวล
มากกว่าชิน้ งานจากบริษัท A ด้วยเช่นกันในทุกชิน้ งานทดสอบ
ตัวอย่างตารางที่ 2 สรุปผลจุดติดไฟแบบไพล็อตของ Intumescent Seal
วัสดุทดสอบ: Intumescent Seal
ชิน้
อุณ
ฟลักซ์
งาน
หภูมิ ความร้อน
(๐C) (KW/m2)
C1
500
C2
500
C3
500
เฉลี่ย

14
13.8
14.3
14.03

การติด
ไฟ

ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ

จากบริษัท C 3 ชิน้ งาน
เวลา (s)
เริ่ม
เริ่ม
เวลา เริ่มต้น
ติดไฟ ดับ ติดไฟ
23.2
23.3
23.2
23.23

มวล (g)
สุดท้าย เปลี่ยนแปลง
(วินาที
ที่1200)
16.51
-6.69
16.92
-6.38
16.92
-6.28
16.78
-6.45
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบ Intumescent Seal ที่อณ
ุ หภูมิ 500 ๐C ไม่สามารถทาให้เกิดการ
ติดไฟขึน้ ได้ โดยฟลักซ์ความร้อนในช่วงอุณหภูมิดังกล่าวจะอยู่ท่ี 14.03 KW/m2 แต่อย่างไรก็ตามชิน้ งานก็มีการส่วนเสีย
มวลบ้างเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับความร้อน ซึ่งในการทดสอบในสภาพแวดล้อม 500 ๐C หรือฟลักซ์ความร้อนเฉลี่ย 14.03
KW/m2 นัน้ ชิน้ งาน Intumescent Seal จะสูญเสียมวลประมาณร้อยละ 27.76
ตัวอย่างรู ปภาพที่ 7 อธิบายลักษณะผลการทดสอบเผาชิน้ งาน
1. ลักษณะการติดไฟ
1) ช่วงต้นของการติดไฟ

ติดไฟพร้อมกันทัง้ พิน้ ผิว ไฟค่อนข้างแรงและสูง พืน้ ผิววัสดุท่ีติดไฟมีลกั ษณะ
ขยายตัวบวมขึน้ อย่างชัดเจน
2) ช่วงหลังการติดไฟ

เกิดลักษณะการติดไฟขึน้ ขนาดเล็กในบางพิน้ ที่ของชิน้ งาน และใช้เวลายาวนาน
มาก จนกว่าชิน้ งานจะเกิดการดับสนิท
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สรุปผลการวิจัย
1) ซิลโิ คนชนิดไม่มีกรด หลายชิน้ งานเริ่มมีการติดไฟที่ 490 ๐C แต่สว่ นใหญ่ติดไฟเกือบทัง้ หมดที่ 500 ๐
C โดยที่ฟลักซ์ความร้อนต่ าที่สดุ ที่จะจุดติดไฟแบบไพล็อต คือ 17.22 KW/m2 และใช้เวลาในการจุดไฟติด 112.2 วินาที
โดยจะติดไฟยาวนาน 604.2 วินาที และในการเผาไหม้นนั้ จะสูญเสียมวลประมาณร้อยละ 60.76 ซึ่งเมื่อพิจารณาจานวน
ชิน้ งานที่ทาการทดสอบทัง้ หมดจะพบว่ามีหลายชิน้ งานติดไฟที่อณ
ุ หภูมิ 490 ๐C และมี 1 ชิน้ งานที่ ที่ติดไฟที่อณ
ุ หภูมิ 370
๐
C ซึ่งทาให้ผวู้ ิจัยคาดว่าอาจเกิดขึน้ ได้จากหลายปั จจัยเช่นการผสมสารที่ไม่เข้าเป็ นเนือ้ เดียวกันในหลอดซิลโิ คนที่ม าจาก
โรงงานผลิต ทาให้ผลลัพท์การทดสอบนัน้ มีความคลาดเคลื่อนขึน้ บ้างเล็กน้อย
2) ซิลโิ คนชนิดมีกรด อุณหภูมิท่ตี ่าที่สดุ ที่ทาให้ติดไฟได้ นัน้ แตกต่างกันออกไปตามบริษัทที่ผลิต ตัง้ แต่
460๐C – 500 ๐C โดยที่ฟลักซ์ความร้อนต่ าที่สดุ ที่จะจุดติดไฟแบบไพล็อต คือ 15.16 KW/m2 และใช้เวลาในการจุดไฟติด
73.2 วินาที โดยจะติดไฟยาวนาน 674.4 วินาที ซึ่งในการเผาไหม้นั้น จะสูญเสียมวลประมาณร้อยละ 56.97 ซึ่งการที่
อุณหภูมิท่ีต่ าที่สดุ ที่ทาให้ติดไฟได้ นั้นแตกต่างกันออกไปตามบริษัทที่ผลิตนั้นอาจเกิดขึน้ จากส่วนผสมทางเคมีท่ี ผู้ผลิต
เลือกใช้ เนื่องจากซิลิโคนนัน้ มีสตู รพันธะทางเคมีหลักคือ ซิลิคอนและออกซิเจน (Si-O-Si) โดยชนิดมีกรดนั้นส่วนใหญ่จะ
เลือกใช้คลอรีน (Cl2) เป็ นพันธะ คือ n Si(CH3)2Cl2 + n H2O → [Si(CH3)2O]n + 2n HCl ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงอาจจะเลือก
ที่จะใส่สารใดเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้เพื่อให้เกิดปฏิ กิริยาทางเคมีท่ีดีย่ิงขึน้ และเป็ นจุดขายของสินค้าของตน เช่น แห้งเร็วขึน้ ลด
กลิ่นเหม็นของคลอรีน หรือลดการกัดกร่อน ซึ่งการเพิ่มเติมสารเหล่านีอ้ าจทาให้อุณหภูมิท่ีต่าที่สดุ ที่ทาให้ติดไฟของซิ ลิโ คน
ชนิดมีกรดในแต่ละบริษัทนัน้ แตกต่างกันออกไป
3) Intumescent Seal พบว่ า ไม่ เ กิ ดการจุดติ ดไฟที่ อุณหภู มิ 500 ๐C โดยฟลักซ์ความร้อ นในช่ ว ง
อุณหภูมิดงั กล่าวจะอยู่ท่ี 14.03 KW/m2 แต่อย่างไรก็ตามชิน้ งานก็มีการส่วนเสียมวลบ้างเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับความร้อน
ประมาณร้อยละ 27.76
จากการศึกษาครั้งนีพ้ บว่ า วัสดุเชื่อมรอยต่อหรือ Sealant จาพวกซิลิโ คนนั้นถึงแม้จะมีขอ้ ดี ใ นด้า น
ความสวยงามหรือการขึน้ รูปเมื่อทาการอุดหรือประสานรอยต่อต่างๆ แต่ก็ยงั ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็ นวัสดุท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันอัคคีภัยโดยตรงเช่น ประตูกันไฟ หรือหน้าต่างกันไฟ เนื่องจากยังมีอุณหภูมิในการติดไฟหรือฟลักซ์ความ
ร้อนวิกฤติค่อนข้างต่ า และยังมีคุณสมบัติเป็ นเชือ้ เพลิง หรือ ติ ดไฟได้ แต่หากจาเป็ นต้องใช้ในพิน้ ที่ท่ีอุณหภูมิ สูง ก็ควร
เลือกใช้ซิลโิ คนประเภทไม่มีกรดซึ่งติดไฟได้ยากกว่าซิลิโคนประเภทมีกรด อย่างไรก็ตามในปั จจุบันได้มีการพัฒนาซิ ลิโคน
สูตรต่างๆ มากยิ่งขึน้ วางขายตามท้องตลาด รวมถึงการพัฒนาสีท่ีสามารถทดความร้อนหรือทนไฟมากยิ่งขึน้ ซึ่งทั้งสอง
กรณีดงั กล่าวมักใช้เทคนิคการผสมส่วนผสมในตระกูลคาร์บอนเพื่อให้เป็ นชวนกันไฟได้ดีย่ิงขึน้ แต่ก็ยงั ไม่ได้มีการทดสอบที่
แน่ ชัดว่ า มี การทนความร้อ น เหมาะสมในระดับ ใด หากสามารถพัฒ นาซิ ลิโ คนให้มี ความสามารถใกล้เ คี ยงทดแทน
Intumescent Seal ก็จะมีขอ้ ดีในเรื่องของราคาที่ประหยัดแตกต่างกันอย่างมากหลายเท่าตัว และการใช้ความสามารถ
พิเศษของซิลิโคนบางประเภทเช่นการทาสีทับได้ หรือมีความยืดหยุ่นสูง แตกต่ างจาก Intumescent Seal ที่มักมีให้เลือก
เพียงไม่ก่ีสี เช่น สีดา หรือเทา และมักเป็ นของแข็ง ซึ่งข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนาไปใช้เป็ นฐานข้อ มูลในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการทนไฟของซิลโิ คนสูตรต่างๆ ที่พฒ
ั นาขึน้ ได้
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O57
ชุดทดลองสำเร็จรูปเตรียมยำงฟองนำสำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสเต็มแบบออนไลน์
นิธินาถ แซ่ตั้ง1*

บทคัดย่อ
นวัตกรรมสื่อการสอนจัดว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัส โควิด -19 นวัตกรรมสื่อการสอนควรมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
ผู้เรียนสามารถนามาใช้ในการเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ชุดทดลองสาเร็จรูป จัดเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่มีการ
นามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็ม (STEM) แบบออนไลน์ ดังนั้นชุดทดลองสาเร็จรูป
เหล่านี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาเทคโนโลยีน้ายางและวิชาปฏิบัติการน้ายาง
ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดทดลองสาเร็จ รูปมีจานวน 5 ชุด ใช้
ร่วมกับการสอนผ่านกิจกรรมแบบโครงงานเป็นฐานใช้ในการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีน้ายาง และใช้เรียนวิชาปฏิบัติการน้ายาง
จานวน 9 ปฏิบัติการ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างคะแนนของผู้เรียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นยังพบว่า การสอนออนไลน์ร่วมกับชุดทดลองสาเร็จรูป ช่วยให้ผู้เรีย นมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
โดยจุดเด่นของชุดทดลองสาเร็จรูป ทุกชุด สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น การใช้งานง่าย สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุดทดลองสาเร็จรูปในการเตรียมยางฟองน้า สามารถนามาใช้บริการวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา บุคคลากร
ทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผล
กาไร
คำสำคัญ : ชุดทดลองสาเร็จรูป การเรียนออนไลน์ น้ายางธรรมชาติ ฟองน้ายางธรรมชาติ
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Experimental kits for preparing latex foam for STEM online Learning Management
Nitinart SAETUNG1*

Abstract
Instructional innovation is an important learning tool in the 21st century, especially in managing online
teaching in the coronavirus disease 2019 crisis. Instructional innovation should be designed to be easy to
use. Learners can use it to study everywhere and every time. The experiment kit is one of the innovative
teaching and learning tools for STEM-based online learning management. Therefore, these experimental kits
were designed for online learning in latex technology and latex laboratory course in the Polymer science
program, Faculty of Science, Prince of Songkla university. There are five sets of experiment kitswith projectbased learning activities and fors for online learning latex technology coursed with project-based learning
activities and 9 experiments in the latex laboratory. The result of learning achievements of students
indicated that a reduced between the scores of students, compared with the GPA. Moreover, online learning
with the experimental kits still gaves a learner a learning achievement similar to that of classroom learning
compared to similar GPA levels. All experimental kits' advantages were easy to produce, easy to use, and
used by all student groups. Especially the experimental kit for preparing latex foam can be used to provide
academic services to high school students, coperate staff and related agencies to be developed to create
products, ways to build a career and optimize profit.

Keywords : experiment kits, online learning, natural rubber latex, natural latex foam
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บทนำ
ในการจัดการเรียนการสอนไม่ควรจากัดการเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือนักศึกษาในหลักสูตร การเรียนควรสามารถถ่ายทอด
ให้แก่บุคคลากรกลุ่มอื่นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชม รวมถึงกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่สามารถนาองค์ความรู้ได้
ไปเพื่อนาไปประกอบอาชีพ การพัฒนางานประจา หรือพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้การออกแบบ
โมเดลการสอนดังแสดงในรูปที่ 1 ที่เชื่อมโยงทั้งการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Hard skill) ด้านเทคโนโลยียาง และทักษะด้านสังคม
(Soft skill) อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การนาเสนอ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยนาองค์วามรู้มาพัฒนา
ทั้งงานการสอน งานวิจัย/งานวิจัยร่วม และงานที่ปรึกษา ทาการการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด การยื่น
จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประชุมวิชาการ และบทความทางวิชาการ และต่อยอดเป็นประโยชน์สู่เอกชนในการผลิตเชิง
พาณิชย์ที่ก่อให้ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ

รูปที่ 1 โมเดลการจัดการเรียนการสอน
การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จัดว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความรู้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติ และสามารถต่อยอดหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น นามา
ประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1] สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดี
ควรมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้เรียนสามารถนามาใช้เพื่อในการเรียนได้ตลอดเวลา โดยไม่จากัดสถานที่เรียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัส โควิด -19 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2564 ที่ทุกสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมมาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบ 100%
เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมของผู้สอน ผู้เรียน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอนออนไลน์มีทั้งจุดเด่นและจุด
ด้อย สาหรับจุดเด่นของการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรูปแบบการเรียนรู้ได้ง่าย อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนได้ตลอดเวลา
ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสารสนเทศ การสืบค้น การนาเสนอ แต่จุดด้อยหลักที่สาคัญของการเรียนออนไลน์คือ
ผู้เรียนจะขาดทักษะการฝึกปฏิบัติจากการลงมือปฏิบัติ ขาดแรงกระตุ้น ขาดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้าน
การคิด อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา[2-3] รวมถึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการได้ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดทดลองสาเร็จรูปที่สามารถนามาใช้ร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีน้ายาง และ
วิชาปฏิบัติการน้ายาง ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดทดลองสาเร็จรูป
ยังสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม (STEM) แบบออนไลน์ อาทิเช่น ชุดทดลองสาเร็จรูปใน
การฝึกจับตัวน้ายาง เพื่อให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ของน้ายางธรรมชาติ องค์ประกอบของน้ายาง และกลไกการ
เสียสภาพน้ายาง และชุดทดลองสาเร็จรูปการเตรียมยางฟองน้าเพื่อใช้เรียนรู้ทักษะการเตรียมผลิตภัณฑ์จากน้ายาง โดยได้มี
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การออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม Project based learning เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แนวทางการ
สร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จากชุดทดลองสาเร็จรูป และวิชาปฏิบัติการน้ายางได้ออกแบบชุดทดลองสาเร็จรูป จานวน 5
ชุด เพื่อใช้สาหรับการเรียนปฏิบัติการน้ายางจานวน 9 ปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้จากการเรียนออนไลน์
เทียบเท่ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิธีดำเนินกำร

1. อุปกรณ์ในการดาเนินการผลิต
1. ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับการเตรียมยางฟองน้า ดังแสดงในรูปที่ 2 ประกอบด้วยน้ายางคอมพาวนด์ ตามดังสูตรใน
ตารางที่ 1 โดยจะทาการแยกส่วนที่ 1 ใส่ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร และแยกสารส่วนที่ 2 แต่ละชนิดใส่ขวดขนาด 30
มิลลิลิตร ในชุดทดลองยังประกอบด้วยเครื่องปั่นตีฟองน้า ขนาดเล็ก แบบพิมพ์ยางซิลิโคน หรือถ้วยแบบพิมพ์ขนม
อะลูมิเนียม พร้อมใบรายละเอียดวิธีการใช้งานพร้อม QR code แสดงวิธีการเตรียมฟองน้ายางธรรมชาติ
(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับการเตรียมยางฟองน้า และ QR code วิธีการเตรียมยางฟองน้า
(ข) ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับการจับตัวน้ายาง
ตำรำง 1 สูตรน้ายางคอมพาวนด์สาหรับเตรียมยางฟองน้าธรรมชาติ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
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Ingredients

Wet Weight (g)

60% HA latex

167

30% DPG

3

20% Potassium oleate

1

50% ZnO

2

50% Sulfur

6

12% SSF

1

50% ZDEC

2

50% ZMBT

2

50% Wingstay L

2
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Ingredients

Wet Weight (g)

2. ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับ การจับตัวน้ายาง ประกอบด้วยน้ายางข้น 60% และสารเคมีสาหรับใช้จับตัวน้ายาง 4
ชนิด คือ เมทานอล กรดเกลือแคลเซียมไนเตรท 10% โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 20% กรดอะซิติกเข้มข้น 2% ดัง
แสดงในรูปที่ 2(ข)
3. ชุดทดลองสาเร็จรูป สาหรับใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการน้ายาง มีทั้งหมด 5 ชุด สาหรับเรียนปฏิบัติการจานวน
10 ปฏิบัติการดังแสดงในรูปที่ 3
3.1 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry rubber content, DRC) และสาหรับฝึกหาปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด (Total solid content, TSC) ประกอบด้วยน้ายางข้น 60% และน้ายางสังเคราะห์อะคริโลไน
ไตรท บิวตะไดอีน หลอดหยด และกรดอะซิติกเข้มข้น 2%
3.2 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกวัดระดับการวัลคาไนซ์ของน้ายางคอมพาวนด์ด้วยคลอโรฟอร์ม ประกอบด้วย
น้ายางคอมพาวนด์ และตัวทาละลายคลอโรฟอร์ม
3.3 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกเตรียมแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ และหล่อแบบพิมพ์ ประกอบด้วยปูนพลาสเตอร์
500 กรัม จานวน 2 ขวด แก้วน้าพลาสติก ขนาด 30 มิลลิลิตร มีการขีดระบุปริมาณน้าและปริมาณปูนพลา
สเตอร์ที่สัดส่วน 1:1 ส่วน แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่สามารถพับเป็นรูปกล่อง ถ้วยอะลูมิเนียมลายรูปปลา สาหรับทา
แบบพิมพ์ สาหรับแบบพิมพ์ที่ได้จะนามาทาการเรียนสาหรับฝึกหล่อแบบพิมพ์ ประกอบน้ายางคอมพาวด์ส่วน
ที่ 1 และมีการเติมสารแขวนลอยซิงก์ออกไซด์ส่วนที่ 2 จากตำรำงที่ 1 กวนให้เข้ากัน 30 นาที ก่อนนามาเทลง
ในแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้
3.4 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกเตรียมผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม 3 เทคนิค คือ เทคนิคการจุ่มโดยตรง เทคนิคการจุ่ม
โดยใช้สารช่วยจับตัว และเทคนิคการจุ่มโดยใช้สารไวต่อความร้อน ในชุดประกอบด้วยน้ายางคอมพาวนด์ กรด
เกลือแคลเซียมไนเตรท 10% และแอมโมเนียมคลอไรด์เข้มข้น 10% แบบพิมพ์เซรามิกทรงกระบอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์ 2 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร จานวน 4 ชุด
3.5 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกเตรียมน้ายางฟองน้า ใช้ชุดทดลองเดียวกันกับที่ใช้ใ นการเรียนวิชาเทคโนโลยีน้า
ยาง

รูปที่ 3 ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการน้ายาง ประกอบด้วย (ก) ชุดทดลองการฝึกหาปริมาณเนื้อ
ยางแห้งและหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (ข) ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกวัดระดับการวัลคาไนซ์ของน้ายางคอมพา
วนด์ด้วยคลอโรฟอร์ม (ค) ชุดทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกเตรียมแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ และหล่อแบบพิมพ์ (ง) ชุด
ทดลองสาเร็จรูปสาหรับฝึกเตรียมผลิตภัณฑ์แบบจุ่ม 3 เทคนิค (จ) ชุดทดลองสาเร็จรูปส าหรับฝึกเตรียมน้ ายาง
ฟองน้า
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ผลกำรดำเนินกำร
1. ผลการใช้ชุดทดลองสาเร็จรูปในการฝึกจับตัวน้ายาง ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยีน้ายางและ
สามารถเขียนกลไกการเสียสภาพของน้ายางจากการใช้สารช่วยจับตัวที่แตกต่างกันได้ โดยได้มีการจัดทาวิดีโอเพื่อนาเสนอ
กลไกการเสียสภาพของน้ายางจากสารจับตัวน้ายางที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการนาเสนอผลงานจากการใช้ชุดทดลองสาเร็จรูปในการฝึกจับตัวน้ายาง
2. ผลการใช้ชุดทดลองส าเร็จ รูปการเตรียมยางฟองน้าเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจ กรรม Project based
learning เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด แนวทางการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จากชุด พทดลองสาเร็จรูป โดยมี
การกาหนดคะแนนรูบริค เพื่อประเมินทักษะกระบวนการคิด คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ จากการวางแผนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากน้ายางโดยใช้ชุดทดลองสาเร็จรูปที่เตรียมให้ การใช้ชุด
ทดลองดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม ได้แก่
- Science
ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานและสมบัติของน้ายางธรรมชาติ
- Technology ผู้เรียนเข้าใจถึงเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์จากน้ายางทั้งผลิตภัณฑ์ยางฟองน้า ยางหล่อแบบ หรื อ
เทคโนโลยีการจุ่ม
- Engineer
ผู้เรียนเข้าถึงหลักการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์น้ายาง โดยต้องคานึงถึงการหด
ตัว การยุบตัวของน้ายาง โดยต้องมีการออกแบบแม่พิมพ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผ ลิตภัณฑ์ ต ามที่
ต้องการ
- Mathematics ผู้เรียนเข้าใจถึงการคานวณอัตราส่วนผสมของน้ายางคอมพาวนด์และสารเคมี การคานวณสัดส่วนของ
ปูนพลาสเตอร์และน้า และกาหนดขนาดของแบบพิมพ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเตรียมแบบได้ โดย
ไม่เกิดการแตกหักก่อนนาไปใช้งาน
จากการใช้ชุดทดลองสาเร็จรูปดังกล่าว เมื่อทาการประเมินผลสัม ฤทธิ์การเรียนรู้ของเรียนเปรียบเทียบจากคะแนน GPA ของ
นักศึกษาแต่ล ะคนพบว่า ช่วยลดช่องว่างระหว่างคะแนนของผู้เรียนที่มี GPA ต่า ปานกลาง ถึง ค่อนข้างดี มีช่วงคะแนนที่
ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 5 (1) และเมื่อทาการเปรียบเทียบผลคะแนนของผู้เรียนในปีการศึกษาก่อนหน้าที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ร่วมกับชุดทดลองสาเร็จรูป โดยผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีการ
เรียนผ่านกิจกรรม Project based learning ผลการเปรียบเทียบพบว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับชุดทดลอง
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สาเร็จรูปยังคงให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ของผู้เรียนที่มีระดับ GPA
ใกล้เคียงกัน
(ก)
(ข)

รู ป ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์การเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น (ก) จากการจัดการเรีย นการสอนออนไลน์ร่ ว มกั บการใช้ชุ ด ทดลองส าเร็ จ รู ป
(ข) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแบบในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ 100% ร่วมกับชุดทดลองสาเร็จรูป
3. ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติการน้ายาง ในรายวิชามีจานวนปฏิบัติการทั้งหมด 14 ปฏิบัติการ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานมีจานวน 7 ปฏิบัติการ และปฏิบัติการฝึกการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้า
ยาง มีจ านวน 7 ปฏิบัติการ ส าหรับปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถใช้ชุดทดลองส าเร็จ รูป แทนที่ ได้ 3
ปฏิบัติการ อีก 4 ปฏิบัติการต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการทดสอบ โดย 4 ปฏิบัติการดังกล่าวมีการใช้วิดีโอการใช้เครื่องมือ
และวิธีการทดสอบในการจัดการเรียนการสอนทดแทน และปฏิบัติการฝึกการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากน้ายาง สามารถใช้ใช้
ชุดทดลองสาเร็จรูปแทนที่ ได้ 7 ปฏิบัติการ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 71 ของจานวนปฏิบัติการทั้งหมด การใช้ชุดทดลอง
ส าเร็จ รูปดัง กล่าวในการเรียนรายวิช าปฏิบัติ การ ช่วยให้ผู้เรียนมีค วามสนุกกับ การเรี ยนปฏิ บัติก าร เสมือนการยก
ห้องปฏิบัติการมาไว้ที่บ้าน ดังแสดงในรูปที่ 7 การเรียนรายวิช าปฏิบัติการแบบออนไลน์ยัง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรีย นตาม
แผนการศึกษา โดยไม่ต้องเร่งรีบการเรียนรายวิชาปฏิบัติตามระยะเวลาที่ทางคณะกาหนดให้เข้ามาในห้องเรียนตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

รูปที่ 7 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาปฏิบัติการน้ายาง
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4. ผลกระทบในด้านการศึกษาจากการใช้ชุดทดลองสาเร็จรูป
ชุดทดลองสาเร็จรูปที่เตรียมขึ้นทุกชุด มีจุดเด่นในด้านการใช้งานง่าย วัสดุที่ใช้สามารถจัดหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถ
ใช้ได้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดทดลองส าเร็จ รูปในการเตรียมยางฟองน้า ได้รับความสนใจการทางคณะ
วิทยาศาสตร์ ในการนามาจัดจ าหน่ายเพื่ อบริการวิช าการให้แก่กลุ่มโรงเรียน บุค คลากรทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. จัดจาหน่ายให้แก่การยางแห่งประเทศไทย เพื่อใช้อบรมเกษตรกรที่มีความสนใจการนาน้ายางธรรมชาติมาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
2. จัดจาหน่ายให้แก่กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในระดับมัธยม ที่จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านยางพารา มีการสั่งซื้อ
เพื่อนาไปทดลองขึ้นรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ได้กาหนดไว้ในโครงงานและมีการส่ง ผลงานเข้าประกวดแบบ
ออนไลน์
3. จัดจาหน่ายให้แก่บุคคลากรทั่วไป อาทิ เช่น ผู้ปกครองที่ซื้อให้แก่บุตรหลาน ได้เล่นผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เป็นการปลูกฝังให้ชอบและสนุกกับวิทยาศาสตร์

สรุปผลกำรวิจัย
นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนชุดทดลองสาเร็จรูปสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของสะเต็ม (STEM) แบบออนไลน์ และสามารถใช้ในการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ และช่วยลดช่องว่างระหว่างคะแนนของ
ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน โดยผู้เรียนยังคงได้รับความรู้เทียบเท่ากับการเรียนในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดทดลอง
สาเร็จรูปในการเตรียมยางฟองน้า ยังสามารถต่อยอดไปยังกลุ่มผู้เรียนกลุ่มอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีน้ายาง เพื่อนาไปพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลกระทบในเชิงบวกเป็นวง
กว้างของการศึกษาในการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Promotion Center 9 Journal. 14(34), 286-298.
[3] Saetung A., Kalkornsurapranee E., and Tongtep N. (2021). “Analysis and Design of Blending
Learning Management Under the Epidemic Situation of COVID-19 in Latex Technology Course” The
Seventeenth National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT), 13-14 May, Bangkok,
Thailand, 444-449.
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P1
รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม
ชยาวัฒ เกียรติกมลมาลย์1 สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร และรูปแบบ
ของการกระจายรายได้ที่ได้รับจากชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
ตัวอย่างวิจัยประกอบด้วย คนในชุมชนวัดไทร จำนวน 7 คน และตัวแทนวัดไทร 1 คน ผลการศึกษาพบว่า 1)
สภาพปัจจุบันการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร พบว่า ชุมชนวัดไทรนำโดยชุมชนวัดไทรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาชุมชนวัดไทรให้มีลักษณะของความเป็นวิสาหกิจที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้
และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดกันภายในชุมชนจากผู้รู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ ประเด็นทีค่ วรได้รับการพัฒนา คือ ความรู้ด้านการตลาดและการขายที่ควรมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้
สื่อ social media เพื่อใช้เป็น เครื่องมือทางการตลาดเบื้องต้นและมีข้อเสนอให้มีการปรับ ปรุงตราสินค้าให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 2) รูปแบบของการกระจายรายได้ของชุม ชนวัดไทรที่ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
นำมาจำหน่ายผ่านช่องทางของชมรม จะแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เป็นผู้ผลิตในรูปแบบของสัดส่วน
และ 2) ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากยังมียอดขายไม่มากจึงยังมีรูปแบบการกระจายรายได้ที่ไม่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามทางชมรมได้กำหนดหลักการในการกระจายรายได้ที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะเน้นการกระจายให้กับ
ทุกคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้อง
คำสำคัญ: รูปแบบของการกระจายรายได้, ชุมชนวัดไทร พระราม 3, วิสาหกิจชุมชน
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The pattern of appropriate distribution of income received from the Wat Sai community
to the people in the community
Chayawat Kiatkamonmarn 1, Surakiat Tadawattanawit 2

Abstract
The objectives of this research were to study the current state of operations of the Wat Sai community
and to study the pattern of appropriate distribution of income received from the Wat Sai community to the
people in the community. The research tool was an interview form. The research samples include seven people
from the Wat Sai community and one Wat Sai temple representative. The results of the research found that 1)
The Wat Sai community had a clear idea in the development of the temple community to have the
characteristics of being a self-reliant enterprise. To do so by developing products from the knowledge and skills
that have been transferred within the community by knowledgeable people with various knowledge and
experiences then developed into products. However, there are still issues that the community and the research
team agree on that should be developed, namely, the marketing and sales dimensions that should be promoted
in terms of using social media as an initial marketing tool and suggestions to improve the brand to be more
suitable for a wider group of customers. 2) The results of the study on the pattern of the income distribution
of the Wat Sai community that is currently in operation can be divided into 2 types: 1) The group of products
that people in the community have produced and then sold through the club’s channels, such as soap,
shampoo, hair conditioner, and balm. This group of products will share the income proportionally with the
people in the community who are the producers in the form of proportions. 2) The group of snack box products,
due to the lack of sales, is still an unclear income distribution pattern. However, the club has established a
revenue distribution principle that will apply to snack box products accordingly, focusing on distribution to
everyone involved.
Keyword: Income distribution model, Wat Sai Community Rama 3, Community enterprise.
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บทนำ
วัดไทรเป็นวัดราษฎร์ที่ตั้งอยู่เลขที่ 635 ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มี
เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทร มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่
ภายในวัดไทรได้มีการจัดตั้งชมรมพิทักษ์วัดไทรที่เกิด ขึ้นจากรวมกลุ่มกันของชาวบ้านบริเวณโดยรอบวัดไทรและ
บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาวัดไทรในทิศทางของชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ ลดความเป็น
พุทธพาณิชย์ และลดการมีกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งเสริมการแสวงรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น
การเปิดตลาดนัด หรือที่จอดรถ เป็นต้น (คณะกรรมการวัดไทร/ชมรมพิทักษ์วัดไทร, 2557) โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งชมรมพิทักษ์วัดไทร คือ 1) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสามัคคี 2) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่ วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชาววัดไทรให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน 4) เพื่อป้องปรามไม่ให้บุคคลใด ๆ นำทรัพย์สิน สิ่งปลูก
สร้างและที่ดินของวัดไปดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 5) เพื่อ
ป้องปรามพระสงฆ์ สามเณรในวัดไทรและประชาชน ที่จะทำความเสื่อมเสียและเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวชมรมพิทักษ์วัดไทรได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองหลายกิจกรรม ได้แก่ 1) จัด
กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 2) เชิญชวนประชาชนเข้าวัดโดยจัดกิจกรรมโครงการครอบครั วรักษาศีลห้า 3) ร่วม
พัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดและร่มรื่น 4) กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ 5) จัดสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับเด็ก
และผู้ใหญ่ และ 6) จัดสอนวิชาชีพต่าง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมพิทักษ์วัดไทรได้จัดขึ้นล้วนแต่มีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมเชิญชวนประชาชนเข้าวัด กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้จะเป็นการดึงให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันภายในบริเวณวัด จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดกิจกรรมสู่การ
เสริมสร้างความรู้ทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษ และการจัดสอนวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
หนึ่งในกิจกรรมของชมรมพิทักษ์วัดไทรที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเกิดคุณค่ากับชุมชนโดยตรง คือ กิจกรรมการ
จัดสอนวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีตั้งแต่การสอนด้านการทำอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น ยา
หม่อง สบู่ แชมพู เป็นต้ น ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้ที่มาให้ความรู้กับชุมชนมีทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเอง กิจกรรมนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงขั้นของการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายจริง ได้แก่ สบู่ และยาหม่องสมุนไพร โดยให้คนในชุมชนมาเป็นผู้ดำเนินงานในทุก
ฝ่าย เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยสอดคล้องกับแนวคิดวิสาหกิจชุมชนที่ต้องพึ่งตนเองได้ของกอง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2562) และกรมการพัฒนาชุมชน (2559)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร โดยใช้แนวคิดการ
การวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสของวิสาหกิจชุมชนของ กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

555

รูปแบบของการกระจายรายได้ที่ได้รับจากชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนบริเวณวัดไทรให้มีความเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนวัดไทร ได้แก่
ผู้แทนชมรมพิทักษ์วัดไทร เจ้าอาวาส ตัวแทนจากสถาบันอุดศึกษา คนในชุมชนที่ร่วมกิจกรรม โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร มีประเด็นในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐานของหน่วยงาน ข้อมูลด้านการบริหาร ด้านแรงงานและบุคลากร ด้านการตลาดและการขาย ด้านการบริการ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบเพื่ออการผลิตและปัจจัยการผลิต ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านบัญชี ต้นทุนและ
การเงิน การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงานธุรกิจในวัดไทรปัญหาที่พบ
2. การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเพื่อกำหนดรูปแบบของการกระจายรายได้จากชมรมพิทักษ์วัด
ไทรอย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลศึกษาสภาพปั จจุบันการดาเนินงานของชุมชนวัดไทร
ชุมชนวัดไทรมีการดำเนินรูปแบบของการรวมกลุ่มจัดเพื่อส่งความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกันภายใน
ชุมชน โดยกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกของกระบวนการต่างๆ ในชุมชนวัดไทร คือ ชมรมพิทักษ์วัด
ไทร โดยในปี พ.ศ.2556 ได้มีจัดตั้งชมรมพิทักษ์วัดไทร เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และสร้างกิจกรรมภายในชุมชน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้เริ่มมีการฝึกอาชีพให้แก่ชาวชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ต่อมาเริ่มมีการสร้างผลิตภัณฑ์
ขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเริ่มจากทำสบู่สมุนไพร ช่วงระยะแรกมีการผลิตสบู่ขมิ้นชัน และว่านหางจระเข้
แล้วจึงค่อยขยับขยายสูตรของสบู่สมุนไพรทั้งหมดเป็น 5 สูตร ประกอบด้วย ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ มะเฟือง ทา
นาคา และกาแฟ
ในช่วงแรกของการเข้าศึกษาข้อมูลทางคณะผู้วิจัยได้รับทราบถึงความต้องการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำทีมศึกษารายละเอียดของความต้องการ จุดเด่น และลักษณะที่ต้องการ
สื่อสารภายใต้ตราสินค้าจากกลุ่มชมรมพิทักษ์วัดไทร ต่อมาได้มี การให้คำปรึกษาและออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จากการลงศึกษาสภาพการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร ในด้านของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องการธุรกิจ ได้
ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ได้ดังนี้
S (Strengths) จุดแข็ง
O (Opportunities) โอกาส
● มีการใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและแสดงถึง ● จำหน่ายภายในชุมชน ง่ายต่อการเลือก
เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย และทำการตลาดให้ถูกจุด
● รูปลักษณ์สามารถดึงดูดลูกค้าได้
● สมุนไพรเป็นวัตถุดิบหลัก จัดหาง่าย ต้นทุนต่ำ
● ที่ตั้งกิจการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สามารถกระจาย ● พฤติกรรมการบอกต่อ สามารถจัดหาตัวแทน
สินค้าไปแหล่งต่างๆ ได้สะดวก
จำหน่ายเพื่อเพิ่มยอด ขายได้มากขึ้น
● ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพวัดได้จากความพึงพอใจ ของ ● สบู่เป็นสินค้าอุปโภคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ผู้ใช้ เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำ และแนะนำบอกต่อทำ
ทุกๆวัน จึงสามารถขายได้อย่างสม่ำเสมอ
ให้มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
● มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยและกลิ่นหอมอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
W (Weaknesses) จุดอ่อน
T (Threats) อุปสรรค
● ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีการจำหน่ายเฉพาะ ● สินค้าเลียนแบบได้ง่าย ต้องสร้างความแตกต่าง
ในเขตพื้นที่ชุมชน
รวมทั้งสร้างการรับรู้ในตราสินค้า
● บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัย และไม่น่าสนใจ
● คูแ่ ข่งขันมีมาก เป็นสินค้าที่สามารถทดแทนได้
● สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในเขตชุมชน อาจเกิดข้อจำกัด ● สูตรของสินค้าไม่ค่อยต่างกันมาก ยากต่อการ
ในการผลิต
ตัดสินใจของผู้บริโภค
● สินค้าเพิ่งเกิดใหม่ ยังไม่มีแหล่งเงินทุนที่มากนัก ● ขาดความรู้เกี่ยวกับการขยายตลาด
● ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบรรจุภัณฑ์
● ขาดความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อออนไลน์
คณะวิจัยได้ทำการสรุปสภาพปัญหาที่พบเบื้องต้น ได้เป็นมิติของปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทาง
การพัฒนาเบื้องต้น ดังนี้
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ปัญหา
ด้านการตลาดและการขาย

ด้านกระบวนการบริการและการ
ผลิต

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเงิน บัญชี และการบริหาร
ต้นทุน

สถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางพัฒนาเบื้องต้น

ไม่มีการจัดทำแผนการตลาดอย่าง
เป็นรูปธรรม

จัดทำแผนการตลาดอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อจะได้มีเป้าหมายใน
การหาลูกค้าอย่างชัดเจน
มีลูกค้ากลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ซื้อไป
จัดทำบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ เพื่อ
รับประทานในครอบครัว
เพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ให้คำแนะนำในการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑ์
กิจการไม่มีการใช้สื่อสมัยใหม่เข้า จัดทำสื่อออนไลน์ขึ้นมาเพื่อจะได้มี
มาช่วยทำตลาด
ตัวช่วยในการทำตลาด
ไม่มีการกำหนดค่าแรงเนื่องจาก
ให้มีการแยกต้นทุนอย่างชัดเจน
เป็นการขอแรงจากสมาชิก และไม่ เพื่อสะดวกในการคิดกำไร ขาดทุน
มีการคิดต้นทุนตามมาตรฐาน

สรุปข้อมูลจากการศึกษาสภาพการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร ครั้งนี้ 1
จากการเข้าสำรวจสถานประกอบการชุมชนวัดไทร ครั้งที่ 1 พบว่า มีจุดเด่นหลายอย่าง กล่าวคือ มีพื้นที่
ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้ปลูกสมุนไพรให้มีความสะดวกในการหาวัตถุดิบผู้ประกอบการมีกำลังการผลิตสามารถขยาย
การผลิตเพิ่มขึ้นได้สินค้าที่ผลิตมีความหลากหลายและเป็นการใช้สมุนไพรในชุมชน มีการซื้อซ้ำจากลูกค้ากลุ่มเดิม
ซึ่งกิจการยังมีโอกาสเจริญเติบโตอีกมาก
คณะวิจัยจึงได้ทำการสรุปคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจการดังนี้
1. จัดทำแผนการตลาดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดมาดำเนินการ
ทำแผนการตลาดเพื่อให้มีทิศทาง และมีเป้าหมายในการหาลูกค้าที่ชัดเจน ทำให้ปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นมีรายได้มาก
ขึ้น
2. จัดทำสื่อออนไลน์ขึ้นมาโดยจัดจ้างผู้ชำนาญการด้านสื่อออนไลน์มาดำเนินการทำสื่อออนไลน์
ทำให้มีตัวช่วยในการทำตลาดเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้า
3. จัดให้มีการทำบัญชีแบบมาตรฐาน โดยจัดหาผู้ชำนาญการบัญชีมาให้คำปรึกษาทำให้มีความ
ชัดเจน และตรวจสอบได้ตามหลักบัญชี
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ซึ่งหากผู้ประกอบการจัดลำดับความสำคัญตามคำแนะนำข้างต้น และปฏิบัติให้เกิดผลแล้ว คาดว่าจะส่งผล
ให้กิจการมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลให้สินค้ามีตลาดสำหรับขยายฐานลูกค้า มีทิศทางในการหา
ลูกค้าที่ชัดเจน และมีตัวช่วยในการทำตลาดเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้า
ข้อมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่ชุมชนวัดไทร ครั้งที่ 2
จากการลงพื้นที่ชุมชนวัดไทรครั้งที่ 2 คณะวิจัยได้พบว่าทางชุมชนวัดไทรมีการจัดกิจกรรมด้านการแบ่งปัน
ความรู้ในภายในชุมชนในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น ภาษาอังกฤษ การทำสบู่ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ใน Facebook pages: วัดไทรบางโคล่ และผ่านช่องทางการบอกต่อกันปาก
ต่อปากในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น ในมุมของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างรายได้ ทางกลุ่มชุมชนวัดไทรได้มีการ
จัดทำตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นของชำร่วยและของที่ระลึก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สบู่ ซึ่งมี
5 สูตร ได้แก่ ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ มะเฟือง ทานาคา และกาแฟ ซึ่งทางชุมชนวัดไทรมีความต้องการที่จะพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้จัดทำรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ารูปแบบ
ใหม่ไปนำเสนอ นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้สรุปแนวทางที่จะใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาในการวางแผนการดำเนิน
โครงการเป็นประเด็นๆ ได้แก่ 1) ควรมีการจัดทำแผนการตลาดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
การตลาดมาดำเนินการทำแผนการตลาดเพื่อให้มีทิศทางและมีเป้าหมายในการหาลูกค้าที่ชัดเจน 2) ควรมีการ
จัดทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชน
3) ควรจัดทำสื่อออนไลน์ขึ้นมาโดยจัดจ้างผู้ชำนาญการด้านสื่อออนไลน์มาดำเนินการทำ สื่อออนไลน์ทำให้มีตัวช่วย
ในการทำตลาดเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้า และ 4) ควรจัดให้มีการทำบัญชีแบบมาตรฐาน โดยจัดหาผู้ชำนาญการ
บัญชีมาให้คำปรึกษาทำให้มีความชัดเจน และตรวจสอบได้ตามหลักบัญชี
ก่อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สบู่ของชุมชนวัดไทรเน้นที่การสร้างตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวสบู่ ให้มีรูปร่างลักษณะและสีสั น
หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อพบเห็น โดยยังไม่มีการตั้งชื่อตราสินค้า และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชัดเจน ดังรูปประกอบ
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หลังการพัฒนา
ภายหลังจากที่คณะวิจัยได้นำข้อเสนอแนะจากการประชุมกับคณะกรรมการตัวแทนชุมชนวัดไทร และได้
นำมาปรับปรุงทำให้ได้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่นำเสนอถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รักษ์โลกผ่านวัสดุที่มีลักษณะ
ของกระดาษสีน้ำตาล นอกจากนี้ทางคณะวิจัยยังได้ออกแบบตราสินค้าที่สะท้อนถึง เรื่องราวที่มาของตัวผลิตภัณฑ์
ซึ่งตราสินค้าที่ได้รับการออกแบบขึ้นจากทางคณะวิจัยทางชุมชนวัดไทรได้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยภายใต้
ตราสินค้าชื่อ “Watsai” เช่น สบู่ น้ำอบสมุนไพร แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร พิมเสนน้ำ ยาดม ยาหม่อง
สเปรย์ล้างมือ ดังรูป
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คณะวิจัยได้ทำการสรุปสภาพปัญหาที่พบเบื้องต้น ได้เป็นมิติของปัญหา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทาง
การพัฒนาเบื้องต้น ดังนี้
ปัญหา
ด้านการตลาดและการขาย

ด้านกระบวนการบริการและการ
ผลิต

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางพัฒนาเบื้องต้น

มีการจัดทำแผนการตลาดอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น

- จัดวิทยากรและเนื้อหาด้านการใช้
สื่อ social media เพื่อการทำ
การตลาดเบื้องต้น
- มีข้อเสนอจากทางคณะกรรมการ
วัดไทรให้ปรับปรุงตราสินค้าให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
มากขึ้น
** ประเด็นค้นพบ พบว่าคณะวิจัย
ในชุมชนบางส่วนยังมีอุปกรณ์
โทรศัพท์ที่ไม่สามารถเข้าใช้
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ และความรู้
พื้นฐานเทคโนโลยีของคณะวิจัยใน
ชุมชนมีสูง
มีลูกค้าหลายกลุ่มมากขึ้นเนื่องจาก วางระบบการจัดสรรกำลังยอดการ
มีแนวคิดการกระจายการขายไปยัง สั่งซื้อไปยังสมาชิกคน
หลายชุมชนและเริ่มให้ส่วนแบ่ง
คณะกรรมการต่างๆ นอกจากนี้ยัง
สมาชิกเพื่อจูงใจ
มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของ
แต่ละฝ่าย
รับมอบเว็บไซต์ที่ทางวิทยาลัยดุสิต ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ทำให้
พัฒนาให้ โดยอยู่ในระหว่าง
ทราบว่า ช่องทางในการ
การศึกษาและนำมาปรับใช้จริง
ประชาสัมพันธ์และติดต่อค้าขายตัว
สินค้าที่ทางสมาชิกในชุมชนคือ
ช่องทาง Facebook และ line
application จึงมีวางแผนในการ
ส่งเสริมด้านรู้และความเชี่ยวชาญ
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ปัญหา

การเงิน บัญชี และการบริหาร
ต้นทุน

สถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางพัฒนาเบื้องต้น

มีการคำนวณต้นทุนเบื้องต้นและ
กำหนดส่วนแบ่งค่างานแก่สมาชิก

การใช้งานด้านเทคโนโลยีที่สอค
คล้องกับความต้องการของชุมชน
วางแผนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การคำนวณและจัดทำต้นทุนบัญชี
อย่างง่ายให้เป็นระบบและมี
หลักการมากขึ้น

สรุปข้อมูลจากการศึกษาสภาพการดำเนินงานของชุมชนวัดไทร ครั้งนี้ 2
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานของชุมชนวัดไทรในครั้งที่ 2 พบว่า ทางชุมชนวัดไทรนำ
โดยชมรมพิทักษ์วัดไทรมีแนวคิดที่ชัดเจนในการพัฒนาชุมชนวัดไทรให้มีลักษณะของความเป็นวิสาหกิจที่สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดกันภายในชุมชนจากผู้รู้ที่ มีความรู้
และประสบการณ์ต่างๆ จากนั้น จึงพัฒ นาขึ้น เป็ น ผลิตภัณฑ์ โดยในระยะเริ่มแรกจะมีผ ลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สบู่ น้ำอบ แชมพู ครีมนวดผม พิมเสนน้ำ ยาดม ยาหม่อง และสเปรย์ล้างมือ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
ที่ทางคณะวิจัยได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจำหน่ าย
ในนามของ “Watsai” ซึ่งทางชุมชนวัดไทรได้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ของชุมชนด้วย นอกจากนี้คนในชุมชน
ยังได้พัฒนาช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมในหัวข้อต่างๆ ผ่าน Facebook pages: วัดไทรบาง
โคล่ มาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังพบเห็นประเด็นที่ทาง
ชุมชนและคณะวิจัยเห็นพ้องกันในสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา คือ มิติด้านการตลาดและการขายที่ควรมีการส่งเสริม
เรื่องของการใช้สื่อ social media เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเบื้องต้นและมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงตรา
สินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในประเด็นข้อค้นพบนี้ คณะวิจัยยังพบว่า
คณะกรรมการในชุมชนวัดไทรบางส่วนยังมีใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถเข้าใช้แอพพลิ เคชั่นต่าง ๆ และ
พื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคลที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันสูง โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของวัดไทร
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของชมรมพิทักษ์วัดไทรถึงแนวทางที่ทางวัดไทรต้องการพัฒนา
เพื่อสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ พบว่า ทางชุมชนวัดไทรนำโดยชมรมพิทักษ์วัดไทรมีแนวคิดที่ชัดเจนในการ
พัฒนาชุมชนวัดไทรให้มีลักษณะของความเป็นวิสาหกิจที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้
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และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดกั นภายในชุมชนจากผู้รู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากนั้นจึงพัฒนาขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ โดยในระยะเริ่มแรกจะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สบู่ น้ำอบ แชมพู ครีมนวดผม
พิมเสนน้ำ ยาดม ยาหม่อง และสเปรย์ล้างมือ เป็นต้น สิ่งที่ทางคณะวิจัยได้ให้การช่วยเหลื อในเบื้องต้น ได้แก่ การ
พัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจำหน่ายในนามของ “Watsai” ซึ่งทางชุมชนวัดไทรได้นำไปใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ของชุมชนด้วย นอกจากนี้คนในชุมชนยังได้พัฒนาช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดการ
อบรมในหัวข้อต่างๆ ผ่าน Facebook pages: วัดไทรบางโคล่ มาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อ
การจำหน่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังพบเห็นประเด็นที่ทางชุมชนและคณะวิจัยเห็นพ้องกันในสิ่งที่ควรได้รับการ
พัฒ นา คือ มิติด้านการตลาดและการขายที่ควรมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้ส ื่อ social media เพื่อใช้ เป็น
เครื่องมือทางการตลาดเบื้องต้นและมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงตราสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในวงกว้างมาก
ยิ่งขึ้น
2. สรุปผลการศึกษารูปแบบของการกระจายรายได้ที่ได้รับจากชมรมพิทักษ์วัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม
ผลการศึกษารูปแบบของการกระจายรายได้ที่ได้รับ จากชุมชนวัดไทรสู่คนในชุมชนอย่างเหมาะสม พบว่า
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางชมรมพิทักษ์วัดไทร งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมจะมาจากทางวัด และจาก
ผู้มีจิตศรัทธาให้การบริจาคมาเป็นงบประมาณดำเนินการในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามรายได้ที่ได้จากการขายตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมพั ฒนาขึ้นยังมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและยังไม่เพียงพอการนำมาดำเนินการหล่อเลี้ยงการจัด
กิจกรรมได้โดยตลอด โดยรูปแบบของการกระจายรายได้ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ใน
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางของชมรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์สบู่ ยาสระผม ครีมนวดผม ยาหม่อง สินค้าในกลุ่มนี้ จะแบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับ
คนในชุมชนที่เป็นผู้ผลิตในรูปแบบของสัดส่วน และ 2) ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ snack box เนื่องจากยังมียอดขายไม่
มากจึงยังมีรูปแบบการกระจายรายได้ที่ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามทางชมรมได้กำหนดหลักการในการกระจายรายได้ที่
จะใช้กับผลิตภัณฑ์ snack box โดยเน้นการกระจายให้กับทุกคนที่มามีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น snack box 1
ชุด ราคาขาย 40 บาท จากต้นทุนการผลิตคือ 35 บาท ในส่วนของกำไร 5 บาท ก็จะใช้หลักการหารจำนวนคนทำ
ผลิตภัณฑ์ snack box เลยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งหลักแนวคิดนี้จะนำไปขยายผลกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนวัดไทรให้เป็นวิสาหกิจชุมชน
ที่ส ามารถพึ ่ง ตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุน งบประมาณด้านวิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic
Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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P2
ออกแบบสื่อโมชันกราฟกประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหาร
ยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา
กฤติธี รัตนมุณี และอัฏฐพล เทพยา

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณดานวัฒนธรรมอาหาร ของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา เพื่อออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธวัฒนธรรมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลาในรูปแบบสื่อโมชันกราฟก และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอ
สื่อโมชันกราฟก ถึงการออกแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบเขาใจงาย และเขาถึงกลุมเปาหมายในปจจุบัน โดย
ผูวิจัยทำการวิจัยการกลุมตัวอยาง ในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติแจกแจงความถี่ และคาเฉลี่ย
ผลจากการวิจัยศึกษาการออกแบบสื่อ พบวาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธลักษณะสื่อสังคมออนไลน ในรูปแบบโม
ชันกราฟก หรือภาพกราฟกเคลื่อนไหว ที่สามารถสื่อสารตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด ผูวิจัยจึงไดจัดทำสื่อจากขอมูลอัตลักษณ
วัฒนธรรมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา ไดแก ประวัติโดยยอของเมือง รูปแบบอาหารพื้นที่ อาหารในชีวิตประจำวัน
อาหารและรานในพื้นที่ที่แนะนำ ของพื้นที่ยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา มาใชในการออกแบบสื่อเปนการสรุปขอมูลเพื่อ
ออกแบบเปนภาพประกอบกราฟก และการนำเสนอขอมูลตามลำดับความสำคัญภายในระยะเวลาของสื่อวิดีโอประมาณ 5
นาที ใหชัดเจนและเขาใจขอมูลไดมากที่สุด และสามารถนำสื่อไปประยุกตใชประโยชนควบคูกับการประชาสัมพันธขาวสารใน
รูปแบบอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตั วอยางที่มีตอการออกแบบสื่อโมชัน กราฟ กประชาสัมพันธ อั ตลักษณ
วัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะหผลรวมดวยคาเฉลี่ย พบวามีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ
4.41(S.D.=0.57) อยูในเกณฑดี
คำสำคัญ : โมชันกราฟก กราฟก อัตลักษณ สื่อสังคมออนไลน
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Motion Graphic Design for Public Relations of Food Culture Identity
In the Old Town of Songkhla
Krittithi Rattanamuni and Auttaphon Theppaya

Abstract
The purpose of this research was to study food culture identity. of the Old Town, Songkhla Province,
to design media to promote food culture of the Old City Songkhla Province in Motion Graphics Media and
to assess their satisfaction with motion graphics. Study the design and development of public relations
media in easy-to-understand format. and reach the current target group by the researcher to research the
sample group in the data collection, questionnaire, satisfaction assessment form Data were analyzed using
frequency distribution statistics and mean.
The results of the research study on media design. It was found that the design of public relations
media in social media characteristics in motion graphics or motion graphics that can communicate to the
most targeted groups The researcher therefore produced a media based on the identity of food culture in
the old town, Songkhla province, namely a brief history of the city. space food pattern everyday food
Recommended food and restaurants in the area of the old city area, Songkhla Province, used in media
design as a summary of information to design as a graphic illustration. and presentation of information in
order of importance within 4-5 minutes of video media to be as clear and understandable as possible and
the media can be used for benefits in conjunction with other forms of news releases in the future
The results of the evaluation of the satisfaction of the sample group towards the design of motion
graphics to publicize food culture identity in the Old City, Songkhla Province by analyzing the sum by means.
It was found that the satisfaction was at a good level with a total mean of 4.41(S.D.=0.57).
Keywords : Motion Graphics, Graphics, Identity, Social Media
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บทนำ
ยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา มีประวัติความเปนมาและมีอายุยืนยาวกวา 200 ป โดยดูไดจากความเกาแกของตึก
อาคาร และบานเรือน ยานเมืองเกาแหงนี้ มีถนนที่สำคัญดวยกัน 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ใน
อดีตบริเวณถนนนครในและถนนนครนอกเคยเปนศูนยกลางทางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาจากตางประเทศ มีหองแถวและ
อาคารพาณิชยตลอดสองขางทางบริเวณยานเมืองเกา ซึ่งมีการคาขายเสื้อผา และสินคาตางๆ อยางหลากหลาย จนกระทั่ง
กำแพงเมืองเกาสงขลาไดถูกทลายลงเพื่อการขยายพื้นผิวถนนซึ่งก็คือ ถนนนครในและถนนนครนอกในปจจุบัน สวนถนน
นางงาม เดิมชื่อ ถนนเกาหอง หรือเรียกวา ยานเกาหอง ถนนเสนนี้เกิดจากการตัดถนน เพื่อเปนเสนทางในการประกอบพิธี
สมโภชเสาหลักเมือง
ปจจุบันยานเมืองเกายังคงเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงอดีตความรุงเรืองของวัฒนธรรมความหลากหลายของเชื้อชาติ
ทั้งไทย จีน มลายู และตะวันตก ที่มีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคา วัฒนธรรมตั้งแตอดีตกันมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนวัตถุดิบ เครื่องเทศ รวมถึงขั้นตอนวิธีการประกอบอาหาร ผสมกับทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเปนการรวมกันจนตก
ทอดจากรุนสูรุน โดยมีที่มาจากประวัติศาสตรศิลปะวัฒนธรรมที่แตกตางกันแตสามารถผสานกันเกิดเปนลักษณะของรูปแบบ
ของอาหารการกินที่เขากันอยางลงตัว ดังนั้นอาหารเหลานี้ที่เราไดเห็นและสัมผัสกันจนทุกวันนี้ไดกลายเปนอีกหนึ่งอัตลักษณ
สำคัญของบริเวณยานเมืองเกาและเปนจุดเดนที่เปนเสนหของจังหวัดสงขลา
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเผยแพรวัฒนธรรมอาหาร ที่เปนอีกหนึ่งอัตลักษณสำคัญของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา โดย
การถายทอดเรื่องราวความหลากหลายของ ความตางของวัฒนธรรมที่ซอนในรูปแบบของอาหาร ผานกระบวนการออกแบบสื่อ
โมชันกราฟกเคลื่อนไหวประกอบกับขอมูล เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธรูปแบบการรับรูที่เขาใจงาย เมื่อถูกสื่อสารออกไปทำให
เขาใจมากขึ้น และสามารถดึงดูดใหมีความนาสนใจแกนักทองเที่ยว กลุมบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการเขาถึงตอคนรุนใหมไดงาย
มากขึ้น

วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อโมชันกราฟก ประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา
จังหวัดสงขลา ผูวิจัยมีขั้นตอนในการหาแหลงที่มาของขอมูลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ เว็บไซตและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลจากสอบถาม
หนวยงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เพื่อเก็บขอมูลและความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนำขอมูลประกอบการออกแบบสื่อโมชัน
กราฟกประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่ 2 สอบถามจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งจะไดขอมูลที่จำเปนในการออกแบบสื่อโม
ชันกราฟกประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจสื่อโมชันกราฟก ประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัด
สงขลา
การวิจัยเรื่องออกแบบสื่อโมชันกราฟกประชาสัมพันธขอมูลอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัด
สงขลา จากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย และการวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาปญหาและขอมูลที่
เกี่ยวของกับการออกแบบสื่อโมชันกราฟก และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการออกแบบสื่อโมชันกราฟกประชาสัมพันธ
ขอมูลอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัยไดแบงการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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อาหารในชีวิตประจำวัน
อาหารหลักประจำมื้อของคนพื้น ถิ่นที่น ิยมรับ ประทานกัน ตอนเชา กลางวัน และตอนเย็น ซึ่ง จะมี
เอกลักษณโดดเดนแตกตางจากอาหารปกษใตทั่วไป มีวิธีประกอบอาหารที่ทำขึ้นไดงาย โดยอาศัยพืชผักหรือวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่มีอยูในทองถิ่นอยูแลว โดยลักษณะอาหารของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม พื้นที่ยาน
เมืองเกาจังหวัดสงขลานิยมใชในการบริโภคเปนประจำทุกวันและเกือบทุกมื้อ สวนใหญจะนิยมกินขาวสวยเปนอาหารหลัก โดย
มีกับขาวเปนแกงชนิดตาง ๆ เปนกับขาวหลักของอาหารแตละมื้อ นอกจากนี้จะมีประเภทของหวานที่นิยมใชขาวเหนียว ที่มี
ลักษณะเปนขาวเหนียวมูน และอาหารทำมาจากแปง มะพราว น้ำตาล ที่ใชวิธี ทอด และ นึ่ง ใหเปนขนมหรืออาหารทานเลน
โดยทั่วไปนิยมทานอาหารในตอนเชา โดยรับประทานคูกับ น้ำชากาแฟ น้ำเตาหู ซึ่งเปนชวงเวลากอนเขา
ทำงาน และในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ซึ่งเปนชวงเวลาพักหรือเลิกจากการทำงาน นิยมทานอาหารที่ไมหนักจนเกินไปสวนใหญ
จะเปนอาหารจานเดียว อาทิเชน
- บูตู เปนขนมโบราณ ทำมาจากแปงขาวเจาผสมตามสูตรโบราณ แปงจะเปนเม็ดเล็ก ๆ นึ่งพรอมไสน้ำตาล
โตนดจนนิ่ม โรยหนาดวยมะพราวขูด เปนขนมหวานที่นิยมรับประทานกันในชวงเชา
- ขนมบอก เปนขนมที่เรียกตามอุปกรณที่ใชทำ เพราะวาตองนำไปนึ่งในกระบอก ตัวขนมทำจากแปงขาว
เหนียว และน้ำตาลโตนดที่เคี่ยวจนขน นำมาผสมกันแลวใสกระบอกนึ่งจนสุก จากนั้นคลุกกับมะพราวขูดฝอยที่โรยเกลือลงไป
เล็กนอย เวลารับประทานก็โรยน้ำตาลกับงาคั่ว
- ขนมคางคาว ของวางยามบาย ตัวขนมทำจากแปงขาวเหนียวนวดกับกะทิ นำไปทอด มีรูปรางเปนรูป
สามเหลี่ยมคลายคางคาวกางปก สวนไสก็เปนเอกลักษณดวยการนำกุงไปผัดกับมะพราวขูด มีรสชาติ เค็ม หวาน มัน
- ขาวฟางกวน เปนขนมหวานนิยมทานคูกับน้ำชา กาแฟ ทำจากการนำขาวฟางมานึ่ง นำไปกวนกับน้ำตาล
โตนด หัวกะทิ กวนจนสวนผสมมีลักษณะมันวาว เหนียวเหนียวนุม
- ขาวเหนียวหนาตาง ๆ มีลักษณะเปนขาวเหนียวมูนกะทิ ทานคูกับ สังขยา หนามะพราว กุงผัดเครื่องแกง
หวาน หรือแกงกุงกะทิ
ชวงเทศกาลและพิธีตางๆประเพณี มีการประกอบอาหารเพื่อใชในการทำบุญเนื่องในวันสำคัญตามความ
เชื่อ ประเพณีของคนกลุมตาง ๆ ซึ่งอาหารเหลานี้จึงถูกมองในฐานะอาหารมงคล และทำขึ้นจากวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น หรือ
ในชวงเวลานั้น ๆ อาทิเชน
- ตมใบกระพอ เปนขาวขาวเหนียวผัดกับกะทิ หอดวยใบกะพอ ที่เปนพืชในแถบภาคใต โดยใชใบออนตน
กะพอมาทำเปนกรวยแลวพับ และมัดปมที่หัวจุก นึ่งจนสุก มักทำกันชวงเทศกาลของชาวไทยพุทธภาคใต เชนงานชักพระที่
ชาวบานใสบาตรถวายพระ หรืองานบวช สวนชาวไทยมุสลิมจะทำในชวงวันฮารีรายอ
- กะลอจี๊ เปนขนมในงานประเพณีไหวของชาวจีนแตจิ๋ว ทำมาจากแปงขาวเหนียวกวนกับน้ำจนเหนียวขน
แลวนำไปนึ่งใหสุก จากนั้นทอดตอดวยไฟออน มีผิวเหลืองกรอบ สวนขางในนุม เหนียว โรยดวยงา และน้ำตาล
- ขนมเทียนสด หรือขนมวุนโขย ทำขึ้นมาเพื่อใชในประเพณีของคนโบราณที่มักจะจัดทำขนมเทียนไป
ทำบุญ หรือวันสารทจีน สมัยกอนนั้นการทำ ใชแปงขาวเหนียว มีใสเปนถั่วกวน ตอมาไดปรับปรุงสูตรใหม โดยทำใหแปงใสขึ้น
จึงเปนที่มาของชื่อ ขนมเทียนสดในปจจุบัน
อาหารพื้นถิ่นที่แนะนำ
จากการบริโภคอาหารในพื้นถิ่น ที่เปรียบเสมือนการเดินทางมาพบกันครึ่งทางระหวาง ครัวไทยปกษใตกับ
ครัวจีน และครัวอิสลาม เปนการที่ผสมกันระหวางความตางของวัฒนธรรม สงผลใหอาหารนั้นแตกตางจากอาหารปกษใตทั่วไป
อาทิเชน
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- เตาคั่ว หรือ “เถาคั่ว” หรือ “สลัดทะเลสาบ” เตาคั่ว มาจากคำวา เตาหู หรือเตาหูแข็งทอด มีลักษณะ
คลายสลัดแขกของมุสลิม รอเยาะ หรือ รูจะก ของประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร แตแตกตางกันที่น้ำที่
ราดและสวนประกอบบางอยาง เตาคั่วนั้นใสดวยหัวหมูและหูหมู เสนหมี่ อยางที่ครัวจีนชอบใช อีกทั้งยังมีเตาหู ผักบุง และกุง
ทอดกรอบเปนวัตถุดิบเดน ตัดรสดวยน้ำราดที่มีสวนผสมจากน้ำสมโหนด หรือ น้ำสมโตนดอยางที่เปนวัตถุดิบในจังหวัดสงขลา
เปนอาหารที่เห็นถึงการผสมผสานแบบพหุวัฒนธรรมทั้ง ไทย จีน มุสลิม ภายในสงขลาไดอยางชัดเจน

รูปที่ 1 ภาพเตาคั่ว
ที่มาของภาพ https://www.bloggang.com/data/j/jazzy-bong/picture/1512120320.jpg
- สตูวหมู สตูวจากรานเกาแก “เกียดฟง” ที่สืบทอดการทำสตูวมายาวนานถึง 3 รุน แตสตูวของเกียดฟงนั้น
ตางจากสตูวสูตรตะวันตก ตรงที่มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ รส และวิธีกินใหเขากับวัฒนธรรมและถิ่นที่อยู มีตนกำเนิดมาจากชาว
จีนไหหลำที่เดินทางมาทำหากินในเมืองสงขลา ไดใชความรูระหวางเคยไปเปนพอครัวอยูบนเรือฝรั่ง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เนื่องจากวัตถุดิบบางอยางในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นหายาก เชน นม เนย ก็เปลี่ยนมาใชกะทิแบบไทยที่ใหความมัน สวน
เครื่องเทศแบบตะวันตก ก็ใชเครื่องเทศแบบ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ เครื่องปรุงรสใชแบบจีน ทั้งหมดตัดรสดวยน้ำจิ้มจาก
น้ำสมโตนดที่เปนวัตถุดิบในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีความหอม ไมเปรี้ยวแหลมเหมือนน้ำมะนาว จึงเปนอาหารที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมของ มุสลิม จีน และไทย เขาดวยกันอยางกลมกลืน

รูปที่ 2 ภาพสตูวเกียดฟง
ที่มาของภาพ https://www.wongnai.com/news/kiat-fang-stu-with-rice-songkhla
- ขาวมันแกงไก เปนอาหารพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณของสงขลาอีกอยางหนึ่งที่ไดรับการถายทอดสูตรการ
ทำมาจาก “นาซิดาฆัง” อาหารชาวมุสลิมปกษใตที่นิยมรับประทานกันในตอนเชา มีลักษณะขาวมันที่หุงในน้ำกะทิ ทานคูกับ
แกงไก ใสไข ผสมกับอาหารและวัตถุดิบในทองถิ่นอยาง น้ำพริกมะขาม กุงหวาน และปลากรอบ
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รูปที่ 3 ภาพขาวมันแกงไก
ที่มาของภาพ https://www.hatyaifocus.com/ckeditor/upload/forums/3
ตมใสไส เปนอาหารวางนิยมรับประทานในตอน บาย เปนการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารของไทยและจีน
เขาดวยกัน มีลักษณะคลายอาหารของไทย และ"บะจาง"ของจีน โดยนำตมหอใบกะพอที่มีลักษณะสามเหลี่ยมของปกษใต ใสไส
ที่ประกอบดวยหมูและไขเค็ม ปจจุบันนิยมรับประทานในตอนเชากับ กาแฟ หรือรับประทาน เปนอาหารวาง ในตอนบาย

รูปที่ 4 ภาพตมใสไส
ที่มาของภาพ https://www.facebook.com/maechawee.sk/photos/4584109205018033

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลในเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบตาง ๆ รูปแบบ และขอมูลที่ใชในการ
ออกแบบ โดยการเลือกรูปแบบสื่อที่จะนำมาใชในการประชาสัมพันธดานวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัดสงขลาเปน
รูปแบบสื่อสื่อภาพเคลื่อนไหวโมชันกราฟก (Motion Graphic) ซึ่งผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบและ
สรางสื่อ เนื่องจากสื่อโมชันกราฟกนั้นสามารถนำเสนอขอมูลทำใหมีความนาสนใจ กระชับ และเขาใจงายขึ้นตอผูไดรับสื่อ สวน
ดานเนื้อหา เปนขอมูลจากการศึกษาวัฒนธรรมอาหารยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา วิเคราะหไดวา วัฒนธรรมอาหารยานเมือง
เกา จังหวัดสงขลา เปนวัฒนธรรมผสมที่เกิดจากกลุมชาวเชื้อสายจีน และชาวมุสลิมมลายู ที่มาจากการติดตอตอคาขาย หรือ
ยายมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตั้งแตในอดีต ผสมผสานกับอาหารไทยภาคใตพื้นบาน โดยแตละเชื้อชาติตางมีวัฒนธรรมการบริโภค
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อาหารที่เปนเอกลักษณของตนเอง อยางเชน ชาวจีนที่ใชแปงทำอาหารหรือขนมหลากหลายประเภท หรืออาหารประเภทตม
นึ่ง และนิยมรสชาติอาหารออนคอนไปทางจืด แตใหกลิ่นหอมจากเครื่องเทศ เชนเครื่องพะโลแบบจีนแทน ชาวมุสลิมที่นิยมใช
เครื่องเทศ แกงประเภทกะทิหรือขาวเหนียวมูนน้ำกะทิในขนม และชาวมุสลิมจะไมทานอาหารประเภทหมูตามขอหามทาง
ศาสนา จึงเปลี่ยนเปนกุง ไก หรือไขแทน สวนกะทิที่ใหความมันจากมะพราว น้ำตาลโตนดและน้ำสมโตนด จากตนโตนด ที่ให
รสหอมหวาน และใหรสเปรี้ยว และสมุนไพรตางๆ มาจากวัตถุดิบจากทองถิ่นสงขลามาใชในการปรุงอาหาร รสชาติอาหาร
โดยรวมในพื้นที่บริเวณนี้ จึงมีลักษณะรสออน ไมเผ็ดจัด มีลักษณะหวาน เปนการปรับเปลี่ยน สรางสรรคอาหารใหม ๆ ขึ้นเพื่อ
บริโภคในชีวิตประจำวันหรือใชในงานประเพณี และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเหลานี้ไดรับถายทอด สงตอพัฒนามาถึง
ปจจุบัน

รูปที่ 5 สตอรี่บอรดโมชันกราฟกประชาสัมพันธขอมูลอัตลักษณวัฒนธรรมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา
จากผลการวิจัยออกแบบสื่อโมชันกราฟกประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหาร ของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา
เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบเดิมที่มีอยูขาดความนาสนใจตอกลุมเปาหมาย จึงไดออกแบบสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบโม
ชันกราฟกเคลื่อนไหว ที่สามารถสื่อความหมายและใหความนาสนใจตอกลุมเปาหมาย หรือผูรับขอมูลไดดีกวาสื่อรูปแบบเดิม
โดยผูวิจัยมีการรวบรวมขอมูลและออกแบบเปนภาพประกอบเคลื่อนไหวที่มีกราฟก อักษรขอความ และสี มีความสอดคลองกับ
ขอมูล และจดจำงาย ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำเสนอขอมูลตามลำดับความสำคัญภายในระยะเวลาของสื่อวิดีโอประมาณ 5
นาที พรอมกับใชเสียงบรรยายประกอบ ใหมีความนาสนใจที่จะศึกษาขอมูล และหลังจากผานขั้นตอนกระบวนการผลิตผลงาน
จึงนำไปเผยแพรผานชองทางออนไลน เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดงาย สามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว และตรงตาม
วัตถุประสงคของการทำวิจัย ซึ่งจากการสอบถามความพึงพอใจ ผูวิจัยพบวาผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอสื่อโมชันกราฟ
ก ประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจรวมอยูระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.41(S.D.=0.57) และความพึงพอใจสามลำดับแรกคือ ความ
พึงพอใจตอความสอดคลองระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค คาเฉลี่ย 4.65(S.D.=0.57) รองลงมา กราฟกมีความสวยงามและ
นาสนใจ คาเฉลี่ย 4.55(S.D.=0.55) และความเหมาะสมของเสียงประกอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50(S.D.=0.56)
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รูปที่ 6 คิวอารโคดเพื่อเขารับชมสื่อโมชันกราฟก หรือเขาในลิงก youtu.be/VMiwPcl_nrU

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง “ออกแบบสื่อโมชันกราฟกประชาสัมพันธอัตลักษณวัฒนธรรมอาหาร ยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา”
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และจากการวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยได
ดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง การทำแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมเปาหมาย พบวาประชาสัมพันธในการรูปแบบของสื่อ
โมชันกราฟกเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน เปนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมาก
ที่สุด และตรงกับจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูรับขอมูล สงเสริมอาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลาใหเปนที่รูจักมาก
ขึ้น โดยนำขอมูลวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่ยานเมืองเกา จังหวัดสงขลา เชน ประวัติโดยยอเมืองเกา ของจังหวัดสงขลา รูปแบบ
อาหารพื้นที่ อาหารในชีวิตประจำวัน อาหารและรานในพื้นที่ที่แนะนำ มาใชในการออกแบบสื่อ โดยมีการรวบรวมขอมูลให
กระชับ มุงเนนใหผูรับ ไดรับขอมูลที่เขาใจงาย รวดเร็ว และถูกตอง โดยการออกแบบกราฟกสื่อประชาสัมพันธวัฒนธรรม
อาหารของยานเมืองเกา จังหวัดสงขลาผูวิจัยไดออกแบบสื่อโมชันกราฟกเคลื่อนไหวที่ระยะเวลาของสื่อวิดีโอประมาณ 5 นาที
ใชการออกแบบกราฟกรวมกับภาพประกอบ โดยมีโทนสีสันสด ชัดเจน การจัดวางรูปแบบตัวอักษรที่เขาใจงาย เนนการ
เคลื่อนไหวเชื่อมโยงตอเนื่องกัน และการนำเสนอขอมูลตามลำดับอยางชัดเจน และตองตรงตอความตองการของกลุมเปาหมาย

กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณความกรุณา ชวยเหลือแนะนำ และใหคำปรึกษาอยางดียิ่งจาก อาจารยที่ปรึกษาศิลปะการออกแบบนิพนธ
อาจารยประจำสาขาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และผุทรงคุณวุฒิที่สละเวลากรุณาให
ความชวยเหลือ คำปรึกษา ขอเสนอแนะแนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ นับตั้งแตเริ่มดำเนินการจนเสร็จ
สมบูรณ และเจาหนาที่สำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
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P3
ออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มัลลิกา แซ่ตันและ พลัฎ ฐ์ ยิ้มประเสริฐ

บทคัดย่อ
งานวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ แ ละสื่อประชาสัม พั น ธ์ เ ค้กปลา
กะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ย วข้ อง
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเค้กปลากะพงเกาะยอ
อัตลักษณ์ของตำบลเกาะยอและความต้อ งการของกลุ่ม ผู้ประกอบการ ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลุ่ม ผู้บ ริ โภคผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ เป็นกรณีศึกษา มีการใช้แบบสอบถามในการเก็บ ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการจากกลุ่ม ตั วอย่า ง
จำนวน 60 คน ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติแจกแจงเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของตำบลเกาะยอมีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัด
โคกเปี้ยว ศาลเจ้าไท้ก๋ง พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดี และจุดชมวิธีเลี้ย งปลากะพงในกระชัง และจากการศึ ก ษา
วิเคราะห์ผู้วิจัย ได้นำอัตลักษณ์ที่สำคัญของตำบลเกาะยอ คือวัดแหลมพ้ อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ย ว ศาลเจ้าไท้ก๋ง
พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดี และจุดชมวิธีเลี้ยงปลากะพงในกระชัง จากนั้นจึงนำมาออกแบบและจัดวางเป็นลวดลาย
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เค้กปลากะพงเกาะยอ และสื่อประชาสัมพันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ
สรุป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โภคต่อ ออกแบบตราสิ น ค้ า พัฒ นาบรรจุภ ั ณฑ์แ ละสื่ อ
ประชาสัม พันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุม ชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานพบว่า ผลรวมด้านการออกแบบตราสินค้า ค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ใน
ระดับ ดีม าก ผลรวมความพึงพอใจด้ า นบรรจุภ ัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.97 อยู่ในระดับ ดีม าก ผลรวมความพึงพอใจสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 4.98 อยู่ในระดับ ดีมาก
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Design Logo and Development of Branding Packaging and Public relation media
for White Seaperch cake of Koh yor Songkhla
Munlika Saetun and Mr.Phlat Yimprasert

Abstract
The objective of this research is to design a brand Developing packaging and public relations
media for sea bass cakes on Koh Yo, Ko Yo community, Ko Yo sub-district, Mueang Songkhla district.
Songkhla Province by studying from related research. Interview with entrepreneurs By using the
interview form as a tool to ask questions about sea bass cakes on Koh Yor. Identity of Koh Yo SubDistrict and the needs of entrepreneurs the researcher selected the consumer groups through
online channels. as a case study A questionnaire was used to collect opinions and needs from a
sample of 60 people. The data was analyzed by using statistics distributed as mean and standard
deviation.
The results showed that the identity of Koh Yor Subdistrict includes many important places
such as Laem Pho Temple, Tai Yor Temple, Khok Piao Temple, Tai Kong Shrine. Thaksin Khadi
Institute Museum and a viewing point for raising sea bass in a cage And from the analytical study,
the researcher has taken the important identity of Ko Yo Sub-District. Which are Laem Pho Temple,
Tai Yor Temple, Khok Piao Temple, Tai Kong Shrine Thaksin Khadi Institute Museum and a viewing
point for raising sea bass in a cage then it was designed and placed into a graphic pattern on the
Koh Yor sea bass cake packaging. And public relations media for white seaperch cakes on Koh Yor
Summary of consumer satisfaction assessment results for brand design Packaging and public
relations media for sea bass cakes for Koh Yo, Ko Yo community, Ko Yo sub-district, Mueang
Songkhla district, Songkhla province were analyzed by means of standard deviation. Overall brand
design, an average of 4.90, is very good. Overall satisfaction on packaging, average 4.97, at very
good level, mean total satisfaction on public relations media, 4.98, at very good level.
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บทนำ
ปลากะพงขาว หรือในภาษาอังกฤษเรีย กว่า White Seaperch เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถอยู่ไ ด้ทั้ง
น้ำจืดและน้ำกร่อย อยู่ในวงศ์ตระกูล Latidae ซึ่งในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานั้นได้มีก ารรวบรวม
พันธุ์ปลาจากธรรมชาติครั้งแรกที่บ้านบ่อเก๋ง ในทะเลสาบสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช 2515
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2516 ทางถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(สถานีประมงจังหวัดสงขลา)ได้มี
การเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกและข้อมูลจากพุท ธศักราช 2547กล่าวว่า ตำบลเกาะยอ
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีการเลี้ยงปลากะพงขาวมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย (นิค ม ละอองศิ
ริวงศ์.3 พฤศจิกายน,2554 เว็บไซต์)
เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาไปทางทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยทางบกประมาณ 15
กิโลเมตร และโดยทางน้ำหรือทางทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ จะประกอบอาชีพประมง
และชาวเกาะยอนิยมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังกันมาช้านาน กล่าวกันว่าเกาะยอเป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวใน
กระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปลากะพงขาวที่เลี้ย งในเกาะยอได้ชื่อว่ามีเนื้อซึ่งรสชาติอร่อยที่สุ ด เพราะเป็น
ปลาที่เลี้ยงในระบบสามน้ำตามธรรมชาติ คือ น้ำในทะเลสาบสงขลาจะมีช่วงระดับ ความเค็มอยู่ 3 ช่วง คือ ช่วง
น้ำจืด ช่วงน้ำกร่อย และช่วงน้ำเค็ม " จึงเรียกกันว่าปลาสามน้ำ "
ปัจจุบันได้มีการนำปลากะพงขาวที่เลี้ยงในทะเลสาบ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
ขึ้น เช่น เค้กปลากะพงเกาะยอ ทางชุมชนเกาะยอมีการคิดต่อยอดปลากะพงขาวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเข้ าถึ ง กลุ่ม
ผู้บริโภคได้ทุกวัย โดยการนำเนื้อปลากะพงขาวของชาวบ้านในชุมชนเกาะยอ นำมาทำเป็นเค้กปลากะพงขาว เค้ก
ปลากะพงเกาะยอมีจำหน่ายที่ร้านเสลาบสงขลา ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของฝากจากสงขลา ใช้บรรจุ ภัณฑ์เป็ นกล่อ ง
กระดาษที่ไม่สามารถยืดอายุข องผลิตภัณฑ์ได้ม ากนัก การขนส่งทางไกลจึงไม่ตอบโจทย์อย่างที่ควรจะเป็น อีกทั้งยัง
ขาดความโดดเด่นและกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถนำกลับ มาใช้ซ้ำได้ อีกทั้งยังขาดตราสินค้า บรรจุภ ัณฑ์แ ละสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาพการสื่อโฆษณาถึงผลิตภัณฑ์ยังไม่ชัดเจน การจะทำให้ติดตลาด
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นั้นเป็นไปได้ยากเพราะไม่เป็นที่น่าจดจำ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ตอบโจทย์ของความเป็นเกาะยอมากขึ้ น
จะช่วยสร้างยอดขายให้กับ ชุมชนและชาวประมงเกาะยอได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีร ายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่ม ช่ อ ง
ทางการขายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัย จึงมีแ นวคิดที่จะออกแบบตราสินค้า พัฒ นาบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้มี ความเป็น
เอกลักษณ์ข องเกาะยอให้มีความน่าสนใจและสามารถจดจำเอกลักษณ์นี้ไ ด้ เพื่อช่วยส่งเสริม การจำหน่ ายของกลุ่ม
และยังสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้ เพื่อเป็นการช่วยลดขยะ อีกทั้งยัสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
การดำเนินการวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์ของตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อนำมาออกแบบตราสินค้า พัฒ นา
บรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัม พั นธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะบอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา มีวิธีการดำเนินงานดังนี้

วางแผนและกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินการศึกษาในขอบเขตงาน
ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของตาบล

สัมภาษณ์หรือสอบถามผูผ้ ลิต

เกาะยอ อาเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ผูป้ ระกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และศึกษาจากงานออกแบบ งานวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล

นาข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการการออกแบบและผลิตผลงาน
ประเมินการออกแบบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาเสนอผลงาน

แก้ไข / พัฒนา

ประเมินผลงานการออกแบบตราสินค้า
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผล: การศึกษาอัตลักษณ์ ของตำบลเกาะยอเพื่อออกแบบกราฟิกสำหรับ ออกแบบตรา
สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลาโดยการประเมินความพึงพอใจผลงานการออกแบบลายกราฟิ ก
จากอัตลักษณ์ของตำบลเกาะยอ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์สอบถามข้ อมูล
กลุ่มเป้าหมาย และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลาโดยการประเมินความพึงพอใจผลงานการออกแบบลายกราฟิกจากอัตลักษณ์ข องตำบล
เกาะยอและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
สรุปผลการออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ตำบลเกาะยอจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผ่ าน
ช่องทางออนไลน์สอบถามข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้มีการสัมภาษณ์และมีแบบสอบถามเพื่อสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยนำอัตลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลเกาะยอมาลดทอนให้เ ป็น ลวดลาย
กราฟิกซึ่งเป็นจุ ด เด่นสำคัญของเกาะยอ โดยการนำสถานที่ที่ถูกตัด ทอนเป็นลวดลายกราฟิกแล้ ว
จำนวน 6 สถานที่ วัด แหลมพ้อ พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดี วัด โคกเปี้ยว ศาลเจ้าไท้ก๋ง วัด ท้ายยอ
และจุดชมวิวการเพาะเลี้ยงปลากะพง เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอัต ลักษณ์ตำบลเพื่อออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภั ณฑ์แ ละ
สื่อประชาสัมพันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา โดยคำนึงถึงการแสดงอัตลักษณ์ด้านการสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเกาะยอ โดยใช้เค้กปลา
กะพงเกาะยอเป็นกรณีศึกษาในวิจ ัยครั้งนี้ ในการออกแบบตราสินค้า พัฒนาบรรจุภัณ ฑ์แ ละสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
การออกแบบตราสินค้า
การออกแบบโดยการศึกษาอัตลักษณ์ต ำบลเกาะยอเพื่อออกแบบตราสินค้า พัฒนา
บรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เค้กปลากะพงเกาะยอ ชุมชนเกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา โดยออกแบบจากการตัดทอนเพื่อให้เป็นลวดลายที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นลวดลายที่
ได้จ ากการเปลี่ยนสภาพน้ำของตำบลเกาะยอ โดยใช้เค้กปลากะพงเกาะยอเป็นกรณีศึกษาในการนำ
ลวดลายอัตลักษณ์จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำในทะเลสาบ โดยมีชื่อตราสินค้าว่า SAMNAM (สามน้ำ)
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การใช้กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในส่วนวัสดุที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ซอง
บรรจุเค้ก เพื่อให้สะดวกต่อการแบ่งรับประทานและยืด อายุของผลิต ภัณฑ์ ปกป้องผลิต ภัณฑ์จ าก
ความชื้น ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย และกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถจัดส่ง ทางไกล
ได้ เนื่องจากเป็นกล่องลูกฟูกที่มีความแข็งแรง ทำให้รักษาผลิตภัณฑ์ได้ดีอีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้
ซ้ำได้ตามหลักของ 3R
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P4
ออกแบบกราฟ(กชุดของสมนาคุณและสติกเกอร8คาแร็คเตอร8เพื่อส=งเสริมภาพลักษณ8โรงพยาบาลราษฎร8ยินดี
อำเภอหาดใหญ= จังหวัดสงขลา
มุทิตา แตงเลี่ยน และ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ9

บทคัดย=อ
การวิ จ ั ย เรื ่ อ งออกแบบกราฟ1 ก ชุ ด ของสมนาคุ ณ และสติ ก เกอร> ค าแร็ ค เตอร> เ พื ่ อ สA ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ>
โรงพยาบาลราษฎร>ยินดี จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค>เพื่อศึกษากระบวนการสAงเสริมภาพลักษณ>อันพึงจดจำใหOกับ
โรงพยาบาล เพื่อออกแบบกราฟ1กสำหรับของสมนาคุณและสติกเกอร>ไลน>สำหรับสื่อสาร และเพื่อประเมินความพึง
พอใจการออกแบบกราฟ1กสำหรับของสมนาคุณและสติกเกอร>ไลน>สำหรับสื่อสารในองค>กรโดยผูOวิจัยไดOทำการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุAมลูกคOาของโรงพยาบาลราษฎร>ยินดีจังหวัดสงขลา และผูOเชี่ยวชาญทางดOานการ
ออกแบบ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขOอมูลและนำมาวิเคราะห> คAาเฉลี่ย และ คAาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวAาของสมนาคุณที่ผูOใชOบริการอยากไดOรับจากโรงพยาบาลราษฎร>ยินดีคือ รAม กระบอกน้ำ
และกระเปYา โดยรูปแบบของกราฟ1กบนของสมนาคุณที่ตOองการเปZนกราฟ1กจากคาแร็คเตอร> โดยการนําเอาสีของ
โรงพยาบาลราษฎร>ยินดีมาใชOในการออกแบบ และรูปแบบคาแร็คเตอร>ของสติกเกอร>ไลน>พบวAาสAวนใหญAเลือกดาวน>
โหลดสติกเกอร>คาแร็คเตอร>จากรูปแบบคาแร็คเตอร>ที่ชอบและมีเนื้อหาในดOานอารมณ>ขัน และใหOกําลังใจ โดย
รูปแบบของสติกเกอร>คาแร็คเตอร>ไลน>ที่ผูOใชOบริการตOองการคือคาแร็คเตอร>จากความเปZนทOองถิ่น
ผลการประเมินความพึงพอใจในการออกแบบกราฟ1กบนของสมนาคุณและสติกเกอร>คาแร็คเตอร>ไลน> โดย
ผลความพึงพอใจที่มีตAอกราฟ1กบนของสมนาคุณ อยูAในระดับที่ดีมาก คAาเฉลี่ย4.62 และความพึงพอใจดOานการ
ออกแบบสติกเกอร>คาแร็คเตอร>ไลน> อยูAในระดับดีมาก คAาเฉลี่ย4.66
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Graphic design for a set of gifts and character stickers to promote
Rajyindee Hospital, Hat Yai District, Songkhla Province.
Muthita Tanglian and Mr. Patara Padungsuntararuk

Abstract
This research on the graphic design of a gift set and character stickers to promote the
image of Rajyindee Hospital, Songkhla province aimed to study the process of promoting a
memorable image for the hospital. to design graphics for gifts and LINE stickers for communication
And to assess the satisfaction of graphic design for gifts and LINE stickers for corporate
communication. The researcher assessed the satisfaction of the customers of Rajyindee Hospital,
Songkhla Province. and design experts By the method of collecting data and analyzing the mean
and standard deviation.
The results of the study revealed that the gifts that users would like to receive from
Rajyindee Hospital are umbrellas, water bottles and bags. by using the colors of Rajyindee Hospital
in the design And the character style of LINE stickers found that most of them choose to
download character stickers from their favorite character styles and have a sense of humor. and
encourage The form of character line stickers that users want is a character from the local area.
Satisfaction Assessment Results for Graphic Designs on Freebies and Character Line Stickers
by the satisfaction effect on the graphics on the reward at a very good level Average 4 . 6 2 and
satisfaction in designing character line stickers at a very good level Average 4.66
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บทนำ
โรงพยาบาลราษฎร9ยินดีเปHนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือขQายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยูQที่อำเภอ
หาดใหญQการสื่อสารของทางโรงพยาบาลในปYจจุบันมีวิธีการสื่อสารได]หลายทาง เชQน แอปพลิเคชั่นไลน9 แฟนเพจเฟซบุ`ก เว็บไซต9
โรงพยาบาล ทำให]สามารถติดตQอกับลูกค]าหรือกลุQมบุคคลในรูปแบบตQาง ๆ ได]ตลอดเวลา ปYจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลมีการแขQงขันสูง
นอกจากการความนQาเชื่อถือและการบริการที่ดีแล]ว โรงพยาบาลจึงจำเปHนต]องสร]างภาพลักษณ9ที่ดึงดูดความนQาสนใจให]มากกวQาเดิม
แอปพลิเคชั่น LINE คือแอปพลิเคชั่นที่ได]รับความนิยมและมีจุดเดQนซึ่งมีความแตกตQางจากแอปพลิเคชั่นอื่น โดยเฉพาะสติกเกอร9
ไลน9 ที่มีทั้งภาพและตัวอักษร เพื่อที่จะได]สามารถสื่อสารกับผู]ติดตQอได]อยQางมีประสิทธิภาพ การสื่อสารในรูปแบบของการใช]ภาพ
ข]อความ ให]ความสะดวก กระชับ ผู]ออกแบบจึงเล็งเห็นวQาสามารถแก]ไขปYญหาด]านการสื่อสารได]ด]วยการใช]สติกเกอร9ไลน9เพื่อเปHน
ตัวแทนในการติดตQอสื่อสารและสามารถใช]แทนบุคลิกภาพขององค9กรได]อีกทางหนึ่ง ทำให]เกิดภาพจำซึ่งเปHนผลดีตQอลูกค]าใน
อนาคต อีกทั้งการมอบของสมนาคุณที่มีเอกลักษณ9เฉพาะด]วยลวดลายกราฟkกที่ตกแตQงบนสมนาคุณจะเปHนการสร]างความตQางและ
เอกลักษณ9เฉพาะ ไมQซ้ำใคร และการให]ของสมนาคุณยังเปHนการสร]าง ความประทับใจสำหรับลูกค]าโรงพยาบาล และยังเปHนการ
ประชาสัมพันธ9ให]ทางโรงพยาบาลได]ดี เพราะนอกจากจะเปHนการขอบคุณลูกค]าที่มาใช]บริการแล]ว ยังเปHนการสร]างความประทับใจ
และการจดจำแบรนด9ในลูกค]าได]อีกด]วย

วิธีดำเนินการ
ในการวิจัยเรื่องออกแบบกราฟkกสำหรับชุดของสมนาคุณและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อสQงเสริมภาพลักษณ9โรงพยาบาล
ราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษากระบวนการสQงเสริมภาพลักษณ9อันพึงจดจำให]กับ
โรงพยาบาล และนำมาออกแบบกราฟkกสำหรับของสมนาคุณและสติกเกอร9ไลน9สำหรับสื่อสารในองค9กรให]กับโรงพยาบาลราษฎร9
ยินดีโดยมีการดำเนิน
การวิจัยตามหัวข]อตQอไปนี้
- แหลQงที่มาของข]อมูล
- ประชากรและกลุQมตัวอยQาง
- เครื่องมือที่ใช]ในการดำเนินการวิจัย
- การวิเคราะห9ข]อมูล
- การดำเนินการวิจัย
- แนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ขั้นตอนการศึกษาข]อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู]วิจัยมีขั้นตอนในการหาแหลQงที่มา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข]อมูลจากกลุQมโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีเกี่ยวกับกระบวนการสQงเสริมภาพลักษณ9 และแนวทางในการ
แก]ไขปรับปรุงกระบวนการสQงเสริมภาพลักษณ9 การออกแบบลวดลายกราฟkกและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อสQงเสริมภาพลักษณ9 โดย
มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามข]อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข]อมูลจากการสอบถามโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี และกลุQมลูกค]าของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีโดยการใช]
แบบสอบถาม เพื่อให]ได]มาซึ่งแนวทางในการออกแบบตQอไป
ขั้นตอนที่ 3 ข]อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี และกลุQมลูกค]าของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี
ประชากรและกลุQมตัวอยQาง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาข]อมูลในเอกสารที่เกี่ยวข]อง การสQงเสริมอัตลักษณ9สำหรับองค9กร การออกแบบกราฟkกบนของสมนาคุณ
แนวคิดและรูปแบบในการสร]างสติกเกอร9คาแร็คเตอร9สำหรับสื่อสังคมออนไลน9เพื่อนำมาใช]ในการออกแบบกราฟkกบนของสมนาคุณ
และสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อสQงเสริมภาพลักษณ9ให]กับโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี เปHนการออกแบบกราฟkกจากคาแร็คเตอร9 โดยมี
การจัดองค9ประกอบของศิลปq ด]วยหลักสัดสQวน ความสมดุล จังหวะลีลา การเน]น เส]น และเอกภาพ
ผู]วิจัยได]ลงพื้นที่สัมภาษณ9และเก็บข]อมูลจากผู]ประกอบการโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี โดยการสัมภาษณ9คุณน้ำทิพย9 แก]ว
กระจQาง ตำแหนQงหัวหน]าฝsายการสื่อสารองค9กรของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี ซึ่งโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีกQอตั้งขึ้นตั้งแตQวันที่ 16
กุมภาพันธ9 2531 โดยเปHนโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือขQายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยูQบนถนนราษฎร9ยินดีในยQาน
ชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญQ ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร9ยินดีสามารถให]บริการผู]ปsวยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญQ
และจังหวัดใกล]เคียง รวมถึงการให]บริการนักทQองเที่ยวชาวตQางชาติปvละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ]าน มาเลเซีย สิงคโปร9
รวมถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยผู]ประกอบการได]บอกถึงปYญหา คือ การสื่อสารกับกลุQมลูกค]าของทางโรงพยาบาลเกิดความ
ผิดพลาดจากการสื่อสารที่ไมQเข]าใจกันในหลาย ๆ ครั้ง เนื่องการการพิมพ9ข]อความไมQสามารถอธิบายสีหน]า ทQาทางได]เทQาที่ควร สติก
เกอร9คาแร็คเตอร9ไลน9อันเดิมที่มีไมQสามารถตอบโจทย9และเข]าถึงกลุQมลูกค]าทุกชQวงวัยได]ในสQวนของของสมนาคุณไมQมีความเปHน
เอกลักษณ9ที่แสดงถึงความเปHนโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี และไมQสร]างความประทับใจให]กับผู]รับอีกด]วย ซึ่งทางโรงพยาบาลราษฎร9
ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลามีความต]องการให]ผู]วิจัยออกแบบกราฟkกบนของสมนาคุณและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อ
สQงเสริมภาพลักษณ9ให]กับทางโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี
การวิจัยเรื่อง “ออกแบบกราฟkกชุดของสมนาคุณและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อสQงเสริมภาพลักษณ9โรงพยาบาลราษฎร9
ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา” ผู]วิจัยได]ศึกษาและรวบรวมข]อมูลเกี่ยวกับการออกแบบกราฟkกบนของสมนาคุณ การ
ออกแบบสติกเกอร9คาแร็คเตอร9 ศึกษากระบวนการสQงเสริมภาพลักษณ9 และข]อมูลกลุQมเปyาหมาย เพื่อเปHนแนวทางในการออกแบบ
กราฟkกบนของสมนาคุณและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9เพื่อสQงเสริมภาพลักษณ9โรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา
สามารถสรุปผลงานการออกแบบได]ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการออกแบบกราฟkกของสมนาคุณโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา ผู]วิจัยได]เริ่มจากการลง
พื้นที่เพื่อศึกษาข]อมูล อัตลักษณ9 และความต]องการของกลุQมผู]ใช]บริการในโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา
โดยได]นำข]อมูลมารวบรวมและหาคQาเฉลี่ยเพื่อการออกแบบให]เดQนชัดมากขึ้น การออกแบบกราฟkกบนของสมนาคุณผู]วิจัยได]ดึงอัต
ลักษณ9ของมโนราห9วัฒนธรรมด]านศิลปะการแสดงอยQางนึงของภาคใต] นำมาออกแบบเปHนคาแร็คเตอร9ใหมQเพื่อใช]เปHนกราฟkกบน
ของสมนาคุณของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา โดยประกอบไปด]วย รQม กระบอกน้ำ กระเปzา อยQางละ 2
ลวดลาย
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สรุปการออกแบบสติกเกอร9คาแร็คเตอร9 ผู]วิจัยได]ดึงเอาอัตลักษณ9ของมโนราห9วัฒนธรรมด]านศิลปะการแสดงอยQางนึงของ
ภาคใต] มาออกแบบเปHนคาแร็คเตอร9 “น]องโนรา” โดยออกแบบเปHนคาแร็คเตอร9เด็กผู]หญิงหัวโต มีผมเปHนลอน ผิวเข]ม ตาม
เอกลักษณ9ของชาวใต] สวมใสQชุดมโนราห9ที่มีสีสันสดใสตัดกัน มีการออกแบบข]อความประกอบให]เหมาะกับการใช]ในบทสนทนา
ประจำวันและมีความเกี่ยวข]องกับด]านสุขภาพ โดยประกอบไปด]วย สติกเกอร9คาแร็คเตอร9ไลน9จำนวน 40 ตัว
จากการศึกษาข]อมูลที่เกี่ยวข]องในด]านการออกแบบกราฟkกบนของที่ระลึกและสติกเกอร9คาแร็คเตอร9โรงพยาบาลราษฎร9
ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา และผลสรุปของแบบสอบถามจากผู]ใช]บริการจำนวน 100 คน ทำให]ได]ข]อสรุปวQากลุQม
ผู]ใช]บริการของโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีสQวนใหญQมีความต]องการของสมนาคุณจากทางโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ
จังหวัดสงขลา เปHนรQม คิดเปHนร]อยละ 24.88 อยากได]กระบอกน้ำรองลงมา คิดเปHนร]อยละ 23.00 และรองลงมาเปHนกระเปzา คิด
เปHนร]อยละ 16.43 โดยรูปแบบของกราฟkกที่กลุQมผู]ใช]บริการโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา ต]องการเปHน
กราฟkกจากคาแร็คเตอร9 คิดเปHนร]อยละ 51.0 และจากการทำแบบสอบถามพบวQากลุQมผู]ใช]บริการสQวนใหญQโรงพยาบาลราษฎร9ยินดี
อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา เคยได]รับขQาวสารและติดตQอกับทางโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีทางแอปพลิเคชั่นไลน9 คิดเปHนร]อยละ
79.0 และมีความถี่ในการใช]สติกเกอร9ไลน9จากแอปพลิเคชั่นไลน9ในบทสนทนาอยQางน]อย 2 – 3 ตัวตQอการสนทนาหนึ่งครั้ง โดยสติก
เกอร9คาแร็คเตอร9สQวนใหญQที่กลุQมผู]ใช]บริการโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีเลือกที่จะดาวน9โหลดจะเปHนคาแร็คเตอร9ที่สร]างสรรค9ใหมQ มี
ข]อความประกอบที่นQาสนใจ รูปแบบของคาแร็คเตอร9ที่กลุQมผู]ใช]บริการโรงพยาบาลราษฎร9ยินดีต]องการเปHนรูปแบบคาแร็คเตอร9จาก
ความเปHนท]องถิ่น คิดเปHนร]อยละ 41.0 จากการศึกษาอัตลักษณ9ความเปHนท]องถิ่นของภาคใต] พบวQามีทั้งอัตลักษณ9ทางด]านของ
อาหาร ประเพณี และศิลปะการแสดงตQาง ๆ การแสดงมโนราห9เปHนหนึ่งในศิลปะการแสดงที่สื่อถึงความเปHนอัตลักษณ9ของภาคใต]ได]
ดี
การประเมินผลประสิทธิภาพการออกแบบกราฟkกชุดของสมนาคุณ และสติกเกอร9คาแร็คเตอร9โรงพยาบาลราษฎร9ยินดี
อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา โดยผู]ใช]บริการ จำนวน 100 คน ประเมินความพึงพอใจในด]านปYจจัยตQาง ๆ คือผลวิเคราะห9คQาเฉลี่ย
และคQาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกราฟkกชุดของสมนาคุณ และสติกเกอร9คาแร็คเตอร9 โดยภาพรวมของกราฟkกชุดของสมนาคุณ
โรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลาอยูQในเกณฑ9ที่ดีมาก คQาเฉลี่ย 4.62 และประสิทธิภาพของสติกเกอร9คาแร็ค
เตอร9โรงพยาบาลราษฎร9ยินดี อำเภอหาดใหญQ จังหวัดสงขลา ภาพรวมอยูQในเกณฑ9ที่ดีมาก คQาเฉลี่ย 4.66

กิตติกรรมประกาศ
อาจารย>พัทรา ผดุงสุนทรารักษ> อาจารย>ที่ปรึกษาศิลปะการออกแบบนิพนธ> เปZนผูOผลักดัน ใหOเกิดกำลังใจ
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ในการทำศิลปะการออกแบบนิพนธ>ครั้งนี้
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P5
พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น
เอกวิชญ์ ชัยเดชชินพัฒน์ และ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกาย
แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการออกแบบลวดลาย และรวบรวมลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะ
เมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ลวดลายเป็นชุดกราฟิกบาติกให้ดูทันสมัย เหมาะสมตามความนิยมของวัยรุ่น อายุ
19-24 ปี และนาชุดกราฟิกที่ได้จากการออกแบบ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นตามความนิยมของวัยรุ่น อายุ
19-24 ปี
ผลการวิจัย จากที่ได้นาเอาผลจากการศึกษาการสร้างสรรค์ลวดลายมาประกอบในการออกแบบ และแนวคิดที่สอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะนาลวดลายต่างๆ มาประกอบในการออกแบบนั่นก็คือ ลวดลายจากธรรมชาติ ผู้วิจัยได้สร้างลวดลาย
ออกมาเป็น 1 คอลเลคชั่น มีชื่อว่า Color of season สีสันแห่งฤดูกาล ประกอบด้วย 3 ลวดลายตามฤดูกาลในประเทศไทย ได้แก่
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งแต่ละฤดู จะมีลวดลายและโทนสีที่ต่างกันสื่อถึงอารมณ์ของแต่ละฤดู และได้นาลวดลายที่เป็น
จุดเด่นของภายในกลุ่ม มาร่วมในการออกแบบ นั่นก็คือ ลายพะยูน ออกแบบลวดลายมาในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการการออกแบบ พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโต๊ะเมืองบาติกจังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีสัดส่วน
ค่าเฉลี่ย (X = 4.79) (S.D. = 0.38)
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Batik pattern Development with Toamueng batik Community Enterprise Trang Province for
Fashion design in teenagers
Aekawit Chaidetchinnaphat and Mr.Patara Padungsuntararuk

Abstract
research subject the development of batik patterns of Toamueng batik Community Enterprise Trang
Province, aimed to study the principles of pattern design. and collecting the batik patterns of the Batik Town
Community Enterprise Group, Trang Province to develop and create the patterns into a modern batik graphic
set. Appropriate according to the popularity of teenagers aged 19-24 years and bring a set of graphics obtained
from the design. Applied to design fashion apparel according to the popularity of teenagers aged 19-24 years.
Research results from the results of the study of pattern creation in the design. and concepts asked
from the sample group which will bring various patterns to be assembled in the design that is. pattern from
nature the researcher has created a pattern collection into 1 collection called Color of season. The colors of
the seasons consist of 3 seasonal patterns in Thailand, namely summer, rainy and winter. Each season has
different patterns and tones. convey the mood of each season and has brought a pattern that is the highlight
of the group come join the design, that is, the dugong pattern. The pattern is designed in a variety of styles and
is more modern.
The results of the satisfaction assessment of the samples affecting the design developing batik patterns
of Toamueng batik Community Enterprise Trang Province. To design fashion apparel for teenagers, it was found
that the satisfaction level was at a very good level with average proportion (X = 4.79) (S.D. = 0.38)

588

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

บทนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เกิดเป็นกลุ่มโดยการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงาน กศน.ตาบล
บางหมาก โดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน และเป็นการพัฒนา ยกระดับ
อาชีพเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน กศน.ตาบลบางหมาก ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอกันตังจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตาบลบางหมาก เมื่อวัน ที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ บ้านเลขที่
119/2 หมู่ที่ 4 ตาบลบางหมาก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจากลุ่ม ได้แก่ลวดลายท้องถิ่น
อาทิเช่น ลายพะยูน ลายดอกศรีตรัง ลายสะตอ ลายเปลือกหอย ลายต้นยางพารา และลายขอพระราชทานจาก เจ้าฟ้าสิริวัณณาวรี
ฯ โดยมีจุดเด่นคือการใช้สีที่สดใส สีธรรมชาติ เทคนิคการพิมพ์ลาย และการขยาเทียนทาให้เกิดลายที่แตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
จากการสัมภาษณ์ นางสุภร พรมจิตร์ ประทานกลุ่มพบว่า ผ้าบาติกเป็นที่นิยมของคนเฉพาะกลุ่มวัยทางานที่มีอายุประมาณ 30 ปี
ขึ้นไป ซึ่งทางกลุ่มยังไม่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ (สุภร พรมจิตร์, 2564)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาและออกแบบลวดลายผ้าบาติก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก
จังหวัดตรัง เป็นลวดลายกราฟิกให้มีความสมัย ตามเทรนแฟชั่นในปัจจุบัน เพื่อขยายกลุ่มของผู้บริโภคและเพิ่มจานวนลูกค้า ตลอด
ถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายตามความนิยมของวัยรุ่นช่วงอายุระหว่าง 19-24 ปี

วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง เพื่อออกแบบ
เครื่องแต่งกายแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น หลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุในวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- แหล่งที่มาของข้อมูล
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
- วิธีการดาเนินการวิจัย
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- แนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ตอนที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย การพัฒนาลวดลาย
ผ้าบาติก และการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายผ้าบาติกจากการลงพื้นที่สารวจ โดยการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล
เพื่อหาความต้องการของผู้ประกอบการผ้าบาติก ของวิสาหกิจชุมชนโต๊ ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ประกอบในการสอบถามข้อมูลเป็น แนวทางในการออกแบบ
ลวดลายและผลิตภัณฑ์เบื้องต้นจากกลุ่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ้งจะ
ได้ มาถึงความต้องการในการออกแบบพัฒนาลวดลาย
ตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของลวดลายผ้าบาติก และเครื่องแต่งกายตามสมัยนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค ตัวอย่าง
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล
จากประธานกลุ่มผู้ประกอบการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง โดยสัมภาษณ์ นางสุภร พรมจิตร์ ประธาน
กลุ่ม โดยสรุปได้ดังนี้ ผ้าบาติกของกลุ่มโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรัง กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่สนใจผ้าบาติก จะเป็นวัยทางานอายุ
ประมาณ 30 ปีขึ้นไป กลุ่มข้าราชการ กลุ่มหน่วยงานใหญ่ๆ และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่นิยมใส่ผ้าบาติก ซึ่งทางกลุ่มยังไม่สามารถ
เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันได้
แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้าบาติก และออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น จากที่ได้นาเอาผลจากการศึกษาการ
สร้างสรรค์ลวดลายมาประกอบในการออกแบบ รวมทั้งลวดลายและแนวคิดที่สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ลวดลายที่ออ กแบบ
ทั้งหมดมี 3 ลวดลาย ซึ่งจะนาลวดลายต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบลวดลายใหม่ นั่นก็คือ ลวดลายจากธรรมชาติ ลวด
ลายเส้นอิสระ ลวดลายตัวอักษร และลวดลายทรงเรขาคณิต
การออกแบบลวดลาย ผู้วิจัยได้สร้างลวดลายออกมาเป็น 1 คอลเลคชั่น มีชื่อว่า Color of season สีสันแห่งฤดูกาล
ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ลวดลายตามฤดูกาลของประเทศไทย ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งแต่ละฤดูก็จะมีลวดลายและโทน
สีที่แตกต่างกันออกไปตามบรรยากาศในแต่ละฤดู โดยจะออกแบบลวดลายและสีที่สื่อถึงอารมณ์ของแต่ละฤดู และได้นาเอา
ลวดลายที่เป็นจุดเด่นของภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก เข้ามาร่วมในการออกแบบ นั่นก็คือ ลายพะยูน นามาพัฒนา
เป็นลวดลายใหม่ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สีที่นามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายกราฟิก ก็จะมีสีจาพวก สีเอิร์ธโทน สีพาสเทล
สีโทนเข้ม และสีสด ออกแบบลวดลายมาในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น รูปแบบของชุดแฟชั่น ออกแบบทั้งหมด
3 ชุด ซึ่งจะเป็นชุดที่สวมใส่ตามฤดูกาล ในรูปแบบชุดที่สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจาวัน และสามารถใส่ได้ในทุกโอกาส

รูปที่ 1 ชุดกราฟิกบาติก และชุดแฟชั่นทั้ง 3 ลวดลาย
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย จากที่ได้นาเอาผลจากการศึกษาการสร้างสรรค์ลวดลายมาประกอบในการออกแบบ และแนวคิดที่สอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะนาลวดลายต่างๆ มาประกอบในการออกแบบนั่นก็คือ ลวดลายจากธรรมชาติ ผู้วิจัยได้สร้างลวดลาย
ออกมาเป็น 1 คอลเลคชั่น มีชื่อว่า Color of season สีสันแห่งฤดูกาล ประกอบด้วย 3 ลวดลายตามฤดูกาลในประเทศไทย ได้แก่
ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งแต่ละฤดู จะมีลวดลายและโทนสีที่ต่างกันสื่อถึงอารมณ์ของแต่ละฤดู และได้นาลวดลายที่เป็น
จุดเด่นของภายในกลุ่ม มาร่วมในการออกแบบ นั่นก็คือ ลายพะยูน ออกแบบลวดลายมาในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการการออกแบบ พัฒนาลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโต๊ะเมืองบาติกจังหวัดตรัง เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีสัดส่วน
ค่าเฉลี่ย (X = 4.79) (S.D. = 0.38)
ผลตอบรับจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโต๊ะเมืองบาติก จังหวัดตรั ง หลังจากนาลวดลายไปใช้งานจริงพบว่า ลวดลายมีความ
ทันสมัย แปลกใหม่ เมื่อนาผ้าออกไปแสดงงานในสถานที่ต่างๆ มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาดูผ้า และทาให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจผ้าบาติกมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งลวดลายยังเป็นที่นิยมของกลุ่ มข้าราชกาล ในการสั่งทาลวดลายมาทาเป็นผ้าเช็ดหน้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ทาให้มีผู้คนสนใจ
ลวดลายผ้าของทางกลุ่มมากยิ่งขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มได้

กิตติกรรมประกาศ
จากอาจารย์ พั ท รา ผดุ งสุ น ทรารั ก ษ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาศิ ล ปะการออกแบบนิ พ นธ์ แ ละประธานกรรมการการสอบ
ประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ เป็นผู้ผลักดัน ให้เกิดกาลังใจและให้การสนับสนุนทุก ช่องทาง ให้คาปรึกษาแนวคิดและ
มุมมองที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์อัฏพล เทพยา อาจารย์ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม และ อาจารย์ Seyed Resa Moosavi Jafari
กรรมการสอบ ประเมินผลงานศิลปะการออกแบบนิพนธ์ ที่ได้ กรุณาให้ คาปรึกษา แนะนา และข้ อเสนอแนะ ตลอดจน แก้ ไข
ข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทาศิลปะการออกแบบนิพนธ์ครั้งนี้อย่างดียิ่ง
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P6
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ3เพื่อส5งเสริมการท5องเที่ยวเชิงอนุรักษ3 อุทยานแห5งชาติน้ำตกสี่ขีด
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วรรณวิสา ทองเต็ม1* และ ชลธิดา เกษเพชร2

บทคัดย5อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคAเพื่อศึกษาขGอมูลการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับประชาสัมพันธAการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษA อุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด
ตําบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประเมินความพึงพอใจผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริม
การทIองเที่ยวเชิงอนุรักษA อุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวขGอง การใชGแบบสอบถามเก็บขGอมูลความตGองการในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธA จากกลุIมตัวอยIางจำนวน 100 คน
และประเมินความพึงพอใจสื่อ ประชาสัมพันธAการทIองเที่ยว ซึ่งมีการวิเคราะหAขGอมูลโดยหาคIาเฉลี่ย และสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวIา กลุIมตัวอยIางสIวนใหญIมีความสนใจอินเตอรAเน็ตหรือเว็บไซตAเปZนแหลIงหาขGอมูลเกี่ยวกับการ
ทIองเที่ยว และเปZนสื่อประชาสัมพันธAประเภทที่มีผลตIอการตัดสินใจในการทIองเที่ยวมากที่สุด โดยมีความตGองการสือ่
ประชาสัมพันธAในรูปแบบของภาพประกอบเคลื่อนไหวและวิดีโอมากที่สุด ผูGวิจัยจึงออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธAในรูปแบบของ
สื่อวิดีโอ นำเสนอขGอมูลและกิจกรรมของอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ออกแบบโดยใชGภาพจริงและกราฟ\กภาพประกอบในวีดีโอ
เพื่อใหGเขGาใจงIายและสามารถดึงดูดความสนใจแกIนักทIองเที่ยว
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุIมตัวอยIางที่มีตIอสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยาน
แหIงชาติน้ำตกสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับสื่อวีดีโอพบวIามีความพึงพอใจ อยูIในเกณฑAที่ดี มีสัดสIวนคIาเฉลี่ย
(𝑥𝑥𝑥 = 4.36) (S.D. =0.73)
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Design Public Relations Ecotourism Media of Si Khit waterfall
SichonDistrict Nakhon Si Thammarat Province
Wanwisa Thongtem*1 and Chonthida Ketphet2

Abstract
This research aims to study the information of ecotourism in Si Khit waterfall Sichon District Nakhon
Si Thammarat Province. To design multimedia media for publicizing ecotourism in Si Khit waterfall Sichon
District Nakhon Si Thammarat Province. To assess the satisfaction of the public relations media design to
promote ecotourism. Si Khit waterfall Sichon District Nakhon Si Thammarat Province by studying related
research Using a questionnaire to collect information about the design of public relations materials from a
sample of 100 people and assess the satisfaction of tourism PR media. in which the data was analyzed by
averaging and standard deviation
The results showed that Most of the respondents were interested in the Internet or websites as
sources of information. about tourism and is the type of public relations media that affects travel decision
making the most The demand for public relations media in the form of animated illustrations and videos is
the highest. The researcher therefore designed the media. Public relations in the form of video media
Present information and activities of Si Khit waterfall. Designed using real images and video illustrations. in
order to be easy to understand and able to attract the attention of tourists
The results of the satisfaction assessment of the sample group towards Design Public Relations
Ecotourism Media of Si Khit waterfall Sichon District Nakhon Si Thammarat Province For video media, it was
found that Satisfaction is at a good level with average proportion
(𝑥𝑥𝑥 = 4.36) (S.D. =0.73)
Keyword : multimedia, public relations media
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บทนำ
“น้ำตกสี่ขีด” ซึ่งในอดีตผืนปêาบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตวAปêาชุกชุม พื้นที่สIวนใหญIของอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีดจะ
เปZนเขาหินปูนจึงกIอใหGเกิดน้ำตกหินปูนที่สวยงาม ตั้งอยูIในแนวทิวเขานครศรีธรรมราชที่สูงชันสลับซับซGอน มีสันป‘นน้ำเปZนแนว
แบIงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรAธานีเดิมพื้นที่บริเวณน้ำตกสี่ขีด อยูIในเขตปêาสงวนแหIงชาติปêายางโพรง และปêา
เขาใหญI ทGองที่ตําบลสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปZนพื้นที่ที่มีทิวทัศนAธรรมชาติสวยงาม เชIน น้ำตก เกาะแกIง
แอIงน้ำโขดหิน และพันธุAไมGตระกูลตIางๆ มากมายสมควรที่จะไดGรับการปรับปรุงพัฒนาใหGเปZนสถานที่พักผIอนหยIอนใจของ
ประชาชนเปZนอยIางยิ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงไดGกําหนดพื้นที่นี้เปZนแหลIงทIองเที่ยวของอําเภอสิชล ซึ่งการประชาสัมพันธA
ถือเปZนชIองทางสื่อที่สําคัญในการสรGางความรูGความเขGาใจที่ดีใหGเกิดขึ้นการประชาสัมพันธAสามารถสรGาง มุมมองใหGเห็นกวGางมาก
ขึ้นในพื้นที่สาธารณะและเปZนกลวิธีในการสื่อสารใหGเกิดการรับรูGและมุIงหมายไดGมาซึ่งความเขGาใจ และการยอมรับจากผูGรับสาร
ในสIวนของนักทIองเที่ยวการประชาสัมพันธAเปZนสิ่งที่ขาดไมIไดG ในการสนุกสนับสนุนการทIองเที่ยว การสรGางภาพลักษณAในทาง
ที่ดี การเพิ่มการรูGจักสถานที่ทIองเที่ยวเพื่อดึงดูดจํานวนนักทIองเที่ยวใหGเพิ่มขึ้นนอกจากนี้การประชาสัมพันธAอาจจะเปZนแนวทาง
ในการกระตุGนนักทIองเที่ยวที่จะมาทIองเที่ยวในพื้นที่ไดGมากขึ้นอันจะนํามาซึ่งการสรGางรายไดG และเศรษฐกิจที่ดีใหGแกIชุมชน

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องออกแบบสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด อําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคAเพื่อศึกษาการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษA อุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบสื่อมัลติมีเดียสําหรับประชาสัมพันธกAารทIองเที่ยวอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตําบลสี่ขีด
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูGวิจยั ไดGกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. แหลIงที่มาของขGอมูล
ขGันตอนการศึกษาขGอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ ผGูวิจัยมีขั้นตอนในการหาแหลIงทIีมาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากการลงพื้นที่ที่สำรวจ โดยการสัมภาษณAและสอบถามขGอมูล
ความตGองการจากเจGาหนGาที่อุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเก็บขGอมูลและความคิดเห็น
ตIาง ๆ รวมทั้งศึกษาขGอมูล จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยทIีเกี่ยวขGอง เพื่อนำขGอมูลไปประกอบการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 2 สอบถามจากกลุIมตัวอยIาง โดยใชGแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งจะไดGขGอมูลที่จำเปZนในการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดียเเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษA อุทยานแหIงชาตินGําตกสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขั้นตอนที่ 3 ขGอมูลจากการประเมินความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธAเรื่อง “ออกแบบสื่อประชาสัมพันธAเพื่อ
สIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”
2. ประชากรและกลุIมตัวอยIาง
ประชากรและกลุIมตัวอยIางในการวิจัยครั้งนี้
3.2.1 ประชากรที่ใชGในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจGาหนGาที่และนักทIองเที่ยวบริเวณอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.2.2 กลุIมตัวอยIางที่ใชGในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทIองเที่ยว และบุคคลทั้วไปจำนวน 100 คน
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหAขGอมูลและออกแบบสื่อประชาสัมพันธAโดยนำเอาขGอมูลเกี่ยวกับดGานพฤติกรรม
การเป\ดรับสื่อในป‘จจุบัน พบวIา มีจำนวนผูGใชGอินเตอรAเน็ตไดGใหมIใหมIทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละมากกวIา 1 ลGานคนจากการวิเคราะหA
สื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมในป‘จจุบัน พบวIา โซเชียลมีเดียที่ไดGรับ ความนิยมสูงสุด คือ Facebook รองลงมาคือ YouTube
รูปแบบการนำเสนอแนวบันเทิง นำเสนอ เรื่องราวที่เปZนกระแสนิยม รวมถึงนำเสนอในรูปแบบ Vlog เปZนการนำเสนอ
ไลฟ™สไตลAของเจGาของชIอง คลGายการเขียน Blog แตIเปลี่ยนวิธีการนำเสนอจากตัวหนังสือเปZนวีดีโอ รูปแบบ วีดีโออินโฟกราฟ\ก
เปZนการนำเสนอขGอมูลโดยนำอินโฟกราฟ\กมาสรGางเปZนวีดีโอ นำเสนอเรื่องราว ตIางๆ เสริมความเขGาใจ หรือนำมาผสมกับสื่อ
อื่นๆ ไดGเพิ่มความนIาสนใจ วีดีโอสั้นจะชIวยเพิ่มความสนใจในการรับชมไดGมาก กวIาวีดีโอยาว รวมถึงการนำ Infographic
เขGามาสามารถเพิ่มความสนใจไดGมากเชIนกันเมือ่ นำสื่อ ทั้งหมดที่กลIาวมา ขGางตGน มาพัฒนาใหGเปZนสื่อมัลติมีเดีย จึงสอดคลGองกับ
งานวิจัยของผูGวิจัยที่จะ พัฒนาสื่อวีดีโอประชาสัมพันธAการทIองเที่ยว ใหGกับอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด
ผลการวิเคราะหAขGอมูลจากจากความตGองการเบื่องตGนจากกลุIงตัวอยIาง พบวIากลุIมตัวอยIางสนใจอินเตอรAเน็ต
หรือเว็บไซตAเปZนแหลIงหาขGอมูลเกี่ยวกับการทIองเที่ยวและเปZนสื่อประชาสัมพันธAประเภทที่มีผลตIอการตัดสินใจในการทIองเที่ยว
มากที่สุด โดยกลุIมตัวอยIางมีความตGองการสื่อประชาสัมพันธAในรูปแบบ ภาพประกอบเคลื่อนไหว/วิดีโอ และตGองการใหGสื่อ
ประชาสัมพันธAใชGกราฟ\กภาพจริง และกราฟ\กภาพประกอบเปZนหลัก โดยเปZนสื่อประชาสัมพันธAผIานสื่อออนไลนA จากผลการ
วิเคราะหAขGอมูล นำมาเปZนแนวทางในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติ
น้ำตกสี่ขีด

ภาพที่ 1 ผลงานการออกแบบสื่อวีดีโอ

ภาพที่ 2 ผลงานการออกแบบสื่อประกอบวีดีโอ
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ภาพที่ 3 คิวอาร7โค8ดสําหรับรับชมสื่อวีดิโอ
สรุปผลการวิจัย

ผลการออกแบบสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ผลงานไดGออกแบบ
และจัดทำ ไดGแกI สื่อวีดีโอประชาสัมพันธAปเพื่อสIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ในรูปแบบวิดีโอ
และอินโฟกราฟฟ\ก มีเนื้อหาที่เขGาใจงIาย ครอบคลุมถึงกิจกรรมและพื้นที่ทIองเที่ยวภายในอุทยาน โดยเผยแพรIผIานสื่อออนไลนA
เพื่อชIวยใหGกลุIมเปœาหมายรับรูGไดGรวดเร็ว โดยผลประเมินความพึงพอใจของกลุIมตัวอยIางตIอสื่อประชาสัมพันธAเพื่อสIงเสริมการ
ทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของกลุIมตัวอยIางที่มีตIอสื่อประชาสัมพันธAเพื่อ
สIงเสริมการทIองเที่ยวเชิงอนุรักษAอุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด สำหรับสื่อวีดีโอพบวIามีความพึงพอใจ อยูIในเกณฑAที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารยAชลธิดา เกษเพชรอาจารที่ปรึกษาศิลปะการออกแบบนิพนธA และอาจารยAประจำสาขา
ศิลปะการออกแบบที่ไดGกรุณาถIายทอดความรูG แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ ตรวจสอบแกGไขขGอบกพรIอง ตIางๆดGวยความเอาใจใสI
ยิ่ง และขอขอบพระคุณ อุทยานแหIงชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใหGความอนุเคราะหAและ
ความสะดวกในการเก็บขGอมูลเพื่อการวิจัยเปZนอยIางดี
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P7
การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ของสารสกัดจากลำต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยจากผักแพว
กนกลักษณ์ มูลละ1, ยลดา เอี่ยมคง1, นาวิน เหมือนมี1, สิรินภา จิระกิตติเจริญ1*

บทคัดย่อ
ผักแพว (Persicaria odorata) เป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว และยังประกอบด้วยสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณ และมีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการบวม ช่วยรักษา
บาดแผล การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระจาก
ลำต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัยของผักแพว โดยทำการแยกส่วนประกอบของพืชออกเป็น 3 กลุ่มทดลอง คือ ลำต้น ใบอ่อน และ
ใบเต็มวัย หลังจากนั้นตากแห้งที่อุณหภูมิห้องให้มีร้อยละความชื้นอยู่ที่ 12-13 หลังจากนั้นนำมาสกัดสาร ด้วยเอทานอล 95%
โดยวิธีการแช่เป็นเวลา 3 วัน วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้ Gallic Acid เป็นสาร
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH โดยใช้ L-ASCORBIC ACID (Vitamin C) เป็นสาร
มาตรฐาน พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดในใบเต็มวัย (956.68 ± 193.17 mg/g DW) สูงที่สุด รองลงมาคือ ใบอ่อน
(617.05 ± 216.48 mg/g DW) และลำต้น (34.44 ± 20.17 mg/g DW) ตามลำดับ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัด ใบเต็ ม วัย (576.23 ± 79.54 mg/g DW) มี ความสามารถในการต้ านอนุ มู ล อิส ระได้ดี ที่ สุ ด
รองลงมาคื อ ใบอ่ อ น (446.22 ± 111.09 mg/g DW) และลำต้ น (30.05 ± 17.51 mg/g DW) ตามลำดั บ จึ งสรุ ป ได้ ว่ า
ปริมาณฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระพบมากใน ใบเต็มวัย ใบอ่อน และลำต้น ตามลำดับ
คำสำคัญ: ฟีนอลิกรวม , ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ , ผักแพว
____________________________________________________________________________________________
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Phenolic Content and Antioxidant Activity of Extracts from Stem,
Immature and Mature Leaves of Persicaria odorata.
Kanoklak Moolla1, Yonlada Aimekhong1, Nawin Mianmee1, Sirinapha Jirakitticharoen1*
ABSTRACT
Persicaria odorata has a unique pungent smell. It has many benefits for health. It has traditional
medicine properties and many pharmacological effects such as antioxidant, anti-inflammatory, relieve
swelling and treat wounds and sores. The aim of this study was to analyze the total phenolic content and
antioxidant activity from stems, immature leaves, and mature leaves. Treatments were separated in three
groups including stems, immature leaves, and mature leaves. Three treatments were dried at room with
temperature to 12-13% humidity. After that, the dried stems, immature leaves, and mature leaves were
extracted with 95% ethanol by maceration in 3 days. Total phenolic content was analyzed by FolinCiocalteu method using Gallic Acid as standard substance. The antioxidant activity was analyzed by DPPH
method, using L-ASCORBIC ACID (Vitamin C) as the standard substance. Total phenolic content of the
extracts was found that mature leaves (956.68 ± 193.17 mg/g DW) had the highest content, followed by
immature leaves (617.05 ± 216.48 mg/g DW) and stems (34.44 ± 20.17 mg/g DW), respectively. In the same
way, the best antioxidant activity of DPPH was mature leaves (576.23 ± 79.53 mg/g DW) followed by
immature leaves (446.22 ± 111.09 mg/g DW) and stems (30.05 ± 17.51 mg/g DW), respectively. In
conclusion, the results both of total phenolic content and antioxidant activity were related to contents of
the mature leaves, immature leaves, stems, respectively.
Keywords: Phenolic compounds, Antioxidants, Persicaria odorata.
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บทนำ
ผักแพว (Persicaria odorata) เป็นผักพื้นบ้านที่นิยม นำมาประกอบอาหาร อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นยาทาง
การแพทย์แผนไทย และยังมีฤทธิ์ทางเภสัช คือ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ สารต้านการอักเสบ [1] สารต้านเชื้อแบคทีเรีย
ต้านเชื้อรา [2] และยังช่วยบรรเทาอาการบวม และช่วยรักษาแผล [3] นอกจากนี้ยังพบว่า ในผักแพวยังมีส่วนประกอบของ
สารประกอบฟีนอลิก ซึ่งเป็นสารทีม่ ีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยสามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ เช่น ความสามารถในการ
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ [4] และโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) [5] ส่วนประกอบและอายุ
ใบของพืชที่แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกันด้วย ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จะ
ทำการศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ โดยทำการแยกส่วนประกอบของ
ต้นผักแพว
ออกเป็นลำต้น,
ใบอ่อน,
และใบเต็มวัย
เพื่อตรวจหาปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกรวมที่สะสมในส่วนต่างๆของผักแพว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในการเลือกรับประทาน หรือเพื่อนำมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตยาสมุนไพรในอนาคตต่อไป

ภาพ 1 ผักแพว (Persicaria odorata)
ภาพ : สิรินภา จิระกิตติเจริญ (2565) : ผู้เขียน

วิธีดำเนินการ
นำผักแพวจากสวนที่ จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากนั้นทำการแยกส่วนประกอบของต้นผักแพวเป็น ลำต้น ใบอ่อน
(ตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบลำดับที่ 3) และใบเต็มวัย (นับจากยอดใบแรกลงมาใบลำดับที่ 5 ของแต่ละต้นลงไปและมีสเี ขียวเข้ม
ลักษณะใบสมบูรณ์) มาทำแห้งด้วยการตากที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 วัน จนได้ปริมาณความชื้นที่ร้อยละ 12-13
(AOAC,2000) หลังจากนั้นนำลำต้น ใบอ่อน ใบเต็มวัยที่แห้งแล้ว มาปั่นแล้วทำการสกัดโดยวิธีการหมัก (Maceration) ด้วยตัว
ทำละลายเอทานอล 95% เป็นเวลา 3 วัน ในอัตราส่วน 1:10 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เมื่อครบกำหนด 3 วัน ทำการกรอง
และระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยสารแบบลดความดัน หลังจากนั้นนำของแข็งที่ได้จากการระเหยแห้ง มาศึกษาหา
ปริมาณฟีนอลิกรวม (Folin-Ciocalteu reagent) และทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical
scavenging activity ของสารที่สกัดได้จากลำต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัย
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การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)
อบถ้วยอลูมิเนียมในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนน้ำหนักคงที่ทำให้เย็นใน desiccator นำมาชั่งน้ำหนักที่
แน่นอน ชั่งตัวอย่าง 3 กรัม ใส่ลงในถ้วยอลูมิเนียมที่อบเเห้ง และบันทึกน้ำหนักที่เเน่นอน นำถ้วยที่บรรจุตัวอย่างเข้าอบที่
อุณหภูมิ 105 ถึง 107 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที นำเอามาใส่ใน desiccator ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมหิ ้อง นำไปชั่ง
น้ำหนักอบซ้ำครั้งละ 30 นาที จนได้น้ำหนักคงที่ซึ่งค่าที่ได้จะเเตกต่างกัน ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม จดน้ำหนักที่น้อยที่สุดของถ้วย
อลูมิเนียมและน้ำหนักตัวอย่างหลังจากอบแห้งแล้ว คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร ดังต่อไปนี้
สูตรเปอร์เซ็นต์ความชื้น = น้ำหนักที่หายไป (กรัม) x 100 /น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)
การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกรวม โดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent
ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์จาก Singleton et al. (1999) [6] โดยการนำตัวอย่างสารสกัดที่ได้มาจากลำต้น ใบอ่อน
และใบเต็มวัยมา 10 µL เติมสารละลาย 10% (โดยปริมาตร) Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 1,995 µLจากนั้นเติม
7.5% Na2CO3 (โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ในน้ำกลั่น ปริมาตร 1,995 µL เขย่าให้สารละลายผสมกัน และตั้งไว้ในที่มืด เป็น
เวลา 30 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ จากนั้นนำไปคำนวณหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด จากกราฟมาตรฐานปริมาณฟีนอลิกรวม ในช่วง 200 – 1000
µg/ml
การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging activity
ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์จาก Brand-Williams (1995) [7] นำตัวอย่างสารสกัดที่ได้มาจากลำต้น ใบอ่อน และใบ
เต็มวัยมา 10 µL เติมสารละลาย DPPH ที่เตรียมจาก 2.4 mg ใน 95% ethanol ปริมาตร 1990 µL เก็บในที่มืดเป็นเวลา 30
นาที แล้วนำมาวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลืน่ 517 nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer
ทำการทดลอง 3 ซ้ำ คำนวณหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (% DPPH radical scavenging) จากสมการ DPPH
radical scavenging (%) = [(A0 – As)/A0] x 100 โดย A0 = ค่าการดูดกลืนแสงตั้งต้น; As = ค่าการดูดกลืนแสงหลังจาก
เติมสารตัวอย่างหรือสารมาตรฐาน Ascorbic acid
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จำนวนตัวอย่าง = 3)

ผลการวิจัย
ความชื้นเริ่มต้นของลำต้น ใบอ่อนและใบเต็มวัย อยู่ที่ระดับความชื้นร้อยละ 12-13 และจากการหาปริมาณสาร
ฟีนอลิกรวม (Total phenolic content) โดยใช้สารละลายมาตรฐาน Gallic acid ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent ในสาร
สกัดจากผักแพวในส่วนของลำต้น ใบอ่อน และใบเต็มวัย เมื่อได้ค่าดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างแล้ว นำไปเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานสารละลาย Gallic acid ที่ ช่ว งความเข้ ม ข้ น (250, 500, 1000, 2000, และ 4000 µg/ml) จากสมการ
y=0.0002x + 0.0096, R2 = 0.9929.
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ตาราง 1 ปริมาณสารฟีนอลิกรวมจากสารสกัดของลำต้น ใบอ่อนและใบเต็มวัยของผักแพว
ส่วนที่ใช้
ปริมาณสารฟีนอลิกรวมเฉลี่ย (mg/g DW)
ลำต้น
34.44 ± 20.17
ใบอ่อน
617.05 ± 216.48
ใบเต็มวัย
956.68 ±193.17
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของสารประกอบฟีนอลิกรวม (จำนวนตัวอย่าง = 3)

พบว่า สารสกัดที่ได้จากใบเต็มวัยมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงทีส่ ุด คือ 956.68 ± 193.17 mg/g DW รองลงมาคือ
ใบอ่อน มีปริมาณ 617.05 ± 216.48 mg/g DW และพบน้อยที่สุดในลำต้น ที่มีปริมาณ 34.44 ± 20.17 mg/g DW ดังแสดง
ใน ตาราง 1
จากการศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH assay ในการทดลองนี้ใช้ DPPH° เป็นสารตั้งต้น ซึ่ง
DPPH° ทำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะรับ H+ กลายเป็น DPPH แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 nm ซึ่งผลการ
ยับยั้งหรือกำจัด อนุมู ลอิสระจะแสดงด้วยค่ าความเข้ม ข้นที่ สามารถต้านอนุ มูล DPPH ได้ จากการทดสอบสารมาตรฐาน
Ascorbic acid ที่ความเข้มข้น 200 – 1000 ppm สมการความชัน y=0.084x + 7.7778, R2 = 0.9717.
ตาราง 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH) ของสารสกัดจากลำต้น ใบอ่อนและใบเต็มวัยของผักแพว
ส่วนที่ใช้
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ โดยวิธี DPPH (mg/g DW)
ลำต้น
30.05 ± 17.51
ใบอ่อน
446.22 ± 111.09
ใบเต็มวัย
576.23 ± 79.54
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH) (จำนวนตัวอย่าง = 3)

พบว่า สารสกัดที่ได้จากใบเต็มวัยมีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระสูงที่สุด คือ 576.23 ± 79.54 mg/g DW
รองลงมาคือ ใบอ่อน มีปริมาณ 446.22 ± 111.09 mg/g DW และพบน้อยที่สุดในลำต้น ที่มีปริมาณ 30.05 ± 17.51 mg/g
DW ดังแสดงใน ตาราง 2

สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ทดสอบโดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent method พบว่ามีปริมาณฟีนอลิกรวม
ในส่วนของใบเต็มวัยของผักแพวมีปริมาณสูงที่สุด รองลงมา คือ ส่วนของใบอ่อน และลำต้น ซึ่งมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมเฉลี่ย
เท่ ากั บ 956.68 ± 193.17 mg/g DW, 617.05 ± 216.48 mg/g DW, และ 34.44 ± 20.17 mg/g DW ตามลำดั บ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ และคณะ, 2560 [8] ศึกษาระยะพัฒนาการต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระในใบมะนาวโห่ เเละแบ่งใบมะนาวโห่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะใบเต็มวัย ระยะใบเพสลาด และระยะใบ
อ่อน พบว่า ระยะใบเต็มวัยเป็นระยะที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ระยะใบเพสลาด ส่วนระยะ
ใบอ่อนให้ปริมาณน้อยสุด
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จากการทดลองใช้อนุ มูล DPPH เป็น สารตั้งต้น ในการประเมิ นความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระ ซึ่ง DPPH มี
อิเล็กตรอนเดี่ยวที่มีคุณสมบัติเป็นอนุมูลอิสระที่มีความคงทนสูงและสามารถดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
จากการศึกษา พบว่า สารสกัดจากส่วนของใบเต็มวัย มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาคือ ใบอ่อนและ
ลำต้ น ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กั บ 576.23 ± 79.54 mg/g DW, 446.22 ± 111.09 mg/g DW, และ 30.05 ± 17.51 mg/g DW
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก และคณะ, 2563 [9] ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดกะเม็ง ซึ่งได้มีศึกษาส่วนต่างๆ ได้แก่ ลำต้น ใบ และดอก พบว่า ส่วนใบกะเม็ งมีค่ าปริมาณฟี นอลิกทั้งหมด
ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด รองลงมาคือ ดอกและลำต้น
ตามทฤษฎีการเก็บยาตามวิธีการของโบราณ ควรเลือกเก็บยาให้ถูกส่วน ซึ่งจะช่วยให้ตัวยามีสรรพคุณที่ดีกว่า ทั้งนี้
งานวิจัยนี้สามารถแสดงผลให้เห็นว่าควรเลือกใช้ส่วนของใบเต็มวัย ซึ่งน่าจะส่งผลที่ดีในการใช้ทำยาหรือรักษาอาการตาม
สรรพคุณของผักแพวที่ใช้ หรือเลือกรับประทานเพราะมีปริมาณฟีนอลิกรวมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด เมื่อเทียบกับส่วนของใบอ่อน และลำต้น
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P8
การกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง
ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในหลอดทดลอง
วีระชัย ตีรอรุณศิริ1, ศักรินทร์ สุขสกล1,2, ภาณุภรณ์ วงค์ฉายา3 และ สุภัค มหัทธนพรรค1,4*

บทคัดย่อ
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง (Schizostachyum zollingeri Steud.) เป็นไผ่ที่ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ ทั้งลำ และหน่ อ
ทำให้ เป็ น ที่ต้ องการของตลาดเพิ่ ม ขึ้น เนื่ องจากอายุต้น ก่อ นการออกดอกของไผ่ มีระยะเวลานานและไผ่จะตายหลังการ
ออกดอก การควบคุมให้ไผ่ออกดอกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นของการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดของไผ่ชนิดต่างๆ ซึ่งการทำให้
ไผ่ออกดอกในหลอดทดลองจึงเป็นการลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการชักนำให้เกิดดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง (S. zollingeri Steud.) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการ
เพ าะ เม ล็ ด ไผ่ บ น อ าห า ร MS (Murashige and Skoog Medium) ที่ ผ ส ม 6 -Benzyl aminopurine (BAP) แ ล ะ
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) โดยใช้ความเข้มข้นที่ต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นเมล็ดให้ออกดอกได้
ในหลอดทดลองโดยสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร งานวิจัยนีค้ าดว่าจะนำความรูแ้ ละเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและรูปแบบการออกดอกของไผ่ในหลอดทดลองไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ไผ่ ซึ่งพืชที่มีระยะการ
เจริญเป็นต้นที่ยาวนานและพืชใบเลีย้ งเดี่ยวที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้เทคนิคการชักนำการออกดอกจะ
สามารถประยุกต์ใช้เป็นพืชตัวอย่างในการปรับปรุงพันธุโ์ ดยการส่งถ่ายยีนในขบวนการตัดต่อพันธุกรรมในอนาคต

คำสำคัญ:

ไผ่ข้าวหลามกาบแดง, การออกดอกในหลอดทดลอง, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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In vitro flowering Induction of Schizostachyum zollingeri Steud.
in tissue culture
Weerachai Teeraarunsiri1, Sakkarin Suksakol1,2, Panuphon Wongchaya3 and Supuk Mahadtanapuk1,4*

Abstract
Schizostachyum zollingeri Steud. is a bamboo plant species whose stems and shoots are very
useful. The demand of bamboo products has been increasing. Due to the flowering characteristics unique
to bamboo with long juvenile phase and death after flowering, establishment of controllable bamboo
flowering is absolutely required to facilitate timely and effective bamboo breeding. In vitro flowering in
bamboo is limited to sympodial bamboos. The research aimed to In vitro flowering Induction of
S. zollingeri Steud. in tissue culture by phytohormones. Seeds of the bamboo were cultured on MS
medium supplemented with 6-Benzyl aminopurine (BAP) and 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) at different
concentrations. The result showed that seeds could be obtained from in vitro flowering at BAP 5 mg/L.
This is a challenge, our research hopes to apply the knowledge and techniques presented above to
further develop breeding for the bamboo, which has a longer juvenile phase and is the most important
monopodial bamboo species for the bamboo industry in Thai. Furthermore, the work with floral induction
protocols to possible that the use for model plant material for further experiments such as genetic
transformation.

Keywords: Schizostachyum zollingeri Steud., In vitro flowering, Tissue culture

1

Scientific Instrument and Product Standard Quality Instrument Center, Innovation Institute and
Technology Transfer, University of Phayao
2
Doctor of Philosophy, School of Energy and Environment, University of Phayao 56000
3
Master of Science, School of Agriculture and Natural Resources University of Phayao 56000
4
Biotechnology, School of Agriculture and Natural Resources University of Phayao 56000
*
Corresponding: burinka@hotmail.com

608

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

2

บทนำ
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Schizostachyum zollingeri Steud. พบมากบริเวณจังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ มีลักษณะลำต้นสูง 5-15 เมตร ลำตรง ปลายลำโค้งอัดกันเป็นกอแน่น เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำ 2-8 เซนติเมตร ปล้องยาว 20-50 เซนติเมตร เนื้อลำบาง ลำแก่มีสีเขียวอมเทา มีนวลสีขาวปกคลุม แตกกิ่งบริเวณ
ข้อ รูปร่างเล็กจำนวนมากใบรูปแถบแกมรูปหอก กาบหุ้มลำต้นติดทนนาน สีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลอมแดง หนา แข็ งแต่
เปราะ ปกคลุมด้วยขนสีดำ ใบยอดกาบรูปสามเหลี่ยม ปลายเป็นติ่งสั้นแหลม หูกาบเป็นพูเด่นชัด จีบพับหรือเป็นคลื่น ลิ้นกาบ
เป็นแถบแคบ มีขนสีขาวตามขอบ [1] จึงนิยมนำมาการใช้ประโยชน์ ในการทำข้าวหลาม เครื่องจักสานสร้างมูลค่าอย่างมาก
ทางเศรษฐกิจ โดยมีรายงานจากการรวบรวมข้อมูลการส่งออกสินค้ าแปรรูปจากไผ่ของประเทศไทยในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 25552560) มีมูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่ประมาณ 3,939 ล้านบาท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดคือ ประเภทอาหาร รองลงมาคือ ไม้ไผ่
ไม่แปรรูป และไม้ไผ่แปรรูป ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไผ่ในช่วง 6 ปี (พ.ศ. 2555-2560) มีมูลค่าการนำเข้ารวมอยู่
ประมาณ 4,671 ล้านบาท [2]
ในปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ เทคโนโลยี เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ซึ่ ง เป็ น เทคนิ ค ที่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณต้ น พั น ธุ์ จ ำนวนมาก
โดยใช้เวลาอันรวดเร็วเมื่อเทียบกับการใช้การขยายพันธุ์โดยใช้วิธีอื่นๆ [3] [4] อีกทั้งมีรายงานการกระตุ้นการออกดอกโดยใช้
การเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองในไผ่หลายชนิด เช่น B. arundinacea, D. brandisii, D. strictus โดยขยายพันธุ์จากเมล็ด [5]
งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายในการกระตุ้นการออกดอกการออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ข้าวหลามกาบแดง ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ ไผ่ข้าวหลามในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์โดยเทคนิคทางชีวภาพในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อ หาสภาวะที่ เ หมาะสมใน การกระตุ้ น การออกดอกในหลอดทดลองของไผ่ ข้ า วหลาม กาบแดงใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อ เยื่อ โดยใช้สารออกฤธิ์คล้ายฮอร์โมน Benzyl aminopurine (BAP) และ 1-Naphthaleneacetic acid
(NAA) ทีใ่ นสภาวะปลอดเชื้อ
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วิธีการดำเนินการ
1. การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อไผ่ข้าวหลามกาบแดง
เตรี ย มเมล็ ด ข้ า วหลามกาบแดง โดยการแกะเปลื อ กหุ้ ม เมล็ ด ออก ซึ่ ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จาก
คุณจีระ มากมี บริษัท คิงส์ แพลนท์ จำกัด เป็นเมล็ดที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดน่าน นำมาทำการฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ในตู้ปลอดเชื้อ ดังภาพ 1

ภาพ 1 การเตรียมเมล็ดไผ่ข้าวหลามกาบแดง , ก : เมล็ดที่ยังไม่ได้แกะเปลือก, ข : เมล็ดที่แกะเปลือกออกแล้ว

การทดลองนี้เป็นการศึ กษาวิธีการฟอกฆ่ าเชื้อเนื้ อเยื่อข้าวหลามกาบแดงโดยใช้เมล็ด เป็ นเนื้ อเยื่อเริ่มต้น ศึกษา
เปรียบเทียบการฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวข้อลำต้นที่มีตาข้างของเมล็ดข้าวหลามกาบแดง 4 กรรมวิธกี ารทดลอง คือ ฟอกฆ่า
เชื้อด้วย Mercuric chloride 0.1 เปอร์เซ็นต์ เวลา 5 นาที, Mercuric chloride 0.1 เปอร์เซ็นต์ เวลา 10 นาที, Clorox 10
เปอร์เซ็นต์ เวลา 5 นาที และ Clorox 10เปอร์เซ็นต์ เวลา 10 นาที โดยเติม Tween 20 จำนวน 2-3 หยดลงในสารฟอก ซึ่ง
ทำในสภาพปลอดเชือ้ ภายในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ จากนั้นล้างด้วยน้ำกลั่นผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ตัดส่วนปลายเนื้อเยื่อที่เกิดความ
เสียหายจากการฟอกทิ้งไป แล้วนำชิ้นส่วนพืชมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เติมน้ำตาล
ซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ปรับค่าความเป็นกรด-เบส (pH) เท่ากับ 5.6-5.8 และเติมวุ้น 8 กรัมต่อลิตร แล้วนึ่งฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทดสอบกรรมวิธีการทดลองละ 3 ซ้ำ
แต่ละซ้ำใช้เมล็ดไผ่ 5 เมล็ด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) นำเนื้อเยื่อที่
ทดสอบวางบนชั้นที่เพาะเลี้ยงในห้องทีอ่ ุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส รับแสง 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็น
เวลา 1 อาทิตย์ บันทึกการปนเปื้อนจุลินทรีย์ โดยทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์จากจำนวนซ้ำที่เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ โดย
เลือกวิธีฟอกฆ่าเชื้อที่มีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนน้อยที่สุดไปใช้เตรียมเมล็ดไผ่ เพื่อนำไปทดสอบในอาหารทดสอบเพื่อกระตุ้น
การออกดอกในวิธีการข้อ 2
2. การศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืชที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการออกดอกในหลอดทดลองของ
ไผ่ข้าวหลามกาบแดง
การทดลองนี้ได้นำเมล็ดที่ปลอดเชื้อ มาเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบสูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น Benzyl
aminopurine (BAP) และ NAA (1-Naphthaleneacetic acid) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยเติมน้ำตาลซูโครสความ
เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ปรับค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากับ 5.6-5.8 และเติมวุ้น 8 กรัมต่อลิตร แล้วนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยหม้อ
นึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที โดยเพาะเลี้ยงในห้องที่ มีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส
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รับ แสง 16 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ความเข้ ม แสง 1,000 ลั ก ซ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely randomized
design, CRD) มี 9 สูตรอาหาร ดังตาราง 1 แต่ละสูตรอาหารมี 10 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้ 5 เมล็ดต่อขวด ทำการเปลี่ยนอาหารใหม่
ทุก 2 สัปดาห์ โดยทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึกเปอร์เซ็นต์การออกดอกและจำนวนยอด นำข้อมูลมาวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ โดยใช้ Duncan's new Multiple Range
Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ตาราง 1 สู ต รอาหารทดสอบ MS ที่ ผ สมสารออกฤทธิ์ ค ล้ า ยฮอร์ โ มนพื ช BAP (6-Benzyl aminopurine) และ
NAA (1-Naphthaleneacetic acid) ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน
ความเข้มข้น
สูตรอาหาร
BAP (mg/l)
NAA (mg/l)
1.
1
0
2.
1
1
3.
1
2
4.
3
0
5.
3
1
6.
3
2
7.
5
0
8.
5
1
9.
5
2

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยือ่ เมล็ดไผ่ข้าวหลามกาบแดง
จากการทดลองพบว่าวิธีการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสาร Mercuric chloride ที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที
เกิดการปนเปื้ อน 46.67 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่วิธีการฟอกด้วยสาร Mercuric chloride ที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน
10 นาที มีการปนเปื้อนเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ วิธีการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสาร Clorox ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน
5 นาที มีก ารปนเปื้อ น 75 เปอร์เซ็น ต์ ขณะที่ วิธีการฟอกด้วยสาร Clorox 10 เปอร์เซ็น ต์ นาน 10 นาที มีการปนเปื้อ น
55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปนเปื้อนลดลง ดังตาราง 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธี [6] ทีไ่ ด้
ทำการฟอกฆ่าเชื้อโมกโดยใช้ Clorox (Sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที และการฟอก
ฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย Mercuric chloride ความเข้มข้น 0.1 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตรเป็นเวลา 30-40 นาที และ Mercuric
chloride ความเข้มข้น 0.5 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5-15 นาทีทำให้ยอดโมกปลอดเชื้อจุลินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์
แต่หากใช้ความเข้มข้นของสาร Mercuric chloride สูง และระยะเวลานานเนื้อเยื่อมีสนี ้ำตาล ส่วนการปนเปื้อนที่พบภายหลัง
การฟอกฆ่าเชื้อส่วนมากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาศัยอยู่ในระบบท่อลำเลียง ซึ่งการใช้สาร Clorox และ Mercuric chloride
ไม่สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อหรือที่อยู่ในรูปสปอร์ได้ [7] รายงานว่าแหล่งกำเนิดของการปนเปื้อนภายใน
5
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ชิ้นส่วนพืช แม้ว่าจะทำการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวแล้ว แต่สารเคมีก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปภายในได้ดังนั้ นการฟอกฆ่าเชื้อผิวจึง
ควรพิจารณาใช้สารฟอกฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นเหมาะสมเกิดความเสียหายกับพืชน้อยที่สุด มีการสลายตัวง่าย และเตรียม
เนื้อเยื่อพืชให้ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุด
ตาราง 2 เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของเนื้อเยื่อ
เวลา
การปนเปื้อนในเนื้อเยื่อข้อลำต้นที่มี
ความเข้มข้น
(นาที)
ตาข้าง (เปอร์เซ็นต์)
(%)
1
Mercuric chloride
0.1
5
46.67 ± 6.83 b
2
Mercuric chloride
0.1
10
5.00 ± 4.47 a
3
Clorox
10
5
75.00± 4.47 b
4
Clorox
10
10
55.00 ± 4.47 c
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
วิธีการ

สารฟอก

2 . ก ารศึ ก ษ าป ริ ม าณ ส ารอ อ ก ฤ ท ธิ์ ค ล้ ายฮ อ ร์ โ ม น พื ช Benzyl aminopurine (BAP) แ ล ะ NAA
(1-Naphthaleneacetic acid) ที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกของไผ่ข้าวหลามกาบแดง
จากการเพาะเมล็ดไผ่ข้าวหลามกาบแดงบนอาหารแข็งสูตรกึ่งแข็ง MS ที่ผสมสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืช BAP
และ NAA ทีค่ วามเข้มข้นแตกต่างกัน โดยเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสูตรอาหารที่สามารถกระตุ้นการออกดอกในไผ่
ข้าวหลาม คือ สูตรที่เติม BAP ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้จำนวนดอก
เฉลี่ย 55.00± 4.47 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนยอดเฉลี่ย 1.33±0.52 ยอด รองลงมาคือสูตรที่เติม BAP ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้จำนวนดอกเฉลี่ย 1.67±2.58 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่เติม BAP ความ
เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยให้จำนวนดอกเฉลี่ย 0.67± 1.03เปอร์เซ็นต์ จาก
การทดลองพบว่าสูตรที่เติ ม BAP ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ย
จำนวนยอดสูงสุดที่ 8.00±0.89 ยอด แต่ไม่พบการออกดอกในสูตรอาหารนีซ้ งึ่ ค่าเฉลี่ยจำนวนยอดที่ได้นั้น มีความแตกต่างทาง
สถิติเมื่อเทียบกับสูตรอาหารทดสอบอื่น ดังแสดงในภาพ 2 ตาราง 3 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการกระตุ้นการออกดอกโดยใช้
ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ใ น ห ล อ ด ท ด ล อ ง ใ น ไ ผ่ ห ล า ย ช นิ ด เ ช่ น B. arundinacea, D. brandisii, D. strictus
โดยขยายพั น ธุ์ จ ากเมล็ ด ในอาหาร MS ที่ เติ ม ซู โ ครสความเข้ ม ข้ น 2 เปอร์ เซ็ น ต์ และเติ ม BA ความเข้ ม ข้ น 5 mg/L
ปริมาตร 50 ml/L [5] โดย BA กระตุ้นการเจริญของการออกดอกและผล โดย BA เป็นกลุ่มในฮอร์โมนไซโตไคนิน
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เกิดดอกและจำนวนยอด ของเนื้อเยื่อไผ่ข้าวหลามกาบแดง บนอาหารแข็งสูตร MS ที่ผสมสารออก
ฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืช BAP ระดับความเข้มข้นต่างๆ ทำการเพาะเลีย้ งเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยจำนวนยอด
สูตรอาหารที่ ความเข้มข้นของ BAP ความเข้มข้นของ NAA ค่าเฉลี่ยการออกดอก
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(%)
(ยอด)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
3
3
3
5
5
5

0.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 b
0.00 ± 0.00 b
55.00 ± 4.47 a
1.67 ± 2.58 b
0.67 ± 1.03 b

0
1
2
0
1
2
0
1
2

1.33 ± 0.52 d
1.67 ± 0.52 cd
2.00 ± 0.89 cd
3.00 ± 0.00 bc
4.00 ± 0.89 bc
8.00 ± 0.89 a
1.33 ± 0.52 d
1.67 ± 0.52 cd
2.00 ± 0.89 cd

หมายเหตุ: ตัวเลข (ค่าเฉลี่ย±SD.) ที่ยกกำลังด้วยตัวอักษรต่างกันแนวตั้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

ก

ข

ภาพ 2 การเกิดดอกและยอดเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนพืช BAP และ NAA (ก),

การเกิดดอกเมื่อเพาะเลีย้ งในสูตรอาหารที่เติม BAP ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ข), การเกิดยอดเมื่อเพาะเลีย้ งบนสูตรอาหารที่เติม BAP ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 2
มิลลิกรัมต่อลิตร, ลูกศรชี้ ลักษณะดอกของข้าวหลามกาบแดงในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองกระตุ้นการออกดอกของไผ่ข้าวหลามกาบแดงในหลอดทดลองโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่า
วิธีการฟอกฆ่าเชื้อด้วยสาร Mercuric chloride ที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที ให้การปนเปื้อน 5.00±4.47
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการการกระตุ้นการออกดอกนั้นใช้สูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่าง
เดียว โดยทำให้เกิดจำนวนดอกเฉลี่ย 55± 4.47เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สูตรอาหาร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้เกิดจำนวนยอดไผ่ข้าวหลามกาบแดงสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณจีระ มากมี ในการให้อนุเคราะห์พืชตัวอย่างและ ขอขอบคุณศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สถาบั น นวั ต กรรมและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มหาวิ ท ย าลั ย พะเยา ที่ เอื้ อ เฟื้ อ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยครั้งนี้
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P9
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า
กรรณิการ์ บุญแก้ว1 พัชรี สามารถ2 ปวีณา มีเต็ม2 เตือนตา ร่าหมาน2 ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว2 และ วันกุศล ชนะสิทธิ์ 2,3*

บทคัดย่อ
พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งเกิดจากผึ้งหรือชันโรงเก็บยางเหนียวจากพืชเพื่อนำมาสร้างรัง
หรืออุดรอยรั่วของรัง พรอพอลิสเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ จึงมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ช่วย
ยับยั้งการอักเสบและมีฤทธิ์สมานแผล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า
(Stingless Bee Heterotrigona itama) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีรายงานการศึกษาน้อยและพบได้เฉพาะในพื้ นที่
ภาคใต้ โดยระบุสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรค พบว่า เฉพาะ
สารสกัดหยาบพรอพอลิสที่สกัดในตัวทำละลายเอทานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยมีค่าเฉลี่ย
ของโซนยั บ ยั ้ ง ต่ อ Staphylococcus aureus DMST8840,Staphylococcus epidermidis DMST15505,
Bacillus cereus ATCC11778 และ Enterococcus faecalis เท่ า กั บ 23.3±0.06, 17.00±0.00, 14.3±0.06
และ 13.3±0.06 มิลลิเมตร ตามลำดับและมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ (minimum inhibitory
concentration, MIC) ของ B. cereus และ E. faecalis เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ใน S. aureus
และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อมาจึงวิเคราะห์หาชนิดของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในสารสกัดหยาบพรอพอลิสด้วยเทคนิค gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) พบว่า
พรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณ Handianol สูงสุด (13.50 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ในพรอพอลิสหยาบที่
สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน มีปริมาณ triterpene สูงสุด (11.31เปอร์เซ็นต์) และในพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเฮ
กเซนมีป ริมาณ Nonacosane สูงสุด (13.40 เปอร์เซ็น ต์) ซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีว ภาพเหล่านี้ จัดอยู่ในกลุ่ม
flavonoids และ triterpene ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและมีคุ ณสมบัติในการยับยั้งการอักเสบ ทั้งนี้คาดว่าข้อมูลที่ได้
จะสามารถนำไปเชื่ อ มโยงสรรพคุณ ของพรอพอลิ ส จากชัน โรงสายพัน ธุ ์ อิ ตาม่ าเพื่ อหาแนวทางในการนำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์และพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้
คำสำคัญ : สารสกัดพรอพอลิส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แบคทีเรียแกรมบวกก่อโรค ชันโรง
สายพันธุ์อิตาม่า
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ศูนย์วจ
ิ ัยเทคโนโลยีจลุ ินทรีย์เพือ่ การเกษตร อาหารและสิง่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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2 Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University
3 Microbial technology for agriculture, food, and environment research center, Faculty of Science, Thaksin University
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Antibacterial activity of propolis extracted from stingless bee Heterotrigona itama
against Gram-Positive Pathogens
Kannika Bunkaew1 Patcharee Samart2 Paweena Meetem2 Tueanta Ramarn2 Preeyalak Konongbua2 and Wankuson Chanasit 2,3*

Abstract
Propolis is a natural product obtained from bees or stingless bees collecting resins of plants
to protecting and maintaining the hive. Theycan be classified asflavonoids, which provides antioxidant, antimicrobial activity, anti-inflammatory and wound healing properties.This research
aimed to extract propolis from stingless bee Heterotrigona itama due to its rare studies and only
found in The south of Thailand. The bioactive compounds in the crude extracted propolis and its
anti-bacterial activity against gram-positive pathogens were investigated and the results showed
that only the crude propolis extracted in ethanol was able to inhibit all tested bacterial strains
e.g. Staphylococcus aureus DMST8840, Staphylococcus epidermidis DMST15505, Bacillus cereus
ATCC11778 and Enterococcus faecalis with an inhibition zone of 23.3±0.06, 17.00±0.00, 14.3±0.06
and 13.3±0.06 mm, respectively, in addition, a minimum inhibitory concentration (MIC) of the
crude extracted propolis against those bacteria was examined and showed that a MIC of B. cereus
and E. faecalis was 50 mg/mL whereas only 12.5 mg/mL could inhibit S. aureus and S. epidermidis.
Then, the bioactive compounds presented in the crude extracted propolis were determined by
GC-MS. The results revealed that the crude propolis extracted in ethanol contained the highest
handianol (13.50%) whereas in dichloromethane contained the highest triterpene (11.31%), and
in the hexane extracted was composed of nonacosane (13.40%) as a major compounds. These
bioactive compounds had been reported as flavonoids and triterpene that showed the antimicrobial and anti-inflammatory properties. Therefore, this obtained results will be useful and
promising for product applications or product development of propolis extracted from stingless
bee Heterotrigona itama
Keywords: Propolis extracts, Bioactive compounds, Antibacterial activity, Gram-negative
pathogens, Stingless bee Heterotrigona itama
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บทนำ
ปัจจุบัน ผึ้งชันโรง จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจในกลุ่มแมลงที่มีความสำคัญ ส่งผลให้การเลี้ยงผึ้งชันโรงในประเทศไทย ได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกร และผู้ที่สนใจจำนวนมาก เนื่องจากความต้องการของผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงได้แก่ น้ำผึ้งชันโรง และชัน มี
เป็นจำนวนมาก และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ชุมชนพื้นที่ต้นน้ำคลองป่าพะยอม ชุมชนบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพ โดยในกระบวนการเก็บน้ำผึ้งเพื่อนำไปขาย จะได้
พรอพอลิสจากรังชันโรงเป็นผลพลอยได้ พรอพอลิสมีสรรพคุณทางยา เนื่องจากเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) จึงมี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา (antimicrobial activity) มีคุณสมบัติใน
การยับยั้งการอักเสบ (anti-inflammatory) มีฤทธิ์สมานแผล (wound healing) มีฤทธิ์ต้านเนื้องอก (anti-tumor activity) และ
ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน [1-4] ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดพรอพอลิส หยาบจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า (Stingless
Bee Heterotrigona itama) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังมีรายงานการศึกษาค่อนข้างน้อยและพบได้เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ [4] และระบุ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) ทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลักในพรอพอลิส นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพใน
กลุ่มแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปเชื่อมโยงสรรพคุณและคุณค่าของพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พรอพอลิสจากชันโรง

วิธีดำเนินการ
เก็บตัวอย่างชันหรือพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์ Heterotrigona itama ในพื้นที่ศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพเลี้ยงชันโรง
และกลุ่มพัฒนาอาชีพจากผลิตภัณฑ์จากชันโรงบ้านบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (พิกัด 7°47'59.2"N
99°49'55.3"E) จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 นำมาสกัดด้วยตัวทำละลายที่มีค่าดัชนีความมีขั้ว (Polarity Index: PI)
แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ Ethanol (PI=5.1) Dichloromethane (PI=3.4) และ Hexane (PI=0) จากนั้นชั่งน้ำหนักของสารสกัด
หยาบเพื่อคำนวณหาร้อยละของผลผลิตของสารสกัด (% yield) [4-6] จากนั้นจึงนำสารสกัดพรอพอลิสหยาบจากชันโรงสายพันธุ์อิ
ตาม่าที่สกัดในตัวทำละลายต่างชนิดมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย แกรมบวกก่อโรค ได้แก่ Staphylococcus
aureus DMST8840 , Staphylococcus epidermidis DMST15505, Bacillus cereus ATCC11778 แ ล ะ Enterococcus
faecalis ด้วยวิธี agar well diffusion โดยเปรียบเทียบกับสารปฏิชีวนะมาตรฐาน ampicillin (25 µg) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ และ
แสดงผลในรูปค่าเฉลี่ยของโซนยับยั้ง (Inhibition zone) ในหน่วยมิลลิเมตร และทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุด ที่สามารถยับยั้ง
แบคทีเรีย (minimum inhibitory concentration, MIC) ด้วยวิธี broth dilution และทดสอบหาคาความเขมขนต่ำสุดที่สามารถฆ
าเชื้อแบคทีเรีย (minimal bactericidal concentration, MBC) ดวยวิธี agar dilution นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์หาองค์ประกอบ
และโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญในสารสกัดพรอพอลิสหยาบจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่าที่มีฤทธิ์ใ นการ
ยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) ด้วยการเปรียบเทียบสเปกตรัมกับฐานข้อมูล
มาตรฐานใน mass spectral libraries (NIST 20 and Wiley Libraries) [7]
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
หลังจากสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่าด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ ได้แก่ เอทานอล ไดคลอโรมีเทน และเฮกเซน
ซึ่งมีค่าดัชนีความมีขั้วแตกต่างกัน พบว่า พรอพอลิสที่ได้มีลักษณะทางกายภาพ เช่น สี ความหนืด ความสามารถในการละลาย
แตกต่างกัน (รูปที่ 1) และเมื่อคำนวณหาร้อยละผลผลิตของสารสกัด พบว่า พรอพอลิสที่สกัดด้วยเฮกเซนได้ค่าร้อยละผลผลิตของ
สารสกัดพรอพอลิสสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.06 รองลงมาเป็นพรอพอลิสที่สกัดด้วยเอทานอล (ร้อยละ 15.49) และไดคลอโรมีเทน
(ร้อยละ 12.87) ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

รูปที่ 1 ลักษณะของสารสกัดพรอพอลิสหยาบ (crude propolis extract) ในตัวทำละลายอินทรีย์ตา่ งชนิดกัน
ตารางที่ 1 ร้อยละของผลผลิตของสารสกัดพรอพอลิสในตัวทำละลายอินทรีย์ต่างชนิดกัน
น้ำหนักพรอพอลิสแห้ง (กรัม) ชนิดตัวทำละลายอินทรีย์
น้ำหนักสารสกัด (กรัม)
ร้อยละผลผลิตของสารสกัด
200
เอทานอล
30.98
15.49
200
ไดคลอโรมีเทน
25.74
12.87
200
เฮกเซน
68.12
34.06
หลังจากนั้นทำการทดสอบความสามารถของสารสกัดพรอพอลิสหยาบจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่าที่สกัดด้วยตัวทำละลาย
อินทรีย์ซึ่งมีค่าดัชนีความมีขั้วแตกต่างกันในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรค ด้วยวิธี agar well diffusion พบว่า
เฉพาะสารสกัดพรอพอลิส หยาบที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยมีค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโซนยับยั้งของแบคทีเรียทดสอบ S. aureus DMST 8840, S. epidermidis DMST 15505, B. cereus ATTC 11788
และ E. faecalis เท่ากับ 23.3±0.06, 17.00±0.00, 14.3±0.06 และ 13.3±0.06 มิลลิเมตร ตามลำดับ เมื่อใช้สารสกัดพรอพอลิสห
ยาบที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยไดคลอโรมีเทนและเฮกเซน ไม่พบ
การยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (minimum
inhibitory concentration, MIC) พบว่า ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัดพรอพอลิสหยาบในเอทานอลเป็น
ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้ง B. cereus และ E. faecalis ได้ ขณะที่ใน S. aureus และ S. epidermidis ใช้ความเข้มข้นสาร
สกัดพรอพอลิสหยาบเพียง 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รแสดงฤทธิ์การยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียได้ และเมื่อหาค่าความเข้มข้นของ
สารสกั ด ที ่ ส ามารถฆ่ า เชื ้ อ แบคที เ รี ย (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) พบว่ า ที ่ ค วามเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด
พรอพอลิสหยาบในเอทานอลเท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดที่ไม่ปรากฏการเจริญของ B.
cereus และ E. faecalis ขณะที่ไม่พบการเจริญของ S. aureus และ S. epidermidis เมื่อใช้ความเข้มข้นสารสกัดพรอพอลิส
หยาบเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
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ตารางที่ 2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคของสารสกัดพรอพอลิสหยาบด้วยวิธี agar well diffusion
ความเข้มข้น
ของสารสกัด

สารสกัดพรอพอลิส
ในตัวทำละลายชนิด
ต่างๆ

100 mg/mL

EtOH
DCM
Hexane
Positive control

Ampicillin
(25 µg)
10%DMSO

ผลการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดพรอพอลิสหยาบ (inhibition zone, mm ± SD*)
Staphylococcus Staphylococcus
Bacillus
Enterococcus
aureus
epidermidis
cereus
faecalis
DMST8840
DMST15505
ATCC11778
23.3±0.06
17.00±0.00
14.3±0.06
13.3±0.06
35.0±0.06
33.0±0.06
35.0±0.00
35.0±0.06

Negative control

-

-

-

-

หมายเหตุ: ผลจากการทดสอบ 3 ซ้ำ แสดงในหน่วยเป็นมิลลิเมตร ± SD* (เส้นผ่านศูนย์กลางของ disc เท่ากับ 6 มิลลิเมตร)
(-) ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ; ampicillin (25 µg) เป็นชุดควบคุมเชิงบวก; 10% DMSO เป็นชุดควบคุมเชิงลบ
ต่อมาจึงวิเคราะห์หาชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยเทคนิค GC-MS โดย
เปรียบเทียบองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดพรอพอลิสหยาบในตัวทำละลายต่างชนิด กับสเปกตรัมมาตรฐานใน
Mass Spectral Libraries พบว่า ประกอบด้วย Celidoniol, Deoxy-หรือ Nonacosane จัดอยู่ในกลุ่ม hydrocarbon [3], Lup20(29)-en-3-one และ 9,19-Cyclo-27-norlanostan-25-one, 3-(acetyloxy)- 24-methyl-, (3.beta.,24R)- จัดอยู่ในกลุ่ม
triterpenoids [1] และ 9,19-Cyclolanost-24-en-3-ol, (3.beta.)- หรือ Handianol จัดอยู่ในกลุ่ม Flavonoids properties [2]
โดยในพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณ Handianol สูงสุด (13.5 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ในพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยได
คลอโรมีเทน มีปริมาณ triterpene สูงสุด (11.31เปอร์เซ็นต์) และในพรอพอลิสหยาบที่สกัดด้วยเฮกเซนมีปริมาณ Nonacosane
สูงสุด (13.40 เปอร์เซ็นต์) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ชนิดและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นองค์ประกอบหลักในพรอพอลิสหยาบที่สกัดจากตัวทำละลายต่างชนิดกัน

สารประกอบ
Celidoniol, DeoxyLup-20(29)-en-3-one
9,19-Cyclo-27-norlanostan-25-one,
3-(acetyloxy)- 24-methyl-, (3.beta.,24R)9,19-Cyclolanost-24-en-3-ol, (3.beta.)-

อนุพันธ์ของสารประกอบ
Nonacosane (hydrocarbon)

triterpene
Handianol
(flavonoids)

เปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
ตัวทำละลายต่างชนิด (%)
เอทานอล ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน
5.78
9.96
13.4
11.82
12.07

9.86
11.31

11.29
10.49

13.5

10.92

9.11
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Campos และคณะ (2015) รายงานว่า สารสกัดพรอพอลิสที่สกัดด้วยเอทานอลของชันโรงสายพันธุ์ Tetragonisca
fiebrigi ประกอบด้วย phenolic compounds, alcohol และ terpenes เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจุ ล ชี พ
พบว่า สามารถยับยั้งได้ในแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ S. aureus, S. epidermidis และ E. faecalis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.55
0.77 และ 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ตามลำดับ [5] สอดคล้องกับงานวิจัยของฮาซัน และคณะ (2560) พบว่าพรอพอลิสจากชันโรง
สายพันธุ์ Trigona spp. ประกอบด้วยด้วยฟลาโวนอยด์และเทนนิน ซึ่งส่งผลต่อเยื่อหุ้มนิวเคลียสและยับยั้งการเคลื่อนไหวของ
แบคทีเรีย รบกวนกระบวนการซึมผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ไมโครโซม และไลโซโซม โดยพบว่า สารสกัดพรอพอลิสจากชันโรง
สามารถยับยั้งการเจริญของ B. cereus, B. licheniformis, B.pumilus และ B. subtilis ได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์หาค่า MIC ด้วยวิธี
agar dilution พบว่า สารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงมีค่า MIC เท่ากับ 2,500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยพรอพอลิสจะแสดงฤทธิ์
ต้านจุลชีพต่อแบคทีเรียแกรมบวก (S. aureus, beta hem Streptococcus) แต่จะมีฤทธิ์อ่อนแอต่อแบคทีเรียแกรมลบ เช่น
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa [4]
ขณะที่ Rahman และคณะ (2011) ได้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของพรอพอลิสต่อ S. aureus พบว่า ที่ความเข้มข้น
5.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีโซนยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 15 มิลลิเมตร ขณะที่สารสกัดพรอพอลิส ความเข้มข้นเท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร สามารถยับยั้ง S. aureus ได้โซนยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 13.9±1.14 มิลลิเมตร [6] นอกจากนี้ ปรารถนา (2551) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดพรอพอลิสที่สกัดด้วยเอทานอลของในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus spp. ด้วยวิธี disc
diffusion พบว่าสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรงสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC 25923,
S. aureus ATCC 43300 และ S. epidermidis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 2,500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร [8] ขณะที่ ปาณิสรา (2551)
รายงานว่า คา MIC ของสารสกัดเอทานอลของพรอพอลิสจากชันโรงต่อ B. licheniformis และ B. subtilis เทากับ 625 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และเท่ากับ 2,500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับ B. cereus [9]

สรุปผลการวิจัย
สารสกัดพรอพอลิสหยาบของชันโรงสายพันธุ์อิตาม่า (Heterotrigona itama) มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกก่อโรคที่
สำคัญ เนื่องจากประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่ม flavonoids และ triterpene ซึ่งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทั้งนี้คาดว่า
ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเชื่อมโยงสรรพคุณของพรอพอลิสจากชันโรงสายพันธุ์อิตาม่าเพื่อหาแนวทางในการนำไปประยุก ต์ ใช้
ประโยชน์และพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพรอพอลิสจากชันโรง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และกลุ่มพัฒนาอาชีพจาก
ผลิตภัณฑ์จากชันโรงบ้านบางหล่อ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่าง และขอขอบคุณศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือ
สำหรับทำงานวิจัย
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P10
ยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากผิวใบสับปะรดในการควบคุมรา
Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วง
สุมัยยะฮ์ ยาประจัน1 วนัชพร บุญธรรม2 พัณณิดา ขุนนามวงษ์3 และภูมิน นุตรทัต4,*

บทคัดย่อ

โรคขั้วผลเน่า บนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากรา Lasiodiplodia theobromae ส่งผลให้ผลมะม่วงมีคุณภาพต่ำ
และอายุการเก็บรักษาสั้นลง จึงเป็นอุปสรรคในการส่งผลผลิตออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ การควบคุมราโรคพืชโดยชีววิธี
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในผลผลิตได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการใช้ยีสต์ในการยับยั้งการเจริญของ
ราสาเหตุโรคขั้วผลเน่าในมะม่วง L. theobromae โดยนำยีสต์ที่แยกจากผิวใบสับปะรดจากจังหวัดชลบุรีและระยอง จำนวน 147
สายพันธุ์ มาทดสอบการยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ด้วยวิธี dual culture plate พบว่ามียีสต์เพียง 2 สายพันธุ์ ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ได้ ได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 ที่แยกได้จากจังหวัดชลบุรี และยีสต์สาย
พันธุ์ DMKU-PAL86 ที่แยกได้จากจังหวัดระยอง โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งเท่ากับ 46.28 และ 39.25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
จากนั้นทดสอบความสามารถของยีสต์ปฏิปักษ์ในการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยวิธี face-to-face Petri dishes
พบว่ายีสต์ทั้งสองสายพันธุ์ (DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86) มีความสามารถในการสร้างสารอินทรีย์ระเหย โดยพบการยับยั้ง
การเจริญของเส้นใยเท่ากับ 35.37 เปอร์ฌซ็นต์ ที่เวลา 24 ชั่วโมง และ 37.91 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 36 ชั่วโมง ตามลำดับ หลังจากนั้น
นำยีสต์ทั้งสองสายพันธุ์มาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล พบว่ายีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 จัดเป็น Anthracocystis
heteropogonicol (yeast-like fungi) และยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL86 จัดเป็น Meyerozyma caribbica
คำสำคัญ : ยีสต์ปฏิปักษ์ ใบสับปะรด โรคขั้วผลเน่า Lasiodiplodia theobromae
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Antagonistic yeast isolated from pineapple leaves for controlling Lasiodiplodia
theobromae, the causal agent of postharvest stem-end rot in mango
Sumaiyah Yaprajan1 Wanatchaporn Boontham2 Pannida Khunnamwong3 and Pumin Nutaratat4,*

Abstract
Postharvest stem-end rot of mango fruit caused by Lasiodiplodia theobromae caused lowers quality
and shorten shelf life of mango fruits. This potentially leads to trading and export issues. Biological control of
phytopathogenic fungi is an alternative approach that prevent contamination of chemicals in the products.
Therefore, this study aimed to examine the use of yeasts for inhibiting growth of stem-end rot fungi, L.
theobromae, in mangoes. One hundred and forty-seven yeast strains obtained from pineapple leaf surface
found in Chonburi and Rayong provinces were tested for the ability to inhibit the mycelial growth of L.
theobromae by using dual culture plate technique. Two yeast strains, DMKU-PAL6 from Chonburi and DMKUPAL86 from Rayong, were found to have such ability with inhibition efficiency of 46.28 and 39.25%, respectively.
Then, the antagonistic yeasts (DMKU-PAL6 and DMKU-PAL86) were evaluated for volatile organic compounds
(VOCs) production by face-to-face Petri dishes method. The antagonistic yeasts could produce VOCs, which
inhibited mycelial growth of 35.37 and 37.91%, respectively. Finally, these two yeast strains were identified at
species level by using a molecular taxonomic approach, and it appeared that the strain DMKU-PAL6 was
Anthracocystis heteropogonicol (yeast-like fungi) and the strain DMKU-PAL86 was Meyerozyma caribbica.
Keywords : Antagonistic Yeast, Pineapple Leaves, Stem-End Rot, Lasiodiplodia theobromae
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บทนำ

มะม่วง (Mangifera Indica L.) เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีการส่งผลผลิตออกจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
จำนวนมาก โดยในปี 2564 มีการส่งออกในรูปมะม่วงสดหรือแช่เย็นจนแข็ง อยู่ที่ 116,850,440 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,367,228,976
บาท (http://impexp.oae.go.th/service/index.php) การสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเป็นปัญหาสำคัญ และการพัฒนาอาการของ
โรคเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งผลผลิต สาเหตุการเน่าเสียของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวเกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรค หรือ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนผลิตผลและจากสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสียมีคุณภาพต่ำและอายุการเก็บรักษาสั้นลง ไม่สามารถส่งไป
ขายยังตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้ ดังนั้นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธีป้องสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเชื้อสาเหตุ
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวได้
โรคขั้วผลเน่า (Stem End Rot) ที่เกิดจากรา Lasiodiplodia theobromae เป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าของไม้ผลหลายชนิด
ลักษณะอาการของโรค คือ อาการเริ่มต้นเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงถึง สีน้ำตาลดำ เจริญลุกลามอย่างไม่มี
ขอบเขต ทำให้ผลเน่าอย่างรวดเร็ว บริเวณแผลนิ่มและฉ่ำน้ำ บางครั้งพบน้ำเยิ้มออกมาจากแผล เนื่องจากรา L. theobromae สามารถ
สร้างเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสออกมาย่อยผนังเซลล์ [1] ซึ่งส่งผลให้ผลมะม่วงมีคุณภาพลดลงและอายุการเก็บรักษาสั้น จึงเป็น
อุปสรรคในการส่งผลผลิตออกจำหน่าย ซึ่งการป้องกันโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดจากราในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นใช้สารเคมีในการ
ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวส่งผลต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และยังพบปัญหา
เรื่องพิษตกค้างของสารเคมีในผลไม้ทำให้ส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งกระแสการรักษาสุขภาพที่ไดรับความนิยมในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภค
จึงมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อของบริโภคมากขึ้น ดังนั้นระบบการผลิตพืชจึงมุ่งเน้นให้ได้ผลิตผลที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตพืชแบบปลอดสารพิษจึงถูกส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในวงกว้าง ปัจจุบันการควบคุมราโรคพืชโดยชีว
วิธีจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการผลิตพืชปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยยีสต์ถือเป็นหนึ่ง
ในจุลินทรีย์ที่มีความน่าสนใจในการนำมาเป็นเชื้อปฏิปักษ์นอกจุลินทรีย์กลุ่มราเส้นใย (mold) และแบคทีเรีย เนื่องจากยีสต์สามารถเจริญ
อยู่ที่ผิวของผลไม้ที่แห้งได้เป็นระยะเวลานานจึงทำให้การแข่งขันเพื่อครอบครองพื้นที่และอาหารจากราโรคพืช สามารถผลิตเอนไซม์ย่อย
ผนังเซลล์ของราโรคพืชและสารระเหยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญรา และสามารถเหนี่ยวนำให้พืชมีความต้านทานโรคสูงขึ้นได้ รวมถึงการเป็น
ปรสิต [2] จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้วิจัยจึงทำการคัดเลือกยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากผิวใบสับปะรดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของราก่อโรคขั้วผลเน่าบนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว L. theobromae รวมถึงศึกษาการสร้างสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
(Volatile Organic Compounds; VOCs)

วิธีการวิจัย

นำยีสต์ที่แยกจากผิวใบสับปะรดจากจังหวัดชลบุรีและระยอง (จากโครงการ “เหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร รหัสโครงการ FF(KU)18.64”) มาคัดเลือกในการเป็นยีสต์ปฏิปักษ์ต่อราโรคพื ช
Lasiodiplodia theobromae ด้ วยวิ ธ ี dual culture plate โดยเตรี ยมกล้ าเชื ้ อยี สต์ บนอาหารแข็ ง YPD (yeast extract peptone
dextrose agar) บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน และเตรียมกล้าเชื้อราก่อโรคพืชบนอาหารแข็ง PDA (potato dextrose agar)
บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน นำกล้าเชื้อยีสต์ที่เตรียมไว้มา streak เป็นเส้นตรงยาว 3 เซนติเมตร บนอาหาร PDA โดยห่างจาก
ขอบจานเพาะเชื้อด้านหนึ่ง 2.5 เซนติเมตร บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน จากนั้นนำกล้าเชื้อราก่อโรคพืชที่เตรียมไว้มาเพาะลง
บนอาหารที่มียีสต์ โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดชิ้นวุ้นที่มีราก่อโรคพืชอยู่บริเวณขอบโคโลนี โดยวางห่าง
จากขอบจานเพาะเชื้ออีกด้านหนึ่ง 2.5 เซนติเมตร บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน เมื่อบ่มครบเป็นเวลา 3 วัน สังเกตการเจริญของ
เส้นใยรา และวัดรัศมีของโคโลนีราก่อโรคพืชด้านที่ถูกยับยั้งเปรียบเทียบกับรัศมีของโคโลนีราก่อโรคพืชที่เจริญบนอาหารแข็ง PDA ที่ไม่มี
ยีสต์ (control) คำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง ดังสูตรคำนวณต่อไปนี้
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (%) = ((R1–R2) × 100)/R1
R1 = รัศมีโคโลนีของราโรคพืชในจานควบคุม
R2 = รัศมีโคโลนีของราโรคพืชเมื่อเพาะเลี้ยงร่วมกับยีสต์
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นำยีสต์ปฏิปักษ์ที่คัดเลือกมาทดสอบความสามารถในการสร้างสารระเหยอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธี face-to-face [3] โดยถ่ายกล้า
เชื้อยีสต์ที่เตรียมไว้จากข้างต้น 1 loop ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลาย NaCl ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำการผสมให้เป็นเนื้อ
เดียวกันจากนั้นนำ cotton swab มาจุ่มและ swab บนอาหารแข็ง PDA บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน แล้วนำกล้าเชื้อราก่อโรค
พืชที่เตรียมไว้จากข้างต้นมาเพาะลงบนอาหารแข็ง PDA อีกจานหนึ่ง โดยใช้ cork borer ตัดชิ้นวุ้นที่มีราก่อโรคพืชอยู่บริเวณขอบโคโลนี
โดยวางตรงกลางของอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสองจานมาประกบกัน แล้วพันปิดด้วยพาราฟิล์ม บ่มที่ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน สังเกตการณ์เจริญของเส้นใยราก่อโรคพืชทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน โดยวัดรัศมีของโคโลนีราก่อโรคพืช
เปรียบเทียบกับรัศมีของโคโลนีราก่อโรคพืชที่เจริญบนอาหารแข็ง PDA ที่ไม่มียีสต์ (control) แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งดังสูตร
ข้างต้น
นำยีสต์ปฏิปักษ์ที่คัดเลือกมาระบุชนิดด้วยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล โดยนำยีสต์มาสกัดดีเอ็นเอ [4] แล้วเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
บริเวณ จำนวนดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของ large subunit (LSU) rRNA gene ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) โดยใช้ไพร
เมอร์ NL1 และ NL4 [5] จากนั้นทำผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ให้บริสุทธิ์ แล้วส่งไปวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 ของ LSU rRNA
gene ที่ บริษัท 1st BASE ประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม Chromas แล้วนำลำดับนิวคลี
โอไทด์ไปเปรียบเทียบกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีสต์ (type strain) ในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLASTN

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

จากยีสต์ทั้งหมด 147 สายพันธุ์ ที่แยกได้จากผิวใบสับปะรดทั้งหมด 21 ตัวอย่าง เมื่อนำมาทดสอบความสามารถในการเป็น
ปฏิปักษ์ต่อรา Lasiodiplodia theobromae บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน ด้วยวิธี dual culture plate
พบว่ามียีสต์ เพียง 2 สายพันธุ์ (คิดเป็น 1.36 เปอร์เซ็นต์ของยีสต์ทั้งหมด) ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา L.
theobromae ได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 ที่แยกได้จากจังหวัดชลบุรี และยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL86 ที่แยกได้จากจังหวัด
ระยอง โดยประสิทธิภาพในการยับยั้ง การเจริญของรา L. theobromae เท่ากับ 46.28 และ 39.25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sugiprihatini และคณะ [6] และ Konsue และคณะ [7] ที่แสดงให้เห็นว่ายีสต์ถือเป็นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของรา L. theobromae ซึ่งจากศึกษาของ Sugiprihatini และคณะ [6] พบว่ามียีสต์ 3 สาย
พันธุ์ ได้แก่ Cryptococcus albidus var. aerius WSW1 Pichia guilliermondii K1 และ Debaryomyces hansenii K12 ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของรามากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็น 14.29 เปอร์เซ็นต์ของยีสต์ทั้งหมดที่ศึกษา และจาก
การศึกษาของ Konsue และคณะ [7] พบว่ามียีสต์ 3 สายพันธุ์ (คิดเป็น 0.98 เปอร์เซ็นต์ของยีสต์ทั้งหมดที่ศึกษา) ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรา
L. theobromae ได้ แ ก่ Torulaspora indica DMKU-RP31 T. indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21
โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา L. theobromae เท่ากับ 67.9 67.7 และ 56.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
จากการศึกษานำยีสต์ปฏิปักษ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ (DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86) มาทดสอบการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ด้วยวิธี face-to-face พบว่ายีสต์ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้มีความสามารถในการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งจัดเป็นหนึ่งกลไกในการยับยั้งในการ
เจริญของเส้นใยรา L. theobromae เช่นเดียวกับรายงานของ Konsue และคณะ [7] ที่พบว่ายีสต์ปฏิปักษ์ T. indica DMKU-RP31 T.
indica DMKU-RP35 และ Pseudozyma hubeiensis YE-21 สามารถสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญ
ของเส้นใยรา L. theobromae ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้งเท่ากับ 59.8 51.3 และ 34.4 ตามลำดับ ที่เวลา 3 วัน โดยในงานวิจัยนี้ยีสต์สาย
พันธุ์ DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86 สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย L. theobromae ด้วยกลไกการสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยับยั้งมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 24 ชั่วโมง (ภาพที่ 1 และตารางที่ 1) ซึ่งจากผลการทดลองสังเกตเห็นได้ว่ายีสต์ทั้ง
สองสายพันธุ์สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยอย่างเห็นได้ชัดภายใน 24 ชั่วโมง อาจเนื่องจากการทดลองด้วยวิธี face-to-face ใน
การศึกษานีใ้ ช้ปริมาณเชื้อเริ่มต้นมากกว่า เมื่อเทียบกับการทดลองด้วยวิธี dual culture plate
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ตารางที่ 1 การสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยยีสต์ปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเส้นใยรา L. theobromae ด้วยวิธี face-to-face Petri
dishes
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (%)
สายพันธุ์
12 ชม.
24 ชม.
36 ชม.
48 ชม.
60 ชม.
72 ชม.
DMKU-PAL6
25.00
35.37
29.60
26.55
12.09
9.30
DMKU-PAL86
15.63
36.59
37.91
31.76
28.20
5.52

(ก)
ชุดควบคุม
ชุดควบคุม
ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพของยีสต์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 ที่เวลา 24 ชั่วโมง (ก) และสายพันธุ์ DMKU-PAL86 ที่เวลา 36
ชั่วโมง (ข) ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยรา L. theobromae ด้วยวิธี face-to-face Petri dishes บนอาหารแข็ง PDA ที่
30 องศาเซลเซียส

(ข)

เมื่อนำยีสต์ปฏิปักษ์มาระบุชนิดด้วยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล โดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 ของ large
subunit (LSU) rRNA gene ของยี สต์ สายพั นธุ์ DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86 เปรี ยบเที ยบยีสต์ (type strain) กั บฐานข้อมูล
GenBank พบว่ า เหมื อ นกั บ Anthracocystis heteropogonicola CBS 312.66T (99.32 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) และ Meyerozyma
caribbica CBS 9966T (100 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) จากเกณฑ์ของ Kurtzman และ Robnett [5] แสดงให้เห็นว่า
ยีสต์สายพันธุ์ DMKU-PAL6 และ DMKU-PAL86 จัดเป็น A. heteropogonicola และ Meyerozyma caribbica ตามลำดับ
ตารางที่ 2 การระบุชนิดของยีสต์ปฏิปักษ์ด้วยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล
Yeast
Closest species with
Nucleotide identity in D1/D2 region
Result of
identification
strain GenBank (Accession Number) No. nucleotide %
No. Nucleotide
identity/total identity Gap substitution
nucleotide
No. %
DMKU- Anthracocystis heteropogonicola
592/598
99.32 2
4 0.68 A. heteropogonicola
T
PAL6 CBS 312.66 (MH870442)
(Yeast-like fungi)
DMKU- Meyerozyma caribbica CBS 9966T 542/544
100
2
0
0
M. caribbica
PAL86 (MH545919)
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษายีสต์ปฏิปักษ์ต่อราก่อโรคพืช Lasiodiplodia theobromae จากยีสต์ทั้งหมด 147 สายพันธุ์ ที่แยกได้จากผิวใบ
สั บปะรดจังหวั ดชลบุรี และระยอง พบยี สต์ ปฏิป ักษ์ 2 สายพั นธุ ์ ที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ งการเจริ ญของเส้นใยราก่ อโรค L.
theobromae ได้ แก่ Anthracocystis heteropogonicola DMKU-PAL6 และ Meyerozyma caribbica DMKU-PAL86 โดย
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และพบว่าทั้ง 2 สายพันธุ์ มีความสามารถใน
การสร้างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จากผลการทดลองที่ได้นี้จะนำไปใช้ในการทดสอบควบคุมโรคขั้วผลเน่าบนมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวเกิด
จาก L. theobromae (in vivo) ต่อไป รวมถึงศึกษาระบุชนิดของสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ยีสต์ผลิตขึ้น
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P11
การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสที่ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอม
ศักรินทร์ สุขสกล1,2, วีระชัย ตีรอรุณศิริ2, ภาณุภรณ์ วงค์ฉายา3 ,รวีกร ทองคำ3 และ สุภัค มหัทธนพรรค1,4*

บทคัดย่อ
แยกเชื้อจุลินทรีย์จากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาสามารถแยกเชื้ อเป็นโคโลนีเดี่ยวได้ทั้งหมด
65 โคโลนี โดยวิธี streak plate เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ (Spodoptera exigua (Hubner)
พบว่าจุลินทรีย์ไอโซเลต UP-RTC1 และ UP-RTC20 ที่ความเข้มข้นของเชื้อ 105 cfu/ml มีคุณสมบัติในการเป็นพิษต่อหนอน
เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อ Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เป็นชุดควบคุม ซึ่งในการทดลองวางแผนการทดลองแบบ
completely randomized design (CRD) โดยใช้ B. thuringiensis subsp. kurstaki เป็ นกรรมวิธีเปรียบเที ยบ ซึ่งแต่ล ะ
กรรมวิธีทำ 3 ซ้ำ หลังจากทดสอบ 7 วันพบว่าประสิทธิภาพของการฆ่าหนอนกระทู้หอมของไอโซเลต UP-RTC1, UP-RTC20
เท่ากับ 98% และ 88% ตามลำดับ โดยไม่แตกต่างทางสถิตกับ B. thuringiensis subsp. kurstaki จากนั้นไอโซเลต UPRTC1 และไอโซเลต UP-RTC20 ถูกบ่งบอกสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอพบว่ามีความคล้ายกับ B. thuringiensis strain IHB B
7070 และ Bacillus thuringiensis strain GTG-3S 99 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ:

การคัดเลือก,บาซิลลัส, หนอนกระทู้หอม
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Isolation and Identification of Bacillus sp. for Controlling Armyworm
(Spodoptera exigua (Hubner))
Sakkarin Suksakol1,2, Weerachai Teeraarunsiri2, Panuphon Wongchaya3 , Raveekorn Thongkam3 and
Supuk Mahadtanapuk1,4*

Abstract
A total of 65 colonies of bacteria from organic farming in Muang Phayao were collected.
The bacteria were isolated as a single colony by streak plate method. Then, the effective killing
of armyworms Spodoptera exigua (Hubner) by using the colonies was applied. The result showed that
isolate UP-RTC1 and UP-RTC20 were presented with highly toxicity property at 105 cfu/ml, compared with
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki as control. The experiment was used completely randomized design
(CRD) with 3 replications. After seven days of testing, the armyworms were killed by isolate UP-RTC1,
UP-RTC20 with 98% and 88% respectively, the average of killing ability was non significantly compare with
B. thuringiensis subsp. kurstaki. Then, Isolate UP-RTC1 and UP-RTC20 were identified by DNA technique.
The result showed that, the isolates were presented the similarity with B. thuringiensis strain IHB B 7070
and
B. thuringiensis strain GTG-3S at 99 % identity.
Keywords: Selection, Bacillus sp., Armyworm
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2

บทนำ
หนอนกระทู้ ห อม Spodoptera exigua (Hubner) เป็ น แมลงศั ต รู พื ช ที่ ส ำคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ที่สร้างความเสียหายให้กับพืชปลูกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง สามารถพบการระบาดของหนอนกระทู้หอมได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้เนื่องจากหนอนมีพืชอาหารกว้าง พืชอาหารที่สำคัญได้แก่ ข้าว พืชตระกูลกะหล่ ำ หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง มัน
เทศ ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว เผือก มะเขือเทศ มะระ พริก แตงโม เป็นต้น พืชไร่ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว
ฝ้าย ข้าวโพด เป็นต้น ไม้ผลพบเข้าทำลายองุ่น ในไม้ดอกได้แก่ กุหลาบ มะลิ เบญจมาศ ดาวเรือง และกล้วยไม้ [1] สำหรับ
ประเทศไทยหนอนกระทู้หอมสามารถทำลายพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้ 33 ชนิด บทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจ
จากการเข้าทำลายหอมแดงอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา [2] การใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชเป็นทางเลือกหนึ่งที่
เกษตรกรนิยมใช้ในการป้องกันกำจัดเพราะสะดวกและรวดเร็ว แต่การใช้สารเคมีก่อให้เกิดกลไกในการสร้างความต้านทานใน
แมลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันมีความพยายามในการค้นหาวิธีการอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อแก้ไข
ปัญหาและลดการระบาดของหนอนกระทู้หอม นอกจากนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในปัจจุบันมีการใช้เชื้อ B. thuringiensis ในการความคุมหนอนกระทู้ แต่ทั้งนี้การนำไปประยุกต์ใช้จริงในแต่ละพื้นที่
อาจจะต้องมีการศึกษาและทดลองการคัดเลือกแบคทีเรียในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในสภาพจริงได้เนื่องจากความเหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ ข องเชื้ อ ตลอดจนความเจาะจงกั บ หนอนกระทู้ อ าจแตกต่า งกั น ไป อีก ทั้ งชนิ ด และความหลากหลายของเชื้ อ
B. thuringiensis ในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ในระดับดีเอ็นเอนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านวิชาการและการ
นำไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก B. thuringiensis และการบ่งบอกสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอ
เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์ในระดับดีเอ็นเอของเชื้อ Bacillus sp. จากธรรมชาติที่มฤี ทธิ์ฆ่าหนอนกระทู้

วิธีการดำเนินการ
1. การแยกตัวอย่างแบคทีเรีย
1.1
ทำการสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ด้ ว ยวิ ธี simple random sampling จากพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท ำการเกษตร
ตำบลจำป่ าหวาย อำเภอเมื อง จั งหวัดพะเยา เก็ บตั วอย่างดิน และน้ำจากแหล่งน้ำพุ ร้อ นแม่ ขะจาน และแหล่งน้ ำพุ ร้อ น
สันกำแพง ทำการเก็บตัวอย่างดินด้วยวิธีของ Attathom [3] โดยเก็บดินที่ความลึก 3-5 เซนติเมตรจากผิวหน้าดิน และบรรจุ
ในถุ ง พลาสติ ก ที่ ผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ แล้ ว บั น ทึ ก วั น และสถานที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง จากนั้ น นำตั ว อย่ า งดิ น มาเก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ
4 องศาเซลเซียส
1.2
ทำการแยกเชื้อแบคทีเรียออกจากเชื้ออื่น ที่ปะปนอยู่ในดินโดยนำตัวอย่างดินจำนวน 1 กรัม ผสมน้ำกลั่น
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 9 มิลลิลิตร ภายในหลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (sterile distilled water) ผสมให้เข้ากันด้วย
เครื่อง mixer นาน 5 นาที เพื่ อ ให้ เชื้อจุลิ น ทรีย์ กระจายตั วและแยกชั้น ออกจากดิ น จากนั้ นตั้ งทิ้ งไว้ 20 นาที เพื่ อให้ ดิ น
ตกตะกอน แล้วเทน้ำใสที่อ ยู่ส่วนบนใส่ในหลอดทดลองหลอดใหม่ นำไปแช่ ในอ่ างน้ ำร้อ นที่ อุณ หภูมิ 75 องศาเซลเซีย ส
นาน 15 นาที [1]
1.3
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ Bacillus spp. โดยการทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นำเชื้อ Bacillus spp. ที่แยกออกจากตัวอย่างดินมาทำให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ ด้วยวิธี streak plate นำ
3
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โคโลนีเดี่ยว (single colony) จำนวน 96 ไอโซเลต และจากตัวอย่างน้ำ 5 ไอโซเลต ที่ได้มาใส่สไลด์ด้วยวิธีการ wet mount
technique เพื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อด้วยการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นนำแบคทีเรีย
ทดสอบทางชีวเคมี เมื่อได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้าย Bacillus spp. จึงนำมาทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ตามหนังสือ
Bergey’s Manual of Systemic Bacteriology [4]
2. การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua (Hubner)) ให้องปฏิบัติการ
การเตรียมอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงแมลง ซึ่งเป็นอาหารเทียมดัดแปลงของ Shorey และ Hale สำหรับการเตรียม
หนอนกระทู้หอม โดยใช้ไข่ผีเสื้อ (Spodoptera exigua) จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ดัดแปลงวิธีของ
อิศเรส [1] )
3. การทดสอบความเป็นพิษของ Bacillus spp. กับหนอนกระทู้
โดยทำการทดสอบด้วยวิธีการ diet plug method ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพที่มีต่อหนอน
กระทู้หอมวัย 2 ทำ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว โดยการทำการทดสอบด้วยวิธี diet plug method โดยวางแผนการทดลองแบบ
completely randomized design (CRD) โด ย ใช้ B. thuringiensis subsp. kurstaki เป็ น ก ร ร ม วิ ธี เป รี ย บ เที ย บ
ใช้ยาฆ่าแมลง Cypermethrin (C22H19Cl2NO3) และน้ำกลั่นเป็นกรรมวิ ธีควบคุม บันทึกผลการตายของหนอนที่ 7 วัน ทำการ
วิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรม IRRISTAT ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95 เปอร์เซ็นต์
4. การบ่งบอกสายพันธุ์แบคทีเรียในระดับดีเอ็นเอ
นำ Bacillus sp. ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า เป็นเชื้อที่มีคุณ สมบัติในการสร้างสารพิษมาทำการสกัดดีเอ็นโดยใช้
Genomic DNA Bacteria extraction kit เพื่ อ ใช้ เป็ น ดี เอ็ น เอแม่ แ บบในวิ ธี ห าลำดั บ เบสจากการทำ PCR (polymerase
chain reaction) โดยใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบจากบริเวณ 16S rRNA gene [5]

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1.
การแยกตัวอย่างแบคทีเรีย
หลังจากทำการเลือกเก็บกลุ่มเชื้อ (colony) ที่มีลักษณะขาวขุ่น ขนาดใหญ่ ผิวหน้าโคโลนีด้านไม่เป็นมันวาว และมี
ขอบไม่เรียบ ซึ่งเป็นลักษณะของโคโลนีเชื้อ เชื้อ Bacillus sp. (ภาพ 1) บันทึกผลจำนวนเชื้อ Bacillus sp. ไอโซเลตที่ได้ในแต่
ละตัวอย่างดินที่เก็บมา จากนั้นนำกลุ่มเชื้อที่แน่ใจว่าเป็นเชื้อ Bacillus sp. เขี่ยลงในหลอดอาหารเอียง (slant agar)และนำไป
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเตรียมทำการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอน
กระทู้หอมต่อไป
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ภาพ 1 การแยกเชื้อออกจากตัวอย่างดิน (ก) ลักษณะโคโลนีแบคทีเรียโดยวิธีการ spread plate, (ข) ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อด้วยการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
2.

การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua (Hubner)) ใน
ห้องปฏิบัติการ
จากการทดสอบพบว่า การตายของหนอนกระทู้หอมมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจาก 7 วัน พบว่า ไอโซเลต UP-RTC1
ทำให้ ห นอนกระทู้ ห อมตาย 98%, ไอโซเลต UP-RTC20 ทำให้ ห นอนกระทู้ ห อมตาย 88% ส่ ว นกรรมวิ ธี ค วบคุ ม คื อ
B. thuringiensis subsp. kurstaki ทำให้หนอนกระทู้หอมตาย 97% และกรรมวิธีเปรียบเทียบคือ น้ำกลั่ นทำให้หนอนกระทู้
หอมตาย 0% และยาฆ่าแมลงทำให้หนอนกระทู้หอมตาย 100% (ภาพ 2)

ภาพ 2 ตัวอย่างหนอนตายจากการทดสอบด้วยไอโซเลต UP-RTC20
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ตารางที่ 1 อัตราการตายของหนอนกระทู้หอมโดยใช้ชุดการทดสอบที่แตกต่างกัน
ชุดการทดสอบ
ค่าเฉลี่ย (%)
water

0c

UP-RTC20

88b

UP-RTC1

98b

B. thuringiensis subsp. kurstaki

97b

Insecticide

100a

หมายเหตุ: อักษรบนตัวเลขที่แตกต่างกันแสดงถึงค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95% หรือ
p<0.05
4. การบ่งบอกสายพันธุ์แบคทีเรียในระดับดีเอ็นเอ
จากการทดสอบพบว่ า ไอโซเลต UP-RTC1 มี ล ำดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ เ ท่ า กั บ 1,311 bp ซึ่ ง มี ค วามคล้ า ยกั บ
B. thuringiensis strain IHB B 7070 เท่ากับ 99%และไอโซเลต UP-RTC20 มีลำดับนิ วคลีโอไทด์เท่ ากั บ 1240 bp ซึ่งมี
ความคล้ายกับ B. thuringiensis strain GTG-3S เท่ากับ 99%

สรุปผลการวิจัย
การคัดแยกเชื้อจากตัวอย่างดิน ได้เชื้อที่มีประสิทธิภาพ 2 ไอโซเลทคือ ไอโซเลต UP-RTC1 และ UP-RTC20 เมื่อ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า หนอนกระทู้ ห อม ไอโซเลต UP-RTC1 และ UP-RTC20 ทำให้ ห นอนกระทู้ ห อมตาย
90 เปอร์เซ็นต์ และ 87 เปอร์เซ็น ต์ ตามลำดับ การบ่งบอกสายพันธุ์ แบคที เรียในระดับดีเอ็นเอพบว่าไอโซเลต UP-RTC1
มีลำดับดีเอ็นเอคล้ายกับ B. thuringiensis strain IHB B 7070 เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ และไอโซเลต UP-RTC20 มีลำดับ
ดีเอ็นเอคล้ายกับ B. thuringiensis strain GTG-3S เท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.), งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยพะเยา, ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เอื้อเฟื้อห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยครั้งนี้
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P12
ประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพสีของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในช่วง
ฤดูร้อนของประเทศไทย
สรพงค์ เบญจศรี1*ภาณุมาศ พฤฒิคณี2 สุปาณี เลีย้ งพรพรรณ3 และ สกุลรัตน์ หาญศึก4

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอะมิโนปลาทะเล โดยเริ่มตั้งแต่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN –
OYV – 02 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลใน
รูปแบบน้้าฉีดพ่นทางใบแก่กระเจี๊ยบเขียวในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยจะมีการฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และแบ่งระดับความ
เข้มข้นของกรดอะมิโนปลาทะเลออกเป็น 5 ระดับ (ทรีตเมนต์) ประกอบด้วย 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 และ 6.00 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร โดยการทดลองครั้งนี้ก้าหนดให้การใช้ความเข้มข้น 0.00 มิลลิลิตรต่อลิตร คือการฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่าเป็นทรีตเมนต์
ควบคุม วางแผนการทดลองแบบสุ่ม ภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD) แต่ละทรีต
เมนต์ปลูกจ้านวน 4 ซ้้า ซ้้าละ 20 ต้น ผลการทดลองพบว่า ลักษณะความสูง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม
เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบานมีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละทรีตเมนต์ ในขณะทีจ่ ้านวนแขนงต่อต้นไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติ โดยพบว่าการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลมีค่าความสูง ความกว้างใบ และความยาวใบน้อยที่สุดเท่ากับ
147.66, 24.67 และ 24.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบาน พบว่ามีค่า น้อยที่สุด
โดยมีค่าเท่ากับ 5.59 เซนติเมตร และ 39.33 วัน ตามล้าดับ
คาสาคัญ : กระเจี๊ยบเขียว, อะมิโนปลาทะเล, ลักษณะคุณภาพ
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Efficacy of marine fish amino acid on growth and qualitative color of okra in summer
season of Thailand
Sorapong Benchasri1*, Panumas Pruthikanee2, Supanee Liengpornpan3 and Sakulrat Hansuek4

Abstract

The objective of this study was to study the efficiency of marine fish amino acid. KN – OYV – 02
was carried out at Thaksin University between February and June 2022. The marine fish amino acid was
sprayed as a foliar of okra every 2nd weeks. The marine fish amino acids were divided into 5 levels
(treatments) including of 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 and 6.00 ml/l. The 0.00 ml/l concentration was to be
sprayed with as a control treatment. Randomized complete block design (RCBD) was planned for each
treatment with 4 replications of 20 plants each. Height, leaf width, leaf length, stem width diameter and
the first day of flowering were statistically differenced for each treatment. While the number of
branches/plant was not statistically different. The height characteristics (control) was found that the less
of height plant about 147.66 cm while the leaf width was 147.66 cm. The leaf length were 24.67 and
24.16 cm, respectively. The first day of flowering found that the values were 5.59 cm and 39.33 days,
respectively.
Keywords : Okra, Marine fish amino acid, Quality.

บทนา

หากกล่ า วถึ ง ถั่ ว เมื อ กอาจเป็ น พื ช ผั ก ที่ ห ลายคนอาจไม่ รู้ จั ก แต่ ห ากกล่ า วถึ ง กระเจี๊ ย บเขี ย ว (Abelmoschus
esculentus (L.) Moench) หลายคนคงคุ้นเคย กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักส่งออกที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย [1] จากข้อมูล
พบว่ากระเจี๊ยบเขียวในประเทศไทยมีการส่งออกในรูปฝักสดจ้านวน 2,161.5 ตัน กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็งจ้านวน 1,560.05 ตัน
และในปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวฝักสดจ้านวน 1,871 ตัน มูลค่าการส่งออก 254,235,842 บาท กระเจี๊ยบ
เขียวแช่แข็งจ้านวน 1,543.9 ตัน มีมูลค่าการส่งออก 110,929,428 บาท [2] จะเห็นว่ากระเจี๊ยบเขียวคือผักที่น่าสนใจและ
ก้าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้กระเจี๊ยบเขียวยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะประกอบด้วยสารอาหารที่ส้าคัญ
อีกมากมาย [3] และนี้จึงเป็นเหตุผลหลักท้าให้ประชากรของประเทศญี่ปุ่นนิยมบริโภคกระเจี๊ยบเขียวเป็นจ้านวนมาก ส้าหรับ
ประชากรไทยบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมาเป็นเวลานานโดยการบริโภคฝักสด เนื่องจากเป็นผักพื้นบ้านซึ่งปลูกได้ง่าย ปลูกได้ตลอด
ปี และมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุๆ [4-5] อีกทั้งยังประกอบด้วยสารกลุ่มกัมและแพคตินในปริมาณสูง
โดยสารเหล่านี้ช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบตัน บรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร และยังมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน สารต้าน
อนุมูลอิสระ ต่อต้านไขมันในเลือดสูง และฤทธิ์ลดระดับน้้าตาลในเลือด [6-8] กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นพืชผักที่ควรสนับสนุนให้มี
การผลิตและบริโภคอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย [9] จึงท้าให้เกษตรกรทั้งหลายหรือบริษัทต่างๆ พยายามหาวิธีการเพิ่ ม
ผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าเกษตรกรผู้ผลิตกระเจี๊ยบเขียวของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ
เช่น ปัญหาผลผลิตต่้า ปัญหาการระบาดของโรค ปัญหาการเข้าท้าลายของแมลง หรือปัญหาปุ๋ยราคาแพง [10] โดยเฉพาะ
ปัญหาปุ๋ยมีราคาแพง เป็นปัญหาที่ส้าคัญที่สุด ในปัจจุบัน เพราะปุ๋ยเคมีสูตรมาตรฐาน 15-15-15 มีราคากระสอบละ 1,800
บาท ท้าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน ไม่คุ่มค่ากับการลงทุน จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรพยายามหาตัวช่วยในการลด
ต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีราคาถูก แต่พบว่าก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
เนื่องจากเมื่อมีการใช้ปุ๋ยดังกล่าวกลับมีผลท้าให้ผลผลิตลดลง ดังนั้นจึงพยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้วัสดุทดแทน
หรือวัสดุเศษเหลือจากวัสดุต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือ การใช้กรดอะมิโนปลาทะเลซึ่งเป็น
ผลผลิตจากวัสดุเศษเหลือจากโรงงานปลามาหมักและพัฒนาเป็นกรดอะมิโนเพื่อที่จะส่งเสริมให้กระเจี๊ยบเขียวเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตดีกว่าเดิม อีกทั้งการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมยังมีความคุ่มทุน แต่ในเบื้องต้นยังขาดข้อมูลความเข้มข้นที่เหมาะสมใน
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การฉีดพ่นแก่กระเจี๊ยบเขียว ดังนั้นจึงได้ทดลองศึกษาประสิทธิภาพของกรดอะมิโนปลาทะเลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆ อีกทัง
การศึกษาสามารถน้าข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ไปในเป็นข้อมูลอ้างอิงในการส่งเสริมการขายกรดอะมิโนปลา
ทะเลได้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง

วิธีการวิจัย

ปลูกกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN – OYV – 02 โดยแปลงปลูกทดสอบกระเจี๊ยบเขียวกว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร เว้น
ทางเดินระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 75 เซนติเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ก่อนปลูกจะต้องมีการใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 3 – 4 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้น
กล้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก ก้าจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้นถอนแยกให้
เหลือหลุมละ 1 ต้น ตลอดการปลูกมีการรดน้้าเช้า-เย็น ทุกวัน และก้าจัดวัชพืชทุกๆ 2 สัปดาห์ และดูแลบ้ารุงรักษาเพื่อให้ต้น
กระเจี๊ยบเขียวมีความสมบูรณ์เหมือนกันทุกต้น หลังจากนั้นเมื่อกระเจี๊ยบเขียวงอกท้าการทดลองฉีด พ่นอะมิโนปลาทะเลใน
รูปแบบฉีดพ่นทางใบ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยจะมีการฉีดพ่ น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส้าหรับการแบ่งระดับความเข้มข้น
ของกรดอะมิโนปลาทะเลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (ทรีตเมนต์) ประกอบด้วย 0.00, 1.50, 3.00, 4.50 และ 6.00 มิลลิลิตรต่อน้้า
หนึ่งลิตร โดยการทดลองครั้งนี้ก้าหนดให้การใช้ความเข้มข้น 0.00 มิลลิลิตรต่อลิตร คือการฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่าเป็นทรีตเมนต์
ควบคุม ซึ่งการทดลองครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design
(RCBD) แต่ละทรีตเมนต์ปลูกจ้านวน 4 ซ้้า ซ้้าละ 20 ต้น บันทึกข้อมูล คุณภาพและการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวใน
แบบฟอร์มบันทึกมาตรฐาน เช่น ความสูงของต้น ความกว้างใบ ความกว้างต้น ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง วันออกดอกแรกบาน จ้านวนแขนง และความสว่างของใบ ต้น และ ฝัก เป็นต้น
ก

ข

ค

ภาพที่ 1 การเตรียมแปลงปลูก การปลูก และการฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลในกระเจี๊ยบเขียว
ก. การไถเตรียมแปลงและยกร่อง
ข.การเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียว ค.การฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SAS (Statistical Analysis System Version 9.1)
ตามแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกรรมวิธีโดยวิธีของ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ในเบื้องต้นอะมิโนปลาทะเลที่ใช้ในการทดลองเป็นกรดอะมิโนปลาทะเลได้จากการหมักปลาก้างเหลือ ปลาเขียว ปลา
ตาโต และปลาตาแดง หลังจากนั้นน้ากรดอะมิโนปลาทะเลทดสอบในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบว่ามีกรดอะมิโนปลาทะเลที่
จ้าเป็นอยู่ 17 ชนิด ประกอบด้วย Asp, Thr, Ser, Glu, Pro, Gly, Ala, Cys, Val, Met, Iie, Leu, Tyr, Phe, Lys, His และ
Arg ซึ่งปริมาณกรดอะมิโนปลาทะเลมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความหลากหลายของกรดอะมิโน
ปลาทะเลที่สอดคล้องกับการทดลองของ Gauthankar [11] อีกทั้งการทดลองครั้งนี้ท้าการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ก่อนและหลังปลูกกระเจี๊ยบเขียว โดยผลการศึกษาก่อนปลูกและหลังปลูกพบว่าคุณสมบัติของดินมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
โดยความอุดมสมบูรณ์ของดิน (organic matter) ยังเท่าเดิมทั้งก่อนและหลังปลูกโดยมีค่าเท่ากับ 1.15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
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ศึกษาลักษณะต่างๆ หลักจากฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเล ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป พบว่าแต่ละลักษณะมีความแตกต่างกันทาง
สถิติในลักษณะต่างๆ ที่ศึกษา ส่วนคุณภาพของฝักกระเจี๊ยบเขียวที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ มีความแตกต่างกันในส่วนของท้อง
ใบ และหลังใบ แสดงดังภาพที่ 1
ความเข้มข้น
0.00
มิลลิลิตร/
ลิตร

พันธุ์ KN-OYV-02

Upper surface

Lower surface

1.50
มิลลิลิตร/
ลิตร

3.00
มิลลิลิตร/
ลิตร

4.50
มิลลิลิตร/
ลิตร

6.00
มิลลิลิตร/
ลิตร

ภาพที่ 1 ฝักกระเจี๊ยบเขียว และโครงสร้างใบของกระเจี๊ยบเขียวที่ถ่ายด้วย SEM
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN-OYV-02 เมื่อได้รับการฉีดพ่นอะมิ โนปลาทะเลพบว่ามี
ความแตกต่างทางสถิติของลักษณะความสูง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง และวันออก
ดอกแรกบาน ส่วนจ้านวนแขนงต่อต้นไม่พบความแตกต่างทางสถิติ โดยลักษณะความสูงพบว่าการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลมี
ความแตกต่างทางสถิติกับการฉีดพ่นอะมิโ นปลาทะเล โดยการใช้น้าธรรมดา (ทรีตเมนต์ควบคุม) ท้าให้กระเจี๊ยบเขียวสูงน้อย
ที่สุดเท่ากับ 147.66 เซนติเมตร ในขณะที่ความกว้างใบ และความยาวใบเท่ากับ 24.67 และ 24.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ
640
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อย่างไรก็ตามเส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.59 เซนติเมตร และ 39.33 วัน ตามล้าดับ
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Johari et al.[12] ที่มีการใช้อะมิโนปลาทะเลส่งผลให้การเจริญเติบโตในลักษณะความยาว
ราก ความสูง ความยาวยอด และน้้าหนักแห้งแตกต่างกันทางสถิติ
ตาราง 1 การเจริญเติบโตบางประการของกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN-OYV-02
ความสูง ความกว้าง ความยาว ความกว้าง
เส้นผ่าน
วันออกดอก จ้านวนแขนง
ทรีตเมนต์
(ซม.)
ใบ(ซม.)
ใบ(ซม.) ทรงพุ่ม(ซม.) ศูนย์กลาง(ซม.) แรกบาน(วัน)
(แขนง)
Tr1
147.66b
24.67b
24.16b
77.00b
5.59b
39.33b
4.80a
Tr2
163.16ab 24.70b
26.83ab
86.16a
6.21ab
43.01a
5.50a
Tr3
163.26ab 25.33a
27.16ab
86.00a
6.30ab
43.02a
5.33a
Tr4
167.00ab 35.66a
28.33a
78.66ab
6.39ab
42.00a
5.66a
Tr5
172.00a
35.68a
28.16a
79.33ab
6.35a
41.00ab
5.33a
F-test
*
*
*
*
*
*
ns
CV.
7.93
7.16
9.68
8.4
4.55
1.16
7.14
* Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at P≤0.05 by
DMRT
ผลการบันทึกสีฝัก สีใบ และสีต้นของกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN-OYV-02 พบว่าค่า (H*) hue ของ สีใบ และสีต้นของ
กระเจี๊ยบเขียวที่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกัน แต่พบความแตกต่างทางสถิติของค่า (H*) hue
ในค่าสีของฝักกระเจี๊ยบเขียวระหว่างการฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลกับการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเล ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าการฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลไม่มีผลต่อคุณภาพสีของใบ และสีของต้น แต่จะมีผลต่อคุณภาพของสีฝักระหว่างการ
ได้รับอะมิโนปลาะเลและการไม่ได้รับอะมิโนปลาะเล ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในเชิงการค้าได้ โดยเฉพาะ
ทรีตเมนต์ที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Priyanka et al. [13] ที่กล่าวว่าปริมาณอะมิโนปลาทะเล และอะมิโนจากไข่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโต พื้นที่ใบ ปริมาณครอโรฟิลล์ และผลผลิตของข้าว
ตาราง 1 ลักษณะค่าสีของกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN-OYV-02
ทรีตเมนต์
Tr1
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5

ค่า L
53.15a
52.67a
49.92ab
47.25b
49.72ab

ค่า A
-7.25b
-7.72c
-6.80a
-7.97c
-6.67a

F-test
CV

*
4.69

*
-3.81

ค่าสีฝัก
ค่า B
27.27a
27.52a
24.05ab
22.05b
25.07ab
*
8.41

ค่า H
28.87b
105.625a
105.67a
109.90a
105.10a

ค่า L
36.40a
36.97a
36.62a
37.72a
35.95a

ค่า A
-4.22a
-4.40a
-4.72a
-5.82a
-5.27a

*
7.416

ns
3.31

ns
14.33

ค่าสีใบ

ค่า B
11.60c
12.47bc
12.40bc
16.27a
14.35ab

ค่า H
110.02a
109.60a
111.10a
113.07a
110.02a

ค่า L
42.45b
44.77ab
45.62ab
48.92a
45.65ab

*
10.08

ns
2.66

*
5.95

ค่าสีต้น
ค่า A
ค่า B
-1.75ab 13.22b
0.57a
19.57a
-5.60cd 23.80a
-2.77bc 21.12a
-6.02d 25.50a
*
11.04

*
9.07

ค่า H
85.66a
88.28a
103.25a
97.60a
59.70a
ns
9.93

* Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at P≤0.05 by
DMRT

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ KN-OYV-02 พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติของลักษณะความ
สูง ความกว้างใบ ความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ ม เส้นผ่านศูนย์กลาง และวันออกดอกแรกบาน ในขณะที่จ้านวนแขนงต่อต้น
ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ โดยลักษณะความสูงพบว่าการไม่ฉีดพ่นอะมิโนปลาทะเลมีความสูงน้อยกว่าการฉีดพ่นอะมิโนปลา
ทะเลมี ค่ า เท่ า กั บ 147.66 เซนติ เมตร ในขณะที่ ค วามกว้ า งใบ และความยาวใบเท่ า กั บ 24.67 และ 24.16 เซนติ เมตร
ตามล้าดับ ในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และวันออกดอกแรกบาน พบว่ามีค่าเท่ากับ 5.59 เซนติเมตร และ 39.33 วัน
ตามล้าดับ ส่วนทรีตเมนต์อื่นๆ มีค่าแตกต่างกัน
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานในการทดลองครั้งนี้
ขอบพระคุณบริษัท ปลาณีตฟาร์ม จ้ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์กรดอะมิโนปลาทะเลที่ใช้ในการทดลอง และโครงการ
นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยเร่งรัด
(Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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P13
ปริมาณสารแอนโทไซยานินส์และสารต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนจากพื้นที่พุร้อนน้้าเค็ม จังหวัดกระบี่
ธิดารัตน์ จุทอง1 และ นันทิยา พนมจันทร์2*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลหม่อนจากแปลงปลูกของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้ าเค็ม
จังหวัดกระบี่ (แปลงที่ 1) พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานินส์สูงสุดและสูงกว่าตัวอย่างผลหม่อนจากแปลงที่
2 และ 3 จากจังหวัดตรังและพัทลุง ตามล้าดับ ซึ่งไม่อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็ม โดยมีฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระสูงเท่ากับ 159.64 mol
TE/g มากกว่าตัวอย่างผลหม่อนที่ปลูกจากแปลงที่ไม่อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็มถึง 1.3 เท่า และผลหม่อนจากแปลงปลูกที่ใกล้เคียงพุ
ร้ อนน้้ าเค็ ม จั งหวั ด กระบี่ มีป ริ มาณแอนโทไซยานิ นส์ สูง ในทุ ก อนุ พันธ์ ที่ ต รวจพบซึ่ ง มี จ้ านวน 3 อนุ พันธ์ คื อ Cyanidin-3-Oglucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride และ Pelargonidin-3-O-glucoside chloride ซึ่งมากกว่าตัวอย่าง
ของผลหม่อนที่ไม่ได้ปลูกในบริเวณพุร้อนน้้าเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 9 เท่า, 6 เท่า และ 18 เท่า ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกหม่อนพบว่าตัวอย่างดินจากแปลงที่ 1 ในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็มมีค่า pH สูงที่สุดเท่ากับ 7.25 มี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่ อพื ชสูง สุด เท่ ากั บ 17.42 mg/kg และสูงมากกว่ าแปลงที่ 3 ประมาณ 6 เท่า แต่ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เท่ากับ 37.62 mg/kg ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแปลงที่ 2 ประมาณ 3.5 เท่า ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 647.17 mg/kg ไม่แตกต่างจากแปลงที่ 2 แต่สูงกว่าแปลงที่ 3 ประมาณ 30 เท่า และผลการวิเคราะห์น้าใช้ในการ
เพาะปลูกหม่อน พบว่าตัวอย่างน้้าของผู้ประกอบการในแปลงที่ 1 มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสน้อยกว่าน้้าร่องสวนของแปลงที่ 3 แต่น้า
จากแปลงที่ 1 มีปริมาณธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และโซเดียม สูงกว่าน้้าที่ใช้ในแปลงปลูกทีไ่ ม่ได้อยู่ในบริเวณพุร้อนน้้าเค็ม
ค้าส้าคัญ : หม่อน แอนโทไซยานินส์ สารต้านอนุมูลอิสระ
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Anthocyanins and Antioxidant Content of Mulberries from Saltwater Springs in
Krabi Province
Thidarat Juthong1 and Nantiya Panomjan2*

Abstract
The purposes of this study were to determine of anthocyanins and antioxidant activity of mulberries
from farmer in the area nearby Saltwater Hot Springs in Krabi Province (Plot No. 1). Then, the results were
compared with Plot No. 2 and 3 from Trang and Phatthalung Provinces, respectively where non-cultivated
mulberries in the area nearby Saltwater Hot Springs. The results showed that cultivated mulberries in the area
nearby Saltwater Hot Springs revealed the highest anthocyanins content and antioxidant activity. The antioxidant
activity by DPPH assay was 159.64 mol TE/g that higher than mulberries from non-cultivated mulberries in the
area nearby Saltwater Hot Springs about 1.3 times. The amount of anthocyanins in the form of Cyanidin-3-Oglucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride and Pelargonidin-3-O-glucoside chloride were also higher
than samples from non-cultivated mulberries in the area nearby Saltwater Hot Springs about 9, 6 and 18 times.
The soil composition used for mulberries cultivation was analyzed. It was found that the soil samples from Plot
No. 1 had the highest pH of 7.25 and the highest phosphorus content was 17.42 mg/kg. It was 6 times higher
than cultivation of mulberries in Plot No. 3. However, the exchangeable potassium content was 37.62 mg/kg,
which was 3.5 times lower than cultivation of mulberries in Plot No. 2. The highest exchangeable potassium
content was 647.17 mg/kg, which was not different from Plot No. 2, but 30 times higher than from Plot No. 3.
Furthermore, the results of water analysis used for mulberries cultivation of the entrepreneur in Plot No. 1
contained less phosphorus than the water samples of Plot No. 3. Whereas, the content of potassium, calcium
and sodium of water sample was higher than the water used in the plating that were not in the area of Saltwater
Hot Springs.
Keywords : Mulberry, anthocyanins, antioxidant
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บทน้า
น้้าพุร้อนเค็ม ตั้งอยู่ที่ต้าบลห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นบ่อน้้าพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมี
ความแปลกในเรื่องของน้้าที่มีรสเค็ม ซึ่งน้้าพุร้อนเค็มคลองท่อมมีแห่งเดียวของประเทศไทย จากแหล่งน้้าพุร้อนของประเทศไทย
จ้านวนทั้งหมด 112 แห่ง น้้าพุร้อนเค็มคลองท่อมนี้มีลักษณะใส สะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกต ให้ปริมาณก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์
น้อยและมีกลิ่นก้ามะถันน้อยมาก [1] กลุ่มผู้ปลูกหม่อน ได้แก่ บริษัท เอสทีเค ออแกนนิก จ้ากัด จ.กระบี่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคน
ปลูกหม่อน (หม่อน) และวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษตามเศรษฐกิจพอเพียงคลองท่อม รวมทั้งเกษตรกรรายร่อย เป็นกลุ่มที่
ปลูกหม่อนซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับน้้าพุร้อนเค็ม ซึ่งสามารถผลิตผลหม่อนประมาณ 45,000 กิโลกรัมต่อปี และแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผลหม่อน ได้แก่ น้้าหม่อนพร้อมดื่มพาสเจอไรซ์ ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดรายได้ทั้งต้นน้้า กลางน้้าและปลายน้้า ผล
หม่อน (Mulberry) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Moraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Morus spp. เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่ม ให้ผลรวม เป็นพืชกึ่งร้อน
มีถิ่นก้าเนิดในแถบเอเชีย สามารถปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทย [2] ผลหม่อนมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น วิตามินซี วิตามินอี
วิตามินบีต่างๆ กรดอินทรีย์ สารต้านอนุมูลอิสระ และอนุพันธุ์ของแอนโทไซยานินส์ [3] ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาความโดด
เด่นของวัตถุดิบส้าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อนของบริษัท เอสทีเค ออแกนนิก จ้ากัด จ.กระบี่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่น้าพุร้อนเค็ม งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซยานินส์และฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระของผลหม่อน
ที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกับพุร้อนน้้าเค็มกับผลหม่อนที่ไม่ได้เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกับพุร้อนน้้าเค็ม รวมทั้งเปรียบเทียบ
องค์ประกอบทางเคมีของดินและน้้าที่ใช้ในการเพาะปลูกหม่อน

วิธีด้าเนินการ

1. การเก็บตัวอย่าง
ด้าเนินการโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ศึกษาปริมาณสาร
แอนโทไซยานินส์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนสดที่ปลูกจาก 3 แปลง โดยก้าหนดเป็นระยะห่างจากบริเวณน้้าพุร้อนเค็ม
ได้แก่
แปลงที่ 1 ผลหม่อนจากแปลงปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็ม จังหวัดกระบี่ ประมาณ 2 กิโลเมตร
แปลงที่ 2 ผลหม่อนจากแปลงปลูกที่ไม่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็ม จังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเมตร
แปลงที่ 3 ผลหม่อนจากแปลงปลูกที่ไม่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพุร้อนน้้าเค็ม จังหวัดพัทลุง ประมาณ 170 กิโลเมตร
เก็บตัวอย่างผลหม่อนสดจ้านวน 3 ซ้้า จ้านวน 1 กิโลกรัมต่อซ้้า ตัวอย่างดิน และน้้า เพื่อวิเคราะห์ค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าสี
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณแอนโทไซยานิ นส์ การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิ สระ DPPH และ
องค์ประกอบทางเคมีในดินและน้้า
2. ศึกษาค่าสีและปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ของผลหม่อน
2.1 ค่าสี
เตรียมตัวอย่างโดยน้าผลหม่อนไปท้าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนน้้าหนักคงที่แล้วบดเป็นผง แล้ววัด
ค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab โดยใช้วิธีการ CIE L* a* b* Directional annular 45°, illumination /10° viewing, Xenon
Lamp (D65) ตามวิธีการของ [4] แสดงค่าของค่าความสว่าง (Lightness, L*) ค่าสีเขียว (a*) และ ค่าสีเหลือง (b*)
2.2 ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity: TA)
ตามวิธีการวิเคราะห์ของ [5] โดยการปิเปตน้้าผลหม่อนสด 2 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 100 มิลลิลิตร หยด
Phenolphthalein 3-5 หยด ปล่อย โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จากบิวเรต ลงในขวดรูปชมพู่ ท้าการไทเทรตจนเปลี่ยนเป็นสี
ชมพูอ่อน บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ml NaOH) ที่ใช้ไปหน่วยเป็นมิลลิลิตร หาค่าเฉลี่ยและท้าการค้านวณหาปริมาณ
กรดซิตริก จากสูตร
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (%) = [(ml NaOH) (N NaOH) (meq. wt. acid) / (ml sample)] x 100
เมื่อ meq. wt. acid = 1 มิลลิกรัมสมมูลของน้้าหนักกรดซิตริก (meq.wt.acid = 0.064)
3
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3. ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินส์และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลหม่อน
3.1 ปริมาณแอนโทไซยานินส์
ท้าการสกัดแอนโทไซยานินส์จากตัวอย่างผลหม่อนสด โดยเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล
โดยใช้ปิเปตดูดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 37% ปริมาตร 2.70 มิลลิลิตร ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร เติมเมทานอล
99.9% ให้ได้ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร หลังจากนั้นน้าส่วนต่าง ๆ ของผลหม่อนที่สกัดแอนโทไซยานินส์มาชั่งน้้าหนักตัวอย่างละ 50
กรัม แล้วน้าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด ใส่ลงในขวดทดลอง 4 ใบ (จ้านวน 4 ซ้้า) ขวดละ 10 กรัม เติม 0.1% ไฮโดรคลอริกใน
เมทานอลที่เตรียมไว้ปริมาตร 50 มิลลิลิตร น้าไปแช่ตู้เย็น 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าไปเขย่าด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า
ความเร็ว 250 รอบต่อนาที เป็นเวลา 75 นาที ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส กรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 ท้าการ
กรองจ้านวน 2 ครั้งโดยอาศัยการกรองแบบสุญญากาศ เก็บสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะท้าการสกัดและวัดค่า
ปริมาณแอนโทไซยานินส์ โดยวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินส์ทั้งหมดด้วยวิธี pH differential เตรียมสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรด์ บัฟเฟอร์ 0.025 โมลาร์ (pH 1.0) โดยชั่งโพแทสเซียมคลอไรด์ 1.86 กรัม ละลายด้วยน้้ากลั่นปริมาตรประมาณ 980
มิลลิลิตร จนละลายหมด วัดค่า pH แล้วเติมกรดไฮโดรคลอริก 37% ปริมาตร ประมาณ 6.3 มิลลิลิตร ปรับ pH 1.0 ด้วยการเติม
กรดไฮโดรคลอริก แล้วเทใส่ขวดวัดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรด้วยน้้ากลั่น และเตรียมสารละลายโซเดียมแอซี เตท
บัฟเฟอร์ 0.4 โมลาร์ (pH 4.5) โดยชั่งน้้าหนักโซเดียมแอซีเตท 54.43 กรัม ละลายด้วยน้้ากลั่นปริมาตรประมาณ 960 มิลลิลิตร จน
ละลายหมด วัดค่า pH แล้วเติมกรดไฮโดรคลอริก 37% ปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลิตร ปรับ pH 4.5 ด้วยการเติมกรดไฮโดรคลอ
ริก แล้วเทใส่ขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่น วิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานินส์ของสารสกัดด้วย
วิ ธี ที่ ดั ด แปลงมาจาก [6] โดยน้ า สารสกั ด มาวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ 520 นาโนเมตร (  max) ด้ ว ยเครื่ อ ง UV-VIS
Spectrophotometer หลังจากนั้นเจือจางสารสกัดด้วยบัฟเฟอร์ pH = 1.0 และเจือจางด้วยบัฟเฟอร์ pH = 4.5 การเจือจางที่
เหมาะสมให้ดูที่ช่วงการดูดกลืนแสงที่ใกล้เคียงกับ Amax และต้องไม่เกิน 20% ของปริมาตรทั้งหมด ทิ้งให้เข้าสู่สมดุลอย่างน้อย
15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงของหลอดทั้งสองที่ max และที่ 700nm ด้วยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer มีน้ากลั่น
เป็น blank และค้านวณปริมาณแอนโทไซยานินส์ทั้งหมดจากสมการดังต่อไปนี้
ปริมาณแอนโทไซยานินส์ (มิลลิกรัม/ลิตร) = (A X MW X DF X 103)/ (e X l)
โดยที่
A
= (A520 nm - A700nm) pH 1.0 - (A520 nm – A700nm) pH 4.5
MW
= 449.2 g/mol (น้้าหนักโมเลกุลของ Cyanidin-3-glucoside)
= 26,900 L/mol/cm (โมลาร์แอฟซอฟติวิตี้)

L
= 1 cm (ความกว้างของ cuvette)
DF
= Dilution factor ของสารละลายตัวอย่าง
3
10 (mg cyanidin-3-glucoside/100 g dry weight basis)
3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH assay (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl)
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH scavenging activity ดัดแปลงจาก Yamazaki และคณะ (1994) [7]
โดยชั่งสารสกัดตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่างละ 10 มิลลิกรัม เติม absolute ethanol ปริมาตร เป็น 1 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลาย
ตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ใส่ในหลุม microplate เติมสารละลายของ DPPH (Aldrich, Germany) ใน absolute ethanol 100
ไมโครลิตร น้าไปเขย่าให้สารผสมเข้ากันดีตั้งทิ้งไว้ 30 นาที น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
microplate reader spectrophotometer ในแต่ละความเข้มข้นจะทดสอบซ้้า 3 ครั้ง โดยใช้สารโทรลอกซ์ (Trolox) เป็นสาร
มาตรฐาน รายงานค่าเป็นไมโครโมลของโทรลอกซ์ต่อกรัมของตัวอย่าง (mol TE/g)

4

646

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

4. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดินและน้้าที่ใช้ในการเพาะปลูกหม่อน
วิเคราะห์องค์ประกอบแร่ธาตุของดินและน้้า ที่ใช้ในการปลูกผลหม่อน โดยท้าการวิเคราะห์ค่า pH ด้วยเครื่อง pH/EC
meters (อัตราส่วนดิน:น้้า 1:1) ปริมาณอินทรียวัตถุด้วยวิธี [8] และปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ วัดปริมาณฟอสฟอรัส
ด้วยวิธี Bray II ด้วยเครื่อง spectrophotometer [9] วัดปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และสังกะสี ด้วยวิธีการสกัดดินด้วย 1 M
NH4OAc (pH 7.0) แล้วน้าไปวัดด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometry [10]
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลอง ค้านวณหาค่าเฉลี่ย วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (analysis of variance,
ANOVA) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป Statistic
8.0 Software (Analytical Software, Tallahassee, FL, USA)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินส์ สารต้านอนุมูลอิสระ ค่าสี และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของผลหม่อน
ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพผลหม่อนจากแปลงของผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่ (แปลงที่ 1) มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
เท่ากับ 27.22% ไม่แตกต่างจากตัวอย่างผลหม่อนที่ปลูกในแปลงที่ 3 แต่น้อยกว่าผลหม่อนที่ปลูกในแปลงที่ 2 1.4 เท่า (29%) แต่
ผลหม่อนแปลงที่ 1 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแอนโทไซยานินส์สูงสุดและสูงกว่าผลหม่อนที่ปลูกในแปลงที่ 2 และ 3 พบว่าผล
หม่อนปลูกที่แปลงที่ 1 มีฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระสูงเท่ากับ 159.64 mol TE/g มากกว่าตัวอย่างผลหม่อนที่ปลูกจากแปลงที่ 2 และ
3 ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใกล้น้าพุร้อนเค็ม ถึง 1.3 เท่า (23%) และผลหม่อนจากแปลงที่ 1 มีปริมาณแอนโทไซยานินส์สูงในทุกอนุพันธ์ที่
ตรวจพบมีจ้านวน 3 อนุพันธ์ คือ Cyanidin-3-O-glucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride และ Pelargonidin3-O-glucoside chloride เท่ากับ 286.67, 62.46 และ 7.25 mg/100g ตามล้าดับ มากกว่าตัวอย่างของผลหม่อนที่ปลูกจากแปลง
ที่ 2 และ 3 เท่ากับ 9 เท่า (89%), 6 เท่า (81%), และ 18 เท่า (95%) ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) จากผลการวิเคราะห์เรื่องคุณค่าทาง
โภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณแอนโทไซยานินส์ของผู้ประกอบการแปลงที่ 1 มีปริมาณสูงกว่าพื้นที่ปลูกอื่น ทั้งนี้อาจมี
ผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์หม่อนที่ใช้ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินปลูก และวิธีการจัดการธาตุอาหารให้แก่ต้นพื ช
ด้วย
ตารางที่ 1 ปริมาณแอนโทไซยานินส์และฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระของผลหม่อนจาก 3 แปลง
ตัวอย่างผลหม่อนจาก 3 แปลง
องค์ประกอบทางเคมี
1/
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
แปลงที่ 3
b 2/
a
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity; TA; %)
27.22+0.60
38.14+0.97
21.48+0.16c

LSD0.05
1.33

ฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระ (DPPH; mol TE/g) 3/

159.64+7.81a

122.89+4.31b

123.67+8.28b

14.03

แอนโทไซยานินส์ (mg/100g)
Cyanidin-3-O-glucoside chloride

286.67+12.82a

41.01+0.90b

26.39+2.69b

15.15

Cyanidin-3-O-rutinoside chloride

62.46+2.79a

16.25+0.34b

7.79+0.92c

3.41

Pelargonidin-3-O-glucoside chloride

7.25+0.60a

0.45+0.03b

0.37+0.06b

0.70

หมายเหตุ

1/

แปลงปลูกหม่อนของผู้ประกอบการ แปลงที่ 1, 2 และ 3 ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพัทลุง ตามล้าดับ
2/ ค่า เฉลี่ย ±SD (Standard deviation), ค่า เฉลี่ย ในแนวนอนที่ตามด้ว ยอั ก ษรตัว เล็ก ใหญ่ เหมือ นกั น ไม่มี ความแตกต่า งทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
3/ การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity, TE = Trolox Equivalent
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จากการศึกษาตัวอย่างผลหม่อนที่ได้จาก 3 แปลง แล้วน้ามาผ่านกระบวนการท้าแห้งเป็นผง เมื่อน้าไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพ พบว่าค่าสีตัวอย่างผลหม่อนทั้ง 3 แปลง จะมีค่าความสว่างที่แตกต่างกันทางสถิติ โดยตัวอย่างในแปลงที่ 2 มีค่าความ
สว่าง (L*) สูงสุด 26.244±0.23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีค่าความสว่างสูงสุด และตัวอย่างผงหม่อนจากตัวอย่างแปลงที่ 3 จะมีค่าความ
สว่าง 20.539±0.08 นั้น แสดงว่าตัวอย่างผงหม่อนที่ได้จากแปลงที่ 3 จะมีค่าความสว่างต่้าที่สุด และผงหม่อนจากแปลงที่ 3, 2 และ
1 มีค่าพีเอชเป็น 3.803±0.015 3.420±0.052 และ 3.530±0.072 ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ศึกษาค่าสีและค่า pH ในตัวอย่างผงจากผลหม่อนสดจาก 3 แปลง
ค่าสี
ตัวอย่างหม่อน
L*
a*
b*
แปลงที่ 1
24.573±0.30b
15.911±0.195a
4.258±0.111b
แปลงที่ 2
26.244±0.23a
14.387±0.187c
5.744±0.101a
แปลงที่ 3
20.530±0.08c
14.986±0.244b
2.547±0.070c

หมายเหตุ: a, b, c : คือแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติในแถวตั้ง
แปลงปลูกหม่อนของผู้ประกอบการ แปลงที่ 1, 2 และ 3 ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพัทลุง ตามล้าดับ

pH
3.530±0.072b
3.420±0.052c
3.803±0.015a

2. ศึกษาองค์ประกอบของดินและน้้าที่ใช้ในการเพาะปลูกหม่อน
จากผลการวิเคราะห์ดินดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าตัวอย่างดินของแปลงที่ 1 ในจังหวัดกระบี่มีค่า pH สูงที่สุดเท่ากับ
7.25 จัดอยู่ในระดับดินมีความเป็นกลาง (6.6-7.83) [11] ปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ในระดับต่้า (0.5-1.0%) มีค่าเท่ากับ 0.77% น้อย
กว่าแปลงที่ 2 ในจังหวัดตรังซึ่งมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ใ นระดับปานกลาง (1.5-2.5%) [12] มีค่าเท่ากับ 1.78% โดยปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในแปลงที่ 1 น้อยกว่าแปลงที่ 2 ประมาณ 2.3 เท่า (57%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุดเท่ากับ 17.42
mg/kg และสูงมากกว่าแปลงที่ 3 ประมาณ 6 เท่า (83%) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เท่ากับ 37.62 mg/kg ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าแปลงที่ 2 ประมาณ 3.5 เท่า (72%) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 647.17 mg/kg ไม่แตกต่างจากแปลงที่
2 แต่สูงกว่าแปลงที่ 3 ประมาณ 30 เท่า (97%) และปริมาณสังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ของแปลงที่ 1 เท่ากับ 0.02 mg/kg ซึ่ง
น้อยกว่าแปลงที่ 2 ประมาณ 4 เท่า (75%) อย่างไรก็ตามปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
อาจมีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและแอนโทไซยานินส์ในผลผลิต มีรายงานว่าการแสดงออกของยีน DFR ซึ่งเป็นยีนส้าคัญที่
เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แอนโทไซยานินส์ซึ่งเกิดขึ้นโดย Ca2+ [13] Ca2+ ท้าหน้าทีก่ ระตุ้นการสะสมของแอนโทไซยานินส์ [8] โดย
มี 1,4,5-ไตรฟอสเฟต (IP3) จับตัวกัน (IP3Rs) ซึ่งอยู่ในเยื่อหุ้มเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ Tonoplast มีบทบาทส้าคัญในการ
ควบคุมปริมาณ Ca2+ เมื่อ IP3 จับกับ IP3Rs ท้าให้ช่องสะสมแคลเซียมเปิด และท้าให้แคลเซียมไอออนสามารถไหลจากที่เก็บ
แคลเซียมไปยังไซโตพลาสซึม [14]
ผลจากการวิเคราะห์น้าดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่าตัวอย่างน้้าที่ใช้ส้าหรับรดต้นหม่อนของแปลงที่ 1 จากจังหวัดกระบี่มี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.01 mg/L ซึ่งน้อยกว่าน้้าร่องสวนจังหวัดพัทลุง (แปลงที่ 3) 50 เท่า (98%) ส่วนปริมาณธาตุ
โพแทสเซียม แคลเซียม และโซเดียม มีค่าเท่ากับ 18.06, 26.43 และ 5.93 mg/L ตามล้าดับ ไม่แตกต่างจากตัวอย่างน้้าจากแปลงที่
3 จากจังหวัดพัทลุง แต่มีค่าปริมาณธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และโซเดียมน้อยกว่าน้้าพุร้อนเค็มจังหวัดกระบี่เท่ากับ 7, 46 และ
675 เท่า ตามล้าดับ ส่วนปริมาณธาตุสังกะสีที่วิเคราะห์ได้ในน้้าทั้ง 3 แหล่งไม่แตกต่างกัน ซึ่งตัวอย่างน้้าที่ใช้ส้าหรับรดต้นหม่อนของ
แปลงที่ 1 ของผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่มีปริมาณธาตุสังกะสี <0.02 mg/L
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของดินปลูกจากแปลงปลูกผลหม่อน 3 แปลง

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)

ตัวอย่างดินปลูกหม่อนจาก 3 แปลง
แปลงที่ 11/
แปลงที่ 2
แปลงที่ 3
a 2/
b
7.25+0.02
6.98+0.12
5.93+0.18c

อินทรีย์วัตถุ (Organic matter: OM; %)

0.77+0.10b

1.78+0.04a

0.62+0.16b

0.22

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Avai. P; mg/kg)

17.42+0.60a

16.91+2.34a

2.88+0.18b

2.79

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch. K; mg/kg)

37.62+11.54b

132.66+63.01a

84.15+7.25ab

74.37

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch. Ca; mg/kg)

647.17+72.50a 627.50+44.71a

21.48+24.52b

102.24

0.20+0.00b

0.14

องค์ประกอบทางเคมี

0.20+0.00b

สังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Avai. Zn; mg/kg)

หมายเหตุ

1/

2/

0.83+0.12a

LSD0.05
0.26

แปลงปลูกหม่อนของผู้ประกอบการ แปลงที่ 1, 2 และ 3 ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพัทลุง ตามล้าดับ
ค่าเฉลี่ย±SD (Standard deviation), ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ตามด้วยอักษรตัว เล็ก ใหญ่ เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่า งทางสถิ ติเ มื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของน้้าส้าหรับปลูกจากสวนหม่อน
น้้าพุร้อนเค็ม
องค์ประกอบทางเคมี
จังหวัดกระบี่
ฟอสฟอรัส (P; mg/L)
0.01+0.00b

น้้า
แปลงที่ 11/
0.01+0.00b

น้้าร่องสวน
แปลงที่ 3
0.5+0.02a

LSD0.05
0.02

โพแทสเซียม (K; mg/L)

131.27+50.51a

18.06+14.32b

3.01+0.20b

60.56

แคลเซียม (Ca; mg/L)

1,218.50+165.82a

26.43+0.87b

5.42+1.77b

191.28

โซเดียม (Na; mg/L)

4,005.70+659.00a

5.93+1.85b

3.98+0.37b

760.15

สังกะสี (Zn; mg/L)

<0.02

<0.02

<0.02

NS

หมายเหตุ

1/

แปลงปลูกหม่อนของผู้ประกอบการ แปลงที่ 1 และ 3 จากจังหวัดกระบี่และพัทลุง ตามล้าดับ
2/ ค่า เฉลี่ย ±SD (Standard deviation), ค่า เฉลี่ย ในแนวนอนที่ตามด้ว ยอั ก ษรตัว เล็ก ใหญ่ เหมือ นกั น ไม่มี ความแตกต่า งทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
NS = Not significant (ไม่แตกต่างกันทางสถิติ)

สรุปผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกมีผลต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินส์ของผลหม่อน โดยผลหม่อนจาก
แปลงที่ 1 ซึ่งปลูกในพื้นที่ต้าบลห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับบ่อน้้าพุร้อนเค็ม มีปริมาณแอน
โทไซยานินส์ สูงในอนุพันธ์ Cyanidin-3-O-glucoside chloride, Cyanidin-3-O-rutinoside chloride และ Pelargonidin-3-Oglucoside chloride มากกว่าตัวอย่างของผลหม่อนที่ปลูกจากแปลงที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณน้้าพุร้อนเค็ม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท เอสที เค ออแกนนิ ก จ้ ากั ด และแปลงปลู กหม่ อ นที่ 2 และ 3 จากจั งหวั ด ตรั งและพั ท ลุ งในการ
อนุ เคราะห์ ตั ว อย่ างผลหม่ อ น และขอขอบคุ ณ หน่ ว ยขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมเพื่ อสั งคมประจ้ าพื้ นที่ ภ าคใต้ ฝั่ง อ่ าวไทย ประจ้ าปี
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P14
จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 เพศเมีย
อัคนี ผิวหอม*

บทคัดย่อ
เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 เป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกที่กระจายตัวในทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่พบเจอได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีพฤติกรรมในการด้ารงชีวิตอยู่ใต้ดิน จึงท้าให้ขาดแคลนข้อมูลบางประการ ดังนัน
งานวิจัยครังนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor,
1960 เพศเมีย น้าทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมีย 5 ตัวมาศึกษาด้วยเทคนิคพาราฟินและย้อมเนือเยื่อแผ่นบางด้วยสีฮีมาทอก
ไซลินและอิโอซิน ผลการศึกษา พบว่า ทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทวารร่วมส่วนหน้าและทวาร
ร่วมส่วนท้าย ซึ่งทวารร่วมส่วนหน้ามีเนือเยื่อบุผิวแบบเซลล์ทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชันและมีชันกล้ามเนือบาง เซลล์บุผิวมีการสร้าง
สารเมือก นอกจากนี ในส่วนของทวารร่วมส่วนหน้ามีท่อน้าไข่และกระเพาะปัสสาวะมาเปิดเข้าอีกด้วย ขณะที่ทวารร่วมส่วนท้ายมี
เซลล์บุผิวเป็นแบบเซลล์ทรงลูกบาศก์เรียงซ้อนกันหลายชัน ไซโทพลาซึมมีปริมาณน้อยและที่ส่วนปลายของทวารร่วมส่วนท้าย
เนือเยื่อบุผิวเปลี่ยนเป็นเซลล์รูปร่างแบนซ้อนกันหลายชันและด้านบนของเซลล์มีเคอราติน ส่วนชันกล้ามเนือของทวารร่วมส่วนท้าย
มีความหนามากกว่าทวารร่วมส่วนหน้า ผลการศึกษาสามารถน้าไปเป็นข้อมูลพืนฐานทางด้านจุล กายวิภาคของเขียดงูซึ่งสามารถใช้
เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านสรีวิทยาได้
คาสาคัญ : จุลกายวิภาค ทวารร่วม เขียดงูเกาะเต่า
ดร., สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
Dr., Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus, 93210
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Microanatomy of the cloaca of female Koh Tao Caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor,
1960
Akkanee Pewhom*

Abstract
Ichthyophis kohtaoensis is a caecilian distribute in every parts of Thailand. But it is rarely found due to
its fossorial behavior. Therefore, some information is deficiency. The aim of this study is to study the
microanatomy of the female cloaca of Koh Tao caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960. The 5 female
cloaca were prepared for paraffin technique and stained with hematoxylin and eosin. The results show that the
female cloaca is divided into the anterior and posterior parts. The anterior part has stratified columnar
epithelium and thin muscular layer. The epithelial cells secrete mucus. In addition, the two oviducts and urinary
bladder opened into the anterior part. The posterior cloaca is lined by stratified cuboidal epithelium with few
cytoplasm and the terminal part of the posterior cloaca has keratinized stratified squamous epithelium. The
muscularis of posterior cloaca is thicker than the anterior part. The result of this study will provide basic
knowledge for understanding the microanatomy of the caecilian and it will be useful for physiological study.
Keywords : Microanatomy, Cloaca, Koh Tao caecilian
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บทนา
เขียดงู (caecilian) เป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก (amphibian) อยู่ในอันดับ (order) Gymnophiona [6] มีการกระจายตัว
อยู่ในพืนที่เขตร้อน ซึ่งเขียดงูมีลักษณะคล้ายงู โดยมีล้าตัวยาวเป็นปล้อง ไม่มีรยางค์ขา มีหนวด (tentacle) 1 คู่อยู่ระหว่างตากับ
จมูก ตามีขนาดเล็ก ปัจจุบันจ้าแนกได้ 10 family 35 genus 212 species [6] ส้าหรับเขียดงูในประเทศไทยมี 6 ชนิด ได้แก่ เขียดงู
หัวแหลม (Ichthyophis acuminatus) เขียดงูอินโดจีน (I. bannanicus) เขียดงูเกาะเต่า (I. kohtaoensis) เขียดงูบาลา (เขียดงู
ด้า) (I. larutensis) เขียดงูศุภชัย (I. supachaii) และเขียดงูดอยสุเทพ (I. youngorum) [10] เขียดงูเป็นสัตว์ที่มีทังชนิดที่ออกลูก
เป็นไข่ (oviparous) และเขียดงูที่ออกลูกเป็นตัว (viviparous) ซึ่งไข่ของเขียดงูที่ออกลูกเป็นไข่มีลักษณะใส ภายในมีเอ็มบริโอ
(embryo) ซึ่งได้รับสารอาหารจากไข่แดง (yolk) แต่ส้าหรับเขียดงูที่ออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อน (larva) ได้รับสารอาหารโดยการกิน
เนือเยื่อหรือสารคัดหลั่งของท่อน้าไข่ (oviduct) ของแม่ [14] หรือเมื่อคลอดออกมาแล้วกินผิวหนังของแม่ เนื่องจากผิวหนังแม่สร้าง
สารที่มีโปรตีนและไขมันซึ่งมีพลังงานสูง เช่น Boulengerula taitanus [8]
เขียดงูเกาะเต่า หรือ I. kohtaoensis พบกระจายในทุกภาคของประเทศไทย อาศัยอยู่ในบริเวณพืนที่ชืนใกล้กับแหล่งน้า
และดินร่วนซุย มีตาขนาดเล็ก มีลายแถบกว้างสีเหลืองตังแต่บริเวณด้านท้ายของริมฝีปากบนและล่าง ใต้ตา ยาวตลอดข้างล้าตัว
จนถึงระดับช่องเปิดทวาร ความยาวล้าตัวของเขียดงูตัวเต็มวัยอาจยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร โดยล้าตัวมีปล้อง 355-375 ปล้อง [12]
ทวารร่วม (cloaca) เป็น โครงสร้างที่เป็ นทางออกของของเสียจากระบบทางเดินอาหารโดยเชื่อมต่อกั บล้าไส้ และเป็ น
ทางออกของเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งทวารร่วมของเขียดงูเพศผู้มีอวัยวะที่ช่วยในการส่งเซลล์สืบพันธุ์เรียกว่า แฟลโลเดียม (phallodeum)
ที่สอดเข้าไปในทวารร่วมของเพศเมีย ในขณะที่มีการผสมพันธุ์ [8] ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับทวารร่วมของเขียดงูที่ตีพิมพ์ออกมา
จ้ า นวนน้ อ ย ซึ่ ง สายพั น ธุ์ ที่ เ คยมี ก ารศึ ก ษา เช่ น Hypogeophis rostratus [13] และ I. supachaii [10] I. beddomei [9] I.
glutinosus, Siphonops annulatus [11] Gegeneophis ramaswamii [2] และ Chtonerpeton indistinctum [1] นอกจากนี
งานวิจัย ที่ได้ ศึกษาทวารร่ วมของเขียดงู Typhlonectes compressicauda พบว่า ทวารร่ว มมีก ารเปลี่ย นแปลงตามวงจรการ
สืบพันธุ์ (reproductive cycle) อีกด้วย [5]
ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเขียดงูในด้านต่างๆ เช่น นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่างๆ อย่างไรก็
ตามส้าหรับเขียดงูเกาะเต่ายังขาดแคลนข้อมูลในส่วนของกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของทวารร่วมอยู่ อาจเป็นเพราะเขียดงู
เกาะเต่าเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและมีอุปนิสัยอยู่ในโพรงใต้ดิน จึงท้าให้มักเห็นตัวได้ยาก ท้าให้มีงานวิจัยออกมา
ค่อนข้างน้อย ดังนัน จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังนี คือ เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะ
เต่า I. kohtaoensis เพศเมีย ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นความรู้พืนฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ เนื่องจากทวารร่วมเป็นโครงสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับทัง 2 ระบบ นอกจากนียังสามารถน้า
ผลการศึกษาที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเขียดงูชนิดอื่นๆ หรือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยามากขึน

วิธีการวิจัย
เก็บตัวอย่างเขียดงูเกาะเต่า เพศเมียตัวเต็มวัยจ้านวน 5 ตัว ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 27.11±0.73 เซนติเมตร จากอ้าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564 หลังจากนันน้ามาที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา พักเขียดงูในตู้กระจกที่ใส่ดินเป็นเวลา 2 วัน
และให้ไส้เดือนดินเป็นอาหาร หลังจากนันท้าสลบและท้าการผ่าเปิดหน้าท้อง แยกเอาทวารร่วมออกมาแช่ในน้ายาคงสภาพ Bouin’s
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบก้าหนดเวลาจึงน้า ทวารร่วมมาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน หลังจากนันน้าไปฝังในพาราพ
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ลาสต์ด้วยเครื่อง embedding center และน้าไปตัดให้เป็นเนือเยื่อแผ่นบาง (serial section) หนา 5-10 ไมโครเมตร ด้วยเครื่อง
rotary microtome ติดเนือเยื่อแผ่นบางลงบนสไลด์และย้อมด้วยสี hematoxylin - eosin หลังจากนันปิดทับเนือเยื่อแผ่นบางด้วย
permount และกระจกปิดสไลด์ น้าไปดูผลใต้กล้องจุลทรรศน์ (light microscopy) พร้อมบันทึกภาพ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมียมีลักษณะยาวและตรงต่อจากส่วนของล้าไส้ส่วนท้ายและท่อน้าไข่ (oviduct) ซึ่งเหมือนกับ
เขียดงูชนิดอื่นๆ เช่น I. supachaii [10] และ T. compressicauda [4] จากการศึกษาสามารถแบ่งทวารร่วมออกเป็น 2 ส่วน โดย
อาศัยลักษณะทางจุลกายวิภาค ซึ่งประกอบด้วยทวารร่วมส่วนหน้า (anterior) และทวารร่วมส่วนท้าย (posterior) คล้ายกับเขียดงู
I. supachaii [10]
ทวารร่วมทัง 2 ส่วนมีผนัง 3 ชัน ได้แก่ ชันเยื่อเมื อก (mucosa) ประกอบด้วยเซลล์ บุผิว (epithelium cell) และชัน
เนือเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ชันกล้ามเนือ (muscularis) และชันเยื่อเลื่อม (serosa) (รูปที่ 1A) ชันเยื่อเมือกของทวาร
ร่วมทัง 2 ส่วนมีความแตกต่างกันในลักษณะของเซลล์บุผิวและใต้ชันเซลล์บุผิวมีชันเนือเยื่อเกี่ยวพันที่มีลักษณะโปร่งบาง (loose
connective tissue) ซึ่งทังชันเนือเยื่อเกี่ยวพันและชันเซลล์บุผิวมีการยื่นเข้าไปในลูเมน (lumen) กลายเป็นรอยพับที่เกิดจากชัน
เยื่อเมือก (mucosal fold) (รูปที่ 1A-E) ท้าให้ลูเมนมีลักษณะคล้ายรูปดาว ส้าหรับชันกล้ามเนือ พบว่ามี 2 ชัน ประกอบด้วย
กล้ามเนือวง (circular smooth muscle) อยู่ด้านในและกล้ามเนือตามยาว (longitudinal smooth muscle) อยู่ด้านนอก (รูปที่
1A, C-D) นอกจากนีในชันกล้ามเนือ ยังพบปมประสาท (ganglia) (รูปที่ 1B) ชันกล้ามเนือถูกล้อมรอบด้วยชันเยื่อเลื่อมที่เป็นชันของ
เนื อเยื่ อ เกี่ ย วพั น (รู ป ที่ 1A) ซึ่ ง ลั ก ษณะต่ า งๆเหล่ า นี เหมื อ นกั บ เขี ย ดงู ช นิ ด อื่ น ๆ เช่ น I. supachaii [10] I. beddomei [9] I.
glutinosus [11] และ T. compressicauda [4]
ทวารร่วมส่วนหน้าของเขียดงูเกาะเต่ามีเนือเยื่อบุผิวเป็นแบบเซลล์ทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชัน (stratified columnar
epithelium) ชันเยื่อเมือกยื่นเข้าไปเข้าไปในลูเมนและรอยพับที่เกิดจากชันเยื่อเมือก (mucosal fold) มีจ้านวนน้อยแต่เป็นรอยพับ
ที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับทวารร่วมส่วนหลัง (รูปที่ 1B-C) เซลล์บุผิวมีปริมาณไซโทพลาซึมมากและใสบ่งบอกได้ว่าสารที่อยู่ในไซ
โทพลาซึมเป็นสารเมือก (mucus) (รูปที่ 1B-C) คล้ายกับที่พบในเขียดงู T. compressicauda [4] ซึ่งส้าหรับงานวิจัยในเขียดงู T.
compressicauda [4] กล่าวว่า สารเมือกเหล่านันย้อมติดสีย้อม alcian blue บ่งบอกได้ว่าสารเมือกเหล่านันเป็น carboxylated
glycosaminoglycans แต่ ส ารเมื อ กแสดงผลลบต่ อ สี periodic acid Schift’s ซึ่ ง ใช้ ย้ อ มส้ า หรั บ neutral carbohydrate [4]
ขณะที่งานวิจับในเขียดงูศุภชัยมีการย้อมติดทัง 2 สี [10] ดังนัน จากงานวิจัยอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าสารที่สร้างจากทวารร่วมของเขียดงู
แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน แต่ส้าหรับสารเมือกที่พบในเขียดงูเกาะเต่านันในอนาคตควรมีการศึกษาสารที่สร้างออกมา
เพื่อที่จะสามารถระบุชนิดของสารได้
นอกจากนีพบว่า ทวารร่วมส่วนหน้าแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง (bifurcate) โดยทวารร่วมส่วนหน้าทัง 2 ฝั่ง มีส่วนยื่นของท่อน้า
ไข่ (oviduct) เข้ามา (รูปที่ 2A-B) ซึ่งสุดท้ายแล้ว ท่อน้าไข่จะเปิดออกสู่ทวารร่วมส่วนหน้า โดยเนือเยื่อบุผิวมีการเปลี่ยนแปลงจาก
เซลล์รูปทรงสูงเรียงซ้อนกัน 1 ชัน (simple columnar) ของท่อน้าไข่ไปเป็นเซลล์บุผิวรูปทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชันของทวารร่วม
ส่วนหน้า ซึ่งการเปลี่ยนของเนือเยื่อบุผิวเป็นการเปลี่ยนแบบทันที (abruptly) (รูปที่ 2A-D)
หลังจากที่มีท่อน้าไข่เปิดเข้าแล้วนัน พบว่า กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) ที่อยู่ต้าแหน่งด้านท้อง (ventral) ของ
ทวารร่วมส่วนหน้า (รูปที่ 2A-C) ในที่สุดจะเปิดเข้าทวารร่วมส่วนหน้า ซึ่งบริเวณที่กระเพาะปัสสาวะเปิดเข้าทวารร่วมนันเนือเยื่อบุ
ผิวมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเปลี่ยน (gradually) โดยเนือเยื่อบุผิวเปลี่ยนแปลงจากเซลล์บุผิวรูปทรงลูกบาศก์ 1 ชัน (simple
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cuboidal epithelium) เป็นเซลล์รูปทรงลูกบาศก์หลายชันจนในที่สุดเปลี่ยนเป็นเซลล์ทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชัน (รูปที่ 2E-G)
ส้าหรับชันกล้ามเนือทัง 2 ชัน ของทวารร่วมส่วนหน้ามีความบางเมื่อเทียบกับทวารร่วมส่วนท้ายและบางบริเวณพบว่ากล้ามเนือ
ล้อมรอบไม่เต็มวง (รูปที่ 1B, 2A-C)

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่าเพศเมีย; B-C) ทวารร่วมส่วนหน้า (AC); A,D,E,F) ทวาร
ร่ ว ม ส่ วนท้ า ย (PC); CT: connective tissue; CS: circular smooth muscle; G: ganglia; K: keratin; LCT: loose
connective tissue; LS: longitudinal smooth muscle; M: muscle; MF: mucosal fold; N: nucleus; S: serosa;
SEp: stratified epithelium; ลูกศร แสดง ไซโทพลาซึมที่มีเมือก
ทวารร่วมส่วนท้ายของเขียดงูเกาะเต่ามีความแตกต่างจากทวารร่วมส่วนหน้า คือ มีเนือเยื่อบุผิวเป็นเซลล์ทรงลูกบาศก์
เรียงซ้อนกันหลายชัน (stratified cuboidal epithelium) เซลล์มีนิวเคลียส (nucleus) อยู่ที่ฐาน ซึ่งเซลล์ที่อยู่ด้านบนมีไซโทพลา
ซึมน้อย สารภายในไซโทพลาซึมเป็นสารเมือก (รูปที่ 1D) คล้ายกับที่พบในเขียดงู T. compressicauda [4] นอกจากนีพบว่า บริเวณ
ทวารร่วมส่วนท้ายก่อนที่จะเปิดออกสู่ภายนอกร่างกาย เนือเยื่อบุผิวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบค่อยเปลี่ยน โดยเปลี่ยนจากเนื อเยื่อ
บุแบบเซลล์ทรงลูกบาศก์เรียงซ้อนกันหลายชันไปเป็นเนือเยื่อบุผิวซ้อนกันหลายชันแต่เซลล์ด้านบนสุดมีรูปร่างแบนและมีเคอราติน
(keratin) (รูปที่ 1E-F, 2H,J) ซึ่งการมีเคอราทินช่วยในการป้องกันการสูญเสียน้า ป้องกันการถลอกของเนือเยื่อบุผิว
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รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของทวารร่วมส่วนหน้า (A-G) ไปส่วนท้าย (H-J) ของเขียดงูเกาะเต่า
เ พ ศ เ มี ย ; AC; anterior cloaca; C: cloaca; CUJ: cloaca-urinary bladder junction; K: keratin; M: muscle; MF:
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mucosal fold; O: oviduct; OCJ; oviduct-cloaca junction; PC: posterior cloaca; UB: urinary bladder; ก ร อ บ
สี่เหลี่ยมในรูป C แสดงบริเวณรอยต่อระหว่างท่อน้าไข่กับทวารร่วมส่วนหน้า ; กรอบสี่เหลี่ยมในรูป F และ G แสดงบริเวณ
รอยต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารร่วมส่วนหน้า
ส้าหรับชันกล้ามเนือของทวารร่วมส่วนท้ายมีความหนามากกว่าทวารร่วมส่วนหน้า (รูปที่ 1A, E, 2H, I) ซึ่งอาจมีหน้าที่หลัก
ในการเป็นหูรูด [7] ช่วยในการวางไข่ การขับถ่ายกากอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะและช่วยกระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (แฟล
โลเดียม) ที่สอดเข้ามาในทวารร่วมในขณะที่มีการผสมพันธุ์เพื่อกระตุ้นให้มีการหลั่งอสุจิ [7]
สารเมือกที่สร้างออกมาจากทังทวารร่วมส่วนหน้าและส่วนท้ายของเขียดงูเกาะเต่าอาจมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ถลอกของเนือเยื่อบุผิวจากกิจกรรมต่างๆของเขียดงู เช่น การขับถ่ายกากอาหาร การขับถ่ายปัสสาวะ รวมถึงอาจมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ความชุ่มชืนและหล่อลื่นในขณะที่มีการผสมพันธุ์ หรืออาจมีส่วนช่วยในการวางไข่ นอกจากนีอาจมีส่วนในการปกป้องไข่จาก
การติดเชือต่างๆในขณะที่มีการวางไข่ [5] อย่างไรก็ตามอนาคตควรมีการศึกษาว่าสารที่สร้างออกมาจากเซลล์บุผิวของทวารร่วมของ
เขียดงูเกาะเต่าเป็นสารชนิดใด เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทวารร่วมของเขียดงูเกาะเต่า เพศเมียด้วยเทคนิคพาราฟินและการย้อมสีเนือเยื่อ สรุป ได้ว่า ทวารร่วมแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ทวารร่วมส่วนหน้าและทวารร่วมส่วนท้าย ซึ่งทัง 2 ส่วนมีความแตกต่างในส่วนของเนือเยื่อบุผิวและความหนา
ของชันกล้ามเนือ โดยเนือเยื่อบุผิวของทวารร่วมส่วนหน้าเป็นเซลล์ทรงสูงเรียงซ้อนกันหลายชัน ขณะที่ทวารร่วมส่วนท้ายมีเซลล์บุ
ผิวเป็นเซลล์ทรงลูกบาศก์เรียงซ้อนกันหลายชัน ซึ่งส่วนปลายของทวารร่วมส่วนท้ายเนือเยื่อบุผิวเปลี่ยนเป็นเซลล์ด้านบนมีรูปร่าง
แบนซ้อนกันและมีเคอราติน ส้าหรับชันกล้ามเนือพบว่า กล้ามเนือวงและกล้ามเนือตามยาวของทวารร่วมส่วนท้ายมีความหนา
มากกว่าทวารร่วมส่วนหน้า ผลการศึกษาที่ได้เป็นการบรรยายลักษณะทางจุลกายวิภาค ซึ่งสามารถน้าไปใช้ เป็นข้อมูลพืนฐาน
เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเขียดงูและสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ ซึ่งน้าไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการ
ท้างานของทวารร่วมมากขึน
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P15
จุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792
อัคนี ผิวหอม*

บทคัดย่อ
ปลากดหัวโม่งเป็นปลาที่พบได้ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนีค้ ือ เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคของ
ไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792 โดยนาปลากดหัวโม่งจากทะเลสาบสงขลาจานวน 5 ตัวมาทาสลบ
และผ่าเปิดหน้าท้องและแยกไตออกมาผ่านขั้นตอนทางเทคนิคพาราฟิน ตัดชิ้นเนื้อไตให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางหนา 5 ไมโครเมตร
ด้วยเครื่องโรตารีไมโครโตมและนาไปย้อมสีฮีมาทอกไซลินและอิโอซิน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ไตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
หน้า ส่วนกลางและส่วนท้าย ภายในเนื้อไตทั้ง 3 ส่วนประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ รีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วนต้น ท่อ
ส่วนปลาย ท่อไตรวม ท่อโอพิสโตเนปฟริก เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ ไตส่วน
หน้ามีหลอดเลือด เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็ นเตอร์จานวนมาก แต่มีรีนัล คอร์
พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายจานวนน้อย ในทางกลับกัน รีนัล คอร์ พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นจากไตส่วนกลางไปส่วนท้าย ส่วนเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์ มีจานวน
น้อยลงจากไตส่วนหน้าไปทางไตส่วนท้าย สรุปได้ว่าไตของปลากดหัวโม่ง ส่วนหน้ามีหน้าที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดและ
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ขณะที่ไตส่วนท้ายมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการกรองเลือด ดูดกลับและขับของเสีย
คาสาคัญ: ไต ปลากดหัวโม่ง เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์ เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์
ดร., สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
Dr., Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus, 93210
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Microanatomy of the kidney of the spotted catfish Arius maculatus Thunberg, 1792
Akkanee Pewhom*

Abstract
The spotted catfish is found in the Songkhla lagoon. The objective of this study is to study the
microanatomy of the kidney of the spotted catfish Arius maculatus Thunberg, 1792. The 5 spotted catfishes
were collected from Songkhla lagoon and the fishes were sacrificed. The kidneys were removed then
processed to be prepared for histological technique. The 5 µm sections of kidney tissue were cut with rotary
microtome and stained with hematoxylin-eosin. The results show that the kidney divide into three parts
namely, anterior, middle and posterior parts. Inside the kidneys there are a basic structure namely, renal
corpuscle, proximal tubule, distal tubule, collecting duct, opisthonephric duct, lymphoid tissue, intertubular
tissue and melanomacrophage center. The anterior part has many blood vessels, lymphoid tissues,
intertubular tissues and melanomacrophage centers but has few renal corpuscles, proximal tubules and
distal tubules. On the contrary, the numbers of renal corpuscle, proximal and distal tubule are increased
from the middle to posterior portion but the numbers of lymphoid tissue, intertubular tissue and
melanomacrophage center are decreased from the anterior to posterior portion. It can be concluded that
the functional significance of the anterior kidney is blood cell forming and immune system whereas the
function of the posterior portion is filtration, reabsorption and excretion.
Keywords : Kidney, Spotted catfish, Lymphoid tissue, Intertubular tissue, Melanomacrophage center
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บทนา
ไต (kidney) เป็นอวัยวะสาคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีหน้าที่ในการกาจัดของเสีย รักษาสมดุลของน้าและเกลือแร่ สร้างเม็ด
เลือดแดง เป็นต้น [5] ไตของปลามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตอย่างมากมาก เนื่องจากปลาแต่ละชนิดอาศัยในน้าที่แตกต่างกัน เช่น น้าจืด
น้าเค็มและน้ากร่อย ทาให้ค่าแรงดันออสโมติก (osmotic pressure) ของของเหลวในร่างกายปลาแต่ละชนิดมีความแตกต่างจากค่าแรงดัน
ออสโมติกของน้าที่ปลาอาศัยอยู่ ดังนั้น ปลาจึงต้องมีกลไกป้องกันไม่ให้มีน้ามากเกินในร่างกายหรือป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียน้าเพื่อรักษา
ให้ร่างกายอยู่ในภาวะธารงดุล (homeostasis) ไตของปลาแต่ละชนิดจึงมีโครงสร้างที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งน้าที่ปลาอาศัย [11] [21]
ปัจจุบันมีการศึกษาไตของปลาทั้งด้านสรีรวิทยา (physiology) พยาธิวิทยา (pathology) มหกายวิภาคศาสตร์ (gross anatomy)
และจุลกายวิภาคศาสตร์ (microanatomy) ของปลาหลายชนิด เช่น Carcharhinus sorrah [21] Pangasius hypophtalmus Formio niger
[6] Hemibagrus filamentus [18] Clarias gariepinus Sarotherodon mossambicus [8] Cyprinus carpio Poecilia reticulate [12]
Oreochromis niloticus [3] Prochilodus lineatus [15] Salmo salar [20] Dicentrarchus labrax [13] Scatophagus argus [23] เป็นต้น
ปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792 มีชื่อสามัญคือ Spotted catfish จัดอยู่ในวงศ์ Ariidae ซึง่ มีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาคือ เป็นปลาที่มีรูปร่างยาว มีส่วนหัวคล้ายรูปกรวยแบนลงเล็กน้อยและมีร่องลึกตรงกลาง ครีบหลังมีก้านครีบแข็งขนาดใหญ่ 1 ก้าน ส่วน
ก้านครีบอ่อนมี 7 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบอ่อน 16-30 ก้าน มีแต้มสีดาบริเวณท้ายครีบ ครีบก้นและครีบท้องมีสีขาว ครีบหางใสและมีขอบสี
ขาว บริเวณลาตัวทางด้านบนและหลังมีสีเทาเข้ม ส่วนด้านท้องมีสีขาว ตัวเต็มวัยมีความยาวได้ถึง 80 เซนติเมตร ปลากดหัวโม่งสามารถอาศัย
อยู่ได้ทั้งในน้าจืด น้ากร่อยและน้าทะเล [2] เป็นปลาที่ชุกชุมในทะเลสาบสงขลาทั้งตอบน ตอนกลางและตอนล่าง ปากทะเลสาบและชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย ซึ่ง [1] ได้ศึกษาปริมาณของปลากดหัวโม่งในทะเลสาบสงขลาในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม พบว่า น้าในทะเลสาบมีความเค็มลดลง
และเป็นช่วงที่น้าจืดไหลลงสู่ทะเลสาบปริมาณมาก จึงผลักดันน้าเค็มออกสู่อ่าวไทย ซึ่งพบปลากดหัวโม่งมากกว่าปลาชนิดอื่น กล่าวได้ว่า
ปลากดหัวโม่งชอบอาศัยในน้าที่มคี วามเค็มค่อนข้างต่า [1] [2]
ทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ๆน้าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้าจืดและน้าทะเล ส่งผลให้มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาก [2] นอกจากนีย้ ังมีการทาประมงพื้นบ้านโดยการจับปลาและแปรรูปปลาชนิดต่างๆ เช่น การนาปลามาตากแห้งเพื่อบริโภคและขาย
เป็นสินค้า ซึ่งปลาที่นิยมรับประทานและขายส่วนใหญ่คือ ปลากดหัวโม่ง [1] ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศด้านต่างๆของปลากดหัว
โม่ง แต่สาหรับการศึกษาทางด้านกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของปลาชนิดนี้ยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus Thunberg, 1792 ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านกายวิภาคของปลาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางสรีวิทยาของระบบขับถ่าย รวมถึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ทางด้าน
พยาธิวิทยา (pathology) ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรือใช้เป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้า นอกจากนี้ยังสามารถ
นาข้อมูลไปเปรียบเทียบกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆที่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทาให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับตัวทางโครงสร้างทางจุลกายวิภาคและสิ่งแวดล้อม

วิธีการวิจัย
นาปลากดหัวโม่ง (Arius maculatus Thunberg, 1792) จากทะเลสาบสงขลาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 -มกราคม พ.ศ. 2565
จานวน 5 ตัวมาทาสลบแล้วจึงทาการผ่าเปิดหน้าท้อง หลังจากนั้นผ่าแยกเอาไตออกมาจากตัวปลา นาไตไปแช่ในสารละลาย Bouin’s เป็นเวลา
24 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดจึงนามาผ่านขั้นตอนทางเทคนิคพาราฟิน ดังนี้ ขั้นตอนการดึงน้าออกจากเนื้อเยื่อ (dehydration) โดยใช้แอลกอฮอล์
(alcohol) ความเข้มข้น 70% 80% 95% และแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ตามลาดับ หลังจากนั้นนาไตไปแช่ในไซลีน (xylene) เพื่อกาจัดแอลกอฮอล์ล
ขั้นต่อมานาไตไปแช่ในพาราพลาสต์ (paraplast) และนาไปฝังในพาราฟิน ตัดไตให้เป็นเนื้อเยื่อแผ่นบาง (section) หนา 5 ไมโครเมตรด้วยเครื่อง
โรตารี ไมโครโตม (rotary microtome) และติดเนื้อเยื่อแผ่นบางบนสไลด์ นาไปย้อมสีฮีมาทอกไซลินและอิโอซิน (hematoxylin and eosin) ดู
ผลด้วยกล้องจุลทรรศน์เชิงประกอบ (compound microscope) และถ่ายภาพ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ไตทั้ง 2 ข้างของปลากดหัวโม่งมีตาแหน่งอยู่ทางด้านหลัง (dorsal) ของระบบสืบพันธุ์ (reproductive system) มีรูปร่างยาว สีแดง
คล้า ส่วนท้าย (posterior) ของไตทั้ง 2 ข้างเชื่อมติดกัน (รูปที่ 1A) ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งไตออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้น (anterior part)
ส่วนกลาง (medial part) และส่วนท้าย (posterior part) (รูปที่ 1A) โดยการแบ่งไตออกเป็น 3 ส่วนอาศัยลักษณะทางจุลกายวิภาคของเนื้อไตที่มี
ความแตกต่างกัน โดยการแบ่งส่วนของไตออกเป็น 3 ส่วนเหมือนกับปลา C. sorrah [21] และ ปลา F. niger [6]
จากการศึกษาด้วยเทคนิคทางจุลกายวิภาค พบว่า ไตของปลากดหัวโม่งไม่แบ่งเป็นชั้นนอก (cortex) หรือชั้นใน (medulla) (รูปที่ 1B)
ซึ่งเหมือนกับปลากระดูกแข็งชนิดอื่นๆ เช่น ปลา F. niger [6] S. argus [23] และ H. filamentus [18] แต่แตกต่างจากปลากระดูกอ่อน เช่น ปลา
C. sorrah [21] และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมที่ไตแบ่งออกเป็น 2 ชั้น [5] ไตของปลากดหัวโม่งหุ้มด้วยเยื่อหุ้ม
ไต (renal capsule) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) และมีหลอดเลือด (blood vessel) แทรกในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (รูปที่ 1B) และ
เนือ้ เยื่อเกี่ยวพันที่หุ้มด้านนอกแทรกเข้าไปในเนื้อไตล้อมรอบโครงสร้างต่างๆ (รูปที่ 1B) ภายในเนื้อไตของปลากดหัวโม่งประกอบด้วยโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมือนกับปลาชนิดอื่นแต่มีความแตกต่างกันในด้านปริมาณโครงสร้างและลักษณะของเนื้อเยื่อ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ รีนัล คอร์
พัสเซิล (renal corpuscle) ท่อส่วนต้น (proximal tubule) ท่อส่วนปลาย (distal tubule) ท่อไตรวม (collecting duct) ท่อ opisthonephric เม
ลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ (melanomacrophage center) เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ (lymphoid tissue) และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์ (intertubular
tissue) (รูปที่ 1B-J) ซึ่งทั้งเนื้อเยื่อลิมฟอยด์และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์เป็นเนื้อเยื่อฮีมาโตโพอิติก (hematopoietic tissue) มีหน้าที่ใน
การสร้างเม็ดเลือดของสัตว์จาพวกปลา [22] ซึ่งการพบโครงสร้างเหล่านีภ้ ายในไตของปลากดหัวโม่งเหมือนกับปลาชนิดอื่นๆ เช่น C. sorrah [21]
F. niger [6] H. filamentus [18] และ S. argus [23]
เนื้อเยื่อฮีมาโตโพอิติกของปลากดหัวโม่งประกอบด้วยเซลล์ฮีมาโตโพอิติก (hematopoietic cell) ขนาดเล็กจานวนมากที่ย้อมติด
สีน้าเงินของฮีมาทอกไซลิน โดยพบแทรกอยู่ระหว่างรีนัลคอร์พัสเซิลและท่อส่วนต่างๆ (รูปที่ 1B-G, 2A-C) ส่วนเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์
พบว่าประกอบด้วยเซลล์แมคโครฟาจที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่อยู่เป็นกลุ่มและยังพบเม็ดสีเมลานิน (melanin pigment) อีกด้วย (รูปที่ 1C, E,
2A-C) ซึ่ งลั กษณะเช่ นนี้ พบได้ ทั่ วไปในปลาชนิ ดต่ างๆ เช่ น C. sorrah [21] F. niger [6] H. filamentus [18] S. salar [20] D. labrax [13] S.
argus [23] C. carpio และ P. reticulate [12] เป็นต้น ซึ่ง [16] กล่าวว่า เนื้อเยื่อฮีมาโตโพอิติกประกอบด้วยเซลล์ทั้งที่กาลังเจริญเปลี่ยนแปลง
(blast cell) และเซลล์ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง (stem cell) ซึ่งจะเจริญไปเป็นเม็ดเลือดต่างๆ เหมือนกับที่พบในไขกระดูก (bone marrow) ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้านม สาหรับเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่า [12] โดย [4]
กล่าวว่า หน้าที่ของเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์เทียบได้กับเจอมินัล เซ็นเตอร์ (germinal center) ของต่อมน้าเหลือง (lymph node) ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้านม ซึ่งในสัตว์จาพวกปลา เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์มีหน้าที่ต่อต้านแบคทีเรียและปรสิตต่างๆ [17] ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะ [13] ดังนั้น สามารถใช้เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ในการศึกษาทางพยาธิวิทยา (pathology) ได้ ซึ่งหากมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับภาวะร่างกายของปลาที่กาลังติดเชื้อต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปลาอาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไป [10]
รีนัล คอร์พัสเซิล ประกอบด้วยโบว์แมนส์ แคปซูล (Bowman’s capsule) และโกลเมอรูลัส (glomerulus) (รูปที่ 1B-D, F-G) ซึ่งผนัง
ของโบว์แมนส์ แคปซูลมี 2 ชั้น คือ ชั้นพาไรอีทัล (parietal layer) ซึ่งอยู่ด้านนอกและชั้นวิสเซอร์รัล (visceral layer) สาหรับชั้นพาไรอีทัลบุ
ด้วยเซลล์บุผิวรูปร่างแบนชั้นเดียว (simple squamous) ส่วนชั้นวิสเซอร์รัลประกอบด้วยเซลล์โพโดไซต์ (podocyte cell) ซึ่งเซลล์ชนิดนี้มี
นิวเคลียสกลมและมีส่วนของเซลล์ล้อมรอบโกลเมอรูลัส ระหว่างโกลเมอรูลัสและผนังชั้นพาไรอีทัลมีช่องโบว์แมนส์ สเปซ (Bowman’s space)
(รูปที่ 1F) สาหรับโกลเมอรูลัสมีผนังที่บุด้วยเซลล์บุผิวรูปร่างแบนชั้นเดี ยวจานวน 1-2 เซลล์ ซึ่งลักษณะต่างๆเช่นนี้เหมือนกับปลา H.
filamentus [18] และ S. argus [23] สาหรับหน้าที่ของโกลเมอรูลัสคือการกรองเลือด (filtration) เพื่อกาจัดของเสียและน้าส่วนเกินออกจาก
ร่างกาย ซึ่งของเหลวที่ผ่านการกรองเข้าสู่โบว์แมนส์ สเปซและท่อส่วนต้น [19]
สาหรับท่อส่วนต้นบุด้วยเซลล์บุผิวรูปร่างสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์และทรงสูง 1 ชั้น (simple cuboidal-columnar) ผิวเซลล์ด้านบน
มีบรัช บอร์เดอร์ (brush border) ภายในไซโทพลาซึ ม (cytoplasm) มี แกรนู ล (granule) ที่ ย้อมติ ดสีอิ โอซิ น (รูปที่ 1B-G) ลักษณะเช่ นนี้
เหมือนกับที่พบในปลา H. filamentus [18] และ S. argus [23] ท่อส่วนถัดมา คือ ท่อส่วนปลาย บุด้วยเซลล์บุผิวรูปร่างสี่เหลี่ยมลูกบาศก์และ
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ทรงสูง 1 ชั้นคล้ายกับท่อส่วนต้น แต่ท่อส่วนปลายมีลูเมน (lumen) กว่างมากกว่าท่อส่วนต้น แต่มีบรัช บอร์เดอร์น้อย ส่วนในไซโทพลาซึมมี
แกรนูลจานวนน้อย ทาให้ย้อมติดสีอิโอซินจางกว่าท่อส่วนต้น (รูปที่ 1B-G) ลักษณะเช่นนี้เหมือนกับปลา H. filamentus [18] และ S. argus
[23] ซึ่งท่อทั้ง 2 ส่วนนี้มีหน้าที่ในกระบวนการดูดกลับและขับสารออก [24]

รูปที่ 1 แสดง A) ลักษณะไตของปลากดหัวโม่งและการแบ่งส่วนของไต; B-J) โครงสร้างภายในไตของปลากดหัวโม่ง; AK: anterior kidney; B:
Bowman’s capsule; BB: brush border; BC: blast cell; BS: Bowman’s space; CD: collecting duct; CT: connective tissue; DT;
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distal tubule; Ep: epithelium; G: glomerulus; g: granule; HT: hematopoietic tissue; IT: intertubular tissue; LT: lymphoid
tissue; MK: middle kidney; MMC: melanomacrophage center; MP: melanin pigment; N: nucleus; OD: ophistonephric duct;
P: podocyte cell; PK: posterior kidney; PL: parietal layer; PT: proximal tubule; RC: renal corpuscle; TEp: transitional
epithelium
ท่อส่วนปลายเปิดเข้าสู่ท่อไตรวม (collecting duct) ซึ่งมีเซลล์บุผิวรูปทรงสูง 1 ชั้นและมีลูเมนกว้างมากกว่าท่อส่วนปลาย (รูปที่ 1H)
ท่อไตรวมเปิดเข้าสู่ opisthonephric duct (รูปที่ 1I-J) เหมือนกับปลา S. argus [23]
สาหรับความแตกต่างของไตทั้ง 3 ส่วน พบว่า ไตส่วนหน้าของปลากดหัวโม่งมีหลอดเลือด เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบู
ลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์จานวนมาก แต่มี รีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายจานวนน้อย (รูปที่ 2A) บ่งบอกได้ว่าไต
ส่วนหน้าของปลากดหัวโม่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดมากกว่าการกรองเลือดและการดูดกลับสาร ซึ่งเหมือนกับปลา F. niger [6] H.
filamentus [18] C. carpio P. reticulate [12] S. argus [23] และ Davario regina [7] โดย [8] ได้ ศึ กษาไตของปลา C. gariepinus และ S.
mossambicus กล่าวว่า ไตส่วนหน้าของปลาทั้ง 2 ชนิดมีหน้าที่หลักในการสร้างเม็ดเลือด ซึ่งสอดคล้องกับการพบหลอดเลือดในไตส่วนหน้า
จ านวนมาก และในปี 2010 [3] ได้ ศึ กษาไตของปลา O. niloticus พบว่ าไตส่ วนหน้ ามี กระบวนการสร้ างเม็ ดเลื อดแดง (erythropoiesis)
กระบวนการ lymphoplamapoiesis และ thrombopoiesis ซึ่งสาหรับหน้าที่ของไตส่วนหน้าของปลาหัวโม่งสามารถสรุปได้เหมือนกับปลาทั้ง
3 ชนิดเช่นเดียวกัน
ไตส่วนกลางของปลากดหัวโม่งมีรีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายจานวนมาก แต่มีเนื้อเยื่อฮีมาโตโพอิติกและ
เนื้อเยื่อลิมฟอยด์จานวนน้อยเมื่อเทียบกับไตส่วนหน้า (รูปที่ 2B) บ่งบอกได้ว่าไตส่วนกลางมีกระบวนการกรอง การดูดกลับสาร มากกว่าการ
สร้างเม็ดเลือดเหมือนกับที่พบในปลา F. niger [6] ปลา C. sorrah [21] และ H. filamentus [18] ซึ่ง [21] กล่าวว่าสารที่ถูกดูดกลับส่วนใหญ่
ได้แก่ กลูโคส (glucose) โปรตีน กรดอะมิโน (amino acid) และคาร์โบไฮเดรต และเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งอิออนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
พบว่า จานวนรีนัล คอร์พัสเซิลภายในไตของปลากดหัวโม่งมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับปลาที่อาศัยอยู่ในน้าจืด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการ
ดารงชีวิตของปลากดหัวโม่งที่มักอาศัยในบริเวณน้ากร่อยมากว่าในน้าจืด โดยลักษณะเช่นนี้ยังเหมือนกับปลาที่อาศัยในน้าเค็ม เช่น F. niger
[6] และ C. sorrah [21] ที่มีรีนัล คอร์พัสเซิลน้อย [9] ซึ่งปลาที่อาศัยในน้ากร่อยหรือน้าเค็มจะมีค่าแรงดันออสโมติกของของเหลวในร่างกายต่า
กว่า (hypoosmotic) น้าที่ปลาอาศัยอยู่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการสูญเสียน้าออกจากร่างกายจึงมีการปรับตัวทางจุลกายวิภาคโดยมีจานวนโกล
เมอรู ลั สน้ อยนั่ นเอง [14] นอกจากนี้ พบว่ าไตส่วนกลางมี เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็ นเตอร์ น้อยลง (รู ปที่ 2B) เหมื อนกับที่ พบในปลา H.
filamentus [18]
ไตส่วนท้ายของปลากดหัวโม่งมีรีนัล คอร์พัสเซิล เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ เนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์และเมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์
จานวนน้อยแต่มี รีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วนต้นและท่อส่วนปลายจานวนมากเมื่อเทียบกับไตส่วนหน้าและส่วนกลาง (รูปที่ 2C) ซึ่งเหมือนกับ
ปลา H. filamentus [18] บ่งบอกได้ว่าไตส่วนนี้มีกระบวนการกรอง การดูดกลับสารและกระบวนการขนส่งอิออนมากกว่าไตส่วนหน้าและ
ส่วนกลาง ดังนั้นไตส่วนท้ายจึงมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับกระบวนการ osmoregulation และขับถ่ายของเสียเหมือนกับที่พบในปลา S. argus
[23]

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของไตของปลากดหัวโม่ง พบว่าภายในไตประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ ได้แก่ รีนัล คอร์
พัสเซิล ท่อส่วนต้น ท่อส่วนปลาย ท่อไตรวม ท่อ opisthonephric เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ เนื้อเยื่อลิมฟอยด์และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งไตออกเป็น 3 ส่วน คือ ไตส่วนหน้า ส่วนกลางและส่วนท้ายโดยอาศัยความแตกต่างของปริมาณโครงสร้างและลักษณะ
เนื้อเยื่อ พบว่า เมลาโนแมคโครฟาจ เซ็นเตอร์ เนื้อเยื่อลิมฟอยด์และเนื้อเยื่ออินเตอร์ทูบูลาร์มีจานวนมากในไตส่วนหน้าและจานวนลดลงในไต
ส่วนกลางไปทางไตส่วนท้าย ซึ่งสรุปได้ว่า ไตส่วนหน้ามีหน้าที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ขณะที่รีนัล คอร์พัสเซิล ท่อส่วน
ต้น ท่อส่วนปลาย ท่อไตรวมพบมากที่ไตส่วนท้าย บ่งบอกได้ว่าไตส่วนท้ายมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการกาจัดของเสียและสมดุลอิออนในร่างกาย
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ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง สรีรวิทยา นิเวศวิทยาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ด้านพยาธิวิทยาและสิ่งแวดล้อมได้

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างภายในไตของปลากดหัวโม่ง; A) anterior kidney; B) middle kidney; C) posterior kidney; HT: hematopoietic
tissue; MMC: melanomacrophage center; RC: renal corpuscle; RT: renal tubule
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P16
ผลการใช้ผักตบชวาป่นผสมเอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี
ครวญ บัวคีรี1, ปาริฉัตร คงดำ2, ตัสนีม อูเซ็ง2 ทวีศักดิ์ ทองไฝ3 และ มงคล เทพรัตน์4

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหาร (10 และ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร) ร่วมกับ
การใช้เอนไซม์ไฟเตส 0.05 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยใช้เป็ดเทศกบินทร์บุรีคละเพศ อายุ 7 วัน จำนวน 90 ตัว แบ่งเป็น 3
กลุ่มๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 10 ตัว ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารควบคุม (ไม่ใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส)
กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารผสมผักตบชวาป่น 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส และกลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารผสมผักตบชวา
ป่น 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส ทำการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยน้ำหนักเริ่มต้นของเป็ดทดลองไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักสุดท้ายของเป็ดทดลองที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารไม่แตกต่างจากกลุ่มอาหารควบคุม แต่สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารอย่างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ขณะที่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณอาหารที่กินของเป็ดที่ได้รบั ผักตบชวา
ป่นที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร สูงกว่าเป็ดที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร และทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารควบคุม อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพ
การใช้อาหารไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกลุ่มอาหารควบคุม (P>0.05) นอกจากนี้ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1
กิโลกรัมของเป็ดที่ได้รับผักตบชวาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารมีต้นทุนต่ำกว่ากลุ่มอาหารควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้ส ามารถสรุปได้ว่า การใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหาร 10 ร่วมกับการใช้เอนไซม์ไฟเตส 0.05
เปอร์เซ็นต์ สามารถช่วยลดทุนค่าอาหารและไม่มีผลกระทบต่อน้ำหนักส่งตลาด
คำสำคัญ: เป็ดเทศกบินทร์บรุ ี, ผักตบชวาป่น, สมรรถภาพการผลิต, เอนไซม์ไฟเตส
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Effects of water hyacinth meal mixed with phytase enzyme in rations on production
performance of Kabinburi muscovy ducks
Kruan Buakeeree1, Parichat Kongdam2, Tasneem Useng2 and Mongkol Thepparat3

Abstract
The objective of this research was to study the effects of water hyacinth meal (WHM) in rations (10 and
20 %) with phytase enzyme (0.05%) on production performance of Kabinburi muscovy ducks. Ninety ducks,
aged 7 days and mixed genders were randomly allocated to 3 groups. Each group had 3 replications with 10
ducks per replication. Each group received feed mixed WHM in three different levels following: Control group
(no using WHM and phytase enzyme), Group II: the feed mixed WHM 10% and phytase enzyme, and Group III:
the feed mixed WHM 20% and phytase enzyme. The experimental period were 8 weeks. The initial body weight
all group were not significant (P>0.05). The results showed that, the final body weights Group II were not
different from the control group. However, it was highly significantly than Group III (P<0.01). The body weight
gain, average daily gain and feed intake of Group II were higher than Group III and both groups had lower mean
values than control group highly significantly (P<0.01). However, the results showed that the feed conversion
ratio of Group II and Group III were not statistically different from the control group (P>0.05). In addition, the
feed conversion per gain of Group III was lower than the control group (P<0.05). From this study it could be
concluded that WHM 10 % with 0.05 percent phytase enzyme was able to reduce feed costs and had no effect
on the market weight.
Keywords: Kabinburi Muscovy Ducks, Water Hyacinth Meal, Production Performance, Phytase
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บทนำ
เป็ดเทศกบินทร์บุรีได้รับความนิยมเลี้ยงจากเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว ต้านทานโรค และตลาดต้องการ
เนื่องจาก มีกล้ามเนื้อมาก ไขมันน้อย หนังบาง และ มีปริมาณคลอเรสเตอรอลต่ำ [1] (สวัสดิ์ และคณะ, 2545) ปัจจุบันต้นทุนการ
ผลิตในด้านอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการพิจารณาหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกมาทดแทนในสูตรอาหารจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผักตบชวา (water hyacinth) เป็นวัชพืชที่พบได้ในทุกท้องถิ่น ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณค่า
ทางโภชนะของผักตบชวา พบว่ามีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง (14.3 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง) และ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบ
ในสูตรอาหารสัตว์ได้ [2] นอกจากนี้ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีธัญพืชเป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่สำคัญสำหรับสัตว์ มักอยู่ในรูป
ของสารไฟเตท ซึ่งสัตว์นําไปใช้ประโยชน์ได้ต่ำ โดยเฉพาะสัตว์ปีก เนื่องจากในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกผลิตเอนไซม์ไฟเตส
ได้น้อย ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ไฟเตสเพื่อสลายพันธะทางโครงสร้างของไฟเตทในวัตถุดิบอาหารสัตว์และทำให้เกิดการปลดปล่อย
แร่ธาตุฟอสฟอรัสรวมทั้งแร่ธาตุอื่น ทำให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น [3] และลดผลกระทบเชิง
ลบในองค์ประกอบและการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์แบบเดิม [4] ส่วนการใช้เอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารเป็ดไข่ที่ประกอบด้วยข้าวโพด
ป่น กากถั่วเหลืองและปลายข้าวพบว่าเอนไซม์ไฟเตสจะแสดงผลเมื่อระดับของ non phytate ในสูตรอาหารแตกต่างกัน [5] ขณะที่
การใช้เอนไซม์รวมในสูตรอาหารเป็ดที่ประกอบด้วยข้าวโพดป่น แกลบ ปลายข้าวและกากถั่วเหลืองทำให้ช่วยปรับปรุงสมรรถภาพ
การผลิตและการใช้ประโยชน์ของสารอาหาร [6] ในไก่กระทง พบว่าการเสริมพบว่าเอนไซม์ไฟเตสทำให้ปริมาณอาหารที่กิน
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการแลกเนื้อดีกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ [7] การเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารเป็ดไข่ พบว่าจำนวนไข่
และน้ำหนักไข่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และ ในเป็ดแม่พันธุ์ พบว่าการเสริมเอนไซม์ไฟเตส ทำให้จำนวนไข่
ขนาดเล็ก มีจำนวนต่ำที่สุด และมีน้ำหนักไข่เฉลี่ยมากที่สุด สำหรับคุณภาพของเปลือกไข่ ประสิทธิภาพการฟักไข่ ปริมาณการกิน
อาหาร อัตราการตาย และต้นทุนค่าอาหารต่อไข่ 1 ฟอง ไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) [3]

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลการใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหารร่วมกับการใช้เอนไซม์ไฟเตสต่อสมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์
บุรี ช่วงอายุ 7-63 วัน

วิธีดำเนินการ
แผนการทดลอง
การศึกษานี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) ประกอบด้วย 3 กลุ่มการ
ทดลอง ประกอบด้วย
กลุ่มทดลองที่ 1 อาหารควบคุม (ไม่ใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส)
กลุ่มทดลองที่ 2 อาหารผสมผักตบชวาป่น 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส
กลุ่มทดลองที่ 3 อาหารผสมผักตบชวาป่น 20 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารและเอนไซม์ไฟเตส
ในแต่ละกลุ่มการทดลอง ๆ มี 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว ใช้เวลาในการทดลอง 56 วัน
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การเตรียมผักตบชวาป่น
ทำการเก็บผักตบชวา และล้างให้สะอาดพร้อมทำการตัดรากทิ้ง แล้วนำมาหั่นด้วยเครื่องสับพืชอาหารสัตว์ให้มีขนาดชิ้น
ละ 2-3 นิ้วและทำการตากแห้ง 1-2 วัน จากนั้นนำไปเข้าขั้นตอนการบดด้วยเครื่องแฮมเมอร์มลิ ล์ (Hammer Mill) แล้วนำไปใช้
ผสมอาหารทดลอง
สูตรอาหารทดลอง
สูตรอาหารทดลองที่ใช้ในการทดลองทั้งสามสูตร มีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบสูตรอาหาร ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สูตรอาหารทดลองที่ใช้เลี้ยงเป็ดกบินทร์บุรี
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ปลายข้าว
รำละเอียด
กากน้ำตาล
กากถั่วเหลือง (44%)
น้ำมันปาล์ม

ส่วนประกอบ/กิโลกรัม
กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 3
30
27.5
27
25
20
13
5
5
5
25
24
24
5
5
5

ปลาป่น (53%)

4.5

4

3

เปลือกหอย

2

2

1

ไดแคลเซี่ยมฟอสฟอสเฟต

2

1

1

เกลือ

1

0.950

0.450

พรีมิกซ์

0.5
100
18.04

0.5
10
0.05
100
16.78

0.5
20
0.05
100
15.46

ผักตบชวาป่น
เอนไซม์ไฟเตส
รวม
ราคา/กิโลกรัม (บาท)
โภชนะโดยการคำนวณ
โปรตีน (%)
18.88
18.81
เยื่อใย (%)
5.09
5.26
พลังงานที่ใช้ประโขน์ได้ (Kcal/kg)
2946.89
2906.07
แคลเซียม(%)
1.70
1.43
ฟอสฟอรัสทั้งหมด(%)
0.69
0.49
หมายเหตุ : ใช้เอนไซม์ไฟเตสทางการค้า
: ราคาผักตบชวาป่นกิโลกรัมละ 1 บาท (คำนวณจากค่าแรงงานในการเตรีมวัตถุดิบ)
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18.83
5.29
2893.15
1.00
0.46

การจัดการสัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองในครั้งนี้ใช้ลูกเป็ดเทศกบินทร์บุรีคละเพศ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา อายุ 7 วัน ถูก
เลี้ยงในสภาพโรงเรือนเปิด พื้นปูนปูด้วยแกลบ ขนาดคอก กว้าง 1.7 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้
แสงสว่างและความอบอุ่นก่อนนำลูกเป็ดเทศกบินทร์บุรี โดยให้อาหารวันละ 2 เวลา และให้น้ำเพียงพอตลอดเวลา
การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีบ่ ันทึกในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย น้ำหนักตัวสัตว์ทดลอง เริ่มต้น และน้ำหนักตัวทุกสัปดาห์จนสิ้นสุดการ
ทดลอง ปริมาณอาหารที่กิน จำนวนสัตว์ทดลองที่ตาย โดยข้อมูลดังกล่าว จะถูกนำมาคำนวณหาค่าต่างๆ ประกอบด้วย น้ำหนักที่
เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) อัตราการเจริญเติมโต (กรัม/ตัว/วัน) ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และต้นทุน
ค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (บาท)
ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’s multiple rang test (DMRT) SAS [8]

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรี ที่มีการใช้ผักตบชวาป่น และผสมเอ็นไซม์ไฟเตสในสูตรอาหาร ตลอดการเลี้ยง
(ช่วงอายุ 7-63 วัน) พบว่า การใช้ผักตบชวาป่น และผสมเอ็นไซม์ไฟเตสในสูตรอาหาร ทำให้ น้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโต มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า เป็ดที่ได้รับอาหารสูตรควบคุมอย่ามีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) ซึ่งการใช้เอนไซม์ไฟเตส
ในสูตรอาหารเป็ดที่ประกอบด้วยข้าวโพดป่นและกากถั่วเหลืองมีผลช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต เถ้าของกระดูก และแร่ธาตุ
และการย่อยได้ในเป็ด [9] และเมือ่ เพิ่มปริมาณการใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหาร จาก 10 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า จะทำให้
สมรรถภาพการผลิตลดลงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า การใช้ประโยชน์ของโภชนะในผักตบชวาป่นในเป็ดมีค่าต่ำ นอกจากนี้ ใช้ผัก
ตบจะทำให้ในสูตรอาหารมีปริมาณเยื่อใยเพิม่ สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณอาหารที่กินลดลง เนื่องจากอาหารมีความฟ่ามสูง ส่งผลให้
การได้รับโภชนะเพื่อการให้ผลผลิตลดง ดังจะเห็นได้จาก น้ำหนักทีเ่ พิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตมีค่าลดลงเมื่อการใช้ผักตบชวาป่น
ในสูตรอาหารเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใช้อาหารพบว่า ของทุกสูตอาหารไม่ได้มีความแตกต่างกัน ทำให้ต้นทุน
ค่าอาหารต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ทำให้เป็ดที่ได้รับผักตบชวาป่นมีคา่ ต่ำกว่าสูตรอาหารควบคุม (กลุ่ม
ทดลองที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนในการผลิตผักตบชวาป่นมีค่าต่ำ ในการทดลองนี้คิดราคาผักตบชวาป่นกิโลกรัมละ 1 บาท (ตาราง
ที่ 2)
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เอนไซม์ไฟเตสในสูตรอาหารร่วมกับการใช้ผักตบชวาป่น ทั้งนี้เนื่องจาก การใช้เอนไซม์รวมในสูตร
อาหารเป็ดที่ประกอบด้วยข้าวโพดป่น ปลายข้าวเจ้า ปลายเข้าสาลี และกากถั่วเหลือง มีผลช่วยปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต การ
ใช้ประโยชน์ของสารอาหารและการใช้แร่ธาตุในการสร้างกระดูกดีขึ้น [9, 10] การใช้เอนไซม์ไฟเตสในอาหารไก่กระทงมีผลทำให้
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ปริมาณอาหารที่กิน น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการแลกเนื้อดีกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ ปริมาณแร่ธาตุในกระดูกและเลือด
มากกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์อีกทั้งยังเพิ่มการย่อยได้ของไฟเตสในอาหารทำให้ดูดซึมฟอสฟอรัสได้มากกว่าและการขับถ่ายออก
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ [7]
ตารางที่ 2 สมรรถภาพการผลิตของเป็ดเทศกบินทร์บุรีเฉลีย่ ตลอดการทดลอง (อายุ 7-63 วัน ) ที่ได้รับสูตรอาหารผักตบชวาป่นใน
สูตรอาหารผสมเอนไซม์ไฟเตส
รายการ
กลุ่มทดลองที่ 1
กลุ่มทดลองที่ 2
กลุ่มทดลองที่ 3
P-value
C.V.%

น้ำหนัก
เริ่มต้น
(กรัม/ตัว)
53.20
54.80
52.07
0.4476
4.64

น้ำหนัก
สุดท้าย
(กรัม/ตัว)
2723.33A
2418.89A
2006.67B
0.0040
6.57

น้ำหนักที่
เพิ่ม
(กรัม/ตัว)
2670.13A
2311.05B
1954.60C
0.0067
7.45

อัตราการ
เจริญเติบโต
(กรัม/ตัว/วัน)
47.68A
41.20B
34.90C
0.0061
7.31

ปริมาณอาหารที่
กิน
(กรัม/ตัว/วัน)
139.39A
120.58B
98.93C
0.0004
4.76

A, B, C อักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ

ประสิทธิภาพ
การใช้อาหาร
3.06
2.94
2.84
0.5130
7.48

ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น (บาท)
55.14A
49.39AAB
43.85B
0.0332
7.85

(P<0.05)

เมื่อพิจารณาน้ำหนักตัว และประสิทธิภาพการใช้อาหารในแต่ละช่วงอายุพบว่า การใช้ผักตบชวาป่นในสูตรอาหารทำให้
น้ำหนักตัวของเป็ดในแต่ละช่วงอายุมีค่าต่ำกว่าการใช้สูตรอาหารควบคุม โดยการใช้ผักตบชวาป่น มีนำ้ หนักตัวต่ำที่สดุ เมื่อสิ้นสุด
การทดลองและเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการใช้อาหารพบว่าในช่วงท้ายของการทดลอง ประสิทธิภาพการใช้อาหารค่อนข้างสูง
กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่เป็ดต้องการพลังงานสูงเพื่อการเพิ่มน้ำหนักตัว แต่ในสูตรอาหารทีม่ ี
ผักตบชวาป่น มีพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ต่ำกว่าสูตรควบคุมมทำให้ ปริมาณอาหารที่กินในช่วงนี้ของกลุ่มที่ได้รับผักตบชวาป่น มี
ปริมาณสูง เนื่องจากการกินอาหารของสัตว์ปกี จะถูกควบคุมตามปริมาณพลังงานที่ต้องการ [11] กอปรกับการใช้ประโยชน์ของ
โภชนะในผักตบชวาป่นต่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารของกลุ่มที่ใช้ผักตบชวาป่น มีค่าสูงขึ้น (ภาพที่ 1)

672

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

2000.0
1500.0

1500.0

1000.0

1000.0

500.0

500.0

0.0

(ก)(ก)

0.0

1

1

2
2

3

3

T1

T1

4

4

5

5
6
T2

T2

6
T3

7

7
8
T3

8

9

9

อำยุอำยุ
(วัน) (วัน)

ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร

2500.0
2000.0

น้ำหนักตัว (กรัม)

น้ำหนักตัว (กรัม)

2500.0
3000.0

(ข)

ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร

3000.0

6.0

6.0

5.0

5.0

4.0

4.0

3.0

3.0
2.0
1.0
0.0

2.0
1.0
0.0

(ข) 14

14

21
T1

28

21

T1

T2

35

28

42

T2

35

49

T3

42

56

T3

49

63

56

อายุ (วัน)

ภาพที่1่1(ก)
(ก) น้ำหนั
ปดาห์
(ข) (ข)
ประสิ
ทธิภทาพการใช้
อาหารอของเป็
ทดลองที
่ได้รับอหารแต่
ะสูตร (T1ล=กลุ
ภาพที
หนักก (กรั
(กรัมม) )แต่แต่ละสั
ละสั
ปดาห์
ประสิ
ธิภาพการใช้
าหาร ดของเป็
ดทดลองที
่ได้รับลอหารแต่
ะสูต่มร (T1 =กลุ่ม
ทดลองที่ ่ 1,1, T2
่ 2 และ
T3 =กลุ
ทดลองที
3่ ) ในแต่่3)ละช่
วงอายุ
ทดลองที
T2==กลุกลุ่มทดลองที
่มทดลองที
่ 2 และ
T3 ่ม=กลุ
่มทดลองที
ในแต่
ละช่วงอายุ
สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

ในการเลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์บุรีได้เนื่องจากเป็นการนำวัชพืชในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์จากการศึกษา

้ยงเป็
ด้เนื่องจากเป็
นการนำวั
ชพืชทำให้
ในท้องถิ
ที่หกสุาได้
ตว์จากการศึกษา
ครั้งนี้ สรุในการเลี
ปได้วา่ การที
่มผี ดักเทศกบิ
ตบชวาป่นนทร์
ในสูบตุรีไรอาหารร่
วมกับเอนไซม์
ไฟเตส
น้ำ่นหนั
ดท้งา่ายยมาเป็
น้ำหนันกวัตัตวถุทีด่เพิิบ่มอาหารสั
ขึ้น อัตราการ
ครัเจริ
้งนีญ้ เติสรุบโต
ปได้มีควา่า่ เฉลี
การที
ผี ักาตบชวาป่
ตรอาหารร่
ำหนักโดยที
สุดท้่ปาระสิ
ย ทน้ธิำภหนั
กตัวทีอ่เพิาหาร
่มขึ้น อัตราการ
่ยต่่มำกว่
เป็ดที่ได้รนับในสู
อาหารสู
ตรควบคุวมมกั
อย่บามีเอนไซม์
นยั สำคัญไฟเตส
ยิ่งทางสถิทำให้
ติ (P< น้0.01)
าพการใช้
เจริไม่ญมีคเติวามแตกต่
บโต มีคา่างทางสถิ
เฉลี่ยต่ำตกว่
า เป็ดที่ไอย่
ด้ราับงไรก็
อาหารสู
มอย่นทำให้
ามีนยัต้นสำคั
่งทางสถิอน้ตำิ (P<
าพการใช้
อาหาร
ิ (P>0.05)
การใช้ตผรควบคุ
ักตบชวาป่
ทุนญ
ค่ายิอาหารต่
หนักตั0.01)
วที่เพิ่มโดยที
ขึ้น 1 ่ปกิระสิ
โลกรัทมธิต่ภำกว่
า
่ได้รับอาหารอาหารควบคุ
ม อย่างมีนอย่
ัยสำคั
ญทางสถิ
ดังนั้นถ้ตา้นหากเกษตรกรต้
ไม่เป็มดีคทีวามแตกต่
างทางสถิติ (P>0.05)
างไรก็
การใช้ติผัก(P<0.05)
ตบชวาป่นทำให้
ทุนค่าอาหารต่องการลดต้
อน้ำหนักนตัทุวนทีค่่เาพิอาหารและมี
่มขึ้น 1 กิโลกรัมต่ำกว่า
้อที่ดี สามารถเลืมอกสูอย่
ตรอาหารผสมผั
เปอร์เซ็นต์ใดันสู
วมกับเอนไซม์อไงการลดต้
ฟเตส มาใช้
เป็อัดตทีราการแลกเนื
่ได้รับอาหารอาหารควบคุ
างมีนัยสำคัญกตบชวาป่
ทางสถิตนิ 10
(P<0.05)
งนัต้นรอาหารร่
ถ้าหากเกษตรกรต้
นทุในการ
นค่าอาหารและมี
เลี
ย
้
งเป็
ด
เทศกบิ
น
ทร์
บ
ร
ุ
ไ
ี
ด้
เพราะสามารถช่
ว
ยลดต้
น
ทุ
น
ค่
า
อาหารและไม่
ม
ผ
ี
ลกระทบต่
อ
น้
ำ
หนั
ก
ส่
ง
ตลาด
อัตราการแลกเนื้อที่ดี สามารถเลือกสูตรอาหารผสมผักตบชวาป่น 10 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารร่วมกับเอนไซม์ไฟเตส มาใช้ในการ
เลี้ยงเป็ดเทศกบินทร์บรุ ีได้ เพราะสามารถช่วยลดต้นกิทุตนติกค่รรมประกาศ
าอาหารและไม่มผี ลกระทบต่อน้ำหนักส่งตลาด
ขอขอบคุณสถานีปฏิบตั ิการสัตวบาล คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์
กิตกติารเกษตร
กรรมประกาศ
สถานที่ดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณสถานีปฏิบตั ิการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ดำเนินงานวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

673

63

อายุ (วัน

เอกสารอ้างอิง
[1] สวัสดิ์ ธรรมบุตร, ศิริพันธ์ โมราถบ, ไสว นามคุณ และอัมพร ธรรมบุตร. 2545. การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี. สืบค้น
22/12/2563. (Online Available) https://pvlo-cmi.dld.go.th//Doc/เอกสารเผยแพร่
[2] สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ . 2559. ใบผักตบชวา. สืบค้น 22/12/2563. (Online Available)
http://nutrition.dld.go.th/exhibision/feed_stuff/pagtobchawa_leaf.htm.
[3] องอาจ ตัณฑวณิช, มณฑิชา พุทซาคํา และศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ. 2554. ผลของการใช้เอนไซม์ไฟเตสต่อประสิทธิภาพการผลิต
ของเป็ดพ่อแม่พันธุ์ปักกิ่งลูกผสมระยะไข่. ว.แก่นเกษตร 39. ฉบับพิเศษ : 6-9.
[4] Park, J. and J. B. Carry. 2019. Dietary Enzyme Supplementation Nutrition: A review. J. Appl. Poult Res. 28:
587-597.
[5] Yang, C.B., Z. Y. Huang., J. P. Zhou., W. R. Yang., S. Z. Jiang. and G. G. Zhang. 2009. Effect of Recombinant
Phytase on Performance and Mineral Utilization of Laying Ducks Fed Phosphorus-Deficient Diets. J.
Appl. Poult. Res.18:284-291.
[6] Kang, P., Y. Q. Hou., D. Toms., N. D. Yan., B. Y. Ding and J. Gong. 2013. Effects of Enzyme Complex
Supplementation to a Paddy- Based in Diet on Performance and Nutrient Digestibility of Meat Type
Ducks. Asian-Aust. Anim. Sci. 26:253-259.
[7] ชุดาภา เชียรพลแสน. 2562. ผลของเอนไซม์ไฟเตสในอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณลักษณะกระดูกของไก่กระทง. สืบค้น
23/12/2563. (Online Available)http://www.agri.ubu.ac.th/mis/seminar/upload/113.pdf.
[8] SAS Institute. 1996.SAS/STAT Software: Changes and Enhancements through Release 6.11. SAS Inst., Inc.,
Cary, NC
[9] Adiola, O. 2010. Phosphorus Equivalency Value of Escherichia coli. Phytase in the Diets White Pekin Ducks.
Poult. Sci. 89:1199-1206.
[10] Zeng, Q., X. Huang., Y. Luo., X. Ding., S. Bai., J. Wang., Y. Xuan., Z. Su., Y. Liu. and K. Zhang. 2015. Effects of
Multi - Enzyme Complex on Growth Performance, Nutrient Utilization and Bone Mineralization of
Meat Duck. J. of Anim. Sci. and Biot.6:1-8.
[11] Scott, M L., M.C. Nesheim and R. J. Young. 1982. Nutrition of the Chicken. 3rd ed. Ithaca, N.Y. 562 p.

674

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

P17
ผลของซีรัมจากสัตวชนิดตาง ๆ ตอการเจริญของสเต็มเซลลกลามเนื้อของไกดํา
รุงระวี ไชยยอด1 วันกุศล ชนะสิทธิ2์ และมณฑล เลิศวรปรีชา2*

บทคัดยอ
การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยที่สําคัญหลาย ๆ ดาน เชน การเพาะเลี้ยงไวรัส การผลิตวัคซีน
และใชเปนโมเดลสําหรับการศึกษากลไกทางชีวภาพในระดับอณูชีวโมเลกุลภายในเซลล ปจจุบันมีการนําเซลลเพาะเลี้ยงมาใชเปนแหลง
อาหารโปรตีนเพื่อทดแทนเนือ้ สัตว การเพาะเลี้ยงเซลลจําเปนตองใชอาหารพิเศษและตองเสริมดวยซีรัมจากสัตว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
การเจริญและเพิ่มจํานวนเซลล ซีรัมสัตวที่มีรายงานนํามาใชเพาะเลี้ยงเซลล คือ ซีรัมจากลูกโค (Fetal Bovine Serum: FBS) ซีรัมจากมา
(Horse Serum: HS) และจากไก (Chicken Serum: CKS) อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซีรัมของสัตวทั้งสาม
ชนิดตอการเจริญของเซลลเพาะเลี้ยง ในการศึกษานี้ใชสเต็มเซลลกลามเนื้อที่แยกจากไกดําเปนโมเดล เพื่อศึกษาผลของซีรัมตอการเจริญของ
เซลล โดยในการเลี้ยงเซลลจะใชอาหารเลี้ยงเซลล Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) ที่เสริมดวยซีรัมจากสัตวชนิดตาง ๆ
ความเขมขน 10 % และติดตามการเจริญของเซลลโดยเทคนิค MTT assay เมื่อเลี้ยงเซลลเปนเวลา 7 วัน ผลการศึกษา พบวาแนวโนมการ
เจริญของเซลลสูงสุด คือ เซลลที่เลี้ยงในอาหารที่เสริมดวย FBS 10 % โดยเซลลเพิ่มจํานวนไดสูงสุดจากเซลลเริ่มตน 5x105 cells เปน
1.9x106 cells รองลงมา คือ เซลลที่เลี้ยงดวยอาหารเสริม CKS โดยเซลลเพิ่มจํานวนจากเซลลเริ่มตน 5x105 cells เปน 1.6X106 cell ขณะที่
เซลลที่เลี้ยงในอาหารเสริม HS พบอัตราการเจริญต่ําสุดเทากับ 7.74x 105 cell เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติเปรียบเทียบขอมูลการเจริญของ
เซลล ในทุ กวั น 7 พบว าอั ตราการเจริ ญของเซลล ที่ เลี้ ยงในอาหารที่ เสริ มด วย FBS และ CKS ไม พบความแตกต างทางสถิ ติ
ผลการศึ กษานี้ แสดงให เห็ นว าซี รั มจากไก อาจจะสามารถนํ ามาพั ฒนาเป นซี รั มสํ าหรั บการเลี้ ยงเซลล บางชนิ ดได ในอนาคต
โดยมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับซีรัมจากลูกโค และยังชวยเพิ่มมูลคาของเลือดไกที่ไมไดนํามาใชประโยชนไดอีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ : การเจริญของเซลล, ซีรัม, สเต็มเซลลกลามเนื้อของไกดาํ
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Effect of different animal serums on Proliferation of Myosatellite Stem Cell from Black-Bone
Chicken
Rungravee Chaiyod 1 Wankuson Chanasit2 Monthon Lertworapreecha2*

Abstract
Animal cell culture is used as a tool for many important research areas, such as virus culture, and vaccine production
and is used as a model for studying biological mechanisms at the molecular biomolecule level within cells. Cell cultures are
now attractive as meat substitutes and a protein food source. In cell culture, a special diet is required and must be
supplemented with animal serum, which is an important factor for cell growth and proliferation. Currently, the most
extensive animal serum for cell culture is Fetal Bovine Serum (FBS), Horse Serum, (HS), and Chicken Serum (CKS). However,
the efficacy of those three animal serums on cell culture growth has not been reported. In this study, the myosatellite stem
cells of the black-bone chicken was used as a model to study the effect of serum on cell growth. Dulbecco's Modified Eagle
Medium (DMEM) supplemented with 10% of different types of serum was used in cell cultures and the cell growth was then
monitored by the MTT assay technique for 7 days of cultivation. The results clearly showed that cell proliferation tendency
was highest when cultured cells in an FBS-enriched DMEM medium, the maximum cell count increased from a baseline of
5x105 cells to 1.9x106 cells and followed by cells cultured in DMEM supplemented with CKS, which an increase in cell
proliferation from 5x105 cells 1.6x106 cells whereas the cells cultured in the HS supplement showed the lowest growth rate
of 7.74x105cells. A statistical comparison on day 7 between the growth rate of cells grown in FBS, CKS, and HS supplemented
medium showed that no significantly different was observed between FBS and CKS.
Therefore, the chicken serum might be possible to develop as a serum for certain cell cultures in the future with
similar efficacy to that of fetal bovine serum, in addition, it may help increase the value of chicken blood
that is not being used for alternative applications.
Keywords: Cell proliferation, Serum, Myosatellite stem cell
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บทนํา
ปจจุบันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลสัตวเปนวิธีการพื้นฐาน ที่จะนําไปใชศึกษาวิจัยงานในดานตาง ๆ เชน การเพาะเลี้ยงไวรัส
การผลิตวัคซีน การใชเซลลเพาะเลี้ยงเปนโมเดลสําหรับการศึกษากลไกทางชีวภาพในระดับอณูชีวโมเลกุลตาง ๆ ภายในเซลล การเพาะเลี้ยง
เซลลจะใชอาหารที่ใหสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของเซลลเพื่อเปนแหลงพลังงาน [1] นอกจากนี้ยังมีการใชซีรัมของสัตวเขามาเสริม
ซึ่ งเปนหนึ่ งในองคประกอบที่สําคัญที่สุดของอาหารเลี้ยงเซลล ประกอบไปด วย โปรตี นอัลบู มิน (albumins) ปจจั ยต าง ๆ ที่ สงเสริม
การเจริญเติบโตของเซลล ฮอรโมน กรดอะมิโน กลูโคส สารยับยั้ง trypsin (trypsin inhibitors) และไขมัน ซีรัมทีน่ ิยมใชในการเพาะเลี้ยงเซลล
คือ ซีรัมลูกวัว (Fetal Bovine Serum: FBS) [2] นอกจากนี้ยังมีการใชซีรัมจากสัตวชนิดอื่นอีกดวย เชน ซีรัมจากมา (Horse Serum: HS)
และจากไก (Chicken Serum: CKS) แตเปนที่นิยมน อยทั้ งที่ราคาถูกและหาไดงาย นอกจากนี้ไกที่เปนสัตวป กที่นํ ามาบริโภคกันอยาง
แพรหลาย ในกระบวนการฆาและชําแหละไกจะตองเอาเลือดออกใหหมด โดยเลือดไกและซีรมั จะถูกทิ้งทั้งหมด เลือดไกอาจจะนํามาจําหนาย
เปนกอนเลือดเพื่อปรุงอาหารในราคาถูก หากมีการนําเลือดดังกลาวมาแยกซีรัมและนํามาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาตอไปอาจจะกอใหเกิด
ประโยชนเปนอยางมาก
อาหารเลี้ยงเซลลสวนใหญจะเสริมดวย FBS เปนหลัก โดยสัดสวนของ FBS จะอยูที่ 5-20 % ในขณะที่การใชซีรัมจากสัตว
อื่น ๆ พอมีรายงานอยูบางแตคอนขางจํากัด ที่ผานมามีรายงานการศึกษาการนํา HS มาใชสําหรับการเลี้ยง neural cell ของหนู mice โดย
พบวาการใช HS ที่10 % ในอาหารชวยใหเซลลยึดเกาะกับพื้นผิว culture flask เลี้ยงเซลลและแบงตัวเพิ่มจํานวนไดอยางดี ในขณะที่การใช
FBS ที่ระดับความเขมขนเดียวกันชวยให neural cell ของหนูแบงตัวไดดี แตไมชวยการยึดเกาะกับพื้น culture flask [3] แตก็มีรายงาน
ขอเสียของการใช HS คือ ในสัดสวนที่มากเกินไปจะยับยั้งการเจริญของเซลล และการยึดเกาะของเซลลไดเชนกัน [4] ซีรัมจากมาอาจจะ
นํามาใชทดแทน FBS ไดดีกวาเนื่องจากไมจําเปนตองฆามาเพื่อเก็บซีรัม แตสามารถเลี้ยงมาและเก็บเลือดจากมาที่ยังมีชีวิตมาเพื่อใชแยก
ซีรัม ซึ่งตางจากซีรัมลูกโคที่จําเปนตองฆาแมโค
สํ า หรั บ กรณี CKS มี ร ายงานการศึ ก ษาการใช CKS ทดแทน FBS ในการเพาะเลี้ ย งเชื้ อ Leishmania infantum
ซึ่งเปนกลุมโพรโทซัว โดยพบวา CKS ที่มราคาถูกกวาสามารถใชทดแทน FBS ไดเปนอยางดี [5] นอกจากนี้ยังมีรายงานการเพาะเลี้ยงเซลล
oviduct epithelium แยกไดจากไกก็สามารถใช CKS เสริมในอาหารเลี้ยงเซลล DMEM พบวาสงเสริมใหเซลลเจริญและแบงตัวไดเชนกัน [6]
การใช CKS เสริมในอาหารมีสวนชวยทําใหเซลลเยื่อบุทอนําไข (chicken oviduct epithelium) สามารถเปลี่ยนแปลง (differentiate) ไปเปน
เซลลไขมัน (adipocyte) ไดเชนกัน [7] ที่ผานมายังไมมีรายงานการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเจริญของเซลลโดยใชซีรัมจากสัตวตาง ๆ
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของซีรัมจากสัตวตางชนิดเสริมในอาหารสําหรับเลี้ยงสเต็มเซลลกลามเนื้อของไก
ดํา

วิธีดําเนินการ
การเพาะเลี้ยงและการ subculture ของสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดํา
สเต็ มเซลล กล ามเนื้ อไก ดํ า (myosatellite stem cell) ได รั บความอนุ เคราะห จาก ผศ. ดร. มณฑล เลิ ศวรปรี ชา
สาขาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ นํามาเลี้ยงใน cell culture flask ขนาด 25 cm2 ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล Dulbecco
Modified Eagle Medium (DMEM) และ 10% Fetal Bovine Serum (FBS) โดยนํ าไปเลี้ ยงในตูเพาะเลี้ยงที่ อุ ณหภูมิ 37 oC ในสภาวะ
ที่มีคารบอนไดออกไซด 5 % และเปลี่ยนอาหารเพาะเลี้ยงเซลลทุก ๆ 3 วัน จนกระทั่งเซลลมีความหนาแนนประมาณ 80 % ของพื้นที่
ผิวภาชนะเพาะเลี้ยง จึงทํา sub-passage โดยยอยเซลลที่เจริญเกาะอยูใน cell culture flask subculture ดวย 0.25 % trypsin-EDTA นาน
1-2 นาที แลวนําเซลลที่ยอยไดไปขยายการเพาะเลี้ยงเพิ่มจํานวนใหมากขึ้น เพื่อนําไปทดลองในขั้นตอนตอไป เมื่อครบเวลา 72 ชั่วโมง
ตรวจสอบการยึดเกาะและลักษณะของเซลล ดวยกล องจุลทรรศน ชนิดหั วกลับ (inverted microscope) จากนั้นสั งเกตการณลักษณะ
การเจริญของเซลล จนกระทั่งเซลลเจริญเต็มพื้นที่ผิว
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วัดการเจริญของสเต็มเซลลกลามเนือ้ ไกดาํ โดยเทคนิค MTT assay
การเตรียมเซลลทดสอบ
ทําการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดําใหมีปริมาณมากพอกอนในอาหารเลี้ยงเซลล Dulbecco Modified Eagle Medium
(DMEM) 10 % fetal bovine serum (FBS) โดยการยอยเซลลที่เลีย้ งไวใหเปนเซลลเดีย่ วดวย 0.25 % trypsin จากนั้นนับเซลลใหไดปริมาณ
เซลลประมาณ 105 เซลลตอหลุม เลี้ยงใน 48-well culture plate ทําการเติมอาหารเลี้ ยงเซลลที่ มีการเสริมซีรัมสั ตวแตละชนิด 300
ไมโครลิ ตรต อหลุ ม โดยใช อาหารไม มี การเสริ มซี รั มเป น กลุ ม ควบคุ ม นํ าไปบ มในตู บ ม CO2 incubator ที่ อุ ณหภู มิ 37 oC
ที่มีคารบอนไดออกไซด 5 % วัดการเจริญของเซลลในวันที่ 1-7
การวัดการเจริญของเซลลโดยวิธี MTT assay
เตรี ยมสารละลาย 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ความเข มข น
5 mg/mL ปริมาตร 10 µL ในอาหารเลี้ยงเซลล DMEM ที่เสริมดวยซีรัมสัตวแตละชนิด ใหไดปริมาตรสุดทาย คือ 250 µL ดูดอาหาร
เลี้ยงเซลลเกาของเซลลที่จะทําการทดสอบการเจริญในวันที่ 1 ทิ้ง จากนั้นเติมอาหารเลี้ยงเซลลที่เติม MTT ปริมาตร 250 µL ลงไปในหลุม
เซลลที่จะทําการวัดการเจริญในวันที่ 1 นําไปบมในตูบม (CO2 incubator) ที่อุณหภูมิ 37 oC ที่มีคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 4 ชั่วโมง
เมื่ อครบเวลาดู ดอาหารที่ มี MTT ออกและเติ ม DMSO ปริ มาตร 200 ไมโครลิ ตรต อหลุ ม แล วนํ าไปบ มในตู บ ม (CO2 incubator)
ที่อุ ณหภูมิ 37 oC ที่มีคารบอนไดออกไซด 5 % เปนเวลา 1 ชั่ วโมง เพื่ อละลายผลึ ก formazan สี ม วงในเซลลใหอยูในรูปสารละลาย
จากนั้นดูดเฉพาะสารละลายผลึก formazan สีมวงในหลุม 200 ไมโครลิตร ใสใน microtube ขนาด 1.5 ml นําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ -20 ºC
ทําซ้ําจนครบ 7 วัน (การศึกษาการเจริญของเซลลทุกตัวอยางซีรัมจะทําทั้งหมด 3 ซ้ํา)
นําสารละลายผลึก formazan ที่เก็บไวใน -20 oC ตั้งแตวันที่ 1-7 วัน ออกมาละลายในอุณหภูมิหอง แลวดูดสารละลายผลึก
formazan ลงใน 96-well plate ตามกลุมที่กับกํา และนําไปวัดผลการเจริญของเซลล ดวยเครื่อง microplate reader (LUMistar Omega,
Germany) ที่ ความยาวคลื่นแสง 570 nm บันทึกคา OD เพื่ อสร างกราฟมาตรฐานระหว างปริ มาณของเซลล และค าการดู ดกลืนแสง
และการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One way ANOVA ดวยโปรแกรม GraphPad Prism (version 5) [8]

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การตรวจสอบลักษณะการเจริญของสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดาํ ดวยกลองจุลทรรศน
หลังจากทําการเลี้ยงเซลลเปนเวลา 3 วัน การศึกษาพบวาเซลลที่แยกไดสวนใหญมีลักษณะเหมือนกัน โดยแสดงถึงลักษณะ
ของเซลลเยื่อบุ (epithelium) ทําการเปลี่ยนถายอาหารเกาออก ½ และเติมอาหารใหมลงไปทุก 3 วัน หลังจากนั้นเมื่อเซลลเจริญแบงตัวได
ประมาณ 80 % ของ tissue culture flask จึงทําการขยายเซลลเลี้ยงไปยัง flask ใหม ในอัตราสวน 1: 2 พบวาสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดํา
มีลักษณะคลายเซลลเยื่อบุผิว (epithelium cell) [1] โดยมีลักษณะเปนรูปกระสวย (fusiform) และมีลักษณะที่เรียวแหลม เมื่อนําเซลล
มาเลี้ยงในอาหาร DMEM ที่เสริมดวยซีรัมสัตวชนิดตาง ๆ พบวาเซลลมีการเจริญไดและให ลักษณะของเซลลที่เหมื อนเซลล ที่แยกได
จากเริ่มแรก โดยเซลลที่เลี้ยงในอาหารเสริมดวย FBS เซลลเจริญไดรวดเร็วและแผเต็มพื้นที่ tissue culture flask ไดดี รองลงมาเปนเซลลที่
เลี้ยงในอาหารที่เสริมดวย CKS ที่เจริญใกลเคียงกับ FBS ในขณะที่เซลลที่เลี้ยงในอาหารเสริมดวย HS พบการเจริญไดชาที่สุด (รูปที่ 1.)
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รูปที่ 1. เปรียบเทียบลักษณะการเจริญ myosatellite stem cell ไกดําในอาหารที่เสริมดวยซีรัมสัตว Fetal bovine serum (A)
Chicken serum (B) Horse serum (C) และ Serum-free medium (D) ใน 48-well plate วันที่ 3 ภาพภายใตกลองจุลทรรศน กําลังขยาย
40X
การเจริญของสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดําในอาหาร DMEM ที่เสริมดวยซีรัมชนิดตาง ๆ
ผลของประสิทธิภาพซีรัมทั้งสามชนิดดวยหลักการ MTT assay พบแนวโนมการเจริญของเซลลสูงสุดเมื่อเลี้ยงในอาหาร DMEM
ที่เสริมดวย FBS โดยเซลลเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากเซลลเริ่มตน 5x105 cell เปน 1.9x106cell ในวันที่ 7 รองลงมา คือ เซลลที่เลี้ยงดวยอาหาร
ที่เสริมดวย CKS ซึ่งเซลลเพิ่มจํานวนขึ้นจากเซลลเริ่มตนเปน 1.6x106 cell ในวันที่ 7 สวนเซลลที่เลี้ยงในอาหารที่เสริมดวย HS และเซลลที่
เลี้ยงในกลุมควบคุมพบอัตราการเจริญไดต่ําสุด โดยจํานวนเซลลที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 7 ต่ํากวา 106 cell คือ 7.47x105 และ 4.41x105 cell
ตามลําดับ (รูปที่ 2.) ผลการวิเคราะหทางสถิติทําใหไดผลการทดสอบการเปรียบเทียบการเจริญสุดทายในวันที่ 7 พบวาการเจริญของเซลลใน
อาหารที่เสริมดวย FBS และ CKS ไมแตกตางกันทางสถิติ (p= 0.0641) ตางจาก HS และกลุมควบคุมที่ไมไดเสริมซีรัม ที่การเจริญของเซลล
จะชากวา (รูปที่ 2.)
แมวาซีรัมจากสัตวทั้งสามชนิดสามารถนํามาเสริมในอาหารเลี้ยงเซลลชนิดตาง ๆ ได แตปจจุบันไมพบรายงานเปรียบเทียบ
การใชซีรัมของสัตวทั้งสามชนิดในการเลี้ยงเซลลชนิดใดชนิดหนึ่ง การเลี้ยงเซลลสวนใหญจะใช FBS เสริมในอาหาร พบวาใน FBS ที่ได
จากลูกโค มีปจจัยกระตุนการเจริญในปริมาณสูง และมีสารยับยั้งการเจริญต่ํา [9] ความตองการใช FBS ในปริมาณที่สูง ดังนั้นราคา FBS
จึ งสู งมากเชนกัน ราคาของ FBS เพิ่มขึ้นถึง 300 % ในช วงเวลาไม กี่ปมานี้ [10] ดังนั้นการพั ฒนาสารทดแทน FBS รวมทั้งการใชซีรัม
จากสัตวชนิดอื่นทดแทนจึงมีความจําเปน HS อาจจะมีขอดีหากมีการนํามาใช เนื่องจากซีรัมจากมาไดจากมาเลี้ยง การเก็บซีรัมมาใช
ไม จํ าเป นต องฆาม า แตสามารถเก็บเลือดจากมาเลี้ ยงมาเตรี ยมเป นซีรัมได ในการศึ กษานี้ พบวาการใช ซี รัมจากม าให ผลการเจริญ
ของสเต็มเซลลจากไกดําต่ําที่สุด แมวารายงานการวิเคราะหปริมาณสารอาหารใน HS จะพบวามีปริมาณโปรตีนสูงกวา FBS ถึงสองเทา
แตกลับพบวามีปริมาณ trace elements ที่จําเปนตอการเจริญของเซลลที่ต่ํา ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่การใช HS ทําใหสเต็มเซลลกลามเนื้อ
ของไกดําเจริญไดไมสูงมาก อยางไรก็ตามพบวา HS มี growth factors ที่จําเปนสําหรับการเจริญของเซลลบางชนิด เชน hematopoietic
cell โดยการใช HS เลี้ยงเซลลดังกลาวจึงสงเสริมการเจริญไดดีกวาซีรัมจากสัตวอื่น [11]
ในการศึกษานี้พบวา CKS สามารถสงเสริ มการเจริญของสเต็มเซลลจากกลามเนื้อไดดี แม วาจะต่ํากวาการเสริ มดวย FBS
แตไมพบความแตกตางทางสถิติในวันที่ 7 ของการเจริญของเซลล (p= 0.0641) จากรายงานการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ใน CKS พบวามี
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เกลือแรที่หลากหลายและมีโปรตีนบางสวนที่ใกลเคียงกับ FBS รวมทั้งใน human albumin ด วย [12] ดังนั้นจึ งเปนไปไดที่ ทําให CKS
สามารถสงเสริมการเจริญของเซลลที่ใชในการศึกษานี้ไดดี และเนื่องจากเปนซีรัมจากสัตวชนิดเดียวกัน อยางไรก็ตามในการศึกษานี้พบวา
FBS สงเสริมการเจริญของเซลลไดดีกวาซีรัมจากสัตวทั้งสองชนิด อาจจะอธิบายไดวา FBS เปนซีรัมจากลูกโคที่สวนใหญยังอยูในทองแมโค
เปนที่ทราบดีวาในชวงระยะที่ยังเปนลูกโคในทอง จะมีโปรตีน growth factors บางชนิดแสดงออก และการแสดงออกโปรตีนนั้นจะหายไป
เมื่อโคเริ่มเจริญมากขึ้น [13] ประเด็นนี้อาจจะชวยอธิบายไดวาเหตุใด FBS สงเสริมการเจริญไดดีกวา CKS และ HS ซึ่งเปนซีรัมที่เก็บจาก
สัตวที่เจริญเต็มที่แลว ทําให growth factors ที่จําเปนบางชนิดไมพบในซีรัมของสัตวที่โตแลว

รูปที่ 2. การเจริญของสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดํา ในอาหารที่เสริมดวยซีรัมจากสัตวทั้ง 3 ชนิด ในระยะเวลา 7 วัน (ผลการศึกษา
แสดงคาเฉลี่ยและ SD จากทดสอบจํานวน 3 ซ้ํา) การวิเคราะหสถิติโดย One Way ANOVA พบวา การเจริญของเซลลใน BSA ไมแตกตางจาก
chicken serum (p= 0.0641) แต แตกตางจาก horse serum และการเลี้ยงใน BAS ให ผลแตกต างจาก serum free medium อย างมี
นัยสําคัญ (* P<0.05, ***P<0.001)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพชนิดของซีรัมตอการเจริญของเซลล ซึ่งใชสเต็มเซลลกลามเนื้อไกดําเปนโมเดล
ในการศึกษา โดยการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลลที่เสริมดวย Fetal bovine serum (FBS) และ Chicken serum (CKS) ความสามารถ
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P18
ผลของการใชแปงกลวยน้าํ วาทดแทนแปงสาลีที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้
พรพิมล มะยะเฉียว1* พิมลพรรณ ปนยุทโท2 เยาวเรศ แซหลี2
บทคัดยอ
แปงกลวยเปนแหลงสําคัญของแปงตานทานการยอย (Resistance starch) ที่มีประโยชนตอระบบทางเดินอาหาร
และระบบยอยอาหาร อุดมไปดวยไฟโตเคมิคอล (phytochemicals) ที่มีประโยชนตอสุขภาพ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผล
ของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยน้ําวาดิบในการผลิตซอฟตคุกกี้ โดยทดแทนปริมาณแปงสาลีที่ระดับเปอรเซ็นต
แตกตางกัน 6 ระดับ คือ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100% (โดยน้ําหนัก) ที่มีตอคุณภาพของซอฟตคุกกี้ จากการศึกษาพบวา
การทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยสงผลใหคาความสวาง (L*) ของซอฟตคุกกี้ต่ํากวาซอฟตคุกกี้ที่ทําจากแปงสาลีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่คาความเปนสีเหลือง (b*) ของซอฟตคุกกี้ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
เมื่อการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยมีเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยที่เพิ่มขึ้นสงผล
ใหความกวางและอัตราการแผขยายตัว (Spread ratio) ของซอฟตคุกกี้ลดลง ซอฟตคุกกี้ที่มีการทดแทนดวยแปงกลวย 20
และ 40% มีคาความแข็ง (Hardness) อยูในชวง 208.72-213.63 N/mm สูงกวาสูตรแปงสาลีและสูตรที่ทดแทนแปง
กลวยที่ระดับเปอรเซ็นตอื่น ๆ ผลการทดสอบคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส พบวา ซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี 100% และ
สูตรทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวย 40% ไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ ความกรอบและ
ความชอบโดยรวมไมแตกตางกับซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยูในชวง 6.08-6.18 หรือชอบ
ปานกลาง
คําสําคัญ: แปงกลวย ซอฟตคุกกี้ อัตราการแผขยายตัว
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Effect of Banana Flour Substitute for Wheat Flour on Quality of Soft Cookie
Pornpimon Mayachiew1* Phimonphan Panyutto2 and Yaowaret Saelee2

Abstract
Banana flour is an important source of resistance starch which beneficial for gastrointestinal
tract and digestive system. Banana flour has abundant phytochemicals which provide health benefits.
In this research, the effect of percentage of banana (Musa ABB cv. Kluai 'Namwa') flour substitution [0,
20, 40, 60, 80 and 100 (% w/w)] for wheat flour on the soft cookie qualities were investigated.
According to the results, the substitution of wheat flour with banana flour resulted in the significant
decrease in lightness (L*) of soft cookies compared to control sample made with whole wheat flour
(p<0.05). The use of banana flour resulted in less yellowness soft cookies with increasing the
substitution level. A decrease in width and spread ratio of soft cookies with the increasing in
fortification level was recorded. At 20 and 40% substitution level, the hardness of soft cookies were in
the range of 208.72-213.63 N/mm which higher than control ones and other banana flour substitution
levels. Regarding to the sensory evaluation, both wheat flour 100% and 40% substitution level of
banana flour showed no significant differences in terms of appearance, color, flavor, taste, crispiness
and overall preference acceptable, obtaining an average rating in the range of 6.08-6.18 with like
moderately.
Keywords : Banana flour, Soft cookie, Spread ratio
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บทนํา
ซอฟทคุกกี้ หมายถึง ผลิตภัณฑคุกกี้ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสนิ่มกวาคุกกี้ทั่วไป ชิ้นขนาดใหญ เปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมมากในปจจุบัน วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑซอฟทคุกกี้ คือ แปงสาลี ไขมัน น้ําตาลและผงฟู เชนเดียวกับการผลิต
คุกกี้ทั่วไป แตมีเทคนิคการผลิตและรายละเอียดของวัตถุดิบที่แตกตางไปจากคุกกี้ทั่วไป แปงกลวยเปนแปงที่ปราศจาก
กลูเตน (Gluten Free) กลูเตนเปนโปรตีนที่พบในขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวโอต เปนตน ในคนที่มีภาวะแพโปรตีนกลูเตน
ชนิดนี้ เรียกวา โรคภูมิแพกลูเตนหรือโรคเซลิแอค (Celiac Disease) ทําใหระบบยอยและการดูดซึมอาหารในลําไสเล็ก
ทํางานผิดปกติ เพราะเยื่อบุลําไสอักเสบหรือถูกทําลาย รวมถึงเกิดอาการปวดทอง คลื่นไส ทองอืด และทองเสีย อาหารที่
ปราศจากกลูเตนหรือกลูเตนฟรีจึงเปนทางเลือกใหมสําหรับผูที่ตองการรักษาสุขภาพ แปงกลวยมีคุณสมบัติที่แตกตางจาก
แปงสาลีเพราะเปนแปงที่ไมมีกลูเตน แปงกลวยเปนวัตถุดิบสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน
อยางมาก เนื่องจากแปงกลวยมีแปงที่ตานทานการยอย (Resistant starch; RS) เปนองคประกอบในปริมาณสูง เชน แปง
กลวยน้ําวาดิบมีปริมาณ RS เทากับ 50.40% [1] แปงตานทานการยอยมีประโยชนตอระบบทางเดินอาหารและระบบยอย
อาหารเปนอยางมาก ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ลดน้ําหนัก [2] นอกจากนี้แปงชนิดนี้เปนแหลงอาหาร (prebiotic)
สําหรับจุลินทรียที่อยูในลําไสมนุษย (probiotic) เมื่อจุลินทรียหมักแปงตานทานการยอยนี้จะสรางกรดไขมันสายสั้นที่มี
ประโยชนกับสุขภาพมนุษย ซึ่งหากบริโภคเปนประจําจะชวยลดอัตราเสี่ยงตอโรคตาง ๆ ได เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรค
หลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เปนตน [3] การบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ในปจจุบันเนนเรื่องของสุขภาพมากขึ้น
ทําใหผูวิจัยสนใจพัฒนาผลิตภัณฑซอฟทคุกกี้ที่ใชวัตถุดิบจากแปงกลวยซึ่งเปนวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อทดแทนแปงสาลีที่
มีการนําเขาจากตางประเทศ โดยเลือกใชกลวยน้ําวาที่มีราคาต่ํา มีคุณคาทางอาหารสูงและอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ
เพื่อพัฒนาเปนซอฟทคุกกี้เพื่อสุขภาพ

วิธีดําเนินการ
1. การศึกษาผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยน้ําวาที่ระดับการทดแทนแตกตางกันตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
ซอฟตคุกกี้
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยน้ําวาที่ระดับการทดแทนแตกตางกัน 6 ระดับ
คือ 0 (ตัวอยางควบคุม), 20, 40, 60, 80 และ 100% (โดยน้ําหนัก) ที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้ โดยเตรียม
ผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้ทั้งหมด 6 สูตร ที่มีเปอรเซ็นตของสวนผสมของแปงสาลีและแปงกลวยน้ําวาที่แตกตางกัน ปริมาณ
วัตถุดิบของซอฟตคุกกี้แตละสูตร แสดงดังตารางที่ 1
วิธีการแปรรูปซอฟทคุกกี้ เริ่มจากใสน้ําตาล เกลือปนลงในชามผสมและใชตะกรอมือผสมสวนผสมใหเขากัน
จากนั้นใสเนยสด ตีผสมใหเขากัน เมื่อเนยเริ่มฟูจึงใสไขไกและกลิ่นวนิลา ตีผสมตอจนสวนผสมเขากัน จากนั้นผสมสวนผสม
แหง ไดแก แปงสาลีและเบกกิ้งโซดาใหเขากันแลวรอนลงในชามผสมของเหลวขางตน ตะลอมสวนผสมเบา ๆ ดวยไมพาย
ใหเขากัน หลังจากนั้นนํากระดาษไขวางรองถาดอบขนม ตักเนื้อคุกกี้เปนลูกกลม วางเรียงในถาดที่เตรียมไว นําซอฟทคุกกี้
เขาอบในเตาอบที่อุณหภูมิของไฟบน-ลาง 150 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 นาที จากนั้นนําซอฟทคุกกี้ออกจากเตาอบ
วางพักในถาด 5 นาที จากนั้นแซะซอฟทคุกกี้ออกจากถาด วางบนตะแกรงเพื่อลดอุณหภูมิ จากนั้นเก็บรักษาซอฟทคุกกี้ใน
ภาชนะที่แหงและปดสนิทกอนนําไปวิเคราะหคุณภาพตอไป
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ตารางที่ 1 ปริมาณสวนผสมของซอฟตคุกกี้สูตรที่ทําการศึกษา
ชนิดวัตถุดิบ

ปริมาณวัตถุดิบของซอฟตคุกกี้แตละสูตร (กรัม)
แปงกลวย

แปงกลวย

แปงกลวย

แปงกลวย แปงกลวย แปงกลวย

แปงสาลี

36.12

28.89

21.67

14.45

7.23

-

แปงกลวยน้ําวา

-

7.23

14.45

21.67

28.89

36.12

น้ําตาล

21.25

21.25

21.25

21.25

21.25

21.25

เนยสด

31.87

31.87

31.87

31.87

31.87

31.87

ไขไก

10.63

10.63

10.63

10.63

10.63

10.63

เบกกิ้งโซดา

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

0.13

2. การวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้
จากการศึกษาผลของปริมาณแป งกลวยที่ นํามาทดแทนแป งสาลีที่ มีตอคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ ซอฟตคุกกี้
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้ ดังนี้
2.1 คาสี
วัดคาสีของซอฟตคุกกี้ดวยเครื่องวัดสี (Colorimeter) รายงานผลเปนคาความสวาง (L*) คาความเปนสี
แดง (a*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) จากนั้นคํานวณคาความแตกตางของคาสี (∆E) ดังสมการ
∆E = √ (L∗−L 0 ∗)² + (a*− a 0 ∗)² + (b*− b 0 ∗)²

เมื่อ L∗ และ L 0 ∗ คือ คาความสวางของซอฟตคุกกี้สูตรที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยและคาความสวางของซอฟตคุกกี้
สูตรแปงสาลี ตามลําดับ
a* และ a 0 ∗ คือ คาความเปนสีแดงของซอฟตคุกกี้สูตรที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยและคาความเปนสีแดงของ
ซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี ตามลําดับ
b* และ b 0 ∗ คือ คาความเปนสีเหลืองของซอฟตคุกกี้สูตรที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยและคาความเปนสีเหลือง
ของซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี ตามลําดับ
2.2 คุณลักษณะดานมิติ (Dimensional characteristic)
วัดคุณลักษณะดานมิติของซอฟตคุกกี้ ตามวิธีของ Li et al. (2021) [4] ไดแก ความหนา (thickness, T)
และความกวาง (width, W) ของซอฟตคุกกี้ในหนวย cm โดยใชเครื่องมือวัด คือ Vernier caliper โดยวัดคุณลักษณะดาน
มิติของซอฟตคุกกี้ภายหลังการลดอุณ หภู มิ (Cooling) ของซอฟตคุกกี้หลังการอบเปน เวลา 60 นาที ทํ าการวัด 5 ซ้ํา
จากนั้นคํานวณคาอัตราการแผขยายตัว (Spread ratio) ของซอฟตคุกกี้ ดังสมการ
Spread ratio = W/T
2.3 คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส
วิเคราะหคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสของซอฟตคุกกี้ดวยเครื่อง Texture Analyzer, TA.XT. Plus (Stable
Microsystems, UK) ตามวิธีของ Li et al. (2021) [4] ทดสอบความแข็ง (Hardness) ของซอฟทคุกกี้ที่ทําใหผลิตภัณ ฑ
เกิดการแตกหัก และรายงานคาความแข็งทําการวิเคราะหคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสภายหลังการลดอุณหภูมิ (Cooling)
ของซอฟตคุกกี้หลังการอบเปนเวลา 24 ชั่วโมง
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2.4 คุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัส
ประเมินความชอบผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้ในคุณลักษณะดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวม โดยใชการทดสอบความชอบแบบ hedonic scale 7 ระดับ (1 = ชอบนอยที่สุด และ 7 = ชอบมาก
ที่สุด) กับผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 50 คน
2.5 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) แตละขอมูลทําการทดลอง 5 ซ้ํา
รายงานผลเปนคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยใช Analysis of variance และ
วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยชุดการทดลองโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
95 (Steel and Torrie, 1980) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 25

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยน้ําวาที่ระดับการทดแทนแตกตางกันที่มีตอคุณภาพของผลิตภัณฑซอฟตคุกกี้
จากการศึกษาผลของปริมาณแปงกลวยน้ําวาที่นํามาทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑซอฟทคุกกี้ที่มีตอคุณลักษณะ
ดานมิติของผลิตภัณ ฑ ไดแก ความหนา (thickness, T) ความกวาง (width, W) และคาอัตราการแผขยายตัว (spread
ratio, W/T) แสดงดังตารางที่ 2 ผลการทดลองพบวา ซอฟทคุกกี้ที่มีการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยมีผลตอความกวาง
และคาอัตราการแผขยายตัวของผลิตภัณฑ ซึ่งการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยในเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นสงผลใหความกวาง
และอัตราการแผขยายตัวเพิ่มขึ้น (p<0.05) ทั้งนี้อาจเกิดจากแปงกลวยเปนแปงที่ปราศจากกลูเตน ในขณะที่แปงสาลี
ประกอบดวยกลูเตนซึ่งชวยใหความแข็งแรงกับโครงสรางแปงที่ผานการนวดผสม Li et al. (2003) รายงานวากลูเตนใน
แปงสาลีที่ใชทําผลิตภัณฑบิสกิตทําใหเกิดโครงสรางรางแห (network structure) และการเกิดการเชื่อมขวาง (cross-link)
ระหวางสายโซโปรตีน สงผลตอความแข็งแรงและลักษณะของโด (dough) [5] นอกจากนี้แปงสาลีที่ใชทําคุกกี้มีขนาด
อนุภาคประมาณ 50 μm ในขณะทีแ่ ปงกลวยมีขนาดอนุภาคที่ใหญกวาแปงสาลี โดยมีขนาดอนุภาคประมาณ 310 μm [6]

สงผลใหแปงที่นวดผสมของซอฟทคุกกี้มีลักษณะรวนมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณการเติมแปงกลวยมากขึ้น ซึ่งอาจเปนเพราะ
แปงกลวยมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงมีพื้นที่ผิวในการดูดซับไขมันนอยกวาจึงทําใหเกาะตัวกันไดนอยกวาแปงสาลี
ตารางที่ 2 คุณลักษณะดานมิติของซอฟตคุกกี้ที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยที่เปอรเซ็นตแตกตางกัน
สูตรของซอฟตคุกกี้

คุณลักษณะดานมิตขิ องซอฟตคุกกี้
ความกวาง (W) (cm)

ความหนา (T) (cm)

อัตราการแผขยายตัว (W/T)

แปงกลวย 0%

6.10±0.12e

1.41±0.07a

4.32±0.20f

แปงกลวย 20%

5.76±0.22d

1.73±0.12cd

3.33±0.28cd

แปงกลวย 40%

5.73±0.20d

1.64±0.03b

3.49±0.10de

แปงกลวย 60%

5.41±0.14c

1.66±0.07bc

3.25±0.12c

แปงกลวย 80%

5.21±0.10b

1.90±0.07e

2.74±0.13b

แปงกลวย 100%

4.63±0.16a

2.42±0.12f

1.91±0.14a

หมายเหตุ: อักษร a-f หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

687

ผลการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยที่มีตอคาสีของซอฟตคุกกี้แสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 1 พบวาการเติม
แปงกลวยทุกระดับการทดแทนการทดแทนแปงสาลีสงผลใหคาความสวาง (L*) ของซอฟตคุกกี้ต่ํากวาซอฟตคุกกี้ที่ทําจาก
แปงสาลี (แปงกลวย 0%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้นี้อาจเกิดเนื่องจากองคประกอบภายในแปงกลวยมีปริมาณโปรตีน
และคารโบไฮเดรต ซึ่งสารเหลานี้เปนสารตั้งตนในการเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Maillard reaction) ซึ่งเมื่อซอฟทคุกกี้ไดรับ
ความรอนสูงในกระบวนการอบสงผลใหสีของผลิตภัณฑมีสีคล้ํา [6] นอกจากนี้สารฟนอลิกของแปงอาจทําใหเกิดปฏิกิริยา
เมลลารดดวย [7] อยางไรก็ตามการเติมแปงกลวยไมสงผลตอคาความเปนสีแดง (a*) ของซอฟตคุกกี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ซอฟตคุกกี้ที่ทําจากแปงสาลี (แปงกลวย 0%) ซอฟตคุกกี้สูตรที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยแตละระดับการทดแทน
ในชวง 20-100% มีคาความเปนสีแดง (a*) ใกลเคียงกัน โดยคา a* ของซอฟตคุกกี้อยูในชวง 5.06-5.72 ในขณะที่คาความ
เปนสีเหลือง (b*) ของซอฟตคุกกี้ลดลงเมื่อเปอรเซ็นตการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยเพิ่มขึ้น การทดแทนแปงสาลีดวย
แปงกลวยที่ระดับ 20% มีคา b* เทากับ 11.94 ในขณะที่ระดับการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวย 100% มีคา b* เทากับ
10.36 ผลดังกลาวเกี่ยวของกับปฏิกิริยาเมลลารดซึ่งเปนปฏิกิริยาเคมีระหวางน้ําตาลรีดิวซและกรดอะมิโน ปจจัยที่สงผลตอ
ปฏิกิริยาดังกลาว ไดแก a w , pH รวมทั้งชนิดของน้ําตาลและกรดอะมิโนในแปงกลวย นอกจากนี้สารฟนอลิกของแปงแตละ
ชนิดที่แตกตางกันอาจสงผลสารที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาเมลลารดดวย [7] รวมทั้งอาจเกิดจากวัตถุดิบแปงกลวยมีสีน้ําตาลออน
ในขณะที่แปงสาลีมีสีขาว
เมื่ อ พิ จ ารณาผลของค า ∆E หรื อ ค า ความแตกต า งของค า สี ข องซอฟต คุ ก กี้ สู ต รที่ มี ก ารทดแทนแป ง กล ว ย
เปรียบเทียบกับคาสีของซอฟทคุกกี้สูตรแปงสาลี พบวาซอฟทคุกกี้มีคา ∆E อยูในชวง 8.29-18.84 เมื่อระดับการทดแทน
ของแปงกลวยที่ทดแทนแปงสาลีเพิ่มขึ้น สงผลใหคา ∆E มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับ
แนวโนมของคาความสวาง (L*) และคาความเปนสีเหลือง (b*) ของซอฟทคุกกี้ดังผลการทดลองขางตน
ตารางที่ 3 คาสีและคา Hardness ของซอฟตคุกกี้ที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยที่ระดับเปอรเซ็นตแตกตางกัน
สูตรของ

คาสี

คา Hardness

ซอฟตคุกกี้
แปงกลวย 0%

L*

a*

b*

∆E

(N/mm)

45.51±0.52b

5.27±0.33ab

13.22±0.59c

-

114.46±11.36a

แปงกลวย 20%

38.44±1.58a

5.72±0.28c

11.94±0.99bc

10.86±4.05 ab

213.63±17.16d

แปงกลวย 40%

38.35±1.16a

5.66±0.49bc

12.00±1.65bc

8.29±3.83 a

208.72±34.81d

แปงกลวย 60%

37.90±2.50a

5.42±0.28abc

11.08±1.57ab

13.16±2.85 abc

131.70±9.07ab

แปงกลวย 80%

36.41±2.12a

5.20±0.28ab

10.61±0.65ab

16.66±5.00 bc

124.04±5.14ab

แปงกลวย 100%

37.23±2.05a

5.06±0.34a

10.36±0.79a

18.84±8.26 c

155.93±9.07c

หมายเหตุ: อักษร a-f หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
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คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสของซอฟตคุกกี้แสดงดังตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี 100%
มีคาความแข็ง (Hardness) แตกตางจากซอฟตคุกกี้สูตรทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยสูตรที่มีการทดแทนดวยแปงกลวย 20 และ 40% มีคาความแข็งอยูในชวง 208.72-213.63 N/mm สูงกวาสูตรแปง
สาลี 100% และสูตรที่ทดแทนดวยแปงกลวย 60 80 และ 100% โดยซอฟตคุกกี้สูตรที่เติมแปงกลวย 20 และ 40% มีคา
คาความแข็งสูงซึ่งอาจเกิดจากโครงสรางของแปงกลวยมีความแข็งแรงสูงกวาโครงสรางของแปงสาลี [8] แตเมื่อทดแทนแปง
สาลีดวยแปงกลวย 60 80 และ 100% พบวาคาความแข็งของซอฟตคุกกี้มีคาต่ํา อาจเปนเพราะแปงกลวยมีคาดัชนีการดูด
ซับน้ํา (WAI) สูงกวาแปงสาลี ดังนั้นเมื่อเติมแปงกลวยในเปอรเซ็นตที่สูง สงผลใหแปงดูดซับน้ํามาก ในขณะที่น้ํามีปริมาณ
จํากัด ทําใหซอฟตคุกกี้เปราะและมีคาความแข็งต่ํา

แปงสาลี 100% แปงกลวย 20%

แปงกลวย 40% แปงกลวย 60% แปงกลวย 80% และแปงกลวย 100%
รูปที่ 1 ลักษณะปรากฏของซอฟตคุกกี้ที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยที่เปอรเซ็นตแตกตางกัน
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของซอฟตคุกกี้
สูตร

ลักษณะ

สี ns

กลิ่นรส ns

รสชาติ ns

ความกรอบ

ความชอบ

แปงสาลี 100%

6.06±0.79

6.04±0.90

6.02±1.00

6.10±0.76

5.48±1.46

6.08±0.80

แปงกลวย 40%

6.16±0.89

6.20±0.80

6.18±0.85

6.22±0.93

5.42±0.91

6.18±0.92

หมายเหตุ ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
จากการทดสอบชิมซอฟตคุกกี้เบื้องตน พบวาสูตรที่มีการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยตั้งแต 60% ขึ้นไปมีรส
ฝาดจากแปงกลวย ผูวิจัยจึงคัดเลือกสูตรที่มีการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวย 40% ที่ไมมีรสฝาดเพื่อทําการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม เปรียบเทียบ
กับสูตรแปงสาลี 100% แสดงผลดังตารางที่ 4 ผลการทดลองพบวาซอฟตคุกกี้สูตรแปงสาลี 100% และสูตรทดแทนแปง
สาลีดวยแปงกลวย 40% มีคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)

สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษานี้พบวาซอฟตคุกกี้สามารถผลิตไดจากแปงสาลีผสมกับแปงกลวยน้ําวา การเติมแปงกลวยที่ระดับ
การทดแทนที่เพิ่มขึ้นสงผลตอคาสี โดยความสวาง (L*) และความเปนสีเหลือง (b*) ของซอฟตคุกกี้ลดลง ในขณะที่ความ
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แตกตางของคาสี (∆E) ของซอฟตคุกกี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณลักษณะดานมิติของซอฟตคุกกี้ ไดแก ความกวางและอัตรา
การแผขยายตัวลดลง การผสมแปงกลวยสงผลความแข็งของซอฟตคุกกี้เพิ่มขึ้น ซอฟตคุกกี้สูตรทดแทนแปงสาลีดวยแปง
กลวย 40% มีคะแนนความชอบในคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ
และความชอบโดยรวมไมแตกตางกับสูตรแปงสาลี 100% ระดับการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลวยน้ําวาที่เหมาะสมใน
การศึกษานี้ คือ 40% แมวาซอฟตคุกกี้สูตรดังกลาวจะไมเหมาะกับผูบริโภคที่ปวยเปนโรคภูมิแพกลูเตนเนื่องจากไมสามารถ
ทดแทนแป ง สาลี ด วยแป ง กล วย 100% แต ก ารทดแทนแป งสาลี ด ว ยแป ง กล ว ยน้ํ า วา ช ว ยเพิ่ ม แป ง ต า นทานการย อ ย
(Resistant starch) ซึ่งมีประโยชนตอสุขภาพ
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P19
ความสามารถผลิตกรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก (กาบา) ของแลคโตบาซิลลัสและบาซิลลัสที่แยกได้จากมูลสุกร
เบญญาภา ประกิจ1 , กิตติยา คงกุล2 , วันกุศล ชนะสิทธ์3 และมณฑล เลิศวรปรีชา3*

บทคัดย่อ
กรดแกรมมา อะมิโนบิวทิริก (γ-aminobutyric acid: GABA) เป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโนที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน
ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ยับยั้งระบบประสาทส่วนกลาง สาร GABA พบมากในเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอก โดยเฉพาะเมล็ดข้าว
งอก มนุษย์และสัตว์สามารถสร้างสาร GABA ได้เอง ในปริมาณต่ำ ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าแบคทีเรีย Lactobacillus และ Bacillus หลาย
ชนิดสามารถผลิต GABA โดยใช้กรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างสาร GABA ของเชื้อ
Lactobacillus และ Bacillus ที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมือง โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ Lactobacillus ในอาหาร De Man Rogosa and
Sharpe (MRS) ที่เสริม monosodium glutamate (MSG) แล้วไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 5 วัน และ Bacillus เลี้ยงในอาหาร
Luria-Bartani (LB) ทีเ่ สริม MSG แล้วไปเขย่าที่ 100 rpm อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 5 วันเมื่อ ครบกำหนดนำแบคทีเรียทั้งสองชนิดไปปั่น
เหวี ่ ยงแยกส่ วนใสเพื ่ อไปวิ เคราะห์ การสั งเคราะห์ สาร GABA ด้ วยวิ ธ ี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) พบว่ า
Lactobacillus สังเคราะห์สาร GABA ได้สูงสุด คือ ไอโซเลท B87, B144, B17, B4 และ LG1.6 ปริมาณ GABA ที่ตรวจพบคือ 2,244
pg/mL, 2,224 pg/mL, 2,144 pg/mL, 2,112 pg/mL และ2,096 pg/mL ตามลำดับ และเชื้อ Bacillus ที่สังเคราะห์สาร GABA ได้สูงสุด
คือ NL1.2, A10.2, NL1.5, A9.1 และ NM2.2 ปริมาณ GABA ที่ตรวจพบ คือ 2,216 pg/mL, 2,148 pg/mL, 2,136 pg/mL, 2,120 pg/mL
และ 2,044 pg/mL ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียทั้งสองกลุ่มสามารถสังเคราะห์ GABA ได้ ดังนั้น แบคทีเรียที่ผลิต
กาบาที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมืองจึงคาดว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพัฒนาสารเติมแต่งอาหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับสัตว์ใน
อนาคต
คำสำคัญ : กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก จุลินทรีย์แลคโทบาซิลัส จุลินทรีย์บาซิลัส
1 หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3 ศูนย์วจ
ิ ัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Gamma-Aminobutyric (GABA) Acid Producing Ability of Lactobacillus and Bacillus Isolated from
Swine Manure
Benyapa Prakit1 Kittiya Khongkooland2 Wankuson Chanasit3 Monthon Lertworapreecha3*

Abstract
Gamma (γ) -aminobutyric acid (GABA) is a non-protein amino acid derivative that acts as a central nervous
system neurotransmitter inhibitor. Many lactic and Bacillus bacteria can produce GABA using glutamic acid as a precursor.
Therefore, this research studied the GABA-producing ability of Lactobacillus, and Bacillus isolated from indigenous pig
manure. Lactobacillus was cultured in De Man Rogosa and Sharpe (MRS) medium, while Bacillus was cultured in LuriaBertani (LB) broth, both media were supplemented with monosodium glutamate (MSG). The bacteria were incubated at
30 °C in a shaker incubator at 100 rpm for 5 days. The GABA synthesis was analyzed by t h e Enzyme- Linked
Immunosorbent Assay (ELISA) technique. The highest GABA-producing Lactobacillus were the isolates B87 (2,244 pg/mL),
B144 (2,224 pg/mL), B17 (2,144 pg/mL), B4 (2,112 pg/mL), and LG1.6 (2,096 pg/mL), respectively. The highest GABAproducing Bacillus were the isolates NL1.2 (2,216 pg/mL), A10.2 (2,148 pg/mL), NL1.5 (2,136 pg/mL), A9.1 (2,120 pg/mL)
and NM2.2 (2,044 pg/mL) respectively. These results indicated that both groups of bacteria could synthesize GABA.
Therefore, GABA-producing bacteria isolated from indigenous pig manure are expected to be good candidates for the
future development of an effective feed additive for animals.
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บทนำ
แกมมา อะมิโนบิวทิเรต (-aminobutyrate) หรือ GABA เป็นอนุพันธุ์ของกรดอะมิโนที่ไม่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ GABA สามารถพบได้ทั้งพืช สัตว์และจุลินทรีย์ ในพืช สาร GABA พบได้มากในใบชาแห้ง เมล็ดธัญพืช มะเขือ
เทศ พืชตะกูลถั่ว แต่ที่พบมากที่สุด คือ ข้าวกล้องงอก ทั้งนี้เนื่องจาก GABA เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยสลายในเมล็ดธัญพืช
แม้ว่า GABA สามารถสังเคราะห์ได้จากกระบวนการทางชีวภาพของมนุษย์และสัตว์แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณน้อย
จำเป็นต้องได้รับจากการเสริมอาหาร หรือแหล่งอื่น ๆ ที่ผลิตสาร GABA ได้ เช่น จุลินทรีย์โพรไบโอติก ดังนั้นจุลินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สำคัญของสาร GABA จุลินทรีย์หลายชนิดสามารถสังเคระห์ GABA ได้ เช่นเชื้อ Bacillus และ Lactobacillus พบว่าแบคทีเรีย
ทั้งสองบางสายพันธุ ์ เมื่ อเลี้ยงในอาหารและสภาวะที่เหมาะสม สามารถสร้าง GABA ในปริมาณสูง ดังนั้นแบคทีเรียทั้ งสองชนิ ด
จึงเป็นแหล่งผลิตสาร GABA ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง [1] กลไกการผลิต GABA ในแบคทีเรียอาศัยเอนไซม์ glutamate decarboxylase
(gad) โดยเอนไซม์ดังกล่าว ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนกรดกลูตามิก ในวัฎจักร Tri-Carboxylic acid (TCA) cycle หรือจาก
กรดกลูตามิก ที่ได้รับเข้ามาโดยตรง ให้กลายเป็น GABA [2] สารตั้งต้นสำคัญในการเปลี่ยนเป็น GABA คือ กรดกลูตามิก
สาร GABA มีฤทธิ์ทางชีวภาพบางประการ เช่น ฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูง มีฤทธิ์ช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียด [3-5]
ทำให้ปัจจุบันสาร GABA ได้รับความสนใจมากขึ้น มีการนำมาใช้เป็นสารเสริมในอาหาร และเครื่องดื่มฟังก์ชัน ในขณะที่ทางการแพทย์
มีการนำ GABA มาใช้เพื่อรักษาอาการเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ลดภาวะเครียด และความวิตกกังวล [2] นอกจากนี้ GABA ยังสามารถ
นำไปใช้ทางด้านปศุสัตว์ โดยนำมาเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ [3] รายงานการศึกษาในปศุสัตว์ต่าง ๆ พบว่าการเสริม GABA ส่งผลที่ดี
ต่ อการเลี ้ ยงสั ตว์ ในไก่ ไข่ การเสริ มอาหารด้ วยโพรไบโอติ กแบคที เรี ยที่ สามารถสร้ าง GABA ได้ ช่ วยให้ ค ุ ณภาพของไข่ ไก่ดีขึ้น
และลดความเครียดอันเกิดจากภาวะอากาศร้อนได้ [6] ในสุกรที่เสริมสาร GABA ในอาหารพบว่าช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของสุกร
ลง และลดความเครียดที่เกิดขึ้นในลูกสุกรในระยะดูดนมลงได้ [7]
ปัจจุบันการพัฒนาโพรไบโอติกสำหรับสัตว์ เริ่มให้ความสำคัญกับการคัดแยกเชื้อจากแหล่งที่มามากขึ้น โดย Bacillus
และ Lactobacillus ที่ได้จากแหล่งต่างกันมีความสามารถเจริญในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย พบว่าการอยู่รอดของ Lactobacillus
ในลำไส้อาจมีความเกี่ยวข้องกับความจำเพาะเจาะจงกับ host นั้น [8] การยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลำไส้ของ Lactobacillus เป็นปัจจัยส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้เชื้อสามารถดำรงอยู่ (colonize) ในสัตว์ชนิดนั้นได้ มีการศึกษาพบว่า Lactobacillus ที่แยกจากสุกรส่วนใหญ่สามารถ
เกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผิวของสุกรได้ดีกว่า Lactobacillus ที่แยกได้จากสัตว์ชนิดอื่น [9] ประเด็นความสามารถอยู่รอดในทางเดินอาหาร
สุกรมีความสำคัญทำให้เป้าหมายการคัดเลือกจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับสัตว์ จึงควรพิจารณาไปที่การคัดเลือกมาจากสัตว์ชนิดนั้น
แทนการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ การศึกษาก่อนหน้านี้ คณะผู้วิจัยได้แยกเชื้อ Lactobacillus และ Bacillus
จากมูลสุกรพื้นเมือง และได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของโพรไบโอติกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีเชื้อ Lactobacillus และ Bacillus
มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับเป็นโพรไบโอติก [10] ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติการสร้าง GABA ของเชื้อ
Lactobacillus และ Bacillus จากมูลสุกรพื้นเมืองที่แยกได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเป็นโพรไบโอติกสำหรับสุกรต่อไป

วิธีดำเนินการ
Bacterial sample
ตัวอย่างแบคทีเรียที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็นแบคทีเรียที่คัดแยกจากมูลสุกรพื้นเมืองที่สุขภาพดี ที่เลี้ยงแบบปล่อยและให้เศษ
อาหารและเศษผักกินแทนอาหารสำเร็จ เก็บตัวอย่างมุลสุกรในเขตจังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช แบคทีเรียทั้งหมดที่แยกได้ผ่านการ
ทดสอบคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกมาในการศึกษาก่อนหน้า [10]
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GABA production assay
ทดสอบการสร้าง GABA ใช้เทคนิค Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) โดยนำ Lactobacillus ที่ได้จากการ
ทดลองก่อนหน้า เลี้ยงในอาหาร MRS ชนิดเหลวปริมาตร 40 mL และเสริมด้วย MSG 0.2 g จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา
5 วัน เมื่อ ครบกำหนดแล้วไปปั่นเหวี่ยงที่ 5000 rpm เวลา 10 นาที และสำหรับเชื้อ Bacillus ที่ได้จากการทดลองก่อนหน้า เลี้ยงใน
อาหาร LB ที่มีปริมาตร 100 mL และเสริม MSG 0.5 g จากนั้นนำไปเข้าเครื่องเขย่าที่ 100 rpm อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 5 วัน จากนั้น
เทใส่หลอดทดลองพลาสติก ปริมาตร 40 mL แล้วไปปั่นเหวี่ยงที่ 5000 rpm เวลา 10 นาที โดยนำส่วนใส (cell free supernatant)
มาวิเคราะห์การสร้างสาร GABA ด้วยวิธี ELISA ใช้ชุดทดสอบ ELISA (QuickDetectTMGABA; ELISA Kit Biovision: USA)
กระบวนการทำ ELISA ทำตามวิธีการของคู่มือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เตรียมตัวอย่างมาตรฐาน (standard GABA) 50 μL และ standard diluent 50 μL เพื่อใช้เป็นละลายสารมาตรฐาน (reagent
ต่าง ๆ มีมาในชุด ELISA kit) โดยในแต่ละหลุมเติมตัวอย่างหลุมละ 10 μL และใส่ sample diluent 40 μL ลงในหลุมเดียวกันกับตัวอย่าง
จากนั้นเติม HRP-conjugate 100 μL บ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 60 นาที เมื่อครบเวลาให้ล้างออกด้วย wash solution ตั้งเวลาไว้ 3
วินาที 5 ครั้ง จากนั้นเติม chromogen solution A ปริมาตร 50 μL และ chromogen solution B ปริมาตร 50 μL เขย่าเบา ๆ จากนั้น
บ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 15 นาที โดยให้บ่มในที่มีแสงน้อย เมื่อครบเวลาให้เติม stop solution 50 μL ทันที แล้วนำไปวัดผลด้วย
เครื่อง ELISA Plate Reader (QuickDetectTMGABA; ELISA Kit Biovision: USA) ที่ความยาวคลื่น 450 nm

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง
การสร้างสาร GABA ในเชื้อ Lactobacillus
การทดสอบการสร้างสาร GABA จาก Lactobacillus spp. จำนวน 21 ไอโซเลท ที่แยกจากมูลสุกรในการศึกษาก่อนหน้า [10]
พบว่า เชื้อทั้ง 21 ไอโซเลท สามารถสร้างสาร GABA ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดย 5 ไอโซเลทที่สร้างสาร GABA มากที่สุด คือ ไอโซเลท
B87, B144, B17, B4 และ LG1.6 ซึ่งมีปริมาณ GABA ที่ตรวจพบคือ 2,244 pg/mL, 2,224 pg/mL, 2,144 pg/mL, 2,112 pg/mL และ
2,096 pg/mL ตามลำดับ (รูปที่1)
การศึกษาในเชื้อ L. brevis ที่เลี้ยงในอาหารที่มีส่วนประกอบของ whey 15 % และ MSG 5 % พบว่าสามารถสร้าง GABA ได้
ประมาณ 48 ng/mL [11] และในเชื้อ L. plantarum พบรายงานว่าสามารถสร้างสาร GABA ได้ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 40 ng/mL ถึง 280
ng /mL [12] รายงานการศึกษาการสร้างสาร GABA ในเชื้อ Lactobacillus spp. พบว่ามีรายงานปริมาณของสารที่สร้างแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละการศึกษา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอาหารเลี้ยงแบคทีเรียและสับสเตรท และการหาสภาวะที่เหมาะสม (optimization) แม้ว่าผล
การศึกษาในรายงานก่อนหน้าที่กล่าวมา จะแตกต่างจากการศึกษานี้ คือ เชื้อ Lactobacillus ทีแ่ ยกได้จากการศึกษานี้สร้างสาร GABA อยู่
ในช่วง 1-2 ng/mL แต่จะเห็นว่าในการศึกษานี้ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ที่เติม MSG เพียงแค่ 0.2 % เท่านั้น และยังไม่ได้มีการปรับสภาวะ
ที่เหมาะสม หรือเลือกใช้สับสเตรทที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง GABA ตัวอย่างการศึกษาที่เชื้อ Lactobacillus สามารถสร้าง GABA ได้ใน
ปริมาณสูง 19 μg/mL จะต้องใช้อาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีส่วนประกอบดังนี้ คือ ยีสต์สกัด 100 g/L, glucose 10 g/L, และ MSG
22.5 g/L [13] ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเชื้อ Lactobacillus ที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมืองจะสามารถสร้าง GABA ได้ในปริมาณสูง หากมี
การศึกษาถึงองค์ประกอบของอาหารและสภาวะที่เหมาะสมต่อไป
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รูปที่ 1 ผลการทดสอบการสร้างสาร GABA ในเชื้อ Lactobacillus ที่แยกจากมูลสุกรพื้นเมือง โดยวิธี ELISA ข้อมูลแสดงผล
จากค่าเฉลีย่ ของการทดลอง 2 ซ้ำ และค่า SD
การสร้างสาร GABA ในเชื้อ Bacillus
การทดสอบการสร้างสาร GABA จาก Bacillus จำนวน 17 ไอโซเลท ที่แยกจากมูลสุกรในการศึกษาก่อนหน้า พบว่า เชื้อทั้ง 17
ไอโซเลท สามารถสร้างสาร GABA ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดย 5 ไอโซเลท ที่สังเคราะห์สาร GABA ได้สูงสุด คือ NL1.2, A10.2, NL1.5,
A9.1 และ NM2.2 โดยมีปริมาณ GABA ที่ตรวจพบ คือ 2,216 pg/mL, 2,148 pg/mL, 2,136 pg/mL, 2,120 pg/mL และ 2,044 pg/mL
ตามลำดับ (รูปที่2)
เช่นเดียวกับ Lactobacillus เชื้อ Bacillus จัดเป็นแบคทีเรียที่นำมาใช้เป็นโพรไบโอติกได้เช่นกัน เชื้อ Bacillus ที่นำมาศึกษา
ในครั้งนี้เป็นแบคทีเรียที่แยกจากมูลสุกรพื้นเมือง ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติก และผ่านการตรวจยืนยัน
ว่าไม่ใช่ B. cereus group ที่เป็นเชื้อก่อโรค (pathogen) และห้ามใช้เป็นโพรไบโอติก เชื้อกลุ่ม Bacillus เป็นอีกกลุ่มที่สามารถสร้าง GABA
ได้ในปริมาณสูงใกล้เคียงกับ Lactobacillus ในการศึกษานี้พบว่าเชื้อ Bacillus ที่แยกได้ทั้ง 17 ไอโซเลท สามารถสร้างสาร GABA ได้
ในช่วง 1.2 -2.2 ng/mL ซึ่งใกล้เคียงกับ Lactobacillus ในการศึกษานี้เช่นกัน และก็มีปริมาณต่ำกว่าการศึกษาที่มีรายงานทั่วไป
ที่พบการสร้าง GABA ประมาณ 10 μg/mL – 15 μg/mL [14, 15] เช่นเดียวกับการศึกษาใน Lactobacillus รายงานการสร้างสาร GABA
จากแบคทีเรียจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อาหาร สับสเตรทและสภาวะที่เหมาะสม ในการการทดสอบการสร้าง GABA จากเชื้อ Bacillus ในครั้ง
นี้ใช้อาหารพื้นฐาน คือ TSA ที่เสริม MSG เพียงแค่ 0.5 % เท่านั้น จึงเป็นไปได้ว่าหากได้มีการปรับสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสม
ต่าง ๆ แล้วจะทำให้เชื้อบางไอโซเลทสามารถสร้างสาร GABA ออกมาได้ในปริมาณสูง และเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นโพรไบโอติกสำหรับสัตว์
ต่อไปในอนาคต
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบการสร้างสาร GABA ในเชื้อ Bacillus ที่แยกจากมูลสุกรพื้นเมือง โดยวิธี ELISA ข้อมูลแสดงผลจาก
ค่าเฉลี่ยของการทดลอง 2 ซ้ำ และค่า SD

สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองเชื้อ Lactobacillus spp. และ Bacillus spp. ที่สามารถสังเคราะห์สารกาบา ที่แยกได้จากมูลสุกรพื้นเมือง มีเชื้อ
Lactobacillus spp. จำนวน 21 ไอโซเลท Bacillus spp. จำนวน 17 ไอโซเลท พบว่า Lactobacillus สังเคราะห์สาร GABA ได้สูงสุด คือ
B87, B144, B17, B4และLG1.6 ปริ มาณ GABA คื อ 2,244 pg/mL, 2,224 pg/mL, 2,144 pg/mL, 2,112 pg/mL และ 2,096 pg/mL
ตามลำดับ และแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ที่สังเคราะห์สารกาบาได้สูงสุด คือ NL1.2, A10.2, NL1.5, A9.1 และNM2.2 ปริมาณ GABA คือ
2,216 pg/mL, 2,148 pg/mL, 2,136 pg/mL, 2,120 pg/mL และ 2,044 pg/mL ตามลำดับ การศึกษานี้เป็นการทดสอบการสร้าง GABA
โดยตรงโดยที่ยังไม่มีการศึกษาสูตรอาหาร สับสเตรทและสภาวะที่เหมาะสมในการสร้าง GABA แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าเชื้อสามารถ
สร้างสาร GABA ได้ และอาจจะสร้างได้ในปริมาณสูง เมื่อมีการปรับปรุงสูตรอาหารและสาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงต่อไปใน
อนาคต
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การตรวจหาเชื้อก่อโรคสไปโรพลาสม่าในผึ้งสายพันธุ์ Apis cerana ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค
Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR)
ศศิประภา ครองแดง1*

บทคัดย่อ
สไปโรพลาสม่า (Spiroplasma) เป็นกลุ่มจีนัสของแบคทีเรียมีการจัดลาดับคลาส คือ Mollicutes แบคทีเรียในกลุ่ม
สไปโรพลาสม่า นั้นเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้ และไม่มีผนังเซลล์ จัดอยู่ในกลุ่มของแบคทีเรียแกรมบวก โดย
ปกติแล้วสไปโรพลาสม่าถือได้ว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งน้าหวาน เช่น ผึ้งพันธุ์หรือผึ้งสายพันธุ์ยุโรป (Apis
mellifera) แต่ในปัจจุบันนั้นพบว่า ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดโรคในผึ้งพันธุ์เท่านั้น ยังสามารถก่อให้เกิดโรคในผึ้งกลุ่ม ที่อยู่อย่าง
สันโดษ (solitary bees) และผึ้งหึ่ง (bumble bees) อีกด้วย ในขณะนี้ กลุ่มของสไปโรพลาสม่าที่มีรายงานว่าก่อนโรคในผึ้งมี
อยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ Spiroplasma apis และ Spiroplasma melliferum สาหรับสายพันธุ์ S. apis นั้น ได้ถูกรายงานว่า
เป็นสาเหตุของอาการเกิดโรคในผึ้งที่มีความผิดปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “สไปโรพลาสโมซิส
(spiroplasmosis)” หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ “โรคเดือนพฤษภาคม (May disease)” อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่มีการรายงานว่ า
พบการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในตัวอย่างผึ้งในประเทศไทย
โดยเฉพาะในกลุ่มผึ้งสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยหรือผึ้งโพรง
(Apis cerana) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงของไทยโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า
multiplex polymerase chain reaction (PCR) จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ในจานวน 24 ตัวอย่างรังผึ้งโพรงของไทยนั้น มี
จานวน 2 รังที่พบการติดเชื้อ S. apis (ตัวอย่างที่ CN5 และ CN13) โดยปรากฏให้เห็นแถบของดีเอ็นเอชัดเจน และพบว่ามี 6
ตัวอย่างจากรังผึ้ง มีการปรากฏของแถบดีเอ็นเอ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่สามารถระบุกลุ่มของ S. melliferum ได้ และไม่พบการ
ติดเชื้อจากตัวอย่างทั้งหมด 18 ตัวอย่างด้วยกัน ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าจากการตรวจหาการติดเชื้อของ สไปโรพลาสม่าใน
ผึ้งเบื้องต้น พบว่าเชื้อสไปโรพลาสม่าสามารถตรวจหาได้ในตัวอย่างผึ้งโพรงของประเทศไทยและการวิจัยครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการติดเชื้อของสไปโรพลาสม่าในผึ้งโพรงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมีข้อเสนอแนะว่าควรศึกษาเรื่องการติดเชื้อของ
แบคทีเรียกลุ่มนี้ต่อไปอย่างเข้มข้นในอนาคต
คาสาคัญ : ผึ้งน้าหวาน, สไปโรพลาสม่า, ผึ้งโพรง, โรคในผึ้ง, มัลติเพลคพีซีอาร์
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The Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR) Detection of Bacterial Pathogen,
Spiroplasma sp. in Asian Honey Bees; Apis cerana in Thailand
Sasiprapa Krongdang*

Abstract
Spiroplasma is a genus of the class Mollicutes and comprises a group of small, motile, wall-less
descendants of Gram-positive bacteria with helical morphology and a cytoskeleton. The bacteria were
described as pathogens not only of the European honey bees, Apis mellifera, but also solitary bees and
bumble bees. Two honey bee pathogens Spiroplasma apis and Spiroplasma melliferum. S. apis was
descripted as causative agent of disease in adult bees that showing symptoms of a disorder predominantly
during the spring using the terms “spiroplasmosis” and “May disease” in honey bees. However, no report
of Spiroplasma infection has been addressed in Thailand and Asian honey bee, Apis cerana. Here, a
multiplex polymerase chain reaction (PCR) method was applied in primary test for screening Spiroplasma
infection. In the results, we found that out of twenty-four samples, two colonies showed clearly band
pattern of S. apis from Chiang Mai and Lampang (CN5 and CN13). Six of all showed yield band products but
could not define species and eighteen colonies showed absent infection. Finally, we noticed that bacterial
pathogen Spiroplasma sp. could infect in A. cerena and we elaborate on these early finding and report for
the first time the presence of Spiroplasma sp. in A. cerana in Thailand and comprehensive study would be
continued in future works.
Keywords: Honey bees, Spiroplasma, Apis cerana, Bee pathogens, Multiplex PCR
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Introduction
Many microorganisms can affect honey bees for instance viruses to bacteria, fungi, trypanosomes
and microsporidian [1]. One of a mysterious bacterial pathogens, Spiroplasmas, a causative agent of
neurological disease in bees specifically during the spring using the terms “spiroplasmosis” and “May
disease” in honey bees [2]. Spiroplasmas are small, helical, motile Eubacteria and wall-less descendants of
Gram-positive bacteria with helical morphology and a cytoskeleton [3].
Two Spiroplasma species that have been identified in European honey bees, Apis mellifera are
Spiroplasma melliferum and Spiroplasma apis [4]. Recently, a prospective study revealed the presence of
the little reported pathogens of Spiroplasma [5] since its first description in the 1970s, [6,7]. Spiroplasma
infection also has been observed in solitary bees [8] and bumble bees [9]. In decades, Spiroplasma infection
in honey bees has been reported in China [10], Korea [11], Belgium [5] and United States [4].
However, the Spiroplasma infection in honey bees have never been reported in Thailand and
different honey bee species like Asian honey bee, Apis cerana. To examine our hypothesis, we conducted
a primary survey study to investigate the infection of Spiroplasma sp. in Asian honey bee in Thailand.

Materials and Methods
Sample collection and DNA extraction
Twenty-four colonies of honey bees, Apis cerana were collected from different geographic locations
in Thailand. Total genomic DNA was extracted by pool DNA of five worker bees/colony using PureLink™
Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) according to the
manufacturer's instructions and the genomic DNA was resuspended in 50 μl of sterile water.
Multiplex Polymerase chain reaction for Spiroplasma spp.
Multiplex PCR was performed in a final volume of 30 µL containing 1x reaction buffer, 0.2 mM
dNTPs, 1.5 mM MgCl, 1.25 U Recombinant Taq DNA Polymerase (Invitrogen, Waltham, USA), 0.4 μM of As636 and Ms-160 primers, 0.3 μM of BS1-976 primers (Table 1) and 50–100 ng of genomic DNA. Amplification
was performed with a T100 Thermal Cycler (Bio Rad, Hercules, USA) with an initial denaturation period of
2 min at 94 °C followed by 35 amplification cycles of 94°C for 30 s, 57°C for 30s, and 72°C for 45 s, and then
followed at 72°C for 3 min [9]. For each run of PCR amplification, a negative control containing no template
DNA was included. The amplified products were detected by running a 1.5 % agarose (Life technologies,
Carlsbad, CA) gel electrophoresis (TAE buffer) with a 1kb molecular weight marker (New England Biolabs,
MA, USA). Gels were stained with ethidium bromide and bands visualized under UV illumination.
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Table 1. List of primer pairs used for multiplex polymerase chain reaction for detecting Spiroplasma sp.
Primers
BS1-976
As-636
Ms-160

Sequence 5’-3’

Product lengths
(bp)
976

Target descriptives

F: AAGTCGAA CGGGGTGCTT
R: TGCACCACCTGTCTCAATGT
F: CGGGAGAATTTGTCCTATCG
R: CCCACTTTAACAATCGGGATG
F: TTGCAAAAGCTGTTTTAGATGC
R: TGACCAGAAATGTTTGCTGAA

The 16S rDNA of Spiroplasmas
RpoB, the ß-subunit of the bacterial RNA
polymerase, is targeted to identify S. apis
The most abundant membrane protein of
Spiroplasma, is targeted to identify S. melliferum

636
160

Results and discussion
In this study, we primary screened Spiroplasma infection by using multiplex PCR technique.
Spiroplasma has not been reported yet in honey bees in Thailand. In 2012, Meeus et al. reported the
development of a multiplex PCR method for detection of Spiroplasma infection in honey bees, also
detected the mixed infection of S. melliferum and S. apis in bumble bees B. pratorum and B. pascuorum,
respectively [12,13]. Here, this is the first primary report of Spiroplasma infection in A. cerana colonies in
Thailand. Two out of twenty-four colonies were clearly found S. apis at Chaing Mai and Lampang colonies
(CN5 and CN13) (Table 2) whereas six of all samples showed unclear results that cannot confirm the result
S. melliferum at Ko Samui, Chaing Mai, Lamphun, Lampang and Phrae (CN3, CN 4, CN 7, CN 9, CN 16 and CN
17 respectively) and 18 sampled colonies showed negative detections (Table 2).
Table 2 Original of Apis cearana colonies and detection of Spiroplasma spp.
Location (Province in Thailand)a

Sample code
number (CN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Species detection (detetion / no detection/unknown; +/-/nd)
S. apis

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S. melliferum

-

-

nd

nd

-

-

nd

-

nd

-

-

-

-

-

-

nd

nd

-

-

-

-

-

-

-

a

The Circles are color-codes by locations of samples ;

= Ko Samui ;

= Chaing Mai ;

= Lamphun ;

= Lampang ;

= Phrae and

= Chantaburi

It is noticeable that the comprehensive bee pathogen screening specially Spiroplasma in Belgium
discovered that the infection rate of S. melliferum in colonies sampled was higher that with S. apis of
sampled colonies [5]. Bacteria S. apis infection was detected by the multiplex PCR in samples with primers
BS1-976, the 16S rDNA of Spiroplasmas resulting in a 976 bp-sized amplicon and the species-specific primer
As-636, the ß-subunit of the bacterial RNA polymerase (RpoB) resulting in a DNA fragment of 636 bp (CN5
and CN13) (Figure 1).
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Figure 1. Agarose gel electrophoresis of PCR amplifications of Spiroplasma shown for eight colonies with
bands and negative control ( - ; no template) was showed in the last well. 1000 bp DNA marker was shown
on the left.
Our results corresponded to the results of Meeus et al. (2012) [9] that show the multiplex PCR
detects reference strain S. apis B31 with primers BS1-976 and As-636. However, we expected found S.
melliferum in our samples but the result did not showed a similar pattern corresponding Meeus et al.
(2012)[9] and Zheng and Chen (2014)[4] that showed the yield of BS1-976 and MS-160 product with 976 and
160 bp-sized amplicons. Finally, this research could be comprehensively molecular genetic study in future
and address difference of Spiroplasma species and its serotypes which may linked the host fitness unlike
European honey bee (A. mellifera) or bumble bees, also answering the question whether Spiroplasma
infections indeed negatively affect honey bees and wild bees or just present a mutualistic relationship,
experimental studies involving laboratory infections of different bee species could be addressed urgently
[13].

Conclusion
In this research we primarily focused on the infection of Spiroplasma and provided the first report
of S. apis infection on Asian honey bees, A. cerana japonica in Thailand by a multiplex PCR method.
Unfortunately, the S. melliferum detection was performed unclearly patterns on agarose gel electrophoresis
of PCR products amplified, however we can improve and develop the method in the future to
comprehensive study for detection of Spiroplasmas in different host species.
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P21
การค้นหา Dipterocarpus alatus ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม
จากแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นด้วยเครื่องหมาย SCoT
ปรียา พวงสาลี หวังสมนึก*
บทคัดย่อ
โลกสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.
Don เป็นหนึ่งในห้าชนิดพืชท้องถิ่นที่มีความสาคัญสูงสุดในการอนุรักษ์พันธุกรรมในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม้ป่าอนุรักษ์
ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ริเริ่มการอนุรักษ์ต้นยางนานอกถิ่นโดยปลูกต้น กล้าประมาณเจ็ดร้อยต้นในพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ได้แก่ (1) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการใช้เครื่องหมาย SCoT ใน
การระบุความต่างทางพันธุกรรมของต้นยางนา (2) หาแนวทางการสร้าง core collection ของต้นยางนาจากแปลงอนุรักษ์
นอกถิ่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้สุ่มเลือกยางนามา 30 ต้น จาก 6 แปลงย่อยของพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งกาเนิด นี้
คัดเลือกไพรเมอร์ Start Codon Targeted (SCoT) 36 ชนิด จากดีเอ็นเอรวมจากยางนาแต่ละแปลงจานวน 6 ชุด ได้ไพรเมอร์
18 ชนิดที่เหมาะสมสาหรับการวินิจฉัยความหลากหลายทางพันธุกรรมมีค่า polymorphic information content (PIC) อยู่
ระหว่าง 0.36–0.45 ซึ่งให้ผลผลิตแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 160 แถบ จัดยางนา 30 ต้น ได้เป็น 3 กลุ่ม ตามวิธี Unweighted Pair
Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) โดยใช้ค่าความต่างทางพันธุกรรมของ Dice ความแตกต่างทางพันธุกรรม
โดยเฉลี่ยของแต่ละต้นยางนาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.41 จึงสรุปได้ว่าเครื่องหมาย SCoT ระบุการแปรผันทางพันธุกรรมที่มี
อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นอกแหล่งกาเนิด นี้ได้ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒา core collection ที่เป็นตัวแทนของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของยางนาทั้งหมดได้
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Searching for the genetically diverse Dipterocarpus alatus
from the ex-situ conservation based on SCoT markers
Preeya Puangsomlee Wangsomnuk*

Abstract
The world is losing biodiversity due to the increase in human population. Dipterocarpus alatus
Roxb. ex G. Don is one of the five most important local plant species in Thailand for genetic conservation,
and is one of the conserved forest trees in the plant conservation project under the Royal Initiative of Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Khon
Kaen University has initiated the ex-situ conservation of D. alatus by planting about seven hundred seedlings
in an area of 3 , 2 0 0 square meters with the goal of conserving biodiversity. The aims of this research were
(1) to assess the feasibility of SCoT markers to identify genetic heterogeneity of D. alatus; (2) to determine
a core collection of D. alatus from this conservation area. We investigate thirty randomly selected individuals
from 6 plots. Thirty-six Start Codon Targeted (SCoT) primers were screened using 6 bulked DNA. Eighteen
primers, which were suitable for the diagnosis of polymorphisms, had polymorphic information content (PIC)
in between. 0 .36– 0 . 45, yielding a total of 1 6 0 DNA bands. Thirty accessions were classified into 3 groups
according to the Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) based on the genetic
dissimilarity of Dice. The average genetic distance of each D. alatus accession ranged from 0.27 to 0.41. It
can be concluded that the SCoT markers identified genetic variations that existed in this ex-situ conservation
area. This could be exploited to develop a core collection representing the total genetic diversity of D.
alatus.
Keywords: Dipterocarpus alatus, ex situ conservation, plant germplasm, SCoT marker, core collection
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บทนา (Introduction)
โลกก าลั ง สู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพเนื่ อ งจากจ านวนประชากรมนุ ษ ย์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่ยั่งยืน (Wilson, 2016) ในปี 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่่าไม้
ป่ ทั้งหมด 138,566,875 ไร่ หรือ
คิดเป็น 43.21% ของพื้นที่ประเทศ แต่จากการสารวจล่าสุดในปี 2563 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมี 102,353,484.76 ไร่ คิด
เป็น 31.64% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ [1] ส่งผลให้แหล่งพันธุกรรมของไม้ป่ารวมถึงไม้ยางนาในป่าธรรมชาติได้รับความ
เสียหาย ไม้ยางนาเป็น 1 ใน 5 ชนิด ของพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีลาดับความสาคัญสาหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมสูงสุด [2] การ
อนุรักษ์เป็นการจัดการทรัพยากรของมนุษย์เพื่ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืนสูงสุดสาหรับปัจจุบัน การลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และรักษาระบบนิเวศ ชนิด และความหลากหลายทางพันธุกรรมตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งศักยภาพใน
การตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตจึงเป็นเป้าหมายโดยรวมของการอนุรักษ์ [3] การรักษาพื้นที่ป่าเป็นการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมในถิ่ น ก าเนิ ด (in situ gene conservation) ต่ า งจากการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมนอกถิ่ น ก าเนิ ด (ex situ gene
conservation) ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาแหล่งพันธุกรรมในถิ่นที่พรรณไม้ชนิดนั้น ๆ ถูกคุกคามและเกิดความ
เสียหายต่อประชากรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ [4] แล้วยังเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสาหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
องค์ความรู้ด้านพันธุกรรมไม้ยางนามีความสาคัญต่อความเข้าใจในสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่ง
เชื้อพันุกรรมยางนา การอนุรักษ์ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการทั้งเชิงรุกและเชิงรับในระยะสั้นและระยะยาว สาหรับ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เครื่องหมายโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพ ทาซ้าได้ดีและมี
จานวนโลกัสที่ครอบคลุมจีโนม ตลอดจนจานวนตัวอย่างที่รวบรวมจากแหล่งเชื้อพันธุกรรมที่สามารถระบุความหลากหลายทาง
ชีวภาพยางนาได้ ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญต่อการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานการศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยางนาโดยใช้ เครื่อ งหมายโมเลกุล Start Codon Targeted (SCoT) ซึ่งพัฒนาจากการใช้ ลาดับเบสที่ มี ก าร
อนุรักษ์ไว้บริเวณที่ขนาบข้างโคดอน ATG ซึ่งเป็นโคดอนเริ่มต้นในการถอดรหัสของยีน นามาใช้ประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ไพรเมอร์ 1 ชนิด ขนาด 18 คู่เบส เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอเรสเชนรีแอคชั่น
(PCR) เครื่องหมายโมเลกุลชนิดนี้มีข้อดีที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีจากการทาซ้าและต้นทุนในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างต่า [5] ซึ่งมีรายงาน
ว่าเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถระบุค วามแตกต่ า งทางพั น ธุ ก รรมได้ ดี ใ นพื ช หลายชนิ ด
จุ ด มุ่ งหมายของงานวิ จัย นี้เพื่ อ ประเมิน ความเป็น ไปได้ ของการใช้ เครื่อ งหมาย SCoT ในการระบุ ความต่างทาง
พั น ธุ ก รรมของต้ น ยางนา และหาแนวทางการสร้ า ง core collection ของต้ น ยางนาจากแปลงอนุ รั ก ษ์ น อกถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการวิจัย (Methods)
1. ผู้วิจัยได้แบ่งพื้นที่แปลงอนุรักษ์ยางนาในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ (3,200 ตารางเมตร) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มีการปลูกต้นกล้าที่ซื้อมาจากร้านค้า โดยมีขนาดต้นสูง 30-40 ซม จานวน 700 ต้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ออกเป็น 6 แปลง สุ่มต้นยางนาและบันทึกต้นที่เลือกพร้อมตาแหน่ง GPS (รูป 1) มาแปลงละ 5 ต้น
(ตารางที่ 1)
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รูปที่ 1 ต้นยางนาที่สุ่มเลือกจากแปลงอนุรักษ์เชื้อพันุกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยางนาในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่
2. การเตรียมดีเอ็นเอต้นแบบ ทาการสกัดดีเอ็นเอของใบสดยางนาน้าหนัก 0.1 กรัม ด้วยวิธีของ Wangsomnuk และคณะ [6]
ละลายดีเอ็นเอที่สกัดได้ในสารละลาย TE ปริมาตร 50 µl ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอด้วยเจลอิเล็กโตรโฟรีซิสและ
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ NanoDropTM (Thermo Scientific) จากนั้นเจือจางสารละลายดีเอ็นเอให้มีความเข้มข้น 50 ng/µl
3. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอยางนาด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SCoT
3.1 ทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ SCoT จานวน 36 ชนิด [7] ที่สังเคราะห์โดยบริษัท (Bio Basic Inc.) ในการเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอของยางนา โดยรวมดีเอ็นเอจากทุกต้นของแต่ละแปลงได้ดีเอ็นเอของยางนาแปลงที่ 1 ถึง 6 ที่มีความเข้มข้น 50 50
ng/µl เตรียมส่วนประกอบในปฏิกริ ิยาพีซีอาร์ต่อหนึ่งหน่วยปฏิกิริยาดังนี้ 10x PCR buffer S (160 mM (NH4)2SO4, 500 mM
Tris-HCl, pH 9.1, 17.5 mM MgCl2 และ 0.1% Triton x-100; Vivantis) ปริมาตร 1 ไมโครลิตร, 0.2 ไมโครโมลาร์ dNTP
(Vivantis) ปริมาตร 1 ไมโครลิตร เอนไซม์ Taq DNA polymerase (Vivantis) ความเข้มข้น 0.04 หน่วย ไพรเมอร์ความ
เข้มข้น 0.2 ไมโครโมลาร์ ปริมาตร 2 ไมโครลิตร และดีเอ็นเอต้นแบบ 100 นาโนกรัม เติมน้ากลั่นปลอดเชื้อให้ปริมาตรสุดท้าย
ของทุกปฏิกิริยาเป็น 10 ไมโครลิตร ผสมสารละลายให้เข้ากันโดยนาไปปั่นเหวี่ยงเป็นเวลา 5 วินาที สังเคราะห์ดีเอ็นเอใน
เครื่องพีซีอาร์ Agilent Technologies Sure Cycler 8800 (Germany) กาหนดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามเวลาดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาทีขั้นที่ 2 ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 วินาที และที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที 30 วินาที โดยทาซ้าขั้นตอนที่ 2 จานวน
35 รอบ ขั้นที่ 3 ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
นาผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์ผา่ นอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซิสเปรียบเทียบขนาดของผลผลิตดีเอ็นเอกับ ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100
bp DNA ladder plus, Vivantis)
3.2 ใช้ไพรเมอร์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จาก 3.1 ว่ามีประสิทธิภาพดีในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ให้แถบดีเอ็นเอที่คมชัด และมี
แนวโน้มระบุความต่างทางพันธุกรรมของยางนาจาก 6 แปลง เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากตัวอย่างยางนาจานวน 30 ต้น โดยเตรียม
สารละลายในปริมาณ 10 ไมโครลิตร เช่นเดียวกันกับการดาเนินการในข้อ 3.1 วิเคราะห์ขนาดของแถบดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม
UVITEC (Topac Inc. Instrumentation, USA)
4. วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของไพรเมอร์ SCoT แต่ ล ะชนิ ด ด้ ว ยค่ า polymorphism information content (PIC),
discriminating power (D) และ resolving power (R) [8]
5. วิเคราะห์ความต่างทางพันธุกรรมของยางนาจากเครื่องหมายโมเลกุล SCoT จากรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้
จากยางนาแต่ละตัวอย่าง แปลงขนาดของดีเอ็นเอที่ปรากฏเป็นค่า 1 และไม่ปรากฏเป็นค่า 0 วิเคราะห์ค่าความต่างทาง
พันธุกรรม (dissimilarity matrix) ของจีโนไทป์หนึ่งๆ กับจีโนไทป์อื่นๆ ทั้งหมดโดยใช้สูตร 1-S ทั้งนี้ค่า S หมายถึง Dice
Coefficient [9]
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion)
จากการสกัดดีเอ็นเอยางนา 30 ต้น ที่สุ่มจากแหล่งเชื้อพันธุกรรมในแปลงปลูกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้
แบ่งพื้นที่เป็น 6 แปลง สุ่มต้นยางนามาแปลงละ 5 ต้น แปลง A, B, C, D, E และ F (ตารางที่ 1) พบว่า สารละลายดีเอ็นเอที่
สกัดได้มีความเข้มข้น 213 ถึง 1249 ng/µl มีค่าเฉลี่ย 530.55 ng/µl อัตราส่วน A260/A280 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.89 ถึง 2.09
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 และ A260/A230 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.87 ถึง 2.76 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 (ตารางที่ 1) ใช้เป็นต้นแบบในการ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์ SCoT โดยการเจือจางดีเอ็นเอต้นแบบให้ได้ความเข้มข้น 50 ng/µl ทดสอบประสิทธิภาพ
ของไพรเมอร์จานวน 36 ชนิดกับดีเอ็นเอรวมของแต่ละแปลง พบว่า ไพรเมอร์จานวน 18 ชนิด ได้แก่ SCoT 01, SCoT 03,
SCoT 04, SCoT 05, SCoT 09, SCoT 11, SCoT 12, SCoT 19, SCoT 20, SCoT 21, SCoT 23, SCoT 24, SCoT 25, SCoT
29, SCoT 31, SCoT 32, SCoT 33 และ SCoT 35 (ตารางที่ 2) ให้ผลผลิตดีเอ็นเอที่มี ที่ชัดเจนและทาซ้าได้ มีแนวโน้มระบุ
ความแตกต่างของรูปแบบดีเอ็นเอในดีเอ็นเอต้นแบบของแต่ละแปลงได้ จึงนามาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเพิ่อ วิเคราะห์เครื่องหมาย
โมเลกุล SCoT กับตัวอย่างยางนา 30 ต้น ด้วยปฏิกิริยา PCR นามาแยกขนาดผลผลิตดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส
ความเข้มข้นเจล 1.5% ดังตัวอย่างผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแสดงดัง ตัวอย่างในรูปที่ 2 พบว่า สังเคราะห์แถบดีเอ็นเอได้
ทั้งหมด 160 แถบที่คมชัด มีขนาดระหว่าง 267 ถึง 2,562 คู่เบส พบแถบดีเอ็นเอที่มี ความต่างกันระหว่างยางนาแต่ละต้น
จานวน 140 แถบ คิดเป็น 87.5% ไพรเมอร์ SCoT 33 ให้ผลผลิตแถบดีเอ็นเอมากที่สุดจานวน 15 แถบ เนื่องจากไพรเมอร์
ของเครื่องหมายโมเลกุล SCoT มีส่วนประกอบของลาดับเบสที่อนุรักษ์ ไว้ในบริเวณที่ขนาบข้างโคดอน ATG ซึ่งเป็นโคดอน
เริ่มต้นในการถอดรหัสของยีน แสดงว่า ลาดับเบสในไพรเมอร์ SCoT 33 (CCATGGCTACCACCGCAG) พบได้บ่อยในจีโนมของ
ยางนา โดยแถบดีเอ็นเอที่มีความหลากหลายสูงสุด (100%) ได้มาจากการใช้ไพรเมอร์ 6 ชนิด ได้แก่ SCoT 01, SCoT 03,
SCoT 05 SC0T 20 SCoT 31 และ SCoT 32 (ตารางที่ 2) จากค่า PIC Rp และ D ของแต่ละไหรเมอร์ในตารางที่ 2 แสดงให้
เห็ น ความสามารถที่ ต่ า งกั น ของไพรเมอร์ แ ต่ ล ะชนิ ด ในการตรวจความแตกต่ า งทางพั น ธุ ก รรม หากมี ค่ า เหล่ า นี้ สู ง จะมี
ประสิทธิภาพสูงในการแยกยางนาแต่ละต้นออกจากต้นอื่นเนื่องจากมีพัน ธุกรรมต่างกัน จากการนาข้อมูลความต่างทางพันุ
กรรมมาจัดกลุ่มยางนา 30 ต้นด้วยวิธี UPGMA พบว่า มี 3 กลุ่ม โดยยางนาต้น A1 แยกออกจากกลุ่มอื่น กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
สมาชิกส่วนใหญ่ของแปลง A B และทุกต้นของแปลง C มีเพียงต้น B1 ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับกลุ่มที่ 2 ซึ่งสมาชิกใน
กลุ่มนี้มาจากแปลง D E และ F ทั้งหมด (รูปที่ 3 ขวา)
เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความต่างทางพันุกรรมจากยางนาที่สุ่มมาทั้งหมด พบว่า ต้น B4 E5 A1 และ B2 มีค่าเฉลี่ย
ความต่างทางพันธุกรรมระหว่างจีโนไทป์สูงสุดตามลาดับ (รูปที่ 3 ซ้าย) อาจจัดเป็นชุดย่อยของทรัพยากรของเชื้อพันธุกรรมที่
แสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรทั้งหมดด้วยตัวอย่างน้อยที่สุด [10, 11] แต่ยังคงความผันแปรทาง
พันธุกรรมโดยรวมไว้
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกาเนิดไม้ยางนาของกรมป่าไม้ทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด 36 แปลง ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ [2] อย่างไรก็ตามแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกาเนิดเหล่านี้ยังขาดองค์ความรู้
ด้านพันธุกรรมไม้ยางนา อาจนาไพรเมอร์ SCoT ทีไ่ ด้ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วจากงานวิจัยนีไ้ ปวิเคราะห์แหล่งเชื้อพันธุกรรม
ยางนาที่มีในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้ เพื่อสร้าง core collection ของประเทศต่อไป
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ตารางที่ 1 ปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้จากใบสดยางนาจากแปลงปลูกในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Sample Accession
Code
01_19
01_23
01_29
01_30
01_31
02_03
02_06
02_08
02_09
02_10
03_1
03_2
03_3
03_5
03_6

A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
C5

DNA
Conc.
(ng/µl)
572.5
365.8
504.0
728.9
449.1
663.7
1194.0
1249.3
995.5
280.2
773.0
456.0
265.9
633.3
515.1

A260/A280 A260/A230 Sample Accession
ratio
2.01
2.02
2.04
1.99
2.08
2.07
2.06
2.05
1.98
2.02
1.99
1.98
2.03
2.03
1.98

ratio
2.08
1.98
2.03
1.97
2.29
2.15
2.17
2.16
2.13
2.24
2.04
1.96
2.23
2.06
2.02

Code
04_1
04_2
04_5
04_6
04_7
05_1
05_3
05_4
05_5
05_8
06_1
06_2
06_4
06_5
06_6

D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5

DNA
Conc.
(ng/µl)
479.9
446.6
451.8
450.8
566.2
519.0
235.3
862.0
367.2
258.7
397.1
408.5
361.8
213.0
252.4

A260/A280 A260/A230
ratio
2.04
2.02
1.98
2.02
2.04
2.09
1.97
2.08
2.03
1.89
2.08
2.06
2.05
2.04
2.04

ratio
2.18
2.10
1.99
2.04
2.02
2.24
2.06
2.76
2.15
1.93
2.20
2.20
2.15
1.87
1.93

รูปที่ 2 อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซิสผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอยางนา 30 ต้น จากแปลงปลูกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยไพรเมอร์ SCoT จานวน 4 ชนิด M=100 bp DNA ladder plus (Vivantis)
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ตารางที่ 2 ไพรเมอร์ที่จาเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุล SCoT จานวน 18 ชนิด
Primer Name

Sequences 5' - 3'

TB

PB

MB

PPB

PIC

Rp

D

SCoT 01

CAACAATGGCTACCACCA

5

5

0

100.00

0.37

5.61

0.83

SCoT 03

CAACAATGGCTACCACCG

5

5

0

100.00

0.43

2.13

0.96

SCoT 04

CAACAATGGCTACCACCT

13

11

2

84.62

0.43

2.13

0.96

SCoT 05

CAACAATGGCTACCACGA

8

8

0

100.00

0.37

3.33

0.85

SCoT 09

CAACAATGGCTACCAGCA

8

7

1

87.50

0.36

4.67

0.79

SCoT 11

AAGCAATGGCTACCACCA

5

4

1

80.00

0.37

1.73

0.83

SCoT 12

ACGACATGGCGACCAACG

8

5

3

62.50

0.45

1.53

0.28

SCoT 19

ACCATGGCTACCACCGGC

5

2

3

40.00

0.36

2.20

0.74

SCoT 20

ACCATGGCTACCACCGCG

14

14

0

100.00

0.38

0.53

0.57

SCoT 21

ACGACATGGCGACCCACA

11

10

1

90.91

0.36

5.80

0.75

SCoT 23

CACCATGGCTACCACCAG

7

6

1

85.71

0.41

3.33

0.94

SCoT 24

CACCATGGCTACCACCAT

9

7

2

77.78

0.36

3.20

0.73

SCoT 25

ACCATGGCTACCACCGGG

10

9

1

90.00

0.36

4.40

0.78

SCoT 29

CCATGGCTACCACCGGCC

11

9

2

81.82

0.38

3.60

0.88

SCoT 31

CCATGGCTACCACCGCCT

9

9

0

100.00

0.38

2.73

0.87

SCoT 32

CCATGGCTACCACCGCAC

8

8

0

100.00

0.37

3.93

0.66

SCoT 33

CCATGGCTACCACCGCAG

15

14

1

93.33

0.42

5.00

0.94

SCoT 35

CATGGCTACCACCGGCCC

9

7

2

77.78

0.43

1.53

0.96

รูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยความต่างทางพันธุกรรมของยางนารหัสต่าง ๆ กับต้นอื่นอีก 29 ต้น (ซ้าย) กับแผนภาพความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของยางนา 30 ต้น จากแปลงปลูกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมาย SCoT (ขวา)
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สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
จากผลการวิจัย เราสามารถสรุปได้ว่าเครื่องหมาย SCoT เหมาะสาหรับการประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ของยางนา เมื่อใช้เครื่องหมายนี้ช่วยให้สามารถคัดเลือกต้นยางนาที่มีพันธุกรรมแตกต่างจากต้นอื่นในแหล่งเชื้อพันธุกรรมได้
อย่างเด่นชัด ทาให้สร้าง core collection เป็นตัวแทนของต้นยางนาจากแหล่งเชื้อพันธุกรรมนอกถิ่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้
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การตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเครื่องหมายดีเอ็นเอในพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดพัทลุงและปตตานี
เกษศิรินทร รัทจร1* ศุภาดา จันทรเพชร2 และ พัชราภรณ รักชุม3

บทคัดยอ
คุณภาพการหุงตมและรับประทานขาว พิจารณาไดจากความหอม ลักษณะปรากฏ รสชาติ และเนื้อ
สัมผัส ปริมาณอมิโลสเปนปจจัยสำคัญของเมล็ดขาว การปรับปรุงพันธุขาวที่มีประสิทธิภาพคือมียีนที่มีลักษณะ
ดี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบปริมาณอมิโลสและความสัมพันธกับเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด
Simple Sequence Repeat (SSR) ในขาวพันธุสังขหยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง พันธุเล็บนกปตตานี และใชพันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 เปนตัวควบคุมขาวที่มีอมิโลสต่ำและอมิโลสสูง ตามลำดับ ผลการวิจัยพบวา
พันธุสังขหยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง และเล็บนกปตตานี ปริมาณอมิโลส เทากับ 13.81±0.82, 26.84±1.49 และ
23.54±1.81 เปอร เ ซ็ น ต ตามลำดั บ ส ว นพัน ธุขาวดอกมะลิ 105 และชั ย นาท 1 ปริมาณอมิโ ลส เทากับ
17.14±1.64 และ 27.24±1.22 เปอรเซ็นต การตรวจสอบยีน ที ่เ กี่ยวกับ ปริ มาณอมิโลสดวยเครื่ องหมาย
ดีเอ็นเอชนิด SSR จำเพาะตอบริเวณยีน Waxy และ granule bound starch synthase 1 (GBSS1) การหา
สภาวะที่เหมาะของอุณหภูมิ annealing ดวยเทคนิค Gradient PCR พบวาไพรเมอร Waxy และ GBSS1 เพิ่ม
ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอไดชวงอุณหภูมิ 50-57 องศาเซลเซียส แถบดีเอ็นเอจากเครื่องหมายดีเอ็นเอ Waxy และ
GBSS1 ใหแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 300-320 คูเบส และ 160-180 คูเบส ตามลำดับ สามารถจำแนกได 3
รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ เฉี้ยงพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 รูปแบบที่ 2 และ 3 คือ สังขหยดพัทลุง
และเล็บนกปตตานี แตกตางกันคนละรูปแบบ ดังนั้นเครื่องหมายดีเอ็นเอในครั้งนี้ยังไมสามารถบงชี้ปริมาณ
อมิโลสในขาวได อยางไรก็ตามผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการตรวจสอบยีนที่เกี่ยวกับอมิโลส
เพื่อใชยีนบงชี้กับลักษณะปรากฏ ซึ่งจะเปนประโยชนในดานการปรับปรุงพันธุขาว
คำสำคัญ : สังขหยดพัทลุง, เฉี้ยงพัทลุง, เล็บนกปตตานี, ปริมาณอมิโลส, เครื่องหมายดีเอ็นเอ
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Identification of Amylose Content and DNA Markers of Local Rice Varieties
in Phattalung and Pattani Province
Kedsirin Ruttajorn1* Suphada Chanphat2 and Patcharaporn Rakchum3

Abstract
The cooking and eating qualities of rice are determined by aroma, appearance, taste,
and texture. The most import in grain rice is amylose content. The rice breeding must be done
in order to obtain key genes. This research aims to determine amylose content and DNA
markers, Simple Sequence Repeat (SSR), which is related to amylose content in Sang Yod
Phattalung, Chiang Phattalung and Leb Nok Pattani. Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1
controlled low and high amylose content, respectively. The result revealed that Sang Yod,
Chiang and Leb Nok showed amylose content at 13.81±0.82, 26.84±1.49 and 23.54±1.81
percent, respectively. While Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1 showed the content at
17.14±1.64 and 27.21±1.22 percent. Identify the genes that regulate amylose content using
SSR marker specific to Waxy and granule bound starch synthase 1 (GBSS1) genes. The annealing
temperature optimization by Gradient PCR showed that the Waxy and GBSS1 primers amplified
DNA fragments from 50-56 Celsius degrees. The amplicons of Waxy and GBSS1 were found in
rang 300-320 bp and 160-180 bp, respectively. Genotyping results displayed three DNA patterns
from both DNA markers, 1) Chiang, Khao Dawk Mali 105 and Chai Nat 1, whereas 2) Sang Yod
and 3) Leb Nok separated in a different pattern. Therefore, these markers could not associate
with amylose content. However, the results gave the basic information for trait markers
associated with amylose synthesis, which will be helpful in rice breeding.
Keywords : Sang Yod, Chiang, Leb Nok, Amylose content, DNA marker
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บทนำ
ขาว (Oryza sativa) เปนธัญพืชอาหารที่สำคัญ ผูบริโภคนิยมเลือกขาวตามความพึงพอใจในดานความหอม ลักษณะ
ปรากฏ รสชาติ และเนื้อสัมผัส ซึ่งคุณภาพการหุงตมและรับประทานของขาวมีปจจัยที่สำคัญ คือ ปริมาณอมิโลส เนื่องจากเปน
ตัวกำหนดคุณภาพของแปงในเมล็ดขาว ขาวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ (10-19 เปอรเซ็นต) เมื่อหุงสุกจะนุมเหนียว ไดแก ขาวพันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 หอมสุพรรณบุรี และสังขหยดพัทลุง เปนตน ขาวที่มีอมิโลสปานกลาง (20–25 เปอรเซ็นต) เมื่อ
หุงตมลักษณะขาวสุกคอนขางนุมเหนียวเล็กนอย ไดแก ขาวพันธุ กข7 กข23 สุพรรณบุรี 60 เล็บนกปตตานี เปนตน สวนขาวที่
มีปริมาณอมิโลสสูง (มากกวา 25 เปอรเซ็นต) เมื่อหุงสุกจะรวนแข็ง ไดแก ขาวพันธุนางพญา 132 กันตัง เฉี้ยงพัทลุง ชัยนาท 1
กข25 ปทุมธานี 60 เปนตน [1]
การสั ง เคราะห อ มิโ ลสของข า วควบคุ มด ว ยยีน Waxy (Wx) ตำแหน ง บนโครโมโซมคู ที่ 6 มี ห น า ที ่ ค วบคุมการ
สังเคราะหเอนไซม granule-bound starch synthase (GBSS หรือ Wx protein) ซึ่งมีบทบาทในการสรางอมิโลสในเมล็ด
โดยมีการนำเครื่องหมายดีเอ็นเอมาประยุกตใชในการตรวจสอบบริเวณที่จำเพาะตอยีน Waxy เพื่อใชจำแนกขาวที่มีประมาณ
แปงอมิโลสสูงออกจากขาวที่มีประมาณแปงอมิโลสต่ำ สามารถใชรูปแบบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นบงชี้ถึงความสัมพันธกับประมาณ
แปงอมิโลสในขาวพื้นเมืองได [2] หรือใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบงชี้ยีน Waxy และตำแหนงอื่น ๆ เชน เครื่องหมายดีเอ็นเอของ
ยี น ความหอม (Aromarker, BADH) [3] หรื อ ใช เ ครื ่อ งหมายดี เอ็ น เอหลายชนิ ด ได แ ก STS, SNP และ SSR เพื ่ อ ทดสอบ
ความสัมพันธของยีนกับลักษณะดานคุณภาพการหุงตมของเมล็ดขาวญี่ปุน (Japonica rice) [4] นอกจากนี้มีการศึกษารูปแบบ
ของ isoforms ที่แตกตางกันของเอนไซมการสังเคราะหแปงซึ่งควบคุมอมิโลสและอมิโลเพคตินในขาว และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ชวยคัดเลือก (marker-assisted selection (MAS) เพื่อปรับปรุงพันธุขาวใหมีสมบัติของแปงตามตองการ [5] และยังพบวามี
การประยุกตใช MAS สำหรับการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดขาวในสายพันธุทนตอสภาวะความเครียดตอธาตุเหล็ก โดยใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหแปง [6]
การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบปริมาณอมิโลสกับเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด Simple Sequence
Repeat (SSR) ในพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพันธุขาวหรือใชยีนบงชี้ลักษณะตามตองการ

วิธีการวิจัย
ตัวอยางพันธุขาว
ตัวอยางพันธุขาวพื้นเมืองภาคใต ไดแก สังขหยดพัทลุง, เฉี้ยงพัทลุง และเล็บนกปตตานี และใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ
105 และชัยนาท 1 เปนพันธุเปรียบเทียบขาวอมิโลสต่ำและอมิโลสสูง ตามลำดับ เมล็ดพันธุขาวไดรับความอนุเคราะหจาก
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง
การตรวจสอบปริมาณอมิโลส
การตรวจสอบปริมาณอมิโลสของพันธุขาวในครั้งนี้ใชเพื่อยืนยันผลการวิจัย มี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ชั่งแปงขาว 0.1000 กรัม ใสขวดแกวขนาด 100 มิลลิลิตร เติมเอทธานอลความเขมขน 95 เปอรเซ็นต
1 มิลลิลิตร และเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1 โมลาร ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ตมในน้ำเดือด 10 นาที แลว
เติมน้ำกลั่นใหครบปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทิ้งไว 1 คืน
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ขั้นตอนที่ 2: เติมน้ำกลั่นใสขวดแกว ประมาณ 70 มิลลิลิตร เติมกรดอะซิติก 1 โมลาร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม
สารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร แลวแบงสารละลายจากขั้นตอนที่ 1 ใสขวดที่เตรียมสารเคมีไว ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เติมน้ำ
กลั่นใหครบปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาตั้งทิ้งไว 10-15 นาที
ตัวอยางที่เตรียมไดนำไปวัดความเขมสีของสารละลาย โดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
นำคาการดูดกลืนแสงมาสรางกราฟมาตรฐานปริมาณอมิโลส (กรัม/แปงขาว 100 กรัม หรือคิดเปนรอยละ 8 16 24 32 และ
40)
การสกัดดีเอ็นเจากใบขาว
การสกัดดีเอ็นเอจากใบขาวใชวิธี DNAsecure Plant Kit นำใบออนของขาวที่เพาะไวอายุประมาณ 2 สัปดาห
น้ ำ หนั ก ใบขา วประมาณ 0.5 กรั ม บดใน lysis buffer เติ ม buffer LP1 ปริ ม าตร 400 ไมโครลิ ตร เขย า ใหเ ขา กั น บ มที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 10 นาที เติม buffer LP2 ปริมาตร 130 ไมโครลิตร ลงในหลอด เขยาใหเขากัน หมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว
12,000 รอบ เปนเวลา 5 นาที เเลวดูดสวนใสลงในหลอดไมโครเซนตริฟวก เติม buffer LP3 ปริมาตร 750 ไมโครลิตร ของ
สวนใส ผสมใหเขากัน ดูดสารละลายทั้งหมดลงใน spin column CB3 เเลวนำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบ เปนเวลา
30 วินาที เเลวทิ้งสวนใสวาง spin column CB3 ลงใน collection tube เติม buffer PW ปริมาตร 600 ไมโครลิตร ลงใน
spin column CB3 นำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบ เปนเวลา 90 วินาที เเลวทิ้งสวนใส แลวทำซ้ำ เปดฝาของ spin
column CB3 เบมที่อุณหภูมิหอง 5 นาที ยาย spin column CB3 ไปวางในหลอดไมโครเซนตริฟวสขนาด 1.5 มิลลิลิตร
หลอดใหม เติม buffer TE ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงใน spin column membrane วางทิ้งไวที่เวลา 5 นาที เเลวนำไปหมุน
เหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบ เปเวลา 1 นาที เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอใชงาน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพและปริ ม าณดี เ อ็ น เอ ด ว ยเทคนิ ค เจลอิ เ ล็ ก โทรโฟรี ซ ิ ส (gel electrophoresis) ในเจล
อะกาโรสความเขมขน 1 เปอรเซ็นต และวิธีการวัดคาดูดกลืนแสง (spectrophotometry) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร
(OD260) และ 280 นาโนเมตร (OD280)
การเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของยีนที่เกี่ยวของกับแปงอมิโลสดวยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ
1. การเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของยีนที่เกี่ยวกับแปงอมิโลสดวยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ตำแหนงอยูบน
โครโมโซมคูที่ 6 ของขาว ลำดับเบสของไพรเมอรในงานวิจัย ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ไพรเมอรที่ใชในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ
Marker
name

Primer sequences (5' - 3')
Forward

Reverse

Waxy

GTAAAATGTGTTGCGGAGG

GGAAAAACGAGCAATGAAA

GBSS1

CAAATAGCCACCCACACCAC CTTGCAGATGTTCTTCCTGATG

PCR product

References

(bp)
324

[3,7]

172/170

[4]

2. การหาสภาวะที่เหมาะของอุณหภูมิ annealing ดวยเทคนิค Gradient PCR องคประกอบปฏิกิริยาพีซีอาร มีดังนี้
พีซีอารบัฟเฟอรความเขมเขน 1 เทา, ไพรเมอร forward และ reverse ความเขมขนชนิดละ 0.4 µM (ตารางที่ 1), dNTPs
ความเขมเขน 0.2 mM, MgCl2 ความเขมเขน 1.5 mM, Taq DNA polymerase ความเขมเขน 1.25 unit, ดีเอ็นเอตนแบบ
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ความเข มขน 100 ng/µL และเติ มน้ำกลั ่น บริ สุท ธิ์ ปริ ม าตรรวม 25 µL และใช สภาพปฏิ กิ ริย าพีซี อ าร ตามขั ้น ตอนดังนี้
pre–denaturation 94 OC เปนเวลา 5 นาที ตามดวย denaturation 94 OC เปนเวลา 30 วินาที, annealing 50-58OC เปน
เวลา 30 วินาที, extension 72 OC เปนเวลา 30 วินาที จำนวน 35 รอบ และตามดวย final extension 72 OC เปนเวลา
5 นาที แลวนำผลผลิตพีซีอารที่ไดดวยตรวจสอบและแยกขนาดของชิ้นดีเอ็นเอโดยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส ความ
เขมขน 2 เปอรเซ็นต ความตางศักยไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 30 นาที แลวนำแผนเจลไปแชในสารละลาย 1X SYBR DNA
gel strain (Invitrogen) เปนระยะเวลา 20 นาที หลังจากตรวจสอบผลภายใตแสงอัลตราไวโอเลตและบันทึกภาพ
3. การเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR องคประกอบของปฏิกิริยาและสภาพปฏิกริ ิยาพีซีอาร
เชนเดียวกับขอ 2 ปฏิกิริยาของยีน Waxy และ GSBB1 ใชอุณหภูมิขั้นตอน annealing 53 OC แลวตรวจสอบและแยกขนาด
ของชิ้นดีเอ็นเอโดยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส ความเขมขน 2 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ปริมาณอมิโลสของพันธุขาวพื้นเมืองภาคใต
1.1 กราฟมาตรฐานของปริมาณอมิโลสของแปงขาว เพื่อใชเปรียบเทียบกับปริมาณอมิโลสของพันธุขาวตาง ๆ โดย
เตรียมสารละลายมาตรฐานอมิโลสจากแปงขาวที่ระดับความเขมขน 8, 16, 24, 32 และ 40 เปอรเซ็นต มีคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร เทากับ 0.123, 0.224, 0.331, 0.440 และ 0.547 ตามลำดับสามารถใชวิเคราะหปริมาณ
อมิโลสไดตามสมการ y = 0.0135x + 0.0066 และ R2 = 0.9995 ดังรูปที่ 1
0.8

y = 0.0135x + 0.0066
2

Absorbance (620 nm)

0.6

R = 0.9995

0.4

0.2

0.0

0

10

20

30

40

50

Amylose content (% )

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของปริมาณอมิโลสของแปงขาว
1.2 คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร (ตารางที่ 2) และปริมาณอมิโลสของพันธุขาว ไดผลการวิจัย
(รูปที่ 2) สามารถจัดจำแนกกลุมตามประเภทของปริมาณอมิโลส ไดดังนี้ ขาวอมิโลสต่ำ คือ พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ
สังขหยดพัทลุง ขาวอมิโลสปานกลาง คือ เล็บนกปตตานี และขาวอมิโลสสูง คือ ชัยนาท 1 และเฉี้ยงพัทลุง ซึ่งปริมาณอมิโลสที่
คำนวณไดมีความสอดคลองกับกองวิจัยและพัฒนาขาว [1]
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ตารางที่ 2 คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางพันธุขาวที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
ตัวอยางพันธุขาว

คาการดูดกลืนแสง

ขาวดอกมะลิ 105

0.238±0.029

สังขหยดพัทลุง

0.193±0.011

เล็บนกปตตานี
ชัยนาท 1

0.324±0.024
0.374±0.017

เฉี้ยงพัทลุง

0.369±0.020

30

Amylose content (% )
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Rice varieties

รูปที่ 2 ปริมาณอมิโลสของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105), สังขหยดพัทลุง (Sang Yod Phattalung),
เล็บนกปตตานี (Leb Nok Pattani), ชัยนาท 1 (Chai Nat 1) และ เฉี้ยงพัทลุง (Chiang Phattalung) มีคาเทากับ
17.14±1.64, 13.81±0.82, 23.54±1.81, 27.21±1.22 และ 26.84±1.49 เปอรเซ็นต ตามลำดับ
2. การหาอุณหภูมิที่เหมาะของการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอดวยเทคนิค Gradient PCR
จากการทดสอบปฏิกิริยาและหาสภาวะของอุณหภูมิ annealing ที่เหมาะสมของเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR ดวย
ไพรเมอร Waxy ใช อ ุ ณ หภู มิ 50.8, 53.0 และ 56.2 องศาเซลเซี ย ส และไพรเมอร GSBB1 ใช อ ุ ณ หภู มิ 52.3, 55.5 และ
57.2 องศาเซลเซียส พบวาสามารถเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของตัวอยางขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 ไดในในทุก
ระดับอุณหภูมิที่ศึกษา จึงเลือกใชอุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส (รูปที่ 3)
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3. การตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR ดวยเทคนิค PCR
การตรวจสอบพันธุขาวดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR ไพรเมอร Waxy ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาดระหวาง 300-320
คูเบส และไพรเมอร GSBB1 ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาดระหวาง 160-180 คูเบส ผลการวิจัยของทั้งสองไพรเมอรจำแนกได
3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 คือ เฉี้ยงพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 สวนรูปแบบที่ 2 และ 3 คือ สังขหยดพัทลุง และ
เล็บนกปตตานี มีรูปแบบแตกตางกันออกไป (รูปที่ 4) แถบดีเอ็นเอที่ปรากฏขนาดสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษากอนหนา
[3,4,7] แต ย ั ง ไม ส ามารถพบความสั ม พั น ธ ข องปริ ม าณอมิ โ ลสและยี น ที ่ เ กี ่ ย วข อ งได Lestari et al. (2009) [4] ทดสอบ
เครื่องหมายดีเอ็นเอ พบ 18 ชนิดจากทั้งหมด 30 ชนิด ที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับระหวางลักษณะคุณภาพการรับประทานของ
ขาวญี่ปุน แสดงใหเห็นวาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จะใชบงชี้ลักษณะเพื่อการคัดเลือกหรือการปรับปรุงพันธุ ควรใชเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอหลายชนิดเพื่อความแมนยำ จึงควรมีการศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพิ่มเติม

รูปที่ 3 การหาสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมของการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอดวยเทคนิค Gradient PCR
ยีน Waxy (ภาพซาย) ยีน GSBB1 (ภาพขวา) Marker: 100 bp DNA ladder

รูปที่ 4 การตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอ SSR ดวยเทคนิค PCR ยีน Waxy (ภาพซาย) ยีน GSBB1 (ภาพขวา)
Marker: 100 bp DNA ladder
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สรุปผลการวิจัย
การตรวจสอบปริมาณอมิโลสของขาวพันธุสังขหยดพัทลุง เฉี้ยงพัทลุง เล็บนกปตตานี มีคาเทากับ 13.81±0.82,
26.84±1.49 และ 23.54±1.81 เปอร เ ซ็ น ต ตามลำดั บ เมื ่ อเปรีย บเทีย บกั บข าวพัน ธุ ค วบคุม ที ่ มี อ มิ โลสต่ำ และสู ง คื อ
ขาวดอกมะลิ 105 (17.14±1.64 เปอรเซ็นต) และชัยนาท 1 (27.21±1.22 เปอรเซ็นต) ตามลำดับ และเมื่อตรวจสอบพันธุขาว
ดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีนที่เกี่ยวกับอมิโลส คือ ไพรเมอร Waxy พบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 300-320 คูเบส และ
ไพรเมอร GSBB1 พบแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 160-180 คูเบส ซึ่งแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นทั้งสองไพรเมอรสามารถจัดจำแนก
ได 3 รูปแบบเชนเดียวกัน คือ รูปแบบที่ 1 พบในพันธุขาวเฉี้ยงพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 สวนรูปแบบที่ 2 และ
3 พบวาสังขหยดพัทลุง และเล็บนกปตตานีใหแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกันคนละรูปแบบ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการตรวจสอบปริมาณ
อมิโลสและเครื่องหมายดีเอ็นเอดวยไพรเมอร Waxy และ GSBB1 ในครั้งนี้ยังไมสามารถบงชี้ความสัมพันธกับปริมาณอมิโลสใน
ขาวได
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P23
การเพิ่มประสิทธิภาพของเปอรซัลเฟตดวยโลหะเฟอรไรตในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่มีการตกคางรวม
ในน้ำใตดิน
สิริมนต ฉันทกุลวณิช1 ชนัตถ โชคเจริญรัตน1* และชัยณรงค สกุลแถว2

บทคัดยอ
การใชสารปราบศัตรูพืชที่มากเกินความจำเปนกอใหเกิดการตกคางในสิ่งแวดลอมสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและ
สัตว โดยสารปราบศัตรูพืชหลายชนิดที่ตกคางในดินสามารถเคลื่อนที่ลงสูน้ำใตดินและเกิดการปนเปอนในน้ำใตดินได ทั้งนี้ประชาชน
คนไทยในหลายพื้นที่มีการใชน้ำใตดินสำหรับการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองทำการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่
ปนเปอนในน้ำใตดิน โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวม 2 ชนิด ไดแก
อะลาคลอร (ALA) และอะทราซีน (ATZ) ดวยสารโซเดียมเปอรซัลเฟต (Na2S2O8 ;PS) ที่ถูกกระตุนดวยโลหะเฟอรไรต (MFe2O4) ที่
แตกตางกัน 3 ชนิด (M= Zn, Ni, Mn) โดยจะทำการศึกษาหาความเขมขนของ PS ชนิดและปริมาณของโลหะเฟอรไรตใหไดสภาวะ
ที่เหมาะสมตอการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวมทั้ง 2 ชนิด จากผลการศึกษาพบวาสภาวะที่บำบัดสารปราบศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดไดดี
ที่สุดคือซิงคเฟอรไรต (ZnFe2O4) ทีป่ ริมาณ 60 มิลลิกรัมตอน้ำตัวอยาง 100 มิลลิตร สามารถกระตุน PS ความเขมขน 10.5 มิลลิโม
ลาร ใหเกิดเปนอนุมูลของเปอรซัลเฟต (SO4•-) ไดดีที่สุด เนื่องจากความเขมขนของ PS และปริมาณ ZnFe2O4 ที่มากเกินพอจะทำให
เกิดเปนเปอรซัลเฟตแอนไอออนแทนการเกิด SO4•- สงผลใหประสิทธิภาพการบำบัดลดลง โดยจากสภาวะที่เหมาะสมสามารถบำบัด
ALA และ ATZ ที่ปนเปอนรวมในน้ำใตดินไดรอยละ 76 และ 48 ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธีการที่พัฒนาขึ้น
สามารถบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ปนเปอนในน้ำใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: สารปนเปอนรวม การบำบัดน้ำใตดิน การกระตุนเปอรซลั เฟต การบำบัดสารปราบศัตรูพืช
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Enhance metal ferrite-activated persulfate for treating co-contaminants in groundwater
Sirimon Chantakulvanich1, Chanat Chokejaroenrat1* and Chainarong Sakulthaew2

Abstract
The excessive use of herbicides can cause groundwater contamination and can eventually affect human
and animals’ health. These herbicide residues were frequently detected in soils, surface water, and groundwater,
nearby the agricultural fields. Because of differences in their properties, some herbicides are more mobile and
may leach to groundwater faster than the others. Our research objective was to determine the degradation
efficiency of metal ferrite-activated persulfate for treating co-contaminants in groundwater. Representative
herbicides in this study were alachlor (ALA) and atrazine (ATZ). Three metal ferrites (MFe2O4) (M= Zn, Ni, and Mn)
were initially tested for its persulfate (S2O82-) activation efficiency through these herbicide degradations. We
evaluated the removal efficiency following the effects of PS concentration, metal ferrite dosage, and real
groundwater matrices. Results revealed that zinc ferrite (ZnFe2O4) at 60 mg/L was the best catalyst to activate
10.5 mM of persulfate by producing mainly sulfate radicals (SO4•-). The excess of SO4•- may cause self-quenching
effect of persulfate anions. The optimal condition experiments showed that ALA and ATZ-contaminated
groundwater can be removed at 76% and 48%, respectively. Overall results provided proof that our developed
method and the synthesized activator can effectively treat herbicide-contaminated groundwater.
Keywords: co-contaminant, groundwater remediation, persulfate activation, pesticide removal, zinc ferrite
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บทนำ
ปญหามลพิษตกคางในสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในปจจุบันไดมีความรุนแรงมากขึ้น [1] โดยเฉพาะอยางยิ่งการตกคาง
ของสารมลพิษจากภาคการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิต และสงออกสินคาทางการเกษตรไปยังประเทศคูคาทั่วโลก ดังนั้น
เกษตรกรจึงมีการใชปุย สารเคมี ยาฆาแมลงและยากำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มและปกปองผลผลิตจากศัตรูพืช และหากเกษตรกรมีการใช
สารเคมีเหลานี้ที่มากเกินความจำเปนจะสงผลใหเกิดการตกคางทั้งในดิน แหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดินตามธรรมชาติ นอกจากนี้ใน
บริเวณที่มีกิจกรรมทางการเกษตร โดยทั่วไปเกษตรกรไมมีการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยน้ำลงสูแหลงน้ำตามธรรมชาติ ทำใหเกิดการ
ตกคางของสารมลพิษทั้งในน้ำผิวดิน และน้ำใตดิน ซึ่งคนไทยในหลายพื้นที่ไดมีการนำน้ำใตดินมาใชอุปโภค และบริโภค จึงมีความ
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงแกไขปญหาของสารตกคางที่ปนเปอนในน้ำใตดิน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสัตวเลี้ยง
รวมถึงสัตวเศรษฐกิจ เปนตน [2]
ในกระบวนการบำบัดสารมลพิษตกค างในสิ่ งแวดลอมสิ่งที ่สำคั ญคือ การได ผลิตภัณฑหลังการบำบัดสุดทายเป นก าซ
คารบอนไดออกไซดและน้ำ (mineralization) ซึ่งถือวาเปนปฏิกิริยาเคมีที่สมบูรณ ทั้งนี้การบำบัดสารตกคางในน้ำใตดินมีหลายวิธี
เชน วิธกี ารบำบัดสารตกคางดวยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (advanced oxidation process; AOP) ซึ่งเปนกระบวนการบำบัด
สารมลพิษทางเคมีที่มีประสิทธิภาพ และเปนวิธีที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยในกระบวนการ AOP นั้นตองอาศัยสารออกซิ
แดนซเพื่อผลิตอนุมูลอิสระ (free radical) ในการกำจัดสารมลพิษตกคาง ซึ่งสารออกซิแดนซที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดมีหลาย
ชนิด เชน โอโซน (O3) เปอรซัลเฟต (S2O82-) เปอรแมงกาเนต (MnO4-) และไฮโดรเจรเปอรออกไซด (H2O2) เปนตน
ในงานวิจัยนี้เลือกใชเปอรซัลเฟตในการผลิตอนุมูลอิสระของซัลเฟต (SO4.-) ในการบำบัดสารมลพิษตกคาง เนื่องจากมีคา
ศักยรีดักชันมาตรฐานที่สูง (E0 = +2.60 V) [3] มีราคาถูก และไมเกิดสีตกคางหลังจากการบำบัด ทั้งนี้การกระตุนเปอรซัลเฟตเพื่อ
ผลิต SO4.- สามารถทำไดหลายวิธี เชน การใชความรอน แสง และตัวเรงปฏิกิริยาในรูปของโลหะเดี่ยวและในรูปสารประกอบของ
โลหะผสม เชน โลหะเฟอรไรต เปนตน [4-6] โดยงานวิจัยของ Angkaew และคณะ (2021) [6] พบวาโลหะเฟอรไรตนาโนคอมโพสิท
มีประสิทธิภาพในการกระตุนปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อผลิตอนุมูลอิสระไดดี และมีความเสถียรสูง สามารถประยุกตใชในกระบวนการ
บำบัดสารมลพิษไดหลายชนิด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเปอรซัลเฟตจากการเรง
ปฏิกิริยาดวยวัสดุสังเคราะหโลหะเฟอรไรต เพื่อกำจัดสารปราบศัตรูพืชที่ปนเปอนในน้ำใตดิน โดยวิธีการบำบัดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
นำไปประยุกตใชในการบำบัดสารมลพิษชนิดอื่นที่ปนเปอนในแหลงน้ำตามธรรมชาติไดตอไป

วิธีดำเนินการ
1. การสังเคราะหโลหะเฟอรไรต

ทำการสังเคราะหโลหะเฟอรไรตที่แตกตางกัน 3 ชนิดคือ ซิงคเฟอรไรต (ZnFe2O4) นิกเกิลเฟอรไรต (NiFe2O4) และ
แมงกานีสเฟอรไรต (MnFe2O4) ซึ่งทำการดัดแปลงวิธกี ารสังเคราะหวัสดุโลหะเฟอรไรตจากวิธีของ Angkaew และคณะ (2021) [6]
และ Li และคณะ (2020) [7] โดยเตรียมสารละลายโลหะความเข มขน 0.2 โมลารปริม าตร 1 ลิ ตร ที ่แ ตกต างกัน 3 ชนิ ด คือ
สารละลายสังกะสีซัลเฟต (ZnSO4.7H2O) สารละลายนิกเกิลซัลเฟต (NiCl2.6H2O) และแมงกานีสซัลเฟต (MnSO4.H2O) แยกใสลง
ในบีกเกอรขนาด 1 ลิ ตร โดยในสารละลายโลหะแตละชนิดจะมี เฟอริกคลอไรด (FeCl3.6H2O) เข ม ข น 0.4 โมลาร จากนั ้ นนำ
สารละลายโลหะผสมแตละบีกเกอรไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 ºC ตอเนื่องเปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นทำการปรับ pH ของ
สารละลายให เ ป น 10.5 ด วยสารละลาย 0.1 โมลาร โซเดี ยมไฮดรอกไซด (NaOH) เพื ่อ ให อนุ ภาคเกิ ดการตกตะกอน และตั้ ง
สารละลายแตละชนิดทิ้งไวที่อุณหภูมิหอ งเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำตะกอนมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 (Whatman,
No.4) ทำการลางตะกอนดวยน้ำปราศจากไอออน และเอทานอล จน pH ของสาระละลายที่ถูกกรองลงลดเหลือเทากับ 7 จากนั้นนำ
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ตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 95 ºC เปนระยะเวลา 15 ชั่วโมง และนำตะกอนไปเผาที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนระยะเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อ
กำจัดสิ่งปนเปอนที่ติดมากับอนุภาคของตะกอนออก จากนั้นนำตะกอนมาเก็บไวในโถแกวดูดความชื้นเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง กอน
นำตะกอนไปใชในการเรงปฏิกิริยาเปอรซลั เฟตเพื่อบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ปนเปอนในน้ำตัวอยางตอไป

2. การคัดเลือกชนิดของโลหะเฟอรไรต

ทำการทดลองโดยการนำโลหะเฟอรไรตแตละชนิดที่ผานการสั งเคราะหมาทดสอบการกระตุนการเกิดปฏิกิริย าของ
สารละลายโซเดียมเปอรซัลเฟต (Na2S2O8 ; PS) ในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ปนเปอนในน้ำใตดินที่แตกตางกัน 2 ชนิด คือ
อะทราซีน (atrazine; ATZ) และอะลาคลอร (alachlor; ALA) โดยในการทดลองจะเตรียมสารละลายผสมของปราบศัตรูพืชแตละ
ชนิดที่ความเขมขน 0.05 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และใชวัสดุโลหะเฟอรไรตปริมาณ 20 มิลลิกรัม โดยใน 1 การทดลอง
จะมีโลหะเฟอรไรตเพียง 1 ชนิดเทานั้น จากนั้นนำสารละลายไปเขยาดวยเครื่อง orbital shaker ที่ความเร็ว 190 รอบตอนาทีเปน
ระยะเวลา 30 นาที เพื่อใหเกิดการดูดซับและเขาสูสมดุลกอนนำไปทำปฏิกิริยาทางเคมีในการบำบัดสารปราบศัตรูพืช [6] จากนั้น
เติมสารละลาย PS ใหมีความเขมขนสุดทายที่ 10.5 มิลลิโมลาร และทำการเก็บตัวอยางน้ำที่เวลา 0-24 ชั่วโมง โดยเก็บตัวอยาง
ปริมาตร 0.7 มิลลิลิตร ผสมกับเอทานอลปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรเพื่อหยุดปฏิกิรยิ าและเขยาสารละลายใหเขากันจากนั้นนำตัวอยางไป
กรองผาน PTFE syringe filter เพื่อกรองตะกอนออกจากตัวอยางและนำสารละลายที่ผานการกรองไปวิเคราะหดวยเทคนิค High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใชอะซิโตไนไตรล (ACN) และน้ำปราศจากไอออนเปนสารชวยนำพาการ
เคลื่อนที่ (mobile phase) ของสารในคอลัมนวิเคราะหในอัตราสวน 80:20 (ACN:DI) ใชคอลัมนวิเคราะห C18 ขนาด 250 × 4.6
มิลลิเมตร (Phenomenex-USA) โดยปริมาณสารตัวอยางที่ฉีดเขาไปในระบบ HPLC คือ 20 ไมโครลิตร ทำการตรวจวัดที่ความยาว
คลื่น 200 และ 220 นาโนเมตร สำหรับอะลาคลอร และอะทราซีน ตามลำดับ

3. การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชปนเปอนรวมระหวางการเติมและไมเติมวัสดุโลหะเฟอรไรต

หลังจากไดชนิดโลหะเฟอรไรตที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดแลวจะทำการศึกษา
ประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดระหวางสารละลายที่มีการเติมและไมมีการเติมโลหะ
เฟอรไรตโดยใชวิธีการบำบัดดังรายละเอียดในขอ 2

4. การศึกษาความเขมขนของโซเดียมเปอรซัลเฟต (PS) และปริมาณของ ZnFe2O4 ที่มีผลตอประสิทธิภาพการบำบัด

การศึกษาความเขมขนของ PS ที่เหมาะสมในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชในการทดลองนี้จะทำการทดสอบความเขมขนของ PS
ในชวงความเขมขนตั้งแต 0.5-15.5 มิลลิโมลาร และใชความเขมขนเริ่มตนของสารปราบศัตรูพืชแตละชนิดที่ 0.05 มิลลิโมลาร
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และใชตัวเรงปฏิกิริยาโลหะเฟอรไรตที่ถูกเลือกจากผลการทดลองในขอ 2 ปริมาณ 20 มิลลิกรัม เพื่อศึกษา
หาความเขมขนที่ดีที่สุดของ PS ในการบำบัดสารปราบศัตรูพืช โดยจะทำการเก็บตัวอยางที่เวลา 0-24 ชั่วโมง และนำไปวิเคราะห
ดวยเทคนิค HPLC ตามลำดับ จากนั้นเมื่อไดความเขมขนของ PS ที่เหมาะสมจะทำการศึกษาปริมาณของวัสดุโลหะเฟอรไรตที่
แตกตางกันในชวง 20-100 มิลลิกรัมเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมสำหรับในการใชในการกระตุนปฏิกิริยาตอไป

5. การศึกษาการบำบัดสารปราบศัตรูพชื ที่ปนเปอนในน้ำใตดิน

ในการศึกษานี้ทำการเก็บตัวอยางน้ำใตดินที่มีการใชอุปโภค และบริโภคของประชาชน ในอำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี (13°49'21.8"N 100°27'03.0"E) ปริมาตร 20 ลิตร ทำการกรองน้ำใตดินตัวอยางดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 4
ขนาด 90 มิลลิเมตร และทำการรักษาสภาพของน้ำใตดินตัวอยางโดยการแชน้ำตัวอยางไวที่อุณหภูมิ 4ºC ในเบื้องตนจะทำการ
วิเคราะหสาร ATZ และ ALA โดยทำการเตรี ยมตั วอยา งน้ำ ใต ดิน ด วยเทคนิค solid phase extraction (C18 SPE cartridge;
ProElut™ SPE Cartridges, USA) โดยประยุกตจากวิธีของ Zhang และคณะ (2017) [8] จากนั้นทำการเตรียมละลายสารปราบ
ศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดโดยใชตัวอยางน้ำใตดินที่เตรียมไวใหไดความเขมขน 0.05 มิลลิโมลาร และใชสภาวะการบำบัดของสารละลาย PS
ที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 4 เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมงและทำการวิเคราะหตัวอยางดวย HPLC
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการคัดเลือกชนิดตัวเรงปฏิกิริยา
ผลการศึกษาการเลือกชนิดตัวเรงปฏิกิริยาโลหะเฟอรไรตที่แตกตางกัน 3 ชนิดที่แสดงในในรูปที่ 1a และ 1b พบวา ZnFe2O4 มี
ประสิทธิภาพการบำบัด ATZ ไดมากถึงรอยละ 55 และบำบัด ALA ไดรอ ยละ 21 โดยคาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเทากับ kobs = 0.24
h-1 และ 0.08 h-1 ตามลำดับ ในขณะที่ MnFe2O4 บำบัด ATZ ไดรอยละ 54 และบำบัด ALA ไดรอยละ 17 และ NiFe2O4 บำบัด
ATZ ไดรอยละ 45 และบำบัด ALA ไดเพียงรอยละ 9 ตามลำดับ จากผลการทดลองพบวา ZnFe2O4 มีประสิทธิภาพในการกระตุน
ปฏิกิริยาการผลิตอนุมูลอิสระของเปอรซัลเฟต (SO4•- ) สำหรับการบำบัดไดสารปราบศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Li และคณะ (2020) [7] ที่ไดทำการศึกษาการการบำบัดโพลีตารบอเนต (Bisphenol A; BPA) โดยการใชเปอรซัลเฟต
ที่ถูกกระตุนดวย ZnFe2O4 พบวาสามารถบำบัด BPA ไดถึงรอยละ 96.5 ในระยะเวลาเพียง 120 นาทีและพบวาอนุมูลอิสระของ
ซัลเฟตเปนกลไกการบำบัดหลักของสาร BPA ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช ZnFe2O4 เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการทดลองอื่นตอไป
(b)

รูปที่ 1 ผลการบำบัดสารปนเปอนรวม ATZ (a) และ ALA (b) ดวยเปอรซัลเฟตที่ถูกเรงปฏิกริ ยิ าดวยโลหะเฟอรไรตที่แตกตางกัน
3 ชนิด
2. ผลการศึกษาการบำบัดรวมของสารปราบศัตรูพืชโดยใช ZnFe2O4 ในการเรงปฏิกิริยา
จากผลการศึกษาความแตกตางระหวา งการใสและไมใสตัวเรงปฏิกิริยา ZnFe2O4 พบวาการใสตัวเรง ปฏิกิริยา ZnFe2O4
สามารถบำบัด ALA เพิ่มขึ้นรอยละ 12 และบำบัด ATZ เพิ่มขึ้นรอยละ 8 ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย ZnFe2O4 จะใหอิเล็กตรอนแก PS
ในการผลิต SO4•- ดังสมการที่ 1และ 2 ดังนั้น การใช PS รวมกับ ZnFe2O4 จึงสงผลใหมีประสิทธิภาพบำบัดสารปราบศัตรูพืชได
ดีกวาการบำบัดดวย PS เพียงอยางเดียว เชนเดียวกับงานวิจัยของ Cai และคณะ (2016) [9] ที่ใช ZnFe2O4 ชวยกระตุนเปอรซัลเฟต
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด Orange II ไดดีกวาการใชแสงหรือเปอรซัลเฟตเพียงอยางเดียว
ZnFe2O4 + eสมการที่ (1)
ZnFe2O4 
2•2S2O8 + e 
SO4 + SO4
สมการที่ (2)

รูปที่ 2 ผลการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวมดวย PS และ PS ที่ถูกกระตุนดวย ZnFe2O4
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3. ผลการศึกษาความเขมขนของ PS ที่มีผลตอประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพชื
จากผลการศึกษาความเขมขนของ PS ในชวง 0.5-15.5 มิลลิโมลาร พบวาเมื่อความเขมขนของสารละลาย PS เพิ่มขึ้นสามารถ
ลดระยะเวลาในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวมไดลดลง ดังแสดงใน รูปที่ 3a โดยพบวาความเขมขนของ PS ที่มีประสิทธิภาพในการ
บำบัดสารปราบศัตรูพืชคือ PS ที่ความเขมขน 10.5 และ 15.5 มิลลิโมลาร โดยผูวิจัยเลือกความเขมของ PS ที่ 10.5 มิลลิโม-ลาร
เนื่องจากใหประสิทธิภาพในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ใกลเคียงกับ PS ที่ความเขมมขน 15.5 มิลลิโมลาร และเปนการลดปริมาณ
การใชสารออกซิแดนทที่มากเกินพอ
ในขณะเดียวกันปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาสามารถสงผลตอประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชทั้ง 2 ชนิดไดดัง
แสดงในรูปที่ 3b พบวาปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่ 60 มิลลิกรัมใหผลการบำบัดไดดีที่สุด โดยสามารถบำบัดสารปนเปอนรวม ALA ได
ถึงรอยละ 76 ในขณะที่สาร ATZ ถูกบำบัดไดรอยละ 48 ที่เวลา 24 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตามหากมีการใสปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่
มากเกินไปจะสงผลใหประสิทธิภาพการบำบัดลดลงเนื่องจากการเกิด S2O82- ขึ้น ดังสมการที่ 3 [10]
SO4•- + SO4•-



S2O82-

(a)

สมการที่ (3)
(b)

รูปที่ 3 ผลของความเขมขนของ PS (a) และผลของปริมาณ ZnFe2O4 (b) ตอประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวม
4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำสารปราบศัตรูพืชรวมที่ปนเปอนในน้ำใตดิน
จากผลการวิเคราะหตัวอยางน้ำใตดินที่นำมาทดลองดวยการเตรียมตัวอยางดวยเทคนิค solid phase extraction และ
ตรวจวิเคราะหดวย HPLC ไมพบสารปนเปอนของทั้ง ATZ และ ALA ที่ limit of detection (LOD) ของ ATZ = 0.2 M ( 0.042
mg L-1) และ limit of detection (LOD) ของ ALA = 0.12 M ( 0.03 mg L-1) ดังนั้นน้ำใตดินตัวอยางที่ผูวิจัยนำมา spike ดวย
0.05 mM ATZ และ ALA จึงมีความเขมขนเริ่มตนใกลเคียงกับ ATZ และ ALA ที่ทำการ spike ลงไปในน้ำ DI จากหองปฏิบัตกิ าร
เนื่องจากไมมีการรบกวนของ ATZ และ ALA ในตัวอยางน้ำใตดินและจากศึกษาการใช ZnFe2O4 ในการเรงปฏิกิริยา PS ในการ
บำบัดสารปราบศัตรูพืชรวมทั้ง 2 ชนิดในน้ำใตดินพบวาสามารถบำบัด ATZ และ ALA ไดรอยละ 29 และ 46 ตามลำดับ ดังแสดง
ในรูปที่ 4 แตเมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดสารปราบศัตรูพืชในน้ำที่ปราศจากไอออน (DI) พบวาในน้ำ DI สามารถบำบัดไดดีกวา
เนื่องจากในน้ำใตดินมีไอออนหลายชนิดที่มีอยูตามธรรมชาติปนเปอนอยู เชน คลอไรดไอออน (Cl-) ไบคารบอเนตไอออน (HCO3- )
เกลือแคลเซียม และแมกนีเซียม เปนตน [11] รวมถึงสารอินทรียอ ื่นๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ ซึ่งจากงานวิจัยของ Ji และคณะ (2015)
[12] พบวา natural organic matter (NOM) สามารถลดประสิทธิภาพการบำบัด ATZ ไดเนื่องจาก NOM ที่มีอยูในตัวอยางน้ำ
ธรรมชาติสามารถที่จะลดปริมาณอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลและอนุมูลอิสระของซัลเฟตจากปฏิกริยาออกซิเดชั่นของเปอรซัลเฟตที่
ถูกเรงปฏิกิริยาดวยโลหะเฟอรไรตไดสงผลใหประสิทธิภาพการบำบัด ATZ ในตัวอยางน้ำใตดินต่ำกวาการบำบัดดวยน้ำ DI ในขณะที่
ปริมาณของคลอไรดไอออนในชวงความเขมขน 0-20 mM สามารถลดประสิทธิภาพการบำบัด ATZ ลงปริมาณ 2-5% ดวยเปอร
ซัลเฟตแตคลอไรดไอออนที ่ความเขม ข นสู ง (80 -200 mM) สามารถลดประสิทธิภาพในการบำบัด ATZ ไดถึง 30% แตในการ
ทดลองนี้น้ำตัวอยางใตดินที่ใชมีปริมาณคลอไรดในชวงความเขมขน 0.11-0.16 mM ซึ่งมีโอกาสที่สามารถเขาไปทำปฏิกิริกับ SO4•และเกิดเปน SO42- ซึ่งทำใหปริมาณของ SO4•- ลดลงสงผลใหประสิทธิภาพในการบำบัดสารลดลงได นอกจากนั้น Liang และคณะ
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(2006) [13] พบวาปริมาณของ HCO3- สามารถสงผลตอประสิทธิภาพการบำบัด trichloroethyleneได ซึ่งในการทดลองนี้น้ ำ
ตัวอยางใตดินที่ใชมีปริมาณไบคารบอเนตในชวงความเขมขน 1.55-1.63 mM ในขณะที่ในน้ำ DI ไมมีปริมาณไอออนเหลานี้อยู
ดังนั้น HCO3- ที่มีอยูในน้ำใตดินสามารถลดประสิทธิภาพในการบำบัดสารไดเนื่องจาก HCO3- สามารถที่จะไปทำปฏิกิริยากับอนุมูล
อิสระของไฮดรอกซิลและอนุมูลอิสระของซัลเฟตไดสงผลใหประสิทธิภาพในการบำบัด ATZ และ ALA ลดลง นอกจากนี้งานวิจัยของ
Dong และคณะ (2018) [14] ทำการทดสอบการบำบัด trichloroethylene (TCE) ในน้ำใตดินโดยใชซัลไฟดดัดแปลงดวยอนุภาค
นาโนเหล็กศูนย ในการกระตุนเปอรซัลเฟต พบวาประสิทธิภาพการบำบัด TCE ในน้ำใตดินลดลงเมื่อเทียบกับน้ำปราศจากไอออน
เนื่องจากมีการรบกวนของ HCO3- และความเปนเบสของน้ำใตดิน

รูปที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการบำบัดสารปราบศัตรูพืชรวมทั้ง 2 ชนิดในน้ำใตดินดวย PS ที่ถูกกระตุนดวย ZnFe2O4

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเปอรซลั เฟตดวยโลหะเฟอรไรตในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่มีการตกคาง
รวมในน้ำใตดินโดยผูวิจัยทำการคัดเลือกชนิดตัวเรงปฏิกิริยาที่แตกตางกัน 3 ชนิดคือ MnFe2O4 NiFe2O4 และ ZnFe2O4 พบวา
ZnFe2O4 มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการกระตุนเปอรซัลเฟตโดยมีประสิทธิภาพการบำบัด ATZ ไดมากถึงรอยละ 55 และบำบัด
ALA ไดรอยละ 21 โดยคาอัตราการเกิ ดปฏิกิริยาเทากับ kobs = 0.24 h-1 และ 0.08 h-1 ตามลำดับ และ ZnFe2O4 สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบำบัด ATZ เพิ่ม ขึ้นรอยละ 8 และ ALA ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับการทดลองที่ไมมีการเติมตัวเรง
ปฏิกิริยาเนื่องจาก ZnFe2O4 สามารถกระตุนการผลิตอนุมูลอิสระของซัลเฟตในปฏิกริยาออกซิเดชันได และในงานวิจัยนี้พบวา
สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชตกคางรวม 2 ชนิด (ATZ และ ALA) จะใชเปอรซัลเฟตความเขมขน 10.5 มิลลิโม
ลาร และ ZnFe2O4 ปริมาณ 60 มิลลิกรัมตอปริมาตรน้ำ 100 มิลลิตร โดยเมื่อมีการนำไปทดสอบในการบำบัดน้ำใตดินที่มีการ
ปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชพบวาสามารถบำบัดสารปราบศัตรูพืช ALA ไดถึงรอยละ 75 และบำบัดสารสารปราบศัตรูพืช ATZ ได
รอยละ 29 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาวิธีการกระตุนเปอรซัลเฟตดวย ZnFe2O4 สามารถบำบัด และลดการตกคางของสาร
ปราบศัตรูพืชที่ปนเปอนในน้ำใตดินไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกตใชเปนวิธีในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชชนิด
อื่นที่ปนเปอนในน้ำใตดินได
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ผลของถ่ านชีวภาพจากแกลบบต่ อการดูดซับตะกัว่ และการเจริญเติบโตของข้ าวสั งข์ หยดเมืองพัทลุง
พนิตา ก้งซุ่น1* มาอิดะห์ กือจิ2 และนุชจรี บัณฑิตชน3

บทคัดย่ อ

ถ่านชีวภาพ หรื อถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็ นถ่านชนิดพิเศษสาหรับปลูกพืชปลอดสารเคมี มีคาร์บอนบริ สุทธิ์ สู ง
มีรูพรุ นเป็ นที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มจุลินทรี ย ์ ทาหน้าที่รักษาความชื้นและลดความเป็ นกรดในดิน ช่วยดูดยึดธาตุอาหารพืชมากัก
เก็บไว้ แล้วค่อยปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ ยให้สูงขึ้น ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของประเทศไทย ข้าวสังข์หยดเป็ นพันธุ์ขา้ วท้องถิ่นที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง และจัดเป็ นข้าวพื้นเมืองที่มีลกั ษณะ
เด่นของภาคใต้ รวมถึงข้าวสังข์หยดอินทรี ย ์ กาลังเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด การผลิตข้าวอย่างต่อเนื่ องส่ งผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และปั ญหาดินเสื่ อมคุณภาพ ทาให้ขา้ วหรื อพืชไม่สามารถนาธาตุต่างๆ ในดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง ปั จจุบนั เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ ถูกนามาประยุกต์ใช้กบั การปรับปรุ งคุณภาพดิน ทาให้พืช
ดูดซึ มแร่ ธาตุ น้ า ได้ดีทาให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดีข้ ึน ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงศึกษาและพัฒนาถ่านชี วภาพที่เหมาะสมต่อการ
ปรับปรุ งดินเพื่อเพิม่ การเจริ ญเติบโตของต้นข้าว โดยเบื้องต้นทาการเตรี ยมถ่านชีวภาพจากการคาร์บอไนซ์แกลบที่อุณหภูมิ
500 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ ศึกษาปั จจัยที่เหมาะสมในการดูดซับ
ตะกัว่ ได้แก่ ค่า pH ปริ มาณตัวดูดซับ ระยะเวลาสัมผัส อุณหภูมิ และความเข้มข้นเริ่ มต้นของสารละลายตะกัว่ รวมถึงศึกษา
จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ และไอโซเทอร์ มการดูดซับ ตะกัว่ ด้วยถ่านชี วภาพจากแกลบ จากนั้นทาการจาลองระบบ
ปลูกข้าวโดยผสมถ่านชี วภาพ ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับตะกัว่ คือ pH 4 ปริ มาณตัวดูดซับ 0.5
กรัม เวลาในการดูดซับเริ่ มเข้าสู่ สมดุลที่ 90 นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส และความเข้มข้นเริ่ มที่ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่ วนการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวสังข์หยดระบบที่มีถ่านชีวภาพจะให้ความสู งของต้นข้าวสังข์หยดสู งกว่าระบบที่ไม่มีถ่าน
ชีวภาพ
คาสาคัญ : ถ่านชีวภาพ แกลบ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง การดูดซับตะกัว่
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Effects of Rice rusk Biochars on Pb2+ Adsorption and Muemg Phattalung Sangyod Rice Growth
Panita Kongsune1* Maedah Kueji2 and Nootcharee Banditchon3

Abstract
Utilization of biomass to produce biochar is a wise approach in values-added of biomass resources in Thailand.
The beneficial effects of biochar as an amendment to improve soil fertility with the co-benefits of waste management,
pollutant immobilization, crop productivity increase. Rice is an important economic crop in Thailand. Sangyod rice (Oryza
sativa L.) is a traditional rice variety grown in the area of Phatthalung province. Organic Sanyod Rice is a very good produce
for those who are looking for organic and healthy food. Contamination of soil and water by metal ions leads to severe
problems of organic Sanyod Rice product. To improve Muang Phatthalung Organic Sangyod Rice growth by adding
biochar to soil is the main objective of this research work. Biochar addition to soil has been proposed to minimizing soil
contamination with toxic metals. Furthermore, to improve plant growth by increasing soil fertility when adding biochar to
soil has been reported in many researches. Rice husk is the best alternative low-cost materials for biochar preparation since
it has a high amount of organic content. In this study rice husk biochar (RHBC) were prepared at the different carbonization
times and temperatures and applied as absorbent for adsorption of Pb2+ from aqueous solution first. The properties of
biochars were analysed using various experimental techniques. The batch experiment was applied and effects of adsorbent
dosage, contact time, pH, and concentration of metal ion and temperature on adsorption activity of biochars are investigated.
The adsorption equlibrium, kinetics and thermodynamics from aqueous solution are also studied. Then the potential of
biochars on Phatthalung Organic Sangyod Rice growth from rice plant pot experiments are evaluated. Furture more, the
potential of biochar on Pb2+ release from soils for its subsequent Phatthalung Organic Sangyod Rice cultivation application
are also explored. The results showed that the optimum condition for lead adsorption were pH 4, 0.5 g of adsorbent dose,
90 minutes of contact time, 30 Cº and 30 mg/L of Pb2+ solution. Sangyod Rice stem planted in soil with biochar was higher
than that of plant in soil without biochar.
Keywords : Biochar, Rice husk, Muemg Phattalung Sangyod Rice, Adsorption of Lead
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บทนา

ถ่านชีวภาพ หรื อถ่านไบโอชาร์ (Biochar) เป็ นถ่านชนิ ดพิเศษสาหรับปลูกพืชปลอดสารเคมี มีคาร์ บอน
บริ สุทธิ์ สู ง มีรูพรุ นเป็ นที่ อยู่อาศัยของกลุ่มจุลินทรี ย ์ ทาหน้าที่ รักษาความชื้ นและลดความเป็ นกรดในดิ น ช่วยดูดยึดธาตุ
อาหารพืชมากักเก็บไว้ แล้วค่อยปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ ยให้สูงขึ้น ทาให้
ประหยัดการ ใช้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต เป็ นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ต้ งั แต่ระดับ เกษตรกร ครัวเรื อน
ชุ ม ชนและองค์ส่ ว นท้อ งถิ่ น จึ ง ท าให้ พื ช เจริ ญ เติ บ โตได้อ ย่า งรวดเร็ ว [1-2] เหมาะส าหรั บ เกษตรอิ น ทรี ย ์ (Organic
Agriculture) หรื อเกษตรปลอดภัย ข้าวสังข์หยดเป็ นพันธุ์ขา้ วท้องถิ่นที่นิยมปลูกกันเป็ นจานวนมากในจังหวัดพัทลุง และ
จัดเป็ นข้าวพื้นเมืองที่ มีลกั ษณะเด่นของภาคใต้ ข้าวสังข์หยดมี ลกั ษณะพิเศษ ข้าวสังข์หยดอิ นทรี ยก์ าลังเป็ นที่ นิยมของ
ท้องตลาด และมีราคาสูงกว่าข้าวทัว่ ไปเกือบ 2 เท่า แต่เนื่องจากการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และปั ญหาดินเสื่ อมคุณภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทาให้ขา้ วหรื อพืชไม่สามารถนาธาตุต่างๆ ใน
ดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง รวมถึงอาจมีโลหะหนักปนเปื้ อนในดิน ทาให้ขา้ วที่ปลูกได้ไม่ใช่
ข้าวอินทรี ย ์
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของโลก เนื่องจากประชาชนมากกว่า 3 พันล้านคนบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก ดังนั้น
พื้นที่เกษตรกรรมจานวนมากจึงถูกนามาใช้ปลูกข้าวเพื่อบริ โภคและเป็ นสิ นค้าหลัก การปลูกข้าวส่ วนใหญ่อยูใ่ นทวิปเอเชีย
เนื่ องจากทวิปเอเชียมีสภาพทางกายที่เหมาะสมต่อเพาะการปลูกข้าว ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการผลิตข้าวและส่ งออก
ข้าวมากเป็ นลาดับต้นๆของโลก พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวส่ วนใหญ่อยูใ่ นบริ เวณกลุ่มแม่น้ าปากพนัง ลุ่มทะเลสาบสงขลา
และลุ่มแม่น้ าตาปี คือจังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี นอกจากนี้ ขา้ วที่นิยมปลูกกันก็เป็ น
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะภาคใต้ ได้แก่ ข้าวเฉี้ ยง ข้าวเล็บนกและข้าวสังข์หยด เป็ นต้น ซึ่ งข้าวสังข์หยดมี
แหล่งปลูกดั้งเดิมอยูใ่ นจังหวัดพัทลุง เป็ นข้าวพันธุ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยภูมิปัญญาของเมืองพัทลุง และจัดเป็ นข้าวพื้นเมืองที่
มีลกั ษณะเด่นของภาคใต้ ข้าวสังข์หยดมีลกั ษณะพิเศษคือ ข้าวกล้องมีเยื่อหุ ้มเมล็ดสี ขาวปนแดงจางๆจนถึงแดงเข็ม ความ
เหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง ปลูกได้เฉพาะนาปี (ข้าวนาสวนที่ไวต่อช่วงแสง) [3] แต่เนื่ องจากการ
ผลิตข้าวอย่างต่อเนื่ องส่ งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปั ญหาดินเสื่ อมคุณภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ทาให้ขา้ วหรื อพืชไม่สามารถนาธาตุต่างๆ ในดิ นมาใช้ประโยชน์ได้ อาจส่ งผลให้ผลผลิตลดลง ปั จจุบนั
เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ ถูกนามาประยุกต์ใช้กบั วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด แกลบ แกลบ ฟางข้าว
เป็ นต้น โดยการนาไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิ ส ภายใต้อุณหภูมิสูงในสภาพไร้ออกซิ เจนถ่านชีวภาพที่ได้จะมีฤทธิ์เป็ น
ด่าง มีความพรุ นสูง นิยมนามาใช้ในการปรับคุณสมบัติของดิน ซึ่งความเป็ นกรดเป็ นเบสของถ่านชีวภาพขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของ
วัสดุเหลือทิ้งที่นามาเป็ นสารตั้งต้น โดยส่ วนมากเมื่อนามาผลิตเป็ นถ่านชีวภาพ วัสดุเหลือทิ้งนั้นจะมีความเป็ นเบสเพิ่มขึ้น
[2] เนื่ องด้วยแกลบ เป็ นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการกระบวนการผลิตข้าวไปประยุกต์ใช้เป็ นถ่านชีวภาพ การใช้ถ่าน
ชี วภาพจากแกลบที่เป็ นตัวดูดซับจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจ ถ่านชี วภาพจากแกลบจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่มี
คาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบหลักและมีปริ มาณค่อนข้างมาก ซึ่ งในปั จจุบนั ด้วยปริ มาณที่เพิ่มขึ้นของแกลบประกอบกับการ
ศึกษาวิจยั ที่พบว่า การใช้แกลบเพื่อเป็ นถ่านชีวภาพลงไปในดินโดยตรงนั้น ส่งผลต่ออัตราการงอกและการเจริ ญเติบโตของ
พืช ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลของคาเฟอีนที่เหลืออยูใ่ นแกลบ ดินที่มีคาเฟอีนถูกทาหน้าที่เป็ นตัวยับยั้งวัชพืชที่จะเข้าไปทาลาย
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ไม่ให้เข้าใกล้ เช่น หอยทากและยังมีคุณสมบัติตา้ นเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้อราได้อีกด้วย นอกจากนี้ คาเฟอีนเมื่ออยูใ่ นดิ นจะ
ยับยั้งการงอกของวัชพืช ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการอยูร่ อดของพืชอีกด้วย
งานวิจยั นี้ ศึกษาเกี่ ยวกับผลของถ่านชี วภาพแกลบต่อการเจริ ญเติมโตของต้นข้าวสังข์หยด เพื่อเป็ นการนาวัสดุ
เหลือทิ้งมาใช้เป็ นประโยชน์ ลดการทิ้งของเสี ยสู่ สิ่งแวดล้อม และเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรจังหวัดพัทลุงในการ
ปรับปรุ งคุณสมบัติของดินเพื่อการใช้ประโยชน์จากดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆต่อไป

วิธีดาเนินการ

การเตรียมถ่ านชีวภาพ
นาแกลบอบเพื่อไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นทาการคาร์ บอไนซ์แกลบ
เป็ นชีวภาพที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง
การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของถ่ านชีวภาพ
นาตัวอย่างที่ เตรี ยมไว้มาวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-เบสของพื้นผิวถ่านชี วภาพโดยการใช้วิธีการไทเทรตด้วย
สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์และสารละลายไฮโดรคลอริ ก วิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันของถ่านชี วภาพด้วยเทคนิ คฟูเรี ยร์
ทรานสฟอร์ มอินฟราเรด (FTIR) และวิเคราะห์สัณฐานของพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่ องกราด (FEISEM) ชุดวิเคราะห์ธาตุ ( EDS)
การศึกษาปัจจัยทีเ่ หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ ด้ วยถ่ านชีวภาพ
การศึกษาปั จจัยที่เหมาะสมต่อการดูดซับ ได้แก่ ศึกษาผลของค่า pH อยูใ่ นช่วง 2-8 ใช้โซเดี ยมไฮดรอกไซด์และ
กรดไนตริ กในการปรับค่า pH ศึกษาปริ มาณตัวดูดซับที่ 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5 และ 2.5 กรัม ศึกษาผลของระยะเวลาสัมผัสที่
15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที ศึกษาผลของอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 30, 45 และ 60 องศาเซลเซียส และศึกษาผลของ
ความเข้มข้นเริ่ มต้นของสารละลายตะกัว่ ที่ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20 และ30 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยนาตัวอย่างไปเขย่าด้วย
เครื่ องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิที่ความเร็ ว 240 รอบต่อนาที นาสารละลายที่ได้ไปกรอง จากนั้นวิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของสารละลายตะกัว่ ที่เหลือด้วยเครื่ องอะตอมมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS) คานวณหาประสิ ทธิ ภาพการ
ดูดซับและค่าความสามารถในการดูดซับตามสมการที่ 1 และ 2
qe =

(Co - Ce )

%Adsorption =

m

V

Co - Ce
Co

×100

(1)
(2)

qe = ค่าความสามารถในการดูดซับ (mg/g)
V = ปริ มาตรสารละลายที่ใช้ในการดูดซับ (L)
Co = ความเข้มข้นเริ่ มต้นของสารละลายตะกัว่ (mg/l)
Ce = ความเข้นของสารละลายตะกัว่ ที่เหลือ (mg/l)
การศึกษาผลของถ่ านชีวภาพจากแกลบต่ อการเจริญเติบโตของต้ นข้ าวสังข์ หยด
เก็บตัวอย่างดินจากชาวนา ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผึ่งในที่ร่มจนดินแห้ง คลุกให้เข้ากัน
และบรรจุดิน 1.7 กิ โลกรัม ลงในกระถางการทดลอง ขนาด 8 นิ้ ว จานวน 4 กระถาง ระบบในการทดลองประกอบด้ว ย 4
ระบบ ดังนี้ 1) ดิน 2) ดินผสมปุ๋ ย 3) ดินผสมถ่านชีวภาพ และ 4) ดินผสมถ่านชีวภาพผสมปุ๋ ย ทาการหว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ วสังข์
หยดกระถางละ 3 เมล็ด เติมน้ าทุกกระถางทดลอง เพื่อให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ าและหลังจากนัน่ ทิ้งไว้พร้อมกับปล่อยน้ าขัง 5-10
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เซนติเมตร เพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมแก่การปลูก เมื่อข้าวงอกครบ 10 วัน ทาการเก็บข้อมูล พร้อมกับใส่ ถ่านชีวภาพใน
ดินอัตราส่ วน 8.5 กรัมต่อกระถาง และใส่ ปุ๋ยในกระถางที่กาหนดไว้ โดยจะเติมหลังการปลูกข้าวสังข์หยด 30 วัน และก่อน
ข้าวสังข์หยดออกดอก 20-30 วัน หรื อหลังจากการปลูก 60 วัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

สมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพของถ่ านชีวภาพ
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของแกลบแสดงดังตารางที่ 1 พบว่า มีค่าความเป็ นกรด-เบสของพื้นผิว เท่ากับ 2.62
และ 0.84 ตามลาดับ เมื่อคาร์บอไนซ์เป็ นถ่านชีวภาพ พบว่า มีค่าความเป็ นกรด-เบส เท่ากับ 3.76 และ 1.63 ตามลาดับ และมี
ร้อยละผลผลิต เท่ากับ 75.99 จากการทดลองจะเห็นได้วา่ เมื่อนาแกลบมาเตรี ยมเป็ นถ่านชีวภาพ จะได้ถ่านชีวภาพที่มีความ
เป็ นเบสมากกว่าวัสดุต้ งั ต้น
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิตที่ได้ (%) ความเป็ นกรด-เบสของพื้นผิวแกลบข้าวและถ่านชีวภาพ
ตัวอย่ าง
ค่ าความเป็ นกรด ค่ าความเป็ นเบส ผลผลิตทีไ่ ด้ (%)
แกลบข้าว
2.62
0.84
ถ่านชีวภาพแกลบข้าว
3.39
0.98
75.99
ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ของแกลบและถ่านชีวภาพ (RHB3004) ด้วยเทคนิค FTIR แสดงดังรู ปที่ 1 พบว่า แกลบ
ปรากฏแถบการยืดพันธะ O-H ของหมู่แอลกอฮอล์ ที่ประมาณ 3340 cm-1 ปรากฏแถบการยืดพันธะ sp3 C- H ของหมู่แอลคิล
ที่พีคประมาณ 2928 และ 2855 cm-1 แถบการยืดของ C=O ปรากฏที่พีคประมาณ 1741 cm-1 และแสดงแถบการยืดของ C-O
ที่พีประมาณ 1021 cm-1 เมื่อเตรี ยมเป็ นถ่านชีวภาพพบว่า มีบางช่วงของแถบการสั่นหายไป ซึ่ งเป็ นสารอินทรี ยห์ รื อปริ มาณ
สารระเหย เช่น แอลเคนหรื อแอลคีน ที่ เป็ นองค์ประกอบของแกลบ ซึ่ งพบว่าแถบการยืดพันธะ O-H ของหมู่แอลกอฮอล์
กรดคาร์บอกซิลิก และแถบการยืดพันธะ sp3 C- H ของหมู่แอลคิลจะหายไปเมื่อถูกการคาร์บอไนซ์
ผลการวิเคราะห์สัณฐานพื้นผิวของถ่านชีวภาพเทคนิ ค SEM ดังรู ปที่ 2a พบว่า ถ่านชีวภาพมีลกั ษณะพื้นผิวที่เป็ น
ลอนซ้อนกัน และมีรูพรุ นค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งทาให้ทราบว่าการคาร์ บอไนซ์แป็ นถ่านชี วภาพจะทาให้มีรูพรุ นและมี พ้ืนผิว
สาหรับดูดซับตะกัว่ โดยลักษณะพื้นผิวดังกล่าวอาจจะมีผลต่อความสามารถในการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินที่เป็ นประโยชน์
ต่อพืชตลอดจนธาตุอาหารต่างๆ [5] และผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค SEM/EDX แสดงดังรู ปที่ 2b และตารางที่ 2

รู ปที่ 1 สเปกตรัม FTIR ของแกลบและถ่านชีวภาพจากแกลบ (RHBC3004)
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(a)

(b)

รู ปที่ 2 (a) ภาพถ่าย SEM และ (b) EDX spectrum ของถ่านชีวภาพ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค SEM/EDX
ธาตุ
%Wt
%Atomic

C
61.11
69.31

N
1.68
1.64

O
30.20
25.72

Mg
0.63
0.35

Si
4.82
2.34

K
0.89
0.31

P
0.50
0.22

F
0.16
0.12

รวม
100
100

ผลการศึกษาปัจจัยทีเ่ หมาะสมในการดูดซับตะกัว่ ด้ วยถ่ านชีวภาพ
ผลของ pH ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของการดูดซับตะกัว่ สามารถอธิ บายด้วยผลของค่าความเป็ นกรดด่างที่ประจุบน
พื้นผิวของถ่านชีวภาพ การดูดซับที่ค่า pH ต่าจะทาให้ความสามารถในการแตกตัวของไฮโดรเจนไอออนหรื อโปรตอนสู ง
จึงเกิดการแย่งจับกับไอออนของตะกัว่ ทาให้ประสิ ทธิภาพในการดูดซับตะกัว่ ต่า ส่วนค่า pH ที่สูงขึ้น โลหะตะกัว่ จะเกิดการ
ตกตะกอนในรู ปของสารประกอบไฮดรอกไซด์ทาให้ในสภาพที่เป็ นด่าง ซึ่ งปริ มาณโลหะตะกัว่ ที่ถูกดูดติดตัวดูดซับจะมี
น้อยลง [6] จากการทดลอง พบว่า ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการดูดซับตะกัว่ ด้วยถ่านชีวภาพจากแกลบ pH 4 ซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพ
ของการดูดซับที่สูงสุด เท่ากับ 87.40% แสดงในรู ปที่ 3
ผลของปริ มาณของตัว ดู ด ซั บ เป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่ ส าคัญ ในการศึ ก ษาการดู ด ซั บ เนื่ อ งจากเป็ นตัว ก าหนด
ความสามารถของตัวดูดซับ ผลของปริ มาณตัวดูดซับต่อความสามารถในการดูดซับตะกัว่ โดยใช้ถ่านชีวภาพจากแกลบพบว่า
เมื่อเพิ่มจานวนของตัวดูดซับ ความสามารถในการดูดซับตะกัว่ ของถ่านถ่านชีวภาพจากแกลบลดลง ในขณะที่ประสิ ทธิภาพ
การดูดซับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงในรู ปที่ 4
ผลของเวลาที่สัมผัสในช่วงแรกแนวโน้มในการดูดซับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อระยะเวลาผ่านไปการดูดซับจะ
ลดลง และเข้า สู่ สมดุ ล ในเวลา 90 นาที แสดงในรู ป ที่ 5 ตะกั่ว ส่ ว นใหญ่ ถู ก ดู ด ซับ ในช่ ว งแรก สมดุ ล เริ่ ม เกิ ด ขึ้ น และ
กระบวนการแพร่ เข้าสู่รูพรุ นช้าลง หลังจากสมดุลเวลา 90 นาที การดูดซับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ผลของอุ ณหภู มิ ในการดู ดซับด้ว ยถ่ า นชี ว ภาพ พบว่า ความสามารถในการดู ด ซับจะเปลี่ ย นไปตามอุณหภูมิ
เนื่ องจากการดูดซับเป็ นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดซับจึงลดลง ซึ่ งจาก
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดูดซับของถ่านชีวภาพ คือ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แสดงในรู ปที่ 6
ผลของความเข้มข้นเริ่ มต้นของสารละลายตะกัว่ ต่อการดูดซับของถ่านชีวภาพ พบว่าความสามารถในการดูดซับ
ของถ่านชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อความเข้มขันเริ่ มต้นสูงขึ้น แสดงในรู ปที่ 7 เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย
ตะกัว่ มีผลให้เกิ ดความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของสารละลายตะกัว่ กับพื้นผิวของถ่านชี วภาพทาให้เกิ ดแรงดันเพื่อ
เอาชนะแรงต้านถ่านเทมวลระหว่างเฟสของเหลวและของแข็ง
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รู ปที่ 3 ผลของ pH ที่มีต่อการดูดซับ

รู ปที่ 5 ผลของเวลาสัมผัส

รู ปที่ 4 ผลของปริ มาณตัวดูดซับ

รู ปที่ 6 ผลของอุณหภูมิ

รู ปที่ 7 ผลของความเข้มข้นเริ่ มต้นของการดูดซับด้วยถ่านชีวภาพ
ผลการศึกษาผลของถ่ านชีวภาพต่ อการเจริญเติบโตของต้ นข้ าวสังข์ หยด
การศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากแกลบต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวสังข์หยดในระยะเวลา 70 วัน จะเห็นได้วา่ การ
เจริ ญเติบโตของต้นข้าว เมื่ออายุ 30 วัน ระบบที่ผสมถ่านชี วภาพจะเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าระบบดินอย่างเดี ยว โดยระบบที่
ผสมถ่านชีวภาพจะให้ความสู งของต้นข้าวสังข์หยดไม่แตกต่างกับระบบที่ผสมถ่านชีวภาพและปุ๋ ย และเมื่อต้นข้าวอายุครบ
60 วัน ระบบที่ผสมปุ๋ ยจะเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าระบบที่ไม่ผสมปุ๋ ย ชี้ให้เห็นว่า การเติมปุ๋ ยในการปลูกต้นข้าวสังข์หยดจะถูก
นามาใช้ประโยชน์ช่วงหลังจาก 30 วัน หลังปลูก [7] แสดงดังรู ปที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

737

ความสู ง (cm)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10 วัน
20 วัน
30 วัน
40 วัน
50 วัน
60 วัน
70 วัน

รู ปที่ 8 กราฟแสดงผลการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวสังข์หยดระยะเวลา 70 วัน

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกาย พบว่า มีค่าความเป็ นกรด-เบส เท่ากับ 2.62 และ 0.84 ตามลาดับ และมี
ร้อยละผลผลิต เท่ากับ 75.99 เมื่อวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของถ่านชีวภาพพบปริ มาณคาร์บอนสูงที่สุด เท่ากับ 69.31% พบ
ปริ มาณออกซิเจน 25.72% และพบซิลิกอนปริ มาณ 2.34% จากการศึกษาปั จจัยในการดูดซับตะกัว่ พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
ในการดูดซับตะกัว่ คือ pH 4 ปริ มาณตัวดูดซับ 0.5 กรัม เวลาในการดูดซับเริ่ มเข้าสู่ สมดุลที่ 90 นาที อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซี ยส และความเข้มข้นเริ่ มที่ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่ วนการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวสังข์หยด พบว่า เมื่อข้าวอายุ 30 วัน
ระบบที่ ผสมถ่า นชี ว ภาพจะเจริ ญ เติ บโตได้ดีก ว่าระบบดิ น อย่า งเดี ย ว และเมื่ อข้าวอายุครบ 70 วัน ระบบที่ ผสมปุ๋ ยจะ
เจริ ญเติบโตได้ดีกว่าระบบที่ไม่ผสมปุ๋ ย โดยที่ระบบผสมถ่านชีวภาพจะให้ความสูงของต้นข้าวสังข์หยดสูงกว่า
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การแยกสารผสมอะซีโอโทปน้ำและเอทานอลโดยการใช้ซีโอไลต์เป็นตัวดูดซับ
จิราภรณ์ ช่วยเพชร และ นิรมล จันทรชาติ*

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นการแยกน้ำออกจากเอทานอลเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของไบโอเอทา
นอล โดยการแยกสารผสมอะซีโอโทรป (น้ำและเอทานอล) ด้วยการใช้ซีโอไลท์ที่ใช้กำจัดแอมโมเนียในบ่อกุ้งซึ่งมีองค์ประกอบ
ของซีโอไลท์อยู่ประมาณ 50% เพื่อแยกสารผสมน้ำและเอทานอล (95% ของเอทานอล) เริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางเคมีของซีโอไลท์ (ความชื้นและค่าการดูดซับไอโอดีน) จากนั้น ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ดูดซับ สภาวะของสารผสม (สภาวะแก๊สและสภาวะของเหลว) และสัดส่วนของเอทานอลต่อซีโอไลท์ (1 : 1 1: 2 และ 1: 3) โดย
น้ำหนัก พบว่าการแยกสารผสมน้ำและเอทานอลในสภาวะของเหลว และที่สัดส่วนระหว่างเอทานอลและซีโอไลท์ เท่ากับ 1: 2
สามารถทำให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์ ถึง 99.64 หรือมีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำออกสารผสมถึง 92.30% ดังนั้นซีโอไลท์
จึงมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นตัวดูดซับสำหรับแยกสารผสมอะซีโอโทรปน้ำและเอทานอล แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพัฒนา
อุปกรณ์ในกระบวนการดูดซับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารผสมหลังจากกระบวนการดูดซับ
คำสำคัญ : สารผสมอะซีโอโทรป ไบโอเอทานอล ซีโอไลท์ ตัวดูดซับ
1สาขาวิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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Separation of ethanol + water azeotropic mixture using zeolites as an adsorbent
Jiraporn Chuayped, Niramol Juntarachat*

Abstract
This study focused on the separation of water from bioethanol for increasing the bio-ethanol fuel
potential. The azeotropic mixture (water + ethanol) was separated using local natural zeolite as an
adsorbent. In the first step, the physiochemical proprieties (moisture content and iodine number) of natural
zeolite used in this study was determined. In the second step, the adsorption conditions of the water and
ethanol separation process were studied at the laboratory scale. Local natural zeolite, used to remove
ammonia in shrimp ponds, containing about 50% zeolite was selected to be the adsorbent. The 95% of
ethanol was used as the water-ethanol mixture. Phase of mixture (liquid and gas) and ratio of mixture to
zeolite (1:1, 1:2 and 1:3) were optimized. The experimental results shown that the optimized condition for
water and ethanol separation process were under the liquid phase, at the ratio of mixture to zeolite 1:2.
the final purity of ethanol was 99.64% which can remove 92.30% of water from the mixture. Therefore,
local natural was the effective adsorbent for the ethanol purification. However, In order to reduce the loss
of the mixture after the adsorption process, it is necessary to develop a more efficient adsorption process.
Keyword: Azetrope mixture, Bioethanol, Natural zeolite, Adsorbent
1Department

of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University
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บทนำ
ไบโอเอทานอล เป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินได้ ผลิตได้จากการหมักชีว
มวล สำหรับประเทศไทย แนวทางดำเนินงานเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอเอทานอล คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตไบโอเอทานอล

บางประเทศได้มีการใช้ไบโอเอทานอลแทนน้ำมันเบนซินที่ใช้ทั้งหมด ในขณะที่บาง

ประเทศนำไบโอเอทานอลมาผสมเพื่อลดสัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน ที่เรียกว่าแก๊ซโซฮอล์ (gasohol) จากการศึกษาพบว่าเมื่อ
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นำเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% โดยน้ำหนัก มาผสมกันน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วในอัตราส่วน 1:9 จะมีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับเบนซิน 95 แต่ปัญหาหลักของการนำไบโอเอทานอลมาใช้แทนเบนซิน คือการแยกน้ำออกเพื่อทำให้ไบโอเอทานอลมีความ
บริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5% โดยน้ำหนัก เนื่องจากไบโอเอทานอลที่มีน้ำปริมาณมากกว่า 1% เป็นองค์ประกอบ จะส่งผลกระทบ
ต่อเครื่องยนต์ สารผสมเอทานอลและน้ำที่อัตราส่วน 95:5% คือ จุดอะซีโอโทรป (Azeotropic point) ซึ่ง ณ จุดนี้ จะมีจำนวน
โมลของเอทานอลและจำนวนโมลของน้ำในเฟสแก๊สเท่ากับจำนวนโมลของเอทานอลและจำนวนโมลของน้ำในเฟสของเหลว
ดังนั้นจึงไม่สามารถกำจัดน้ำออกจากเอทานอลได้โดยใช้วิธีการกลั่นแบบธรรมดา เพื่อให้เอทานอลมีความบริสุทธ์สูงขึ้น จึง
จำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเข้ามาช่วย การกลั่นอะซีโอโทรป (Azeotropic distillation) เป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรม ทำได้โดยการเติมสารตัวที่ 3 เรียกว่า อินเทรนเนอร์ เพื่อทำให้น้ำและเอทานอลสามารถแยกออกจากกันได้ง่ายขึ้น
ข้อเสียของวิธีการนี้ คือต้องใช้พลังงานสูงมากและสารอินเทรนเนอร์บางตัวเป็นสารก่อมะเร็ง การใช้ตัวดูดซับด้วยโมเลกุลาซีฟ
(Molecular sieve adsorption) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ แต่ค่อนข้างสิ้นเปลืองเนื่องจากอัตราการสึกกร่อนของ
โมเลกุลาซีพค่อนข้างสูง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตโมเลกุลาซีพสูง และวิธีการแยกโดยเทคโนโลยีเยื่อบาง
(Membrane technology) ใช้พลังงานต่ำและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องใช้ต้นทุนสูงและใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนใน
การผลิตเยื่อบาง จึงทำให้เทคโนโลยีเยื่อบางยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
งานวิจัยสมัยใหม่ จึงมุ่งเน้นการการค้นหาและพัฒนาวัสดุชนิดต่างๆ มาเป็นตัวดูดซับเพื่อแยกน้ำออกจากเอทานอล
โดยศึกษาหาวิธีที่เหมาะสม ใช้พลังงานต่ำ ใช้ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการค้นคว้างานวิจัย พบว่า ซีโอไลท์ ตัว
ดูดซับแป้ง เรซินโพลิเมอร์ และซิลิกา [1-7] ได้ถูกนำมาทดลองใช้เป็นตัวดูดซับในการแยกสารผสมเอทานอลและน้ำ แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังมีการศึกษาค้นคว้าค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากยังต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการเตรียมตัวดูดซับเหล่านั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึง
มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ซีโอไลท์ธรรมชาติ (ซีโอไลท์ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง) ซึ่งมีส่วนประกอบของซีโอไลท์อยู่
ประมาณ 50% มีราคาถูก และเป็นมิตรต่อมิ่งแวดล้อม เพื่อการแยกน้ำออกจากเอทานอล โดยในขั้นแรก จะศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพแลพทางเคมีของตัวดูดซับซีโอไลท์

จากนั้นจะศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซับในระดับห้องปฏิบัติการ

ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการดูดซับ (สภาวะของสารผสม (แก๊สและของเหลว) สัดส่วนของเอทานอลต่อซีโอไลท์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซีโอไลท์ และระยะเวลาในการดูดซับ

วิธีการทดลอง
1. การเตรียมวัสดุดูดซับซีโอไลท์
ซีโอไลท์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่น

ซึ่งเป็นซีโอไลท์ที่ใช้สำหรับดูดซับแอมโมเนียและก๊าช

ไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อปรับสภาพความเป็นพิษในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนน้ำเลี้ยงในบ่อ
เลี้ยงได้) เป็นซีโอไลท์ผสมมีองค์ประกอบของซีโอไลท์ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซีโอไลท์จะถูกนำมาคัดแยกขนาดและอบในตู้อบ
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซียลเซล เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และเอทานอลที่ใช้เป็นเอทานอลทางการค้าที่มีความบริสุทธิ์ 95 % เป็น
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลท์
คุณสมบัติกายภาพและทางเคมีของซีโอไลท์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ปริมาณความชื้นและค่าการดูดซับไอโอดีน กา
รวิคราะห์ค่าความชื้นทำตามมาตรฐาน ASTM D 3173 โดยให้ความร้อนแก่ซีโอไลท์จำนวน 1 กรัม ที่อุณหภูมิ 105-110 องศา
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เซลเซียสเป็นระยะเวลา 180 นาที การดูดซับไอโอดีนหาได้จากการชั่งซีโอไลต์ 1 กรัม แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง บรรจุซีโอไลท์ลงในขวดรูปชมพู่ 250 มิลลิลิตรที่มีฝาปิด เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 10.0 มิลลิลิตร จากนั้น ต้มจนเดือด 30 วินาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เติมสารละลายไอโอดีน ความเข้มข้น 0.01
นอล์มอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่า กรองแยกซีโอไลต์ และปิเปตสารละลายที่กรองได้ 50 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูป
ชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.10 นอล์มอล จนกระทั่งได้สารละลายสี
เหลือง เติมน้ำแป้ง 5-6 หยด จะได้สารละลายสีน้ำเงิน ไทเทรตต่อจนได้สารละลายใสไม่มีสี และบันทึกปริมาตรโซเดียมไทโอ
ซัลเฟต เพื่อคำนวณหาค่าการดูดซับไอโอดีนจากสมการต่อไปนี้
X
M

 mg  A − ( DF  B  S )

 =
M
 g 

โดย A คือ 12693N2 B คือ 126.93N DF คือ ค่าแฟคเตอร์การเจือจาง (Dilution factor) S คือ ปริมาตรของสารละลาย
โซเดียมไทโอซัลเฟต M คือ น้ำหนักซีโอไลต์ N1 คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต และ N2 คือ ความเข้มข้น
ของสารละลายไอโอดีน
3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพในการแยกน้ำและเอทานอลของซีโอไลต์ โดยทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การแยกน้ำออกจากเอทานอล ได้แก่ การแยกน้ำและเอทานอลในสภาวะก๊าซและการแยกน้ำ เอทานอลในสภาวะของเหลว
และปริมาณของตัวดูดซับต่อตัวถูกดูดซับ
การแยกน้ำและเอทานอลในสภาวะแก็ส เริ่มจาการนำซีโอไลต์ไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 ชั่วโมง ชั่งซีโอไลต์ในอัตราส่วนเอทานอลต่อตัวดูดซับซีโอไลต์เป็น 1:1 โดยมวล โดยใช้เอทานอล 60 มิลลิลิตรต่อซีโอไลต์
60 กรัม บรรจุตัวดูดซับซีโอไลต์ลงในคอลัมน์ดูดซับ และบรรจุเอทานอล 95% ลงในขวดก้นกลม ต่อขวดก้นกลมนี้กับคอลัมน์ดูด
ซับและเครื่องควบแน่น เตรียมขวดรูปชมพู่ไว้รองรับของเหลวที่กลั่นออกมา ให้ความร้อนแก่เอทานอลโดยใช้อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส และใช้เวลาในการดูดซับประมาณ 10 นาที จากนั้น เก็บตัวอย่างเอทานอลที่ผ่านการดูดซับแล้วไปวิเคราะห์ปริมาณเอ
ทานอลด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
การแยกน้ำและเอทานอลในสภาวะของเหลว เริ่มจากการ นำซีโอไลต์ไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ชั่งซีโอไลต์ในอัตราส่วนเอทานอลต่อตัวดูดซับซีโอไลต์เป็น 1:1 โดยมวล โดยใช้เอทานอล 30 มิลลิลิตรต่อซี
โอไลต์ 30 กรัม บรรจุซีโอไลต์ลงไปในคอลัมน์ แล้วค่อยๆเติมเอทานอล 95% ลงในคอลัมน์ เปิดปลายคอลัมน์ปล่อยให้เอทานอล
ไหลลงมาผ่านตัวดูดซับซีโอไลต์ ใช้เวลาในการดูดซับ 10 นาที เก็บตัวอย่างเอทานอลที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลด้วย
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี เปลี่ยนอัตราเอทานอลต่อตัวดูดซับซีโอไลต์เป็น 1:2 โดยมวล โดยใช้เอทานอล 60 มิลลิลิตรต่อตัวดูด
ซับซีโอไลต์ 120 กรัม และ 1:3 โดยมวล โดยใช้เอทานอล 60 มิลลิลิตรต่อตัวดูดซับซีโอไลต์ 180 กรัม แต่ละสัดส่วน ทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่น
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คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีโอไลท์ที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและปลาที่ใช้เป็นตัวดูดซับใน
งานวิจัยนี้ ได้แก่ ค่าความชื้นและค่าแอโอดีนนัมเบอร์ โดยทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 การทดลองซ้ำและคำนวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อ
ลดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของการทดลอง ตารางที่ 1 แสดงค่าความชื้นและค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของซีโอไลท์ พบว่าซีโอไลต์มี
ปริมาณความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 % และมีค่าการดูดซับไอโอดีนเฉลี่ยเท่ากับ 498.84 มิลลิกรัมต่อกรัม ซีโอไลต์มีค่าความชื้น
ต่ำและมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวดูดซับที่ดี
ตาราง 1 ค่าความชื้นและค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่น
ค่าที่ศึกษา
ครั้งที่ทดลอง

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

ปริมาณความชื้น (%)

4.36

4.52

5.05

4.64

การดูดซับไอโอดีน (mg/g)

496.68

499.47

500.37

498.84

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแยกน้ำจากเอทานอล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการดูดซับ หรือต่อการแยกน้ำออกจากเอทานอล จำนวน 2 ปัจจัย คือ สถานะของ
สารผสมน้ำและเอทานอล (ทำการเปรียบเทียบระหว่างการดูดซับในสถานะแก๊สและในสถานะของเหลว) ปริมาณตัวดูดซับและ
ตัวถูกดูดซับ เริ่มจากการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำของตัวดูดซับซีโอไลต์ โดยใช้อัตราส่วนระหว่างปริมาณเอทานอล
ต่อปริมาณซีโอไลต์ 1:1 1:2 และ 1:3 โดยน้ำหนัก ภายใต้สภาวะของเหลวและสภาวะก๊าช สำหรับสภาวะของเหลวใช้อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลา 10 นาที และสภาวะก๊าชใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และใช้ระยะเวลา 10 นาที ทำการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการ gas chromatography ตารางที่ 2 แสดงความเข้มข้นของเอทานอลก่อน (95%) และหลังการดูดซับ
ตาราง 1 ความเข้มข้นของเอทานอลก่อนและหลังการดูดซับด้วยซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่น ภายใต้สภาวะของเหลวและ
สภาวะแก๊ส ที่สัดส่วนระหว่างเอทาอนอลและซีโอไลท์แตกต่างกัน
สภาวะของสารผสม
อัตราส่วน
ความเข้มข้นของเอทานอล
ประสิทธิภาพการ
ของเหลว

แก๊ส

เอทานอล : ซีโอไลต์

ก่อนการดูดซับ (%)

หลังการดูดซับ (%)

ดูดซับน้ำ (%)

1:1

95.00

97.94

58.80

1:2

95.00

99.16

83.20

1:3

95.00

96.34

26.80

1:1

95.00

96.73

34.60

1:2

95.00

96.84

36.80

1:3

95.00

95.83

16.60

จะเห็นว่าการแยกสารผสมน้ำและเอทานอลภายใต้สภาวะของเหลวสามารถทำให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์สูงกว่าการแยก
ภายใต้สภาวะก๊าช ในทุกๆ อัตราส่วน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนที่ดีที่สุด พบว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณเอทานอลต่อปริมาณ
ซีโอไลต์ 1:2 ภายใต้สภาวะของเหลว ความเข้มข้นของเอทานอลหลังการดูดซับมีค่าเพิ่มมากที่สุด เป็น 99.16% ซึ่งอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณเอทานอลและปริมาณซีโอไลต์ 1:2 ภายใต้สภาวะของเหลว มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำถึง 83.2% การเพิ่ม
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ปริมาณตัวดูดซับ ทำให้มีพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับเอทานอลมากขึ้น และกระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเร็ว บริเวณพื้นผิวของตัวดูด
ซับ แต่อย่างไรก็ตาม ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของตัวดูดซับก็ทำให้ความเข้มข้นของเอทานอลลดลงได้ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวในการ
ดูดซับมากพอสำหรับการดูดซับโมเลกุลของน้ำและเอทานอล เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ จิระเดช ฮายุกตและวิทยา เทพ
ไพฑูรย์ [8] ที่ศึกษาประสิทธภาพการดูดซับของโมเลกุลลาร์ซีฟ ดูดซับภายใต้เฟสก๊าวที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส โดยโมเลกุล
ลาร์ซีฟมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำ ทำให้เอทานอล 95.5% มีความเข้มข้นหลังดูดซับถึง 99.5% จะเห็นว่า ประสิทธิภาพการ
ดูดซับของซีโอไลท์จากงานวิจัยชิ้นนี้ มีค่าใกล้เคียงกับประสิทธิภาพการดูดซับของโมเลกุลลาร์ซีฟ แต่อย่างไรก็ตาม โมเลกุลลาร์
ซีพยังมีราคาที่สูงกว่าและกระบวนการในการทดลองต้องใช้พลังงานสูงกว่า เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิในการทดลองสูงถึง 85
องศาเซลเซียส จึงทำให้ต้องใช้ขั้นตอนในการทดลองที่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ในการทดลองที่มีต้นทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของ ชลธิรา บุญฟุ้ง [12] ซึ่งได้ทำการศึกษาตัวดูดซับจากมันสำปะหลัง ในการแยกน้ำและเอทานอล การทดลองใน
ระบบการดูดซับแบบเบดนิ่ง และระบบดูดซับแบบสลับความดัน โดยระบบการดูดซับแบบเบดนิ่งทำการแยกน้ำออกจากไอผสม
เอทานอลได้สามารถเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลในผลิตภัณฑ์ร้อยละ 99.5 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับซี
โอไลท์ แต่การเตรียมตัวดูดซับจากมันสำปะหลังค่อยข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการปรับสสภาพมันสัมปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยของ Y. Wang et al. [5] ซึ่งทำการเปรียบเทียบตัวดูดซับแป้ง 5 ชนิด ที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการเอาน้ำออก
จากเอทานอล ZSG-1 ถูกสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพการดูดซับสูง ใช้พลังงานต่ำ และต้นทุนวัสดุต่ำ คุณสมบัติการคัดเลือกของ
ZSG-1 ถูกศึกษาใน fixed-bed absorber เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสม ที่ได้เอทานอล 97% โดยน้ำหนัก ตัวดูดซับแป้งทั้ง 5 ชนิด
มีประสิทธิภาพในการดูดซับต่ำกว่าตัวดูดซับซีโอไลท์ในงานวิจัยนี้ สามารถอธิบายได้จากค่าความการดูดซับไอโอดีนของซีโอไลท์
ที่มีค่าสูงกว่าค่าการดูดซับของแป้งด้วยลักษณะทางกายภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่าการแยกน้ำและเอทานอลภายใต้สภาวะของเหลวและภายใต้สภาวะก๊าช มีปริมาณของผสมเหลืออยู่
น้อยหลังการดูดซับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สภาวะก๊าช ทั้งนี้สามารถอธิบายได้จากการแยกภายใต้สภาวะก๊าช เป็นการเพิ่ม
อุณหภูมิจนถึง 80ºC ทำให้ของผสมเป็นก๊าชและเกิดเป็นแรงดันอยู่ทั่วคอลัมน์ดูดซับและคอลัมน์ควบแน่น จึงทำให้มีส่วนน้อยที่
ผ่านการควบแน่นกลายเป็นของเหลว ซึ่งสามารถปรับปรุงในส่วนนี้ได้โดยการออกแบบอุปกรณ์ให้มีการติดตั้งปั๊ม เพื่อดันให้
เอทาอนอลที่อยู่ในสภาวะแก๊สไหลผ่านตัวดูดซับทั้งหมด
เมื่อศึกษาปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมต่อปริมาณเอทานอล งานวิจัยของ สุชานนท์ ติรพัฒน์กบิล และคณะ [11] ได้
ศึกษาการดูดซับน้ำที่ปนในเอทานอลด้วยผงซิลิกาเจลในสถานะของเหลว ณ อุณหภูมิ 29 – 31 องศาเซลเซียส ทดสอบโดยการ
ผสมตัวดูดซับเข้ากับเอทานอลปนน้ำที่มีเอทานอลร้อยละ 93.1 โดยมวล เขย่าให้ผสมกันในปริมาณของตัวดูดซับ : เอทานอล
ด้วยอัตราส่วนต่างๆ

โดยพบว่าการเพิ่มความบริสุทธิ์ของสารละลายเอทานอลโดยใช้ตัวดูดซับผงซิลิกาเจลสามารถเพิ่มความ

บริสุทธิ์ของสารละลายเอทานอลจากน้ำที่ปนอยู่ได้ โดยความเข้มข้นของสารละลาย เอทานอลเริ่มต้นร้อยละ 93.1 โดยมวล
พบว่าในอัตราส่วนตัวดูดซับผงซิลิกาเจล : เอทานอล เป็น1:8 1:6 และ1:4 ความเข้มข้นสมดุลของเอทานอลหลังการดูดซับ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93.6 93.7 และ 94.2 โดยมวล ตามลำดับ และมีปริมาณการดูดซับจำเพาะน้ำของผงซิลิกาเจลที่สมดุล คือ
146.7 149.2 และ 155.8 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ ซึ่งจะห็นว่าประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตัวดูดซับ
เพิ่มขึ้น ในงานวิจัยนี้ พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดเมื่อทำการดูดซับในเฟสของเหลว และใช้อัตราส่วน ระหว่างเอทานอล
ต่อซีโอไลท์ เท่ากับ 1 : 2 ซึ่งปริมาณตัวดูดซับที่ใช้แสดงถึงปริมาณพื้นที่ผิวสัมผัสของตัวดูดซับที่เพียงพอ ต่อการดูดซับน้ำที่ผสม
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ในเอทานอล จากการเปรียบเทียบ จะเห็นว่าใช้ปริมาณซิลิก้าเจล น้อยกว่าปริมาณซีโอไลท์ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ดูดซับของซีโอไลท์มีค่าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

สรุปผลการทดลอง
การแยกสารผสมอะซีโอโทรป (น้ำและเอทานอล) ด้วยการประยุกต์ใช้ซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นตัวดูดซับ
มุ่งเน้นการแยกน้ำออกจากไบโอเอทานอล เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเชื้อเพลิงของไบโอเอทานอล ศึกษากระบวนการแยกน้ำและเอ
ทานอลในระดับห้องปฏิบัติการ โดยเลือกใช้ซีโอไลท์ที่ใช้กำจัดแอมโมเนียในบ่อกุ้ง ซึ่งมีองค์ประกอบของซีโอไลท์อยู่ประมาณ
50% เพื่อแยกสารผสมน้ำและเอทานอล (95% ของเอทานอล) ซึ่งทำการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการแยก จำนวน
2 ปัจจัย คือ สภาวะของสารผสม (แก๊สและของเหลว) และสัดส่วนของเอทานอลต่อซีโอไลท์ (1 : 1 1: 2 และ 1: 3) โดยน้ำหนัก
พบว่าการแยกสารผสมน้ำและเอทานอลในสภาวะของเหลว ที่สัดส่วนระหว่างเอทานอลและซีโอไลท์ เท่ากับ 1: 2 สามารถทำ
ให้เอทานอลมีความบริสุทธิ์ ถึง 99.16 หรือมีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำออกสารผสมถึง 83.30% การเพิม่ สัดส่วนของตัวดูด
ซับซีโอไลท์ทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสในการดูดซับเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีปริมาณขอตัวดูดซับมากเกินไปจะทำให้มีพื้นที่
เหลือพอในการดูดซับเอทานอลด้วย จึงลดความบริสุทธิ์ของเอทานอลลง ดังนั้นซีโอไลท์ธรรมชาติในท้องถิ่น (ซีโอไลท์กำจัด
แอมโมเนียในนากุ้ง) ในปริมาณที่เหมาะสมจึงมีประสิทธิภาพในการประยุกตืใช้เป็นตัวดูดซับ เพื่อแยกน้ำออกจากไบโอเอทา
นอล เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงของไบโอเอทานอล แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกๆ การทดลองปริมาณสารผสมที่เหลือ
หลังจากการดูดซับ อยู่ระหว่าง 40 – 60% ซึ่งถือว่ามีการสูญเสียสูง จึงจำเป็นต้องพัฒนาอุปกรณ์ในกระบวนการดูดซับให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
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P26
ผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก
CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี
จักรี บุญละคร1, * สุวิทย์ คงภักดี2 มารีนา มะหนิ3 ประชิต คงรัตน์4 ประสิทธิ์ ทองใบ5 และพรจักร ศรีพัชราวุธ6

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเวลาการเผาผนึกต่อโครงสร้าง สมบัติทางไดอิเล็กทริกและสมบัติทางไฟฟ้าของ
วัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 (CCTO) ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ทางเคมี โดยกาหนดอุณหภูมิการเผาผนึกไว้ที่ 1070 oC และเทียบ
เวลาการเผาผนึกที่ 1 และ 12 ชั่วโมง การศึกษาโครงสร้างผลึก พบโครงสร้างหลักของ CCTO (JCPDS no. 75-2188) ซึ่งบ่งชี้ถึง
โครงสร้างลูกบาศก์แบบกลางตัว จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคพบว่าขนาดของเกรนในวัสดุมีขนาดโตขึ้นตามการเพิ่มของ
เวลาการเผาผนึก นอกจากนี้ การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกพบว่า ที่อุณหภูมิห้องและความถี่ 1 kHz ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก () มี
ค่าที่สูงขึ้นเมื่อเพิ่มเวลาการเผา จากความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคกับค่า  พบว่า ค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
เวลาการเผาผนึก (ขนาดของเกรนโตขึ้น) โดยทีค่ ่า  เพิ่มขึ้นจาก 8.42103 เป็น 5.76104 เมื่อเพิ่มเวลาการเผาผนึกจาก 1 เป็น
12 ชั่วโมง จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปีและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าพบว่า โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ CCTO เป็นโครงสร้างที่ไม่สม่าเสมอทางไฟฟ้า
สอดคล้องกับโครงสร้างตัวเก็บประจุแบบชั้นขวางกั้นภายใน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการมีค่า  ในวัสดุนี้
คาสาคัญ: สมบัติทางไดอิเล็กทริก สมบัติทางไฟฟ้า การโพลาไรเซชันแบบผิวสัมผัสภายใน
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The effect of sintering time on the microstructure and dielectric properties of
CaCu3Ti4O12 ceramics synthesized through a chemical combustion process
Jakkree Boonlakhorn1, * Suwit Khongpakdee2 Marina Mani3 Prachit Khongrattana4 Prasit Thongbai5 and
Pornjuk Srepusharawoot6

Abstract
This study aims to ascertain the effect of sintering time on the microstructure, dielectric properties,
and electrical properties of a CaCu 3Ti4O12 (CCTO) ceramic synthesized by chemical combustion. In this
investigation, the sintering temperature is set to 1070 C, and the sintering time is changed between 1 and
12 h. All ceramics display the CCTO phase (JCPDS no. 75-2188), suggesting a body-centered cubic structure
in a space group of Im3. Additionally, the research revealed that as the sintering time rises, the dielectric
constant of CCTO ceramic increases, corresponding to the expansion of grain size. The dielectric constant
at 1 kHz and room temperature increases from 8.42103 to 5.76104 when the sintering time is extended
from 1 to 12 h. The loss tangent of CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h are 0.48 and 0.38, respectively.
Impedance spectroscopy and nonlinear current density-electric field measurements reveal an electrically
heterogeneous microstructure in all CCTO ceramics. This electrically heterogeneous microstructure is
consistent with an internal barrier layer capacitor model, which is widely accepted as the leading cause of
the high dielectric constant of this material.
คาสาคัญ: Microstructure, Dielectric property, Electrical property, Dielectric constant, Grain size
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Introduction
Improvements in the electrical characteristics of advanced materials have been carried out extensively during
the last few decades due to technological advancement [1-12]. Additionally, high-performance capacitive
components for energy storage applications are being investigated. In specific applications, the ceramic capacitor is
so critical that it must be incorporated into a large number of devices to function properly. The dielectric and
electrical parameters of CaCu3Ti4O12 (CCTO) ceramics for capacitor and varistor applications have been extensively
researched today [1-8, 10-12]. Following the first published research on the gigantic dielectric characteristics of CCTO
[1], a very high dielectric permittivity () value of 104 was observed at room temperature (RT). Other publications
have also reported that this variable has a value of 103-105 [2-8]. It is fair to believe that the very high  of CCTO
ceramics may attract researchers interested in optimizing their dielectric and electrical characteristics for capacitive
components while also analyzing their sources. The origin of high  levels is undetermined at the current time.
The internal barrier layer capacitor (IBLC) model was regarded as a significant origin by the majority of research
clusters/groups [2-8]. Other plausible sources, however, should not be ruled out. As Lunkenheimer et al. noted [13],
high  might have formed at the electrode/ceramic contact, particularly in a low resistive sample. Ni and Chen
also suggested that intrinsic defects, such as charge compensation systems, might have an effect [14].
Impedance and I-V studies validated the heterogeneous microstructure of CCTO, which is composed of
semiconducting grains and insulating grain boundaries (GB) [15-17]. The literature reviews demonstrate
unequivocally that the dielectric characteristics of CCTO are closely connected with its microstructure; hence, it is
vital to pay close attention to the processing parameters on which the microstructure is highly dependent [16, 17].
For example, Schmidt and colleagues discovered that the permittivity of GBs (gb) rises with increasing sintering
temperature, as described in their paper [16]. Additionally, the permittivity of grain (g) rises in value. Shao et al. [17]
have also reported the same tendency with the work of Schmidt and colleagues. The  rises as grain size increases.
Aside from rising , the frequency range below 103, a quick drop in  was discovered in CCTO ceramics sintered
at temperatures greater than 1060 C [17]. For CCTO ceramics, extrinsic microstructure and intrinsic properties have
been proposed to account for the dielectric properties of sintered CCTO ceramics under various sintering states.
However, the differential in electrical conductivity between GB and grain areas is not completely understood. As
reported in the great work of Adams et al. [15], the activation energy difference between grain and GB charge
transfer is significant, indicating that the two charge transport processes are fundamentally distinct. This might be
due to chemical compositional differences between the grain and GB regions, such as Cu-rich phases and oxygen
vacancies (VO) [18]. As previously stated in the literature, despite the fact that CCTO ceramics have been extensively
examined and published [1-9], a minor point of interest, such as altering the sintering time of CCTO powder prepared
by chemical combustion, is still appealing. This is because the material's dielectric characteristics may be enhanced
by the special preparation and sintering conditions used. Furthermore, research into extrinsic and intrinsic
mechanisms such as the number of GB layers per volume, VO, and other parameters such as charge compensation
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may provide a more comprehensive explanation for dielectric and electrical behaviors in sintered CCTO ceramics.
As a result, the work based on altering the sintering time should be carried out.
A chemical combustion technique was used to produce CCTO powder in this study. The phase composition
and structural variables were thoroughly examined. Impedance spectroscopy was used to assess the dielectric and
electrical properties of samples sintered for varying lengths of time. A nonlinear current density-electric field
measurement was also used in the study. This research aims to optimize sintering conditions to improve CCTO
capacitance. Also, this work aims to produce a low-cost ceramic capacitor-based material. The details of the
research are described in the following parts.

Materials and methods
CCTO powder was produced using a chemical combustion technique. The raw ingredients comprised
NH2CONH2 (98%, Sigma−Aldrich), C16H28O6Ti (75 wt% in isopropanol, Sigma-Aldrich), Cu(NO3)2•4H2O (99.5%, Carlo
Erba), Ca(NO3)2•4H2O (99%, Sigma-Aldrich), de−ionized water, and citric acid. To begin, in beaker no. 1, stoichiometric
quantities of Ca(NO3)2•4H2O and Cu(NO3)2•4H2O were dissolved with 1 g of citric acid in 50 mL of de-ionized water
and agitated for 30 min at room temperature. Next, in beaker no. 2, 1.6 g of NH2CONH2 was dissolved in 50 mL of
de-ionized water and mixed for an additional 30 min. Following that, the solutions in these two beakers were
combined at a constant stirrer step of 100 C in an alumina crucible until the mixed solution was converted into a
thick gel. Next, the thick gel was dried at 350 C for 30 min. Thirdly, the dried precursor was crushed and calcined
for 4 h at 780 C. The smooth powder was obtained by grinding the calcined powder. The creation of the diskshaped bodies is discussed in more detail elsewhere [19]. Lastly, the disk-shaped bodies were sintered for 1 and 12
h at 1070 C.
Transmission electron microscopy (TEM, FEI Tecnai T20) was used to examine the form and size distribution
of the CCTO powders. Desktop scanning electron microscopy (MiniSEM; SEC, SNE4500M) was used to examine the
surface microstructures of sintered ceramics. X-ray diffractometry (XRD, PANalytical model EMPYREAN) was used to
determine the crystalline structures of the samples. With the help of the Rietveld method, the XRD data was
evaluated. Using SC500 sputtering coating facilities, Au conductors were coated on the smooth surface of samples.
The Au layer is around 50 nm in thickness. Previously published work discusses how to measure dielectrics,
nonlinear current density-electric field, and how to do calculations of structural, dielectric, and electrical parameters
obtained in this research [19].

Results and discussion
Table 1 contains all structural, dielectric, and electrical data. The quantitative phases found in all XRD spectra
were revealed by Rietveld refinement. This analyzing approach was also used to calculate the unit cell size. In this
work, the Rietveld process provides the acceptable parameters for calculations. All of the fitted XRD patterns had
R-factors (Rexp, Rp, and Rwp) of less than 10%. Aside from that, it was able to attain the acceptable goodness of fit
(GOF) factors (GOF1-2). As shown in Figure 1(b), the XRD patterns acquired in the experiment match well with
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the Rietveld standard pattern. As seen in Figure 1(a), the primary phase of CCTO (JCPDS 75-2188) was readily visible
in powdered CCTO. In addition, a trace of 5.8 % CuO (JCPDS 74-1021) was discovered in the XRD pattern of CCTO
powder.
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Figure 1 (a) XRD patterns of CCTO powder calcined for 4 h at 780 °C and CCTO ceramics sintered for 1
and 12 h at 1070 °C. (b) CCTO ceramic sintered for 12 h, Rietveld profile fit.

(a)

Relative frequency (%)

Additionally, the primary and minor phases of CCTO and CuO were found in the XRD spectra of CCTO
ceramics sintered for 1 and 12 h, respectively, as indicated in the XRD spectra. The lattice parameters (ɑ) of CCTO
powder and sintered ceramics are 7.396(0), 7.395(0), and 7.396(0) Å, respectively. These values are consistent with
those found in the literature [1, 4, 5, 8].
The line intercept technique was used to calculate the mean powder particle and grain sizes. We calculated
the lengths of the intersections of eight lines per grain or particle. The mean, minimum, and maximum values, as
well as the standard deviation parameters, were computed. Additionally, the size distribution was investigated using
the frequency function. The mean grain size was determined by fitting the size distributions using the gaussian
profile function.
24

Size  274.36  nm

(b)
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0
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Figure 2 (a) TEM image of CCTO powder after 4 h of calcination at 780 C. (b) CCTO powder particle size
distribution.
Gaussian fitting required precise adjustment of the Chi-square and R-square. As shown in Figures 2(a) and (b), the
size of the CCTO powders synthesized by a chemical combustion process ranged between 180 and 380 nm in
diameter. The average particle size of powder particles is 274.3651.11 nm. As can be seen in the TEM image, a
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chemical combustion method resulted in agglomerated CCTO particles, which is consistent with previous findings.
Many researchers have tried to produce monocrystalline CCTO powders utilizing fundamental techniques;
nevertheless, the development of agglomerated CCTO powders has been seen in their studies [20, 21].
The microstructures of CCTO ceramics sintered at various sintering times were investigated. Figures 3(a) and
3(b) show the surface morphologies and size distributions of CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h, respectively.
These microstructures are dense and have very low pore densities. As illustrated in Figure 1, it is reasonable to
propose that the dense CCTO ceramics produced in this work result from an excess of CuO phase formation. Our
previous work demonstrated that an excess Cu content in CCTO can cause the liquid-phase sintering (LPS)
mechanism to occur as a result of the interaction between CuO and TiO2 at 950 C [2]. The LPS mechanism plays
an essential role in the densification of oxides during the densification process [2, 6, 18]. The mean grain sizes of
CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h, respectively, were determined to be 1.490.31 and 19.805.07 m. The
mean grain size of CCTO ceramics increased when the sintering duration was extended from 1 h to 12 h, while the
sintering temperature stayed unchanged at 1070 C.
(b) 12 h
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Figure 3 Surface morphology images of CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h at 1070 C. Insets unveil
the grain size distribution of each ceramic sample.
It is common to notice grain evolution in CCTO ceramic materials during the sintering of polycrystalline
ceramics, which occurs due to an increase in the sintering temperature and the sintering time [16, 21, 22].
Table 1 Lattice parameter (ɑ), grain size (G),  and tan at 1 kHz and room temperature, breakdown
electric field (Eb), and nonlinear coefficient () of CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h at 1070
C
Sintering
Eb (V/cm)
ɑ (Å)
G (m)
tan


time (h)
1
7.395(0)
0.48
2545
2.24
1.490.31
8.42103
12

7.396(0)

19.805.07

5.76104

0.38

356

1.86

All sintered ceramics were studied in detail for their dielectric characteristics. Table 1 contains a summary of
all the dielectric and electrical parameters. Figure 4 and the inset illustrate the frequency dependence of  and
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tan at room temperature for all sintered CCTO ceramics. Across 102-106 Hz, all sintered ceramics displayed a
massive dielectric response across the frequency range. This result shows that the  of all ceramics was insensitive
to frequency variations between 102 and 106 Hz. The  values at 1 kHz are 8.4210 3 and 5.7610 4 for CCTO
ceramics sintered for 1 and 12 h at 1070 C, respectively.
According to the SEM images in Figure 3, the rise in  for CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h at
1070 C is well correlated with the IBLC model [16, 17]. In this study, the total permittivity of CCTO is wellmatched with the following relationship [23]:
    gb

tg

(1)

t gb

where tg is the thickness of grain or grain size, and tgb is the thickness of GB (tg >> tgb). As seen in Equation
(1), the grain size is directly proportional to the  value. The frequency dependence of tan is shown in
the inset of Figure 4. For sintered CCTO ceramics, the fast reduction in  in the frequency range of 102-103
Hz for 1 and 12 h is remarkably consistent with the rapid drop in their low-frequency tan.
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Figure 4 Frequency dependency of  at room temperature for CCTO ceramics sintered at 1070 C for 1
and 12 h. Inset shows frequency dependency of tan.
An increase in DC conduction at the GBs as a consequence of changes in the density of the GB layer and/or
the density of VO in the GB region might explain this relationship [22, 24]. All of the sintered ceramics showed a fast
drop in  at frequencies greater than 106 Hz in the high-frequency range. This is a general behavior, and the steplike drop in the  value seen in the same frequency range is entirely compatible with the quick rise in tan,
suggesting a dielectric relaxation process [14]. The tan for the CCTO ceramics sintered for 1 and 12 h was 0.48 and
0.38, respectively, at 1 kHz.
The electrical response within the grains and GBs was determined using the impedance spectroscopy
method. Interestingly, two separate electrical states were observed. A broad semicircle arc represents the resistance
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of GBs (Rgb), whereas the nonzero intercept at high frequency indicates the resistance of grains (Rg). This finding is
compatible with the IBLC model for dielectrics. As demonstrated in Figure 5, the Rgb of CCTO dropped sharply with
increasing sintering time at room temperature. The inset (1) shows that the Rg between these two samples is
practically indifferent. Generally, the electrical response of CCTO in the high-frequency region is a result of the
presence of VO in the CCTO lattice. Due to the presence of VO, charge compensation processes inside the grain are
activated, resulting in the formation of Cu+ and Ti3+ in CCTO grains [10-12]. The occurrence of Cu+ and Ti3+ creates
a small conductivity inside the grain due to charge carrier hopping between Cu+Cu2+ and Ti3+Ti4+ [10-12]. All
ceramic samples showed clearly nonlinear J-E curves at room temperature, as illustrated in inset (2) in Figure 5.
Interestingly, the nonlinearity features observed between J and E are identical to those observed in previous work
by Chung et al. [25], showing that the high resistive GB layer is more prominent than the grain in this system. The
observed nonlinear J-E curves in CCTO are mostly due to the electrical properties of GBs [25]. For CCTO ceramics
sintered for 1 and 12 h, the breakdown electric field (Eb) values were 2545 and 356 V/cm, respectively. Fig. 3
demonstrates unequivocally that the microstructure is the first element that may reduce Eb as a result of a significant
rise in the mean grain size as the sintering time increases.
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Figure 5 Impedance complex Z* plots at room temperature of CCTO ceramics sintered at 1070 C for 1
and 12 h. Inset (1) and (2) show the expanded view of the high-frequency Z* and nonlinear J-E
curves of these two samples.
Nonetheless, the microstructure is not the only component determining Eb; intrinsic factors also influence Eb. A
prolonged sintering time may result in a rise of VO in the lattice, leading to an increase in grain conductivity and GBs.
Increased conductivity results in a drop in the potential barrier height (B) at GBs, which results in a decrease in Eb
and Rgb [26].
Conclusion
The structural and electrical parameters of CaCu3Ti4O12 (CCTO) ceramics produced by chemical combustion
were studied. All of the ceramics had the major CCTO phase visible. As the sintering time was extended, the grain
size of the CCTO ceramics grew significantly. According to the findings, the dielectric constant of CCTO ceramic
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increases as sintering time increases, correlating to grain size growth. When the sintering time increases from 1 to 12
h, the dielectric constant at 1 kHz at room temperature rises from 8.42103 to 5.76104. The presence of nonlinear
J-E features was discovered in all samples. The impedance spectroscopy and nonlinear J-E property of the sintered
CCTO ceramics provide support for the IBLC model as the principal source of the enormous dielectric response in
the ceramics.
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P27
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนความชืน้
และสีของใบขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) ในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน
ปิยธิดา ทองมั่นคง1 มารีนา มะหนิ2* สุวิทย์ คงภักดี3 ประชิต คงรัตน์4 และจักรี บุญละคร5

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการอบแห้งใบขลู่จากความชืน้ เริ่มต้นประมาณ 544.44 ±
1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง เหลือความชื้นประมาณ 122.22 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ในระหว่างการอบแห้งด้วย
ลมร้อนที่ความเร็วลมคงที่ 0.01 เมตร/วินาที ที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการ
ทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นในระหว่างการอบแห้งจำนวน 6 สมการ ได้แก่ Lewis, Page, Modified Page 1,
Henderson & Pabis, Wang and Singh และ Logistic เพื่อหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการทำนายการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา ส่วนความชื้นในระหว่างการอบแห้ง จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองของ Wang and Singh มีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงสุด ในขณะที่ค่าไคกำลังสอง ( 2 ) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)
และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) มีค่าต่ำสุดจึงมีความเหมาะสมที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผล
(Deff) ของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้งมีค่าอยู่ในช่วง 1.30 x 10-9– 3.89 x 10-9 ตารางเมตร/วินาที และค่าพลังงานกระตุ้น (Ea)
เท่ากับ 47.72 กิโลจูล/โมล จากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีในระบบ CIE (L*-a*-b*) ของใบขลู่อบแห้ง พบว่า
ค่าสีแดง/สีเขียว (a* value) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแห้งสูงขึ้น
โดยมีค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) เท่ากับ 24.4 78.72 และ 95.89 ที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
คำสำคัญ : ใบขลู่ การอบแห้งด้วยลมร้อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พลังงานกระตุ้น
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The study effect of temperature on moisture ratio and color changes
of indian marsh fleabane leaves (Pluchea indica (L.) Less.)
during hot air drying process
Piyathida Tongmankong1 Marina Mani2* Suwit Khongpakdee3
Prachit Khongrattana4 and Jakkree Boonlakhorn5

Abstract
The objective of this research is to study the effects of temperature of indian marsh fleabane leaves.
The time required to reduce moisture content of indian marsh fleabane leaves from 544.44 ± 1.45 % db.
to 122.22 ± 2.35 % db. on drying at temperature 40 50 and 60 oC (constant air velocity 0.01 m/s). Six
mathematical models were used to predict changes in moisture ratio during drying model including the
Lewis, Page, Modified Page, Henderson & Pabis, Wang and singh, and Logistic models. Predict changes in
humidity ratio during drying. According to the results of the study Wang and singh's model had the highest
decision coefficient (R2) while the squared chi (χ²) the square root of the mean squared error (RMSE) and
the mean biased error (MBE) is the lowest and therefore the most suitable. The effective moisture diffusion
coefficient (Deff) of the indian marsh fleabane leaves during drying was in the range of 1.30 x 10-9 – 3.89 x
10-9 m2/s and the activation energy for drying (Ea) was 47.72 kJ/mol. The CIE color quality change analysis
(L*-a*-b*) of dried indian marsh fleabane leaves revealed that the red/green (a* value) and total color
difference (TCD) values were the value changes more as the drying temperature increases with a total color
difference (TCD) of 24.4 78.72 and 95.89 at 40 50 and 60 oC respectively.
Keywords : indian marsh fleabane leaves, hot air drying, mathematical modelling, activation energy

760

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

บทนำ
ต้นขลู่ (Khlu; Pluchea indica (Linn) Less) เป็นไม้พุ่มขนาดต้นสูง 0.5-2 เมตร มีใบเขียวตลอดปี ต้นขลู่ขึ้นตาม
ธรรมชาติในป่าชายเลนของประเทศเขตร้อน เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และอินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันมีการปลูก
ต้นขลู่เชิงเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายใบขลู่เป็นผักสมุนไพรเพื่อการบริโภคและใช้ผลิตชาขลู่ แผ่นใบเรียบเป็นมัน ใบค่อนข้างแข็งและ
เปราะ รสหอมฝาด มีกลิ่นหอมฉุน ใบเมื่อนำมาผึ่งให้แห้ง จะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำผึ้ง ใช้ชงดื่มแทนชา แสดงดังรูปที่ 1 อย่างไร
ก็ตามใบขลู่ก็มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นจึงนิยมนำใบขลู่มาอบแห้งเพื่อนำมาแปรรูปเป็นชาใบขลู่
ซึ่งสามารถนำมาแทนชาลด
น้ำหนักได้ บรรเทาอาการปวดเมื่อย บำรุงประสาท และแก้เบาหวานได้ [2] นอกจากนี้สีของผลผลิตทางการเกษตรอบแห้งเป็น
เกณฑ์ที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การอบแห้งเป็นหน่วยปฏิบัติการในการแปรรูปอาหารที่นับได้ว่าเก่าแก่และมี
ความหลาก หลายมาก และเป็นกระบวนการแปรรูปที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน เนื่องจากมีค่าความชื้นใน
ระดับต่ำที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียในอาหาร [3]

รูปที่ 1 ลักษณะของใบขลู่
การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modeling) ของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นของ
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอบแห้ง เป็นวิธีการที่ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลอง สามารถวิเคราะห์หาข้อมูลจำนวน
มากอย่างละเอียดซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่วัดได้ยากหรือวัดไม่ได้เลยในห้องปฏิบัติการ [3] ปัจจุบันการศึกษาแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ ให้ผลการจำลองสอดคล้องกับการทดลอง ในการจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในระหว่างการอบ แห้ง
และอธิบายกระบวนการอบแห้ง สีมีความสำคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร นิยมใช้ระบบสีในการตรวจ สอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรอบแห้งด้วยมาตรฐานด้านสี คือ Commission Intemationaledel’ Eclairage (CIE)
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการ
ปัจจุบันรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการอบแห้งใบขลู่ยังขาดแคลนข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสีของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้ง ด้วยเครื่องอบแห้งลม
ร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผลและค่า
พลังงานกระตุ้น ตลอดจนการศึกษาผลกระทบของระดับอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสีระบบ CIE (L*-a*-b*)

วิธีดำเนินการ
1. การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ค่าความชื้น
นำตัวอย่างใบขลู่สดที่นำมาศึกษาจากจังหวัดสงขลา ส่วนละ 1.0 กรัม จำนวน 3 ตัวอย่าง ใส่ในถ้วยอะลูมิเนียม นำไป
อบเพื่อไล่ความชื้นออก โดยการนำไปอบแห้งด้วยตู้อบแห้งลมร้อน (Memmert รุ่น UFE 700) ที่อุณหภูมิ 105 ± 2 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 72 ชั่วโมง (AOAC, 2010) [6] จากนั้นนำมาชั่งน้ำหนักและนำข้อมูลผลต่างของน้ำหนักใบขลู่ก่อนและหลัง
การอบแห้งมาคำนวณหาค่าความชื้นของใบขลู่ โดยแสดงในสมการที่ (1)
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�� �

(1)
เมื่อ MC คือ ความชื้นของใบขลู่ (กรัมน้ำ/น้ำหนักแห้ง), W คือ น้ำหนักของใบขลู่ (กรัม) และ d คือ น้ำหนักแห้ง
ของใบขลู่ (กรัม) และอัตราส่วนความชื้นของการอบแห้งใบขลู่ สามารถคำนวณได้จากสมการที่ (2)
�� �

�

�� � ���

(2)
เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื้น และ Mt, Meq คือ ความชื้นที่เวลาใด ๆ ความชื้นสมดุล ตามลำดับ ในการศึกษา
ครั้งนี้ไม่คิดความชื้นสมดุล เนื่องจากความชื้นสมดุลมีค่าน้อยกว่าค่าความชื้นเริ่มต้น และความชื้นที่เวลาใด ๆ ค่อนข้างมาก
ดังนั้นอัตราส่วนความชื้นสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังสมการที่ (3)
��
�R �
(3)
�
�R �

��

�

2. วิธีการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ใบขลู่สดในการทดลองอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนด้วยไฟฟ้า (Binder รุ่น ED56) ภายใต้
เงื่อนไขการอบแห้ง คือ อุณหภูมิอบแห้ง 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลมคงที่ 0.01 เมตรต่อวินาที ทำการ
บันทึกน้ำหนักของใบขลู่ที่ลดลงทุก ๆ 15 นาที จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ จากนั้นคำนวณหาอัตราส่วนความชื้น และในขั้นตอน
สุดท้าย คือ การนำใบขลูที่ผ่านการอบจนน้ำหนักคงที่แล้ว ไปหาปริมาณน้ำหนักแห้งเพื่อคำนวณหาปริมาณความชื้นสุดท้าย และ
ปริมาณความชื้นที่เวลาใด ๆ ที่ผ่านการอบแห้ง โดยใช้การหาโดยวิธีมาตรฐานของ AOAC (AOAC, 2010) [5]
สมการกึ่งทฤษฎี (semi-theoretical equation) ซึ่งจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปกฎข้อที่สองของฟิค (Fick’
second law) [7] สามารถใช้ในการหาอัตราส่วนความชื้นดังแสดงในสมการที่ (4) สำหรับวัสดุที่รูปทรงเป็นแผ่นระนาบที่มี
ความยาวมาก ๆ (infinite slab) และมีความหนาครึ่งหนึ่งของตัวอย่างอาหารที่มีรูปร่างเป็นแผ่นระนาบ
�

�� �eff

(4)
เมื่อ Deff คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผล (ตารางเมตร/วินาที) L0 คือ ความหนาของใบขลู่ และ t คือ
เวลาในการอบแห้ง (วินาที) การวิเคราะห์ค่าพลังงานกระตุ้นสำหรับการแพร่ (activation energy for diffusion, Ea) โดยใช้
สมการอาร์เรเนียส (Arrhenius equation) [7] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกานดา และคณะ (2556) [1] และ Kumar et
al. (2012) [8] ดังแสดงในสมการที่ (5)
�R �

��

exp ��

4L� �

Deff � D� exp ��

��

RT

t�

�

(5)

เมื่อ D0 คือ ค่าคงที่ของระบบการแพร่ Ea คือ ค่าพลังงานกระตุ้นสำหรับการแพร่ (กิโลจูล/โมล) T คือ อุณหภูมิของ
ลมร้อน (เคลวิน) และ R คือ ค่าคงที่ของก๊าซ (3.314 จูล/โมล เคลวิน)
การวิเคราะห์หาค่าคงที่ต่าง ๆ ของแบบจำลองในการอบแห้งใบขลู่ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่
เชิงเส้น [8] และใช้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด (R2) ค่าไคกำลังสอง ( 2 ) ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสอง
เฉลี่ย (RMSE) และค่าความคลาดเคลื่อนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) เป็นตัวดัชนีบ่งบอกความแม่นยำในการทำนายค่าอัตราส่วน
ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปดังแสดงในสมการที่ (6) – (8) [8]
� �
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����������� � ������� �
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R��� � � ∑������R ����� � �R ����� ��
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(6)
(7)

(8)
เมื่อค่า MRexp,i , MRpre,I , N และ np คือ ค่าอัตราส่วนความชื้นจากการทดลอง ค่าอัตราส่วนความชื้นจากการ
ทำนาย จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ และจำนวนตัวแปรในแบบจำลองการอบแห้ง ตามลำดับ
��� �
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การิเคราะห์พารามิเตอร์สี โดยจะวัดสีใบขลู่สดและใบขลู่ที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิลมร้อนระดับต่าง ๆ ด้วยเครื่อง
spectrophometer CM-5 ครั้งละ 10 กรัม โดยการวัดสีในระบบ CIE-Lab scale ในรูปแบบของค่าความสว่าง/ความมืด (L*)
ค่าความเป็นสีแดง/สีเขียว (a*) ค่าความเป็นสีเหลือง/น้ำเงิน (b*) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) ของใบขลู่อบแห้งที่
อุณหภูมิระดับต่าง ๆ โดยมีสมการความสัมพันธ์แสดงในสมการที่ (9)
��� � � �L∗� � L∗� �� � �a∗� � a∗� �� � �b∗� � b�∗ ��
(9)
เมื่อค่า L∗� , a∗� และ b∗� คือ ค่าพารามิเตอร์สีของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้งที่เวลาใด ๆ และ L∗� , a∗� และ b∗� คือ ค่า
พารามิเตอร์สีของใบขลู่สด

ผลการวิจัยและอภิปราย
1. ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้น
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นของใบขลู่ ในระหว่างการอบแห้งจากความชื้น
เริ่มต้นประมาณ 544.44 ± 1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง เหลือความชื้นประมาณ 122.22 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง
ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงความชืน้ และเวลาใน
การอบแห้งใบขลู่และอัตราส่วนความชื้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Wang and Singh ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงความชืน้ และเวลาในการอบแห้งใบขลู่
และอัตราส่วนความชื้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ Wang and Singh ที่อุณหภูมิต่าง ๆ
จากรูปที่ 2 ลักษณะของกราฟเป็นเอ็กโพเนนเชียล ซึ่งความชื้นของใบขลู่จะลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ำที่ผิวเซลล์
ของใบขลู่จะถูกระเหยออกจะทำให้น้ำหรือไอน้ำในโครงสร้างของใบขลู่เกิดการเคลื่อนที่มาสู่ผิวหน้า และระเหยไปกับลมร้อนทำ
ให้เกิดความแตกต่างของความดันไอน้ำในโครงสร้างเซลล์ชั้นในกับบริเวณผิวหน้าของใบขลู่ จะเท่ากับอัตราการระเหยของน้ำที่
ผิวหน้าซึ่งเรียกว่า สภาวะอัตราการทำแห้งคงที่ จะเห็นได้ว่าความชื้นของใบขลู่ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกจนเหลือความ
ชื้นประมาณระดับหนึ่ง เมื่อการทำแห้งดำเนินการต่อไปจนกระทั่งอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำภายในใบขลู่ที่แพร่ออกมาแทนที่ผิว
หน้าจะช้ากว่าอัตราการระเหยของน้ำที่ผิวหน้าของใบขลู่ ซึ่งเรียกว่า อัตราการอบแห้งลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสำหรับ
การศึกษาการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยลมร้อน เช่น การอบแห้งเปลือกทับทิม [5] โดยผลการศึกษาพฤติกรรมความ
สัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนความชื้น (Moisture ratio, MR) และเวลาในการอบแห้ง
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2. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้ง
จากการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้ง ได้แก่ Lewis, Page, Modified Page 1, Henderson and
Pabis, Wang and Singh และ Logistic [8] ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบหาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดในการทำนายความชื้นที่
เปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการอบแห้ง โดยใช้ค่า R2 ที่เข้าใกล้ 1 มากที่สุด และค่า 2 , RMSE และ MBE น้อยที่สุดในการ
วิเคราะห์ความแม่นยำของแบบจำลอง ซึ่งแบบจำลอง 6 แบบ แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแบบจำลองของ Wang and
Singh มีความเหมาะสมในการทำนายการเปลี่ยนแปลงความชื้นของใบขลู่ได้ดีที่สุด โดยถ้าค่า R2 มีค่ามากจะแสดงว่าตัวแปรต้น
สามารถอธิบายค่าตัวแปรตามได้ดี ในขณะที่ 2 , RMSE และ MBE เป็นค่าพารามิเตอร์ในทางสถิติที่บ่งบอกความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลการทดลองและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหากมีค่าน้อยจะบ่งบอกถึงความผิดพลาดในการทำนายที่น้อยลง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Limpaiboon. K. (2011) [9] ได้ศึกษาหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งที่เหมาะสมของ
การอบแห้งแผ่นฟักทองอบแห้ง
3. สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผลและพลังงานกระตุ้น
จากผลการทดลองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผลของการอบใบขลู่ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศา
เซลเซียสมีค่าเท่ากับ 1.30 x 10-9, 2.60 x 10-9 และ 3.89 x 10-9 ตารางเมตร/วินาที โดยที่การอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ
สูงขึ้นจะส่งผลต่อการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผลมีค่าสูงขึ้นด้วย เนื่องจากอุณหภูมิในการอบแห้งเป็นตัวเร่ง
อัตราการระเหยของน้ำที่ผิวหน้าและมีค่าเท่ากับอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำภายในโครงสร้างที่มาเติมเต็มบริเวณผิวหน้า โดยที่
ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเทมวลในการแพร่กระจายตัวของความชื้นสู่ผิววัสดุ (surface diffusion) การหาค่าพลังงานกระตุ้น
ของใบขลู่ในระหว่างการอบแห้ง สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ในฟังก์ชันลอการิทึมของสมการอาร์เรเนียส (สมการที่ (5))
โดยสมการจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์แบบเส้นตรง จะได้พลังงานกระตุ้นของใบขลู่มีค่าเท่ากับ 47.72 กิโลจูล/โมล
ซึ่งได้ค่า
พลังงานกระตุ้นสูง เนื่องจากใบขลู่มีคุณลักษณะทางกายภาพพื้นที่ในการถ่ายเทความชื้นมาก ดังนั้นค่าพลังงานกระตุ้นของการ
อบแห้งใบขลู่จึงมีค่าสูง
4. ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีของใบขลู่อบแห้ง
การเปลี่ยนสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบแห้งใบขลู่นั้นเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับเวลา และพารามิเตอร์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการอบแห้ง แสดงดังรูปที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่าผลของระดับอุณหภูมิลมร้อนจะส่งผลต่อค่า L*-value
โดยเมื่ออุณหภูมิลมร้อนสูงขึ้นจะส่งผลให้ใบขลู่ที่ได้จากการอบแห้งมีค่า L*-value ลดลง โดยมีค่า 47.41, 43.71 และ 43.65
เช่นเดียวกับค่า b*-value จะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิลมร้อนสูงขึ้น ซึ่งมีค่า 9.63, 6.60 และ 5.80 ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60
องศาเซลเซียส ตามลำดับ ในขณะที่ค่า a*-value จะมีค่าเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลมร้อนสูงขึ้น ซึ่งมีค่า -2.02, -0.22 และ 0.32 ที่
อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ในขณะที่ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (total color difference, TCD) เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวมของใบขลู่ โดยเปรียบเทียบกับค่าสีของใบขลู่สด (เมื่อใบขลู่สดมีค่า L0*-value =
52.18, a0*-value = -4.92 และ b0*-value = 13.54) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่า 28.47, 78.72 และ 95.89 ที่ระดับอุณหภูมิ 40,
50 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวนิตย์ โพธฺศรี และคณะ (2013) [4] ได้
ศึกษาอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสีในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อนของใบสะระแหน่ พบว่าค่าสีแดง/สีเขียว (a*-value) และ
ค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแห้งสูงขึ้น
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ตารางที่ 1 พารามิเตอร์แบบจำลองการอบแห้งใบขลู่ที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส
แบบจำลองการอบแห้ง
Lewis
���� � ���������kt�

Page

���� � ���������kt � �

Modified Page 1

���� � ����������kt�� �

Henderson and Pabis
���� � �����������kt�

Wang and Singh

���� � ��� � �t � �t �

Logistic
�� � ����� � �����kt�

อุณหภูมิ
(oC)
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60

ค่าคงที่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์แบบจำลอง
k=0.0122
k=0.0263
k=0.0350
k=0.0327 n=0.7835
k=0.0251 n=1.0176
k=0.0389 n=0.9794
k=0.0409 n=0.7835
k=0.0236 n=1.0176
k=0.0401 n=0.9794
k=0.0122 a=0.9347
k=0.0263 a=1.0010
k=0.0350 a=0.9483
a=0.0001 b=-0.0163
a=0.0001 b=-0.0215
a=0.0002 b=-0.0279
k=0.0122 a=0.9347
k=0.0263 a=1.0010
k=0.0350 a=0.9483

R2

2

RMSE

MBE

0.9447
0.9589
0.9638
0.9762
0.9811
0.9820
0.9762
0.9811
0.9820
0.9447
0.9589
0.9638
0.9909
0.9919
0.9912
0.9947
0.9589
0.9638

0.01882
0.00073
0.00119
0.00024
0.08762
0.00005
0.89009
0.00646
0.00614
0.00006
0.00014
0.00084
0.00002
0.00007
0.00047
0.75125
0.31368
0.19297

0.11879
0.02376
0.03038
0.01298
0.25635
0.00639
0.79736
0.06963
0.06785
0.00644
0.01056
0.02549
0.00354
0.00719
0.01911
0.75062
0.49394
0.38742

0.01411
0.00006
0.00092
0.00017
0.06571
0.00004
0.63578
0.00485
0.00460
0.00004
0.00011
0.00065
0.00001
0.00005
0.00037
0.56344
0.24398
0.15009

รูปที่ 3 ผลของระดับอุณหภูมิลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสีของใบขลู่ที่ผ่านการอบแห้ง
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สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาผลกระทบของระดับอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของใบขลู่ที่ได้จากการอบแห้งด้วยลมร้อนที่
ระดับอุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส ด้วยความชื้นเริ่มต้นประมาณ 544.44 ± 1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง เหลือ
ความชื้นประมาณ 122.22 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ผลการวิเคราะห์หาแบบจำลองการอบแห้งของใบขลู่ในระหว่าง
การอบแห้ง โดยใช้แบบจำลองเอมพีริคัล พบว่าแบบจำลองของ Wang and Singh มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีค่า
R2 อยู่ในช่วง 0.9909-0.9919 ค่า 2 มีค่าระหว่าง 0.20 x 10-4- 0.47 x 10-3 ค่า RMSE มีค่าระหว่าง 0.354 x 10-2- 0.191
x 10—1 และค่ า MBE มี ค ่ า ระหว่ า ง 0.10 x 10-4- 0.37 x 10-3 ซึ ่ ง มี ค ่ า น้ อ ยกว่ า แบบจำลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ บบอื ่ น ค่ า
สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผล (Deff) ของใบขลู่จะมีค่าระหว่าง 1.30 x 10-9-3.89 x 10-9 ตารางเมตร/วินาที ซึ่งจะมี
ค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลมร้อนสูงขึ้น โดยมีค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ของใบขลู่เท่ากับ 47.72 กิโลจูล/โมล ค่าคงที่อาร์เรเนียส
(D0) เท่ากับ 8.051 ตารางเมตร/วินาที และจากการวัดสีพบว่าที่ระดับอุณหภูมิลมร้อน 40 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะในการ
รักษาค่าสีของใบขลู่ได้เหมาะสมที่สุด

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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P28
Investigation of WASP-80b Exoplanet Physical Properties via Photometry Method
Thanapoom Thaneerat1 and Wiraporn Maithong2*

Abstract
The physical properties study of the WASP-80b Exoplanet by photometry method in this work was
observed through the R filter via the 0.7 meters Thai Robotic Telescope in September 2021 at the Sierra
Remote Observatory (SRO), USA, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization).
The three light curves were established and analysed the physical properties of the WASP-80b Exoplanet by
the AstroImageJ software. The results showed that the period of the WASP-80b Exoplanet is about 3 . 0 6 7 8
days. The radius is around 1.11667 Jupiter’s radius (RJ), and the mass is about 0.81564 Jupiter’s mass (MJ).
Keywords: WASP-80b, Exoplanet, Radius, Mass

บทคัดย่อ
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ WASP-80b ด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี
ในครัง้ นี้ได้ทาการสังเกตการณ์ โดยใช้แผ่นกรองแสงชนิด R ผ่านกล้องโทรทรรศน์ Thai Robotic Telescope
ขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.7 เมตร เมื่อ เดือ นกัน ยายน ปี 2564 ณ หอดู ด าว Sierra Remote (SRO) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึง่ งานวิจยั นี้ได้สร้างกราฟแสงขึน้ มาทัง้ หมด 3 กราฟ
แสง เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม AstroImageJ เพื่อหาค่าลักษณะทางกายภาพของดาวเคราะห์น อก
ระบบสุรยิ ะ WASP-80b พบว่าดาวเคราะห์ WASP-80b มีคาบการโคจรรอบดาวฤกษ์ (P) ประมาณ 3.0678 วัน มีรศั มี
(RP) ประมาณ 1.11667 เท่าของรัศมีของดาวพฤหัสบดี (RJ) และมีมวล (MP ) ประมาณ 0.81564 เท่าของมวลของ
ดาวพฤหัสบดี (MJ)
คำสำคัญ : WASP-80b, ดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ, รัศมี, มวล
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1. Introduction
An exoplanet or extrasolar planet is a planet outside our solar system. It either could orbit around a star or
not. Now, more than 3,900 exoplanets have been detected, and most of them were observed by transit
technique. That was analysed from the light curve of the star, which means the brightness is decreased when
the planet is in transit or rotates in front of the star [1]. This transit is a technique that is simple to detect and
observe for analysation of the physical properties of the exoplanet.
The WASP-80b exoplanet is a planet that orbits around the star WASP-80, which is a K7V spectral type.
The WASP-80b exoplanet was detected by transit technique in May-September 2012 [2]. The general
characteristic of this planet is a gas planet. The size looks like Jupiter, with low mass, effective high temperature
and short orbital period. These physical characteristics, the WASP-80b is arranged in a type of planet is hot
Jupiter exoplanet. In this work, the WASP-80b exoplanet was observed in September 2021 by transit technique
to analyse the physical properties.

2. Methodology
The exoplanet WASP-80b orbit around the star WASP-80 with an apparent magnitude is 11.881 [3]
at the coordinate Right Ascension (R.A.), and Declination (Dec) are 20:12:40.169 hours and - 02:08:39.19
degrees, respectively [4]. In this study, the WASP-80b system was observed in September 2021 at the Sierra
Remote Observatory (SRO), USA, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization).
The image as shown in Fifure.1 that the WASP-80 star is T1, the comparison star is C2, and the checks stars
are C3 and C4.

Figure 1. The image of the exoplanet system WASP-80b
768
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The R filter was used in this observation because the R wavelength bandwidth is around 658 nm which
corresponds to the temperature of the exoplanet WASP-80b. The images have calculated the photometry to
create the light curve and analysed the physical properties by AstroImageJ [5] software.

3. Results and Discussion
The physical properties study of the exoplanet system WASP-80b by transit technique such as the orbital
period (P), a radius of the planet (Rp) and mass of the planet (Mp) were analysed with the light curve fitting.
That is shown in Figures 2, 3 and 4, respectively.

Figure 2. The light curve was fitting on September 24, 2021 (day 1).

Figure 3. The light curve was fitting on September 27, 2021 (day 2).
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Figure 4. The light curve was fitting on September 30, 2021 (day 3).
The light curve fitting by the AstroImageJ from Figures 2, 3 and 4 calculated the physical properties of the
star and the planet in the exoplanet system WASP-80. That is shown in Table 1 and 2, respectively.
Table 1. The physical properties of the star WASP-80.
star WASP-80
Spectral Type
Teff (K)
J-K
R* (RSUN)
M* (MSUN)
ρ* (cgs)

day 1
M0V
3,935
0.810
0.630
0.550
2.987

day 2
M0V
3,935
0.810
0.630
0.550
2.987

day 3
M0V
3,935
0.810
0.630
0.550
2.987

mean
3,935
0.810
0.630
0.550
2.987

Table 2. The physical properties of the planet WASP-80b.
exoplanet WASP-80
(Rp/R*)2
a/R*
Tc
I (degree)
Duration transit; t14 (day)
Duration transit; t14 (hms)
ρ* (cgs)
Rp (Rjup)
Mp (Mjup)
RMS (norm)
chi2
770

day 1
day 2
day 2
mean
0.03600
0.03130
0.03300
0.03343
2.33500
2.98600
1.80000
2.37367
2459480.93701 2459484.01502 2459486.98325 2459483.97843
86.00000
86.00000
90.00000
87.33333
0.118126
0.088938
0.091122
0.09940
02:50:06
02:08:04
02:11:13
02:23:08
0.4919
1.0288
0.6900
0.7369
1.16
1.08
1.11
1.11667
0.81564
0.81564
0.81564
0.81564
0.005981
0.005866
0.007938
421.1618
500.7400
716.2720
-
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The properties of the star WASP-80 in Table 1 from the three days observation were computed as the
mean value. The results show that the effective temperature of the star WASP-80 is about 3,935 K, which
represents the M0V spectral type. The radius and the masses are 0.63 Solar radii and 0.55 Solar mass,
respectively. If compared with the results in 2013 from Triaud et al., The temperature is 4,145 K in M7V spectral
type, the radius is 0.63 Solar radius, and the mass is 0.58 Solar mass [2]. So, the properties are consistent,
but slight differences in effective temperature and spectral type could be observed in the future.
Table 2 presents the physical properties of the exoplanet WASP-80b from the three days observation that is
the same as Table 1. The results show that the orbital period is about 3.0678 days. The radius and the planet's
masses are 1.11667 Jupiter radius and 0.81564 Jupiter mass, respectively. That is similar to the report of
Triaud et al. in 2013 that explains that the orbital of the planet WASP-80b is 3.0678504 days, the radius is
0.965 Jupiter radius, and the mass is 0.554 Jupiter mass [2]. Finally, the chi2 in this work is quite valuable
because the light curve is scattered. That might be because the weather during observation is not completely
clear.

4. Conclusion
The study of the exoplanet system WASP-80b via the photometry technique was observed in R filter
wavelength by 0.7-meter Thai Robotic Telescope at 2021 at the Sierra Remote Observatory (SRO), USA,
National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) in 3 days of September 2021. The
three light curves were analysed the physical properties of the exoplanet system WASP-80b by AstroImageJ
software. The results show that the orbital period of the planet is 3.0678 days, the size is 1.11667 Jupiter
radius, and the mass is 0.81564 Jupiter mass.
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P29
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์

รวินธ์วัฒน์ ชุติมันต์1 พงษ์ศธร เพชรแก้ว1 กัญญารัตน์ โอทองคา1 ชัชฎา หนูสาย2*

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ ศักดิ์และประเมิ น
ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ระบบ โดยแบ่ ง ขอบเขตการวิ จัยออกเป็น 4 หั วข้ อหลั ก คื อ 1) จั ด การข้ อมู ล พื้ นฐาน ได้ แ ก่ ข้ อมู ล
เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม ข้อมูลบ่อกุ้ง ข้อมูลอาหารกุ้ง ข้อมูลธาตุอาหาร ข้อมูลการตรวจโรค 2) จัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง
ได้แก่ แผนการให้ อาหาร แผนการเพิ่มธาตุ อาหารในน้ า แผนการตรวจโรค 3) บันทึกข้อมูลการด าเนิ นงานตามแผน และ
4) รายงานข้อมูล ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ โดยใช้หลักการพัฒนาซอฟต์ แวร์
SDLC ใช้ภาษาโปรแกรม PHP และระบบฐานจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ระบบ 2
กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥) = 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) = 0.16 อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก สามารถน าระบบฯ ไปใช้ ใ นการจั ด การเลี้ ย งกุ้ ง ของฟาร์ ม กุ้ ง พงษ์ ศั ก ดิ์ อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเลี้ยงกุ้ง อาหารกุ้ง ธาตุอาหาร ตรวจโรค
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Management information system of shrimp farming for Phongsak shrimp farm
Rawinwat Chutiman1 Phongsatorn Phetkaew1 Kanyarat Othongkam1 Chutchada Nusai2*

Abstract
The objective of this research is develop a management information system of shrimp farming for
Phongsak shrimp farm and evaluate the user satisfaction. The research scope is divided into four main areas,
1) manage basic data, such as farm staff, shrimp pond, shrimp food, nutrients, disease diagnose 2) manage
plan information such as shrimp feeding plan, nutrient plan, disease examination plan 3) record the data
from the planned operations 4) report the results. Management information system of shrimp farming for
Phongsak is developed by a researcher using SDLC methodology, PHP programming language, and MySQL
database management system. The results of the satisfaction assessment of 2 groups of system users,
namely system administrators (farm managers) and farm staff. The total of all aspects had a mean (𝑥𝑥) =
4 .85 standard deviation (S.D.) = 0.16, in very good level. Our system can be used in shrimp farming at
Pongsak Shrimp Farm, Khanom, Nakhon Si Thammarat effectively.
Keywords : Management information system, Shrimp farming, Shrimp food, Nutrients, Disease diagnose
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บทนา
การเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ มีงานหลักที่ต้องดาเนินการเป็นประจา ได้แก่ การให้อาหาร การเพิ่มธาตุอาหารใน
น้าและการตรวจโรค [1] เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ขึ้นเพื่อนาไปใช้ในฟาร์ม โดยแบ่งขอบเขตงานออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ 1) จัดการข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม ข้อมูลบ่อกุ้ง ข้อมูลอาหารกุ้ง ข้อมูลธาตุอาหาร ข้อมูลการตรวจโรค 2) จัดการข้ อมู ล
แผนการเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ แผนการให้อาหาร แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้า แผนการตรวจโรค 3) บันทึกข้อมูลการดาเนินงานตาม
แผน และ 4) รายงานข้อมูล
ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ โดยใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC
[2] ใช้ภาษา PHP และระบบฐานจัดการฐานข้อมูล MySQL การประเมินความพึงพอใจของระบบ ประเมินจากกลุ่มผู้ใช้ระบบ
2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม รวมจานวน 6 คน ผลการประเมินความพึงพอใจรวมทุ ก
ด้านมีค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥) = 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.16 อยู่ในระดับดีมาก สามารถนาระบบฯ ไปใช้ในการจัดการเลี้ยง
กุ้งของฟาร์ม กุ้ ง พงษ์ ศั กดิ์ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ และสามารถประยุ กต์ ใช้ กับฟาร์มเลี้ ย งกุ้ ง
โดยทั่วไป ดังเช่นงานวิจัยเรื่องระบบผู้เชี่ยวชาญสาหรับวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียของกุ้งทะเล [3]

วิธีการดาเนินการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการของระบบ
โดย 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ 2) ศึกษาขั้นตอนการทางานและความต้องการของผู้ ใช้
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้ งพงษ์ศั กดิ์ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ (process) คือ
1) จัดการข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม ข้อมูลบ่อกุ้ง ข้อมูลอาหารกุ้ง ข้อมูลธาตุอาหาร ข้อมูลการตรวจโรค 2) เข้าสู่
ระบบ 3) จัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ แผนการให้อาหาร แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้า แผนการตรวจโรค 4) บันทึกสถานะการ
ดาเนินงานตามแผน และ 5) รายงานข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องกับระบบมี 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
แผนภาพบริบท (context diagram) แสดงดังรูปที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Level 1) แสดงดังรูปที่ 2
3. การออกแบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ แสดงดังแผนภาพ E-R Diagram (รูปที่ 3)
ประกอบด้วย 8 ตารางข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม (Farm_staff) ข้อมูลบ่อกุ้ง (shrimp_pond) ข้อมูลอาหารกุ้ง
(Shrimp_Food) ข้ อ มู ล ธาตุ อ าหาร (Nutrients) ข้ อ มู ล ตรวจโรค (Disease_diagnose) ข้ อ มู ล แผนการให้ อ าหารกุ้ ง
(Shrimp_feeding_plan) ข้ อ มู ล แผนการเพิ่ มธาตุ อาหาร ใ นน้ า (Nutrient_plan) และข้ อ มู ล แผนการตร วจ โ ร ค
(Disease_examination_plan)
4. การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาโปรแกรม PHP และ
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL [4] [5] การทดสอบระบบใช้วิธีการทดสอบแบบกล่องดา (Black-Box Testing) [2]
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5. การประเมินความพึงพอใจระบบ
นาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ ไปใช้งานและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
ใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) [6] ประเมิน 3 ด้าน คือ 1)
ด้านความสามารถของระบบ 2) ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้และการรักษาปลอดภัยของระบบ และ 3) ด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ ประเมินโดยผู้ใช้ระบบจานวน 6 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้จัดการฟาร์ม 1 คน 2)เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม 5 คน

รูปที่ 1 แผนภาพบริบท (context diagram)

รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)
778
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รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนงานของผู้ดูแล
ระบบ (ผู้จัดการฟาร์ม) และส่วนที่ 2 ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
1.1 ส่วนที่ 1 ส่วนงานของผู้ดูแลระบบ
1.1.1 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ดังรูปที่ 4
แสดงข้อมูลของสถานะปัจจุบัน ได้แก่ จานวนแผนงานที่รอดาเนินการ (แผนการให้อาหาร แผนการตรวจโรค
แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้า) แผนงานที่ดาเนินการล่าสุด(แผนการให้อาหาร แผนการตรวจโรค แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้า)
หน้าหลักของระบบ ประกอบด้วย 1) ส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน 2) ส่วนจัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง และ 3)
ส่วนรายงานข้อมูล

รูปที่ 4 แสดงหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ
1.1.2 ส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน
จัดการข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลบ่อกุ้ง ข้อมูลอาหารกุ้ง ข้อมูลธาตุอาหาร ข้อมูลการตรวจโรค ข้อมูลเจ้าหน้ าที่
ประจาฟาร์ม
ส่วนจัดการข้อมูลอาหารกุ้ง สาหรับเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลอาหารกุ้ง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงหน้าจัดการข้อมูลอาหารกุ้ง
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1.1.3 ส่วนจัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง
จัดการข้อมูลแผนการเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ แผนการให้อาหาร แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้า แผนการตรวจโรค
ส่วนนีส้ าหรับผู้ดูแลระบบจัดการแผนการเลี้ยง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์มดาเนินการตามแผนงานที่กาหนดไว้
ส่วนจัดการข้อมูลแผนการให้อาหารกุ้ง
สาหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลแผนการให้อาหารกุ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์มแต่ละคนดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ข้อมูลแผนการให้อาหารประกอบด้วย บ่อกุ้ง อาหารกุ้ง เจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม กาหนดวันเวลาการให้ธาตุอาหาร สถานะการ
ให้อาหาร (สถานะเริ่มต้นเป็นสถานะ“รอดาเนินการ”) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงหน้าจัดการข้อมูลแผนการให้อาหารกุ้ง
1.2 ส่วนที่ 2 ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
1.2.1 ส่วนหน้าหลักของเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
เมื่อเจ้าหน้าที่ login เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงจานวนแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ
(เฉพาะงานของตนเอง) ประกอบด้วย แผนการให้อาหาร แผนการเพิ่มธาตุอาหารในน้าและแผนการตรวจโรค

รูปที่ 7 แสดงหน้าหลักของเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม
1.2.2 ส่วนการบันทึกสถานะการดาเนินการตามแผน
การบันทึกสถานะการดาเนินการตามแผนงานที่รับมอบหมาย ประกอบด้วย แผนการให้อาหาร แผนการเพิ่ม
ธาตุอาหารในน้าและแผนการตรวจโรค
ส่วนการบันทึกสถานะการดาเนินการตามแผนการให้อาหาร เมื่อเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์มดาเนินการเรียบร้อย
แล้ว ให้คลิกปุ่ม“ยืนยันการดาเนินการ” สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ดาเนินการเรียบร้อย” ดังรูปที่ 8
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รูปที่ 8 แสดงหน้าบันทึกสถานะการดาเนินการตามแผนการให้อาหารกุ้ง
2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ พบว่า 1) ด้านความสามารถของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 2) ด้านการ
ออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ และการรักษาปลอดภัยของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 3) ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน คือ 4.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 อยู่ในระดับ“ดีมาก”
3. อภิปรายผล
จากผลการประเมินความพึ งพอใจผู้ใช้ระบบ ฯ มี ค่าเฉลี่ย 4.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 อยู่ใน
ระดับ“ดีมาก” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และด้วยงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยโดยใช้หลักการและแนวคิดการพั ฒนา
ซอฟต์แวร์ SDLC ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ก่อนการพัฒนาระบบ

สรุปผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนงานของผู้ดูแลระบบ
(ผู้จัดการฟาร์ม) และ 2) ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ประจาฟาร์ม โดยสามารถนาไปใช้ในการจัดการเลี้ยงกุ้งของฟาร์มกุ้งพงษ์ศักดิ์
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยทั่วไป
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P30
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สาหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บรรจง สร้อยคำ*

บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผลสำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน ในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็น
กำรวิ จั ยกึ่ งทดลอง (Quasi experimental research) โดยเก็บ ข้ อมู ล จำกกลุ่ม ตั วอย่ำ งที่ใ ช้ ในกำรศึก ษำ คือ อำสำสมั ค ร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน คัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีจับฉลำกและใช้เกณฑ์ คัดเข้ำ-คัดออก แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 46 คน และ กลุ่มเปรียบเทียบ 46 คน โดยกลุ่มทดลอง จะได้รับโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
และพฤติกรรมสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข และประชำชนกลุ่มวัยทำงำน เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ของกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 ในระยะเวลำ 4 สัปดำห์ (ระหว่ำง วันที่ 1-30 ธันวำคม 2564) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป แบบประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและ
บริกำรสุขภำพ ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำรสุขภำพที่เพียงพอ ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำน
กำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเอง และด้ำนกำรบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้ำน
สุขภำพ แบบประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และแบบประเมินพฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุสมผล สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ สถิติพรรณนำ ใช้ paired t-test เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยภำยในกลุ่ม และ
ใช้ Independent t-test เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่ม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
6 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ 2) ควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำร 3) กำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 4) กำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ 5) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเอง 6) กำรบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ อ มู ล สุ ข ภำพ ค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ควำมรู้ ด้ ำ นกำรใช้ ย ำสมเหตุ ส มผล และค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมด้ ำ นกำรใช้ ย ำอย่ ำ ง
สมเหตุสมผล ภำยหลังกำรทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่ำคะแนนเฉลี่ย สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง และสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่ำโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
สำมำรถพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ของ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุ ผลได้ และควร
ดำเนินกิจกรรม ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ เกิดควำม
ยั่งยืนของควำมรอบรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนด้ำนสุขภำพต่อไป
คาสาคัญ: ควำมรอบรู,้ กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล, อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บำ้ น

*นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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บทนา
องค์กำรอนำมัยโลกได้นิยำมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (rational drug use) คือผู้ป่วยได้รับยำที่เหมำะสมกับปัญหำ
สุขภำพ โดยใช้ยำในขนำดที่เหมำะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรำย ในระยะเวลำกำรรักษำที่เหมำะสม มีค่ำใช้จ่ำยต่อชุมชนและผู้ป่วย
น้อยที่สุด1 ในปี 2557 ประเทศไทยพบว่ำ มูลค่ำกำรบริโภคยำของคนไทยสูงถึง 1.6 แสนล้ำนบำท ในจำนวนนี้ เป็นกำรใช้ยำ
เกินควำมจำเป็นถึง 2 พันล้ำนบำท และเป็นกำรใช้ยำที่ยังมีข้อสงสัยต่อประสิทธิภำพอีก 4 พันล้ำนบำท เกิดปัญหำเชื้อดื้อยำ
38,000 คน คิดเป็นกำรสูญเสียโดยรวม 4.2 หมื่นล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำของไทยเติบโตใกล้เคียงกับค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ
คือ ร้อยละ 7-8 ต่อปี แต่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตของ GDP ประมำณร้อยละ 5-6 ต่อปี และที่สำคัญพบกำรใช้ยำอย่ำงไม่สม
เหตุผลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถำนพยำบำลจนถึงชุมชน กลำยเป็นปัญหำเรื้อรังที่สำคัญ สำเหตุสำคัญประกำรหนึ่งเกิดจำก
กำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงไม่สมเหตุสมผล คือประชำชนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจโดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุเกี่ยวกับกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรใช้ยำที่ไม่ถูกต้อง เช่น กำรใช้ยำผิดข้อบ่งชี้ ทำให้เกิดปัญหำเชื้อดื้อยำ กำรร้องขอยำจำก
แพทย์ กำรซื้อยำใช้เอง2 งำนวิจัยที่ผ่ำนมำ พบว่ำผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทำงเดินหำยใจส่วนบน มีควำมรู้ระดับ
ต่ำเกี่ยวกับกำรใช้ยำปฏิชีวนะ3 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เชื่อว่ำ ยำปฏิชีวนะเป็นยำที่ปลอดภัยและไม่เคยมีใครตำยจำกกำรใช้ยำนี้ ร้อยละ
91.4 และมีกำรเริ่มรับประทำนยำปฏิชีวนะเพียงแค่เริ่มมีอำกำรไข้ จำม น้ำมูกไหล ไอและพบว่ำ ยำปฏิชีวนะ ถูกสั่งใช้อย่ำงไม่
สมเหตุผลในอัตรำที่สูงถึงร้อยละ 41-91 และกำรใช้ยำอย่ำงไม่สมเหตุสมผลนี้ พบได้กับยำทุกกลุ่ม และพบกับผู้สั่งใช้ยำทุก
ระดับ โดยจำกกำรใช้ยำที่ไม่สมเหตุสมผล ทำให้เกิดกำรใช้ยำที่ไม่จำเป็น เพิ่มควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ยำ พบปัญหำเชื้อดื้อยำใน
วงกว้ำง เกิดควำมสิ้นเปลืองแก่ระบบประกันสุขภำพ และตัวผู้ป่วย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และไม่ได้
ช่วยแก้ไขปัญหำกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วย ดังนั้น กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ควำมสำคัญ4 จำกแบบสำรวจผู้
มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเมืองศรี ไค จำนวน 30 คน เรื่องกำรใช้ยำปฏิชีวนะ พบเชื่อว่ำยำ
ปฏิชีวนะคือยำแก้อักเสบ ร้อยละ 70.00 รับประทำนยำปฏิชีวนะไว้ก่อนเพื่อจะช่วยลดอำกำรอักเสบร้อยละ 60.00 ใช้ยำ
ปฏิชีวนะรักษำอำกำรหวัด ร้อยละ 50.00 รับประทำนยำปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่อง ร้อยละ 46.66 และเคยซื้อยำปฏิชีวนะมำใช้เอง
ร้อยละ 16.67 และผลจำกกำรศึกษำกำรใช้ยำของ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) พบว่ำ อสม. มีคะแนน
พฤติกรรมอยู่ใน ระดับดี ร้อยละ 82.8 ระดับปำนกลำงร้อยละ 17.2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมำกที่สุดคือ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ยำ
รองลงมำคือ กำรได้รับข่ำวสำรด้ำนยำ 5 ดังนั้น กำรสร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรใช้ยำ กำรพัฒนำ
ทักษะ ที่จำเป็นต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ได้แก่ กำรสืบค้นข้อมูล กำรวิเครำะห์ และกำรสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อ พิจำรณำ
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร กำรตัดสินใจและกำรจัดกำรตนเองด้ำนกำรใช้ยำที่ถูกต้อง ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพและประชำชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ6 อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน(อสม.) เป็นบุคคลที่สมัครใจจะ
ทำงำนเพื่อสังคม และเพื่อส่วนรวมในด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ ตำมแนวนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขที่จะให้ประชำชนได้รับ
บริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดย
ผ่ำนกระบวนกำรอบรมให้ควำมรู้จำก เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทำให้แต่ละหมู่บ้ำนมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน ที่ทำ
หน้ ำ ที่ ดู แ ลคุ ณ ภำพชี วิต ของคนในชุ ม ชนให้มี สุ ข ภำพแข็ ง แรงอย่ำ งทั่ วถึ ง และต่ อเนื่ อง และกระทรวงสำธำรณสุ ขได้ ใ ห้
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็น เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษำในกลุ่มของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน ในกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในเรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลสำหรับ
อำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข ประจ ำกำรพั ฒ นำทั ก ษะที่จ ำเป็ น ต่ อ กำรใช้ ย ำอย่ ำงสมเหตุ ส มผล โดยมี เ ป้ ำ หมำยให้ อสม. มี
ควำมสำมำรถในกำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ บอกต่อให้แก่ ประชำชนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและช่วยลดควำมเสี่ยง
จำกอำกำรไม่พึงประสงค์และลดกำรเกิดเชื้อดื้อยำในชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ และพฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล ภำยในกลุ่มทดลอง และ ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังกำรทดลอง

วิธีการศึกษา
เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองคือกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้รับโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลสำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน กลุ่มเปรียบเทียบคือกลุ่มตัวอย่ำงที่ยัง
ไม่ได้รับโปรแกรมในระหว่ำงทำกำรทดลอง เก็บข้อมูลก่อนและหลังทดลอง ระยะเวลำ4 สัปดำห์ ประชำกร คือ อสม.ตำบล
เมืองศรีไค จำนวน 118 คน กลุ่มตัวอย่ำงอ้ำงตำรำงสำเร็จรูป เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)7 สุ่มอย่ำงง่ำย โดยวิธี
จับฉลำก และใช้เกณฑ์คัดเข้ำ คัดออก ได้กลุ่มตัวอย่ำง 92 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 46 คน
เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา เครื่องมือในกำรทดลอง คือ โปรแกรมสุขศึกษำเพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ต่อ
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลสำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุขและประชำชนกลุ่มวัยทำงำนของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี
25628 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยปรับใช้แบบประเมิน ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ ของ
อำสำสมัครสำธำรณสุขและประชำชนกลุ่มวัยทำงำน เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี
25628 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 ควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ 6 ด้ำน จำนวน 36 ข้อ ดังนี้ 1) กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ จำนวน 6 ข้อ 2) ควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำร
สุขภำพที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติ จำนวน 6 ข้อ 3) กำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ จำนวน 6 ข้อ 4) กำร
ตัดสินใจด้ำนสุขภำพ จำนวน 6 ข้อ 5) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเอง จำนวน 6 ข้อ 6) กำรบอกต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลสุขภำพ จำนวน 6 ข้อ ส่วนที่ 3) ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จำนวน 15 ข้อ ส่วนที่4)
พฤติกรรมด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล จำนวน 5 ข้อ
การวัดค่าตัวแปร ส่วนที่ 2 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 6 ด้ำน ด้ำนละ 6 ข้อ คะแนนเต็ม 30 เป็นคำถำมเชิงบวก
ลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ ให้คะแนน9 ดังนี้ ระดับมำกที่สุด เท่ำกับ 5 คะแนน ระดับมำก เท่ำกับ 4 คะแนน
ระดับปำนกลำง เท่ำกับ 3 คะแนน ระดับน้อย เท่ำกับ 2 คะแนน ระดับน้อยที่สุด เท่ำกับ 1 คะแนน สรุปแปลผลคะแนน
เป็น 4 ระดับ ดังนี้ น้อยกว่ำ 18 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพไม่ดี 18-20 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพพอใช้ 21-23 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพดี และ 24-30 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพดี
เกณฑ์กำรสรุปคะแนนและแปลผลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพโดยรวม 36 ข้ อ คะแนนเต็ม 180 คะแนน เป็น 4 ระดับ ดังนี้ น้อย
กว่ำ 108 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพไม่ดี 108-125 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพพอใช้ 126-143
คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพดี และ 144-180 คะแนน หมำยถึง ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพดี สวนที่ 3 ควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้ยำสมเหตุสมผล จำนวน 15 ข้อ เกณฑ์ให้คะแนน ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้
0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนน กำหนดเกณฑ์กำรแปลผลข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้หลักกำรแบ่งควำมรู้แบบ
อิงเกณฑ์10 ดังนี้ มีควำมรู้ระดับสูง คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (12-15 คะแนน) ควำมรู้ระดับปำนกลำง คะแนน ร้อยละ 6079 (9-11 คะแนน) มีควำมรู้ระดับต่ำ คะแนน น้อยกว่ำร้อยละ 60 (0-8 คะแนน) ส่วนที่ 4 พฤติกรรมสุขภำพด้ำนกำรใช้ยำ
สมเหตุสมผล แบบประเมิน มีลักษณะเป็นมำตรประมำณค่ำ (Rating scale) 4 ระดับ จำนวน 5 ข้อ มีเกณฑ์กำรให้คะแนน9
ดังนี้ คำถำมเชิงบวก ให้คะแนน ปฏิบัติทุกครั้ง เท่ำกับ 4 ปฏิบัติบ่อย เท่ำกับ 3 ปฏิบัติน้อย เท่ำกับ 2 และ ไม่ปฏิบัติ
เท่ำกับ 1 คำถำมเชิงลบ ให้คะแนน ปฏิบัติทุกครั้ง เท่ำกับ 1 ปฏิบัติบ่อย เท่ำกับ 2 ปฏิบัติน้อย เท่ำกับ 3 และ ไม่ปฏิบัติ
เท่ำกับ 4 โดยใช้เกณฑ์ในกำรแบ่งระดับคะแนน ควำมกว้ำงอันตรภำคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) /จำนวนชั้น =
(4-1)/4 =0.75 จึงสำมำรถแปลควำมหมำยของระดับคะแนนในแบบสอบถำมดังนี้ 3.26-4.00 หมำยถึง พฤติกรรมกำรใช้ยำ
สมเหตุสมผลระดับดีมำก 2.51-3.25 หมำยถึง พฤติกรรมกำรใช้ยำสมเหตุสมผลระดับดี 1.76-2.50 หมำยถึง พฤติกรรมกำร
ใช้ยำสมเหตุสมผลระดับน้อย 1.00-1.75 หมำยถึง พฤติกรรมกำรใช้ยำสมเหตุสมผลระดับน้อยสุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ในกลุ่มทดลองเก็บข้อมูลก่อนทดลองและให้โปรแกรมทดลองประกอบด้วยแผนเสริมสร้ำง
กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ แผนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในข้อมูลและบริกำรสุขภำพ แผนเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร
เพื่อให้ได้ข้อมูลตำมที่ต้องกำร แผนกำรตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง แผนกำรจัดกำรตนเอง และ แผนกำรบอกต่อ เก็บข้อมูล
หลังทดลองครบ 4 สัปดำห์ กลุ่มเปรียบเทียบ เก็บข้อมูลและให้ควำมรู้เรื่องยำ โดยแจกแผ่นพับและป้ำยโปสเตอร์ควำมรู้ เก็บ
ข้ อ มู ล หลั งทดลอง 4 สั ป ดำห์ และให้ โ ปรแกรมสุ ข ศึ ก ษำเพื่ อ กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมรอบรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพต่ อ กำรใช้ ย ำอย่ ำ ง
สมเหตุสมผลแก่กลุ่มเปรียบเทียบเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้สถิติพรรณนำอธิบำยลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่ำง แจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติเชิงอนุมำน ใช้ paired t-test เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยภำยในกลุ่มทดลองและภำยในกลุ่ม
เปรียบเทียบ ใช้ Independent t-test เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลีย่ ระหว่ำงกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
จริยธรรมในการศึกษา กำรวิจัยครั้งนี้ได้ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เอกสำรรับรองเลขที่ SSJ.UB 2564-077 วันที่รับรอง 30 กันยำยน 2564

ผลการศึกษา
เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพรำยด้ำนภำยในกลุ่มทดลองที่ได้รบั โปรแกรมสุขศึกษำเพื่อ
กำรเสริมสร้ำงควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลและภำยในกลุ่มเปรียบเทียบทีย่ ังไม่ได้รับโปรแกรมฯพบว่ำ
ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ กลุ่มทดลอง พบว่ำก่อนกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =18.11 ) หลังกำรทดลองมี
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x = 23.57 ) ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำรสุขภำพที่เพียงพอ ก่อนกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x
=17.98) หลังกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย( x = 24.15) ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ ก่อนกำรทดลองมี
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =18.11)หลังกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย( x =23.65 )ด้ำนกำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ ก่อนกำรทดลองมีคำ่
คะแนนเฉลีย่ ( x =17.74) หลังกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลีย่ ( x = 24.70 ) ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเอง ก่อน
กำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =17.67) หลังกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย( x = 25.17) และด้ำนกำรบอกต่อและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ข้อมูลด้ำนสุขภำพ ก่อนกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =18.11) หลังกำรทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย( x =24.74) เมื่อ
เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยภำยในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกด้ำนหลังกำรทดลอง
มำกกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ำ ก่อนกำรทดลองและหลังกำร
ทดลองมีค่ำคะแนนเฉลีย่ ไม่แตกต่ำง ดังแสดงในตำรำง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพรำยด้ำนภำยในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษำเพื่อ
กำรเสริมสร้ำงควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และภำยในกลุม่ เปรียบเทียบทีไ่ ม่ได้รับโปรแกรมฯ
กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม(n=46)
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ
1) กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำร
สุขภำพ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

x

S.D

T

P

18.11

1.72

-15.52

0.00

23.57

1.66

***p-value=0.05
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กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม(n=46)
แปล
ผล

x

S.D

ไม่ดี

19.63

2.28

ดี

19.24

2.18

t

P

แปล
ผล

-1.31

0.51

พอใช้
พอใช้

ตาราง 1
กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม(n=46)
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ

x

S.D

T

P

17.98

1.97

-14.95

0.00

24.15

1.99

ก่อนทดลอง

18.11

2.24

หลังทดลอง

23.65

1.98

ก่อนทดลอง

17.74

2.24

หลังทดลอง

24.70

1.74

ก่อนทดลอง

17.67

1.94

หลังทดลอง

25.17

1.99

ก่อนทดลอง

18.11

2.27

หลังทดลอง

24.74

2.32

2) ควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำร
สุขภำพที่เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม(n=46)
แปล
ผล

x

S.D

ไม่ดี

17.80

2.01

ดีมำก

17.70

2.06

พอใช้

19.48

2.54

ดี

19.83

2.48

ไม่ดี

19.00

2.27

ดีมำก

19.17

2.27

ไม่ดี

19.65

2.29

ดีมำก

19.76

2.10

พอใช้

19.28

2.27

ดีมำก

19.43

2.21

t

P

-0.21

0.53

แปล
ผล

ไม่ดี
ไม่ดี

3) กำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิม่
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
-12.57

0.00

-0.67

0.51

พอใช้
พอใช้

4) กำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ
-16.67

0.00

-0.37

0.81

พอใช้
พอใช้

5) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพตนเอง
-18.27

0.00

-0.24

0.81

พอใช้
พอใช้

6) กำรบอกต่อและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลสุขภำพ
-13.84

0.00

-0.31

0.75

พอใช้
พอใช้

***p-value=0.05
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เปรี ยบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ ำนสุ ขภำพรำยด้ำ นรำยด้ ำนระหว่ ำงกลุ่ม ทดลองที่ไ ด้รั บ
โปรแกรมและกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม ก่อนกำรทดลอง พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยรำยด้ำนระหว่ำงกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่ำง หลังกำรทดลอง พบว่ำ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ กลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ย ( x =
23.57) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =19.24) ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำรสุขภำพที่เพียงพอ หลังกำรทดลอง
พบว่ำ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x = 24.15) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =17.70) ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำมเพื่อ
เพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x = 23.65) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =19.83 )ด้ำนกำร
ตัดสินใจด้ำนสุขภำพ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ( x = 24.70) กลุ่มเปรียบเทียบมี ค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =19.17) ด้ำนกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพตนเอง กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x = 25.17) กลุ่มเปรียบเทียบมี ค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x
=19.76) และด้ำนกำรบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้ำนสุขภำพ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x = 24.74) กลุ่ม
เปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =19.43) เมื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลัง
กำรทดลอง พบว่ำ หลังกำรทดลอง ค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกด้ำนในกลุ่มทดลองมำกกว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตำรำง 2

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพรำยด้ำนระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษำเพื่อ

กำรเสริมสร้ำงควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลและกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯก่อนและหล
กำรทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ

x

S.D

T

3.61

P

แปล
ผล

x

S.D

t

P

แปล
ผล

1.กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม

19.63

2.28

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

18.11

1.72

กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม

17.80

2.01

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

17.98

1.97

กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม

19.48

2.54

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

18.11

2.24

0.011 พอใช้

19.24 2.18

พอใช้

23.57 1.66

-8.24

0.000 พอใช้
ดี

2.ควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำร
สุขภำพที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติ
-0.42

0.676 ไม่ดี

17.70 2.06

ไม่ดี

24.15 1.99

-13.59 0.000 ไม่ดี
ดีมำก

3.กำรโต้ตอบซักถำมเพื่อเพิ่ม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
2.74

***p-value=0.05
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0.070 พอใช้

19.83 2.47

พอใช้

23.65 1.98

-8.18

0.000 พอใช้
ดี

ตาราง 2
ควำมรอบรู้ดำ้ นสุขภำพ

ก่อนทดลอง

x

S.D

T

หลังทดลอง
P

แปลผล

x

S.D

t

p

แปลผล

4.กำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม 19.00

2.27

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

17.74

2.24

5.กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพตนเอง
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม 19.65

2.29

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

17.67

1.94

กลุ่มเปรียบเทียบไมได้รับโปรแกรม 19.28

2.27

กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรม

2.27

2.68 0.090 พอใช้
ไม่ดี

4.46 0.060 พอใช้

19.17 2.27

-13.09

24.70 1.74

19.76 2.10

ไม่ดี

25.17 1.99

พอใช้

19.43 2.21

พอใช้

24.74 2.32

0.000 พอใช้
ดีมำก

-12.68

0.000 พอใช้
ดีมำก

6.กำรบอกต่อและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลสุขภำพ

18.11

2.48 0.15

-11.22

0.000 พอใช้
ดีมำก

***p-value=0.05
เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลและพฤติกรรม
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ภำยในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม และภำยในกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม ก่อนและ
หลังกำรทดลอง พบว่ำ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ก่อนกำรทดลองค่ำคะแนนเฉลีย่ ( x =107.72) หลังกำรทดลอง ค่ำคะแนน
เฉลี่ย ( x =145.98) ด้ำนควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ก่อนกำรทดลองค่ำคะแนนเฉลีย่ ( x =7.30) หลังกำร
ทดลองค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =12.00) และด้ำนพฤติกรรมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ก่อนกำรทดลองค่ำคะแนนเฉลีย่ ( x
=10.91) หลังกำรทดลองค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =14.15) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภำยในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
ก่อนและหลังกำรทดลอง พบว่ำ คะแนนเฉลีย่ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลและพฤติกรรม
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล หลังกำรทดลองมำกกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในกลุ่ม
เปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังกำรทดลองไม่แตกต่ำง ดังแสดงในตำรำง 3
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ตาราง 3 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ย ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล พฤติกรรมกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุสมผล ภำยในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมและภำยในกลุ่มเปรียบเทียบทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมก่อนและหลังกำร
ทดลอง
กลุ่ม
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม
พฤติกรรมด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับโปรแกรม
***p-value=0.05

ก่อนทดลอง(n=46)
Mean
S.D.

หลังกำรทดลอง(n=46)
mean
S.D

107.72
114.85

9.51
11.37

145.98
117.13

7.30
6.98

1.66
1.86

12.00
8.32

2.24
2.30

10.91
9.43

4.01
3.29

14.15
9.56

2.35
3.23

8.2
10.75

t

p

-20.86
-0.99

0.00
0.33

-4.72
-0.22

0.000
0.823

เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และพฤติกรรม
กำรใช้ย ำอย่ำ งสมเหตุ สมผล ระหว่ำ งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม เปรีย บเทีย บ พบว่ ำ ก่อ นกำรทดลอง กลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่ำง หลังกำรทดลอง พบว่ำ ด้ำนควำมรอบรู้ ด้ำนสุขภำพ กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
( x = 145.98) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =117.13) ด้ำนควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล กลุ่มทดลองมี
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =12.00) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =8.32) และด้ำนพฤติกรรมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
กลุ่มทดลองมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =14.15) กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ำคะแนนเฉลี่ย ( x =9.59) เมื่อเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบ
ค่ำคะแนนเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ำ หลังกำรทดลอง ค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกด้ำนในกลุ่มทดลอง
มำกกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตำรำง 4
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล และพฤติกรรมกำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังกำรทดลอง
ตัวแปร
ควำมรอบรูด้ ้ำนสุขภำพ
ก่อนกำรทดลอง(n=46)
หลังกำรทดลอง(n=46)
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
ก่อนกำรทดลอง(n=46)
หลังกำรทดลอง(n=46)
พฤติกรรมด้ำนกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล
ก่อนกำรทดลอง(n=46)
หลังกำรทดลอง(n=46)
***p-value=0.05
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กลุ่มทดลองได้รบั
โปรแกรม
mean
S.D.

กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้
รับโปรแกรม
mean
S.D

t

P

107.72
145.98

9.51
8.02

114.85
117.13

11.37
10.75

3.26
-14.59

0.002
0.000

7.30
12.00

1.66
2.24

6.98
8.32

1.86
2.32

0.89
-7.71

0.37
0.000

10.91
14.15

1.10
2.36

2.48
9.59

1.15
3.23

-0.91
-7.75

0.37
0.00
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อภิปรายผล
ค่ำคะแนนเฉลี่ย ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำรสุขภำพ ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำม ด้ำนกำร
ตัดสินใจด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ และ ด้ำนกำรบอกต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนสุขภำพ ในกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับโปรแกรม หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนทดลอง และสูงกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับโปรแกรม อย่ำงมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงำนวิจัย ของ ธำนินทร์ ไชยำนุกูล (2563)11 ค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรใช้ยำอย่ำง
สมเหตุสมผล ในกลุ่มทดลองหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนทดลองและสู งกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
สอดคล้อ งกับ งำนวิจั ยของ ศุท ธินี วั ฒนกู ล และคณะ (2563) 12 ค่ ำ คะแนนเฉลี่ย พฤติ กรรมสุ ขภำพด้ำ นกำรใช้ ยำอย่ ำ ง
สมเหตุสมผล พบว่ำ หลังทดลอง สูงกว่ำก่อนทดลองและสูงกว่ำกลุ่มเปรียบเทียบอย่ำงมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ เอื้อจิต สุขพูล และ คณะ (2563)13 และสอดคล้องกับ รุ่งนภำ อำระหัง (2560)14

สรุปผล
สรุป โปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต่อกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลสำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจำหมู่บ้ำน ผู้วิจัยได้ปรับใช้แบบประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ ของอำสำสมัครสำธำรณสุขและ
ประชำชนกลุ่มวัยทำงำน เรื่องกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผลของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 25628 โดยกำรสร้ำงโอกำสกำร
เรียนรู้ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพทั้ง 6 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรสุขภำพ ด้ำนควำมเข้ำใจข้อมูลและบริกำร
สุขภำพ ด้ำนกำรโต้ตอบซักถำม ด้ำนกำรตัดสินใจด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ และ ด้ำนกำรบอกต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนสุขภำพ และจัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้มี ฃควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
กับบริบทในพื้นที่ สำมำรถพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำนได้
มำกกว่ำกำรดำเนินงำนให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพตำมปกติ ดังนั้น จึงเห็นควรมีกำรพัฒนำยกระดับควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพและส่งเสริมพฤติ กรรมสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) มี
ทักษะ สำมำรถแนะนำแนวทำงกำรดูแลสุขภำพและให้ควำมรู้กับประชำชนในชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.

2.
3.
4.
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เตียน.

794

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

P31
รูปแบบและการรับรูประโยชนของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสในภาคใต ประเทศไทย
โสมศิริ เดชารัตน1* พีรนาฎ คิดดี2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบสำรวจ วัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพื่อสำรวจรูปแบบระบบการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดลอมในรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส 2) เพื่อศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบ ผลกระทบของ
มลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระดับการรับรูที่ผานการตรวจสอบความเที่ยง
ของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะนำโดยผูเชี่ยวชาญดวยคาความถูกตองของเนื้อหา 0.857 ขอมูลที่เก็บ
ไดแก รูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมและการรับรูของพนักงานรานอิเล็กทรอนิกสในภาคใต ที่ได
จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) จำนวน 136 แหง และพนักงานจำนวน 272 คน
ทำการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวารานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีจำนวนครั้ง
ที่ถูกรองเรียนเกี่ยวกับมลพิษทั้งหมด 57 ครั้ง ประเด็นที่ถูกรองเรียนมากที่สุดคือ ปญหามลพิษขยะทั่วไปและ
ขยะอัน ตรายที่เกิดจากรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส จำนวน 30 ครั้ง (52.70) ระบบการจัดการมลพิ ษ
สิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่บกพรองมากที่สุดคือ ระบบกำจัดน้ำเสีย พบวา จำนวน 96
แหง (รอยละ70.60) เบื้องตนไมมีระบบการกรองน้ำเสีย ภาพรวมพนักงานของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
จำนวน 272 คน มีร ะดับ การรับรูป ระโยชนข องระบบกำจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษ ตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย (SD) เทากับ 2.18 (0.18) ดังนั้น การสงเสริมใหมีการติดตั้งระบบการ
บำบัดมลพิษที่เกิดจากรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสจึงเปนสิง่ ที่ควรรณรงคและใหความสำคัญ
คำสำคัญ : รูปแบบระบบการจัดการ, มลพิษสิ่งแวดลอม,รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
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Model and recognition of the benefits of environmental pollution management system
e - waste recycling shops in Southern，Thailand
Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2

Abstract
This is a survey study. The objective in this study 1 ) to explore environmental pollution
management system model in e-waste recycling shops 2) To study the level of awareness of
the benefits of the system and the effects of pollution on health and the environment. Collect
data using a content accuracy-verified awareness query and update expertly recommended
content with content accuracy value 0 . 8 57 . The data collected includes the environmental
pollution management system model and the perception of electronics store employees in
the South, obtained by selecting a quota sampling sample of 1 3 6 locations and 2 7 2
employees, collected data between January and November 2 0 21 . Descriptive data were
analyzed using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The results showed
that e-waste recycling shops had a total of 57 complaints about pollution. The most defective
e-waste recycling shop's environmental pollution management system was the wastewater
disposal system, which found that 96 (70.60 percent) were found. Basically, there is no
wastewater filtration system. Overview of employees of e-waste recycling shops a total of 272
people had a moderate level of awareness of the benefits of pollution removal systems, the
impact of pollution on health and the environment. Therefore, encouraging the installation of
pollution treatment systems caused by e-waste recycling stores is a priority.
Keywords: Management System Model, Environmental Pollution, E-Waste Recycling Shop
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บทนำ
รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสหากมีกระบวนการดำเนินกิจการไมเหมาะสมตั้งแตกระบวนการเก็บรวบรวม การ
ขนสงและการรีไซเคิล (กรมควบคุมมลพิษ, 2558; 2562) จะนำไปสูการปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบ
ตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตในที่สุด สาเหตุสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการไมเหมาะสม ไดแก กระบวนการเก็บ
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส เชน ไมมีการจัดหมวดหมูตามประเภทสารอันตราย มีการนำขยะอิเล็กทรอนิกสมากองรวมกัน ทำ
ใหเกิดสภาพแวดลอมไมเหมาะสมในดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม นำไปสูการสะสมของสารพิษ เปนตน ในกระบวนการขนสง
ขยะอิเล็กทรอนิกส พบวา สวนใหญกลุมรับซื้อของเกาจะเขามามีบทบาทในการขนสงจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส โดยมีรูปแบบ
การขนสงขยะอิเล็กทรอนิกสโดยใชรถกระบะและรถจักรยานยนตสามลอในการขนสงขยะอิเล็กทรอนิกส (สุจิตรา วาสนาดำรงดี
และคณะ, 2558) ดังนั้นมาตรการการขนสงขยะอิเล็กทรอนิกสจึงอาจยังไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้กระบวนการรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส พบวาในขั้นตอนดังกลาว ผูประกอบการรายยอยซึ่งเปนชาวบานที่มิไดจดทะเบียนโรงงานและเปนกลุมคนที่นำ
ซากขยะอิเล็กทรอนิกสมาแยกชิ้นสวนเพื่อขายวัสดุที่มีคาและสามารถรีไซเคิลได อยางไรก็ตาม ชิ้นสวนที่ขายตอไมไดจะนำไป
ทิ้งรวมกันกับขยะมูลฝอยทั่วไปและสวนมากจะมีวิธีการจัดการเทียบเคียงกับขยะทั่วไป (เจนจิรา เจนนุวัตร, 2562). จาก
สถานการณดังกลาวยังมีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกสในหลุมฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งน้ำชะขยะในหลุมฝงกลบอาจมีความ
เขมขนของสารอินทรีย สารแขวนลอย สารประกอบอนินทรียและโลหะหนักสูง นอกจากนี้น้ำชะขยะยังสามารถนำสารพิษซึม
ผานดิน ลงสูชั้นน้ำใตดินบริเวณรอบหลุมฝงกลบและสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) จึงนำไปสู
คำถามวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมอยางไร และพนักงานที่ทำงานในรานรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีระดับการรับรูประโยชนของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
ระดับไหน เพื่อประโยชนในการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสและการสรางความ
ตระหนักถึงประโยชนของระบบบำบัด/กำจัดมลพิษของพนักงานในรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส อีกทั�งมิให้เกิดปั ญหา
สิ�งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือก่อ ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนหรือภาคส่วนอื�น ๆ (Department of Industry
Works, 2015) ตอไป
ดังนั้น การศึกษาเรื่องผลการสำรวจรูปแบบและการรับรูประโยชนของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมรานรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกสในภาคใต ประเทศไทย จะเปนขอมูลพื้นฐานที่มีความจำเปนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการที่เอื้อ
ตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอพนักงานและประชาชนทั่วไป รวมทั้งลดปญหาขอรองเรียนได
วัตถุประสงค
1) เพื่อสำรวจรูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมในรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
2) เพื่อศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบบำบัด/กำจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

วิธีการดำเนินการ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบสำรวจ (Survey research) ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling)
จากประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสใน 14 จังหวัดภาคใต รวมทั้งหมด 212 แหง โดยคำนวณ
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ขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางของเครซี่ และมอรแกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 %
ไดรานรีไซเคิลรวม 136 ราน มีเกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ (1) กำลังเปดดำเนินกิจการและมีคนงาน 2 คนขึ้นไป (2) มี
กิจกรรมการถอดชิ้นสวนขยะอิเล็กทรอนิกส (3) เปนรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส ที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต และอยูในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองของแตละจังหวัด ผูวิจัยทำการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากรานรีไซเคิลที่เปน
กลุมตัวอยาง โดยมีเกณฑการคัดเขาดังนี้คือ เกณฑการรับอาสาสมัครกลุมรับสัมผัสเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) ดังนี้
(1) เปนคนงานที่ทำงานในรานรีไซเคิล มีอายุการทำงานไมนอยกวา 1 ป (2) ทำงานเปนอาชีพ โดยทำงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
ใน 1 วันหรือ 5-6 วัน/สัปดาห (3) เปนคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ป ขึ้นไป และ (4) เขามารวมในการวิจัยในครั้งนี้ดวย
ความสมัครใจ
เกณฑการไมรับอาสาสมัครกลุมรับสัมผัสเขารวมโครงการ (Exclusion criteria) ดังนี้ (1) เปนคนงานเพศชายหรือ
หญิง มีอายุนอยกวา 20 ป และ (2) ไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย รวมจำนวนกลุมตัวอยางจำนวนทั้งหมด 272 คน กลุม
พนักงานดังกลาวจะถูกสัมภาษณระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบบำบัด/กำจัดมลพิษ ขอคำถาม เชน ระบบบำบัดอากาศ
สามารถลดระดับความเขมขนของฝุนละอองที่เกิดจากการทำงานได ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถลดความสกปรกของน้ำเสียได
คุณสมบัติของระบบบำบัดมลพิษเบื้องตนควรมีลักษณะอยางไร เปนตน จำนวน 20 ขอ สำหรับขอคำถามเกี่ยวกับผลกระทบ
ของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของรูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส เชน
หากระบบบำบัดมลพิษอากาศบกพรองจะสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางไร หากระบบบำบัดมลพิษอากาศ
บกพรองจะสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางไร เปนตน จำนวน 20 ขอ
การวัดระดับการรับรู ใหคะแนน แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด = 4 คะแนน,
มาก = 3 คะแนน, ปานกลาง = 2 คะแนน, นอย = 1 คะแนน, ไมทราบ = 0 คะแนน โดยใหเลือกตอบเพียงขอเดียวที่ตรงกับ
การรับรูของตนเองมากที่สุด การใหคาคะแนน พิจารณาภาพรวมมีระดับการวัดเปนชวงสเกล (Interval scale) โดยไดแบง
ระดับชั้นคะแนนแบบอิงเกณฑ ของ Bloom (1971) แปรผลเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ำ ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
มาตราสวน นำแบบสอบถามสวนที่ถามรับการรับรูถึงประโยชนของระบบ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่
ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนำมาวิเคราะห
ความสอดคล องระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยใชวิ ธีห าคาดัช นี ความสอดคล อง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.857 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว ไปทดลองใชกับบุคลากรซึ่ง
ไม ใช กลุมตั วอยาง จำนวน 30 คน แลวนำแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคได คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.850 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจนเรียบรอยสมบูรณแลว ไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสำเร็ จ รู ป และใช ส ถิ ต ิ พ รรณนา (Descriptive statistics) ได แ ก ค า ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
ผลการสำรวจรา นรีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิ กส ที ่เปนกลุ ม ตัวอย าง จำนวน 136 ร าน ภาพรวมร านรีไซเคิ ลขยะ
อิเล็กทรอนิกสเปดดำเนินกิจการเฉลี่ย 15 ป พบวา มีจำนวน 42 รานเคยถูกรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษดานสิ่งแวดลอม
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(รอยละ 30.9) รวมเปนจำนวนครั้งที่ถูกรองเรียนเกี่ยวกับมลพิษทั้งหมด 57 ครั้ง แหลงขอมูลการรองเรียนสวนมากจะถูก
รองเรียนจากประชาชนทั่วไป (รอยละ 95.2) โดยพบวาปญหามลพิษที่ถูกรองเรียนมากที่สุด คือ ปญหามลพิษขยะทั่วไปและ
ขยะอันตรายที่เกิดจากรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส จำนวน 30 ครั้ง เนื่องจากเปนประเด็นขอหวงกังวลจากประชาชนใน
บริ เ วณพื ้ น ที ่ใ กล เ คี ย ง สอดคลอ งกั บ การศึก ษาของเจนจิ ร า เจนนุ วั ตร (2562) ที่ ศ ึ ก ษามาตรการส งเสริ ม การนำขยะ
อิเล็กทรอนิกสกลับมาใชใหม : ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายไทยกับกฎหมายของสหภาพยุโรปและประเทศญี�ปนุ่ พบวา สาเหตุ
ปั ญ หาเกิด เนื� อ งจากขยะที�ป นเปื � อ นโลหะหนักหรือ สารพิ ษมีม าตรการหรือแนวทางในการจัด การขยะอิเ ล็ กทรอนิกส์
เทียบเคียงกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทั�วไป รวมทัง� ประเทศไทยยังไม่มี กฎหมายที�ใช้บงั คับโดยเฉพาะสําหรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอันตราย จึงไม่มีแนวทางปฏิบตั ิท�ีถูกต้องตามหลัก วิชาการอย่างเป็ นรูปธรรม รองลงมา คือ ปญหา
มลพิษน้ำเสีย จำนวน 15 ครั้ง เพราะรานรีไซเคิลมีการปลอยน้ำเสียโดยตรงสงสูทอน้ำ/คลองสาธารณะ และปญหามลพิษ
อากาศสาเหตุจากฝุนละออง กลิ่นเหม็นจากการทำงาน จำนวน 12 ครั้ง ที่สงผลกระทบตอประชาชนบริเวณใกลเคียง
2. ผลการสำรวจรูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
ผลการสำรวจรูปแบบระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสจำนวน 136 แหง
พบวา รูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส (ตารางที่ 1) มีดังนี้
ประเด็นดานการจัดการขยะและการเก็บสะสมขยะในราน พบวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีการจัดการดาน
ขยะและการเก็บสะสมขยะในราน ดังนี้คือ พบวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส มีการแบงแยกถัง 2 ถัง (ขยะเปยกและทั่วไป)
จำนวน 35 แหง (รอยละ 41.20) มีการแยกถัง 3 ถัง (ขยะเปยก ขยะทั่วไป และขยะอันตราย) จำนวน 38 แหง (รอยละ 44.70)
มีการแยกถัง 4 ถัง (ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) จำนวน 12 แหง (รอยละ 14.20) และไมมีการคัดแยก
ขยะ และไมมีการแบงแยกถัง จำนวน 51 แหง (รอยละ 37.5) ประเด็นดานการจัดการระบบระบายอากาศ ฝุนละออง กลิ่น
เหม็นจากการทำงาน พบวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมพี ัดลม บริเวณที่ทำงาน จำนวน 26 แหง (รอยละ 19.20) มีพัด
ลม และฮูดดูดอากาศ จำนวน 25 แหง (รอยละ 49.10) และไมมีระบบบำบัดอากาศใด ๆ จำนวน 85 แหง (รอยละ 62.50)
ประเด็นการจัดการดานแสงสวาง พบวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีการจัดการดานแสงสวางที่เหมาะสม
พบวา มีการจัด/วางรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมแสงสวางเพียงพอตามมาตรฐานจำนวน 82 แหง (รอยละ 60.3) และไมมีการ
จัด/วางรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมแสงสวางเพียงพอตามมาตรฐาน จำนวน 54 แหง (รอยละ 39.7)
ประเด็นการจัดการระบบกำจัดน้ำเสีย พบวา รานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสมีการจัดการระบบกำจัดน้ำเสีย พบวา
ไม มี ระบบการกรองดวยตะแกรง (ปลอยโดยตรงสูทอสาธารณะ) จำนวน 96 แหง (รอยละ 70.6) และรา นรีไซเคิล ขยะ
อิเล็กทรอนิกสมีระบบตะแกรงกรองกอนปลอยสูทอสาธารณะ จำนวน 40 แหง (รอยละ 29.4) ตามลำดับ ภาพรวมของมลพิษ
ดานสิ่งแวดลอมจากรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับการศึกษาของสุนิสา นักดนตรี สุดาวดี ยะสะกะ และกานตพิช
ชา เกียรติกิจโรจน (2560) ที่พบวารานรับซื้อของเกาไมมีการควบคุมหรือจัดการกับคุณภาพ อากาศ กลิ่นที่เกิดขึ้นรบกวนใน
กรณีผูที่อาศัยอยูใ นระยะ 100 เมตร สวนลักษณะกลิ่นที่ไดรับเปนกลิ่นคลายเบียร เนา ของบูดเนาและกลิ่นน้ำเนา

5 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

799

ตารางที่ 1 รูปแบบของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส (n=136)
รูปแบบของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
จำนวน (รอยละ)
1.ระบบการจัดการขยะและการเก็บสะสมขยะในรานรับซื้อของเกา
มีการแบงแยกถัง 2 ถัง (ขยะเปยกและทั่วไป)
35 (41.20)
มีการแยกถัง 3 ถัง (ขยะเปยก ขยะทั่วไป และขยะอันตราย)
38 (44.70)
มีการแยกถัง 4 ถัง (ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย)
12 (14.20)
ไมมีการคัดแยกขยะ และไมมีการแบงแยกถัง
51 (37.5)
2.ระบบระบายอากาศ ฝุนละออง กลิ่นเหม็นจากการทำงาน
มีพัดลม
26 (19.20)
มีพัดลม และฮูดดูดอากาศ
25 (49.10)
ไมมีระบบบำบัด
85 (62.5)
3.ระบบแสงสวาง
มีการจัด/วางรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมแสงสวางเพียงพอตามมาตรฐาน
82 (60.3)
ไมมีการจัด/วางรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมแสงสวางเพียงพอตามมาตรฐาน
54 (39.7)
4.ระบบกำจัดน้ำเสีย
ไมมีระบบการกรองดวยตะแกรง (ปลอยโดยตรงสูทอสาธารณะ)
96 (70.6)
มีระบบตะแกรงกรองกอนปลอยสูทอสาธารณะ
40 (29.4)
3. ผลการศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบบำบัด/กำจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
ผลการการศึกษาระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบบำบัด/กำจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม พบวา ภาพรวมพนักงานของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส จำนวน 272 คน มีระดับการรับรู
ประโยชนของระบบกำจัดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย (SD)
เทากับ 2.18 (0.18) สอดคลองกับการศึกษาของสุนิสา นักดนตรี สุดาวดี ยะสะกะ และกานตพิชชา เกียรติกิจโรจน
(2560) ที่พบวาประชาชนรับรูวามีมลพิษหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมรับซื้อของเกา สอดคลองกับ
งานวิจัยหลายชิ้นที่ไดศึกษาการรับรูถึงผลกระทบจากการรับสัมผัสมลพิษ เชน การศึกษาของสมฤกษ กาบกลาง ,
อภิญญา บานกลาง , นันธินีย วังนันท (2564) ที่ศึกษาการรับรูผลกระทบตอสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากฝุ นละอองขนาดเล็ก ไมเ กิน 2.5 ไมครอน ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแกน อำเภอเมือ ง จังหวัด
ขอนแกน พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (รอย ละ
57.9) โดยกลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตออันตรายจากฝุนละอองขนาดเล็กอยูในระดับมาก และระดับการรับรู
ประโยชนของการปองกันตนเองจากฝุน ละอองขนาดเล็กอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 2 ระดับการรับรูถึงประโยชนของระบบ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของพนักงานรานรีไซเคิล
ขยะอิเล็กทรอนิกส (n = 272)
ระดับการรับรูของพนักงานราน
(จำนวน, รอยละ)
รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส
จำนวน
รอยละ
ประโยชนของระบบกำจัดมลพิษ
ระดับมาก (คะแนน 2.36-3.00)
185
68.00
ระดับปานกลาง (คะแนน 1.68-2.35)
58
21.33
ระดับนอย (คะแนน 1.00-1.67)
29
10.67
ภาพรวมระดับการรับรูป ระโยชนของระบบกำจัดมลพิษ ระดับปานกลาง
ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ระดับมาก (คะแนน 2.36-3.00)
169
62.20
ระดับปานกลาง (คะแนน 1.68-2.35)
75
27.60
ระดับนอย (คะแนน 1.00-1.67)
28
10.20
ภาพรวมระดับการรับรูผ ลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ระดับปานกลาง
ภาพรวมของระดับการรับรู ถึงประโยชนของระบบ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย (SD)

2.59 (0.18)
2.21 (0.22)
1.65 (0.14)
2.15 (0.18)
2.89 (0.24)
2.29 (0.20)
1.46 (0.12)
2.21 (0.19)
2.18 (0.18)

สรุปผลการวิจัย
ผลการสำรวจรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 136 ราน รวมเปนจำนวนครั้งที่ถูกรองเรียนเกี่ยวกับ
มลพิษทั้งหมด 57 ครั้ง ประเด็นที่ถูกรองเรียนมากที่สุดคือ ปญหามลพิษขยะทั่วไปและขยะอันตรายที่เกิดจากรานรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 30 ครั้ง รูปแบบของระบบการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอมรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสที่บกพรองมาก
ที่สุดคือ ระบบกำจัดน้ำเสีย พบวา จำนวน 96 แหง (รอยละ70.60) ไมมีระบบการกรองดวยตะแกรง (ปลอยโดยตรงสูทอ
สาธารณะ) ภาพรวมพนักงานของรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส จำนวน 272 คน มีระดับการรับรูประโยชนของระบบกำจัด
มลพิษ ผลกระทบของมลพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย (SD) เทากับ 2.18 (0.18)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจาของธุรกิจรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส พนักงานที่ใหความอนุเคราะหและความสะดวกในการ
เก็บขอมูลเพื่อการวิจัย เพื่อสำรวจรูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมรานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสในภาคใต ประเทศไทย
อยางพรอมเพรียง งานวิจัยนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การจำแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและชนิดปัจจัยเสี่ยงบ่งชี้ระดับความเสี่ยงสูง
สันติ เพชรนุ้ย1, เจนเนตร พลเพชร2, จอม สุวรรณโณ3*

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ชนิ ด ภาคตั ด ขวางในช่ ว งเวลาเดี ยว ใช้ ข ้ อ มู ล จากโครงการวิ จ ั ย ที ่ ด ำเนิ น การเมื่อ
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 260 ราย ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิ วหนังโดยใช้ขดลวดค้ำยัน จากโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ในจังหวัดตรัง ประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดภาวะตีบซ้ำจากปัจจัยเสี่ยงบ่งชี้ 6 ชนิด ตามโมเดล PARIS จำแนกระดับความเสี่ยงสูงที่จุดตัดคะแนน ≥5
วิเคราะห์สถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย เพื่อทดสอบปัจจัยที่สัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดกับระดับความเสี่ยงสูง โดยประมาณ
ค่าขนาดความสัมพันธ์จากค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง และช่วงอันตรภาคชั้นความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยาย
หลอดเลือดหัวใจ จากปัจจัยเสี่ยงที่พบ 5 ชนิด ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเสี่ยง โดยปัจจัยที่มีค่า
ขนาดความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ภาวะการทำงานของไต รองลงมาคือ ประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่าน
ทางผิ ว หนั ง การสู บ บุ ห รี่ อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ .01 และ ชนิ ด ของโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด โรคเบาหวาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย พบว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ชนิดร่วมกันทำนายระดับความ
เสี่ยงสูงได้ ร้อยละ 100
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวด โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
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Stratification Risk for Developing Stent Thrombosis among Patients with Acute Coronary
Syndrome and Determining Risk Factors of the High-risk Level
Santi Phetrnui1, Chennet Phonphet2, Jom Suwanno3*

Abstract
This was an analytic, cross-sectional study. Secondary data analysis was performed using data from the
project conducted from January 2018 to November 2020. The study sample consisted of 260 ACS patients who
underwent percutaneous coronary intervention with stent implanted from one tertiary care hospital in Trang
Province. Risk for developing stent thrombosis was determined based on 6 risk indices of the Patterns of nonAdherence to Anti-Platelet Regimen in Stented Patients (PARIS) score. A cut-off point score of 5 and higher
indicated the high risk. The univariate logistic regression was performed to test the association of individual, and
multiple risk factors on the high risk for developing stent thrombosis. The Chi-square test, odds ratio (OR), and
95% confidence interval (95%CI) was obtained. The results of the model analysis showed that there was a
correlation between each risk factor and a high risk of recurrent stenosis in the coronary artery stent position.
All five identified risk factors showed a positive correlation to the level of risk. The most correlated factors (Chisquare) were renal function, a history of percutaneous coronary angiography, tobacco use, with a statistically
significant level of .01, and type of ischemic heart disease, diabetes mellitus with a statistically significant level
of .05. The multivariate model showed that the five risk factors group together predicted the high risk level by
100%.
Keywords: Acute coronary syndrome, Risk assessment, Risk factors, Stent thrombosis,
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บทนำ
โรคหัวใจขาดเลือด ทั้งในระยะการดำเนินโรคแบบเรื้อรัง (Chronic coronary heart disease) และกลุ่มโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome) ประกอบด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นหัวใจฟ้าเอสทียกขึ้น (STelevation myocardial infarction [STEMI หรื อ STE-ACS]) โรคหัว ใจขาดเลือดเฉี ยบพลั นชนิดคลื่ นหั วใจฟ้า เอสทีไ ม่ยกขึ้น
(Non-ST- elevation myocardial infarction [NSTEMI หรื อ NSTE-ACS]) และภาวะเจ็ บ หน้ า อกเฉี ย บพลั น แบบไม่ ค งที่
(Unstable angina) ทุกชนิดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยวัยผู้ใหญ่และวัยสู งอายุ [1] แนวทางการรักษาในระยะ
เฉียบพลัน ทำโดยการเปิดหลอดเลือดที่ตีบตันให้เลือดสามารถไหลเวียนผ่านได้อีกครั้ง (Reperfusion therapy) วิธีการหลัก
ประกอบด้วย การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด
(Percutaneous coronary intervention หรือ PCI) และวิธีผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery bypass graft
surgery หรือCABG) [2] ถึงแม้ว่าการรักษาด้วยการทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง
ปลอดภัย และได้ผลในการลดอัตราอุบัติการณ์ชนิดรุนแรงทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว โดยเฉพาะการเสียชีวิต การเกิด
โรคหัวใจขาดเลือดเป็นซ้ำ ภาวะหัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดสมองรวม [2] ทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย [3] อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากทำหัตถการใส่ขดลวดแล้ว ผู้ป่วยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเป็นซ้ำ เนื่องมาจากสาเหตุการตีบซ้ำใน
ตำแหน่งรอยโรคเดิมที่ได้รับการถ่างขยายไว้ (Stent thrombosis หรือ ST) จึงยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังภาวะตีบซ้ำ
ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันที ในระยะเวลาเป็นชั่วโมงหลังจากใส่ขดลวดเสร็จ หรือเกิดขึ้นช้า ในระยะเวลาเป็นปีหลังจากใส่ขดลวด
โดยมีรายงานอุบัติการณ์ภาวะตีบซ้ำตั้งแต่ร้อยละ 0.2-3.75 [4-11,13-17]
เครื ่ อ งมื อ โมเดล PARIS จากโครงการ Patterns of Non-Adherence to Anti-Platelet Regimen in Stented
Patients [3] ใช้จำแนกความเสี่ยงทำนายภาวะอุดตันในขดลวดตั้งแต่ระยะเฉียบพลัน จนถึงภาวะอุดตันที่เกิดขึ้นในเวลาช้ามาก
ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทั้งสามชนิด การทดสอบความตรงเชิงทำนายแสดงให้เห็นว่า เครื่องมือมีความ
น่าเชื่อถือ ถึงแม้จะมีค่าอำนาจจำแนกทำนายระดับปานกลาง แต่สามารถใช้ได้ง่าย พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพสามารถ
ประเมินได้โดยไม่ซับซ้อน มีปัจจัยเสี่ยง 6 ชนิด [3] เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านผู ้ป่ วย (Patients-level) ประกอบด้วย ค่าเอนไซม์
กล้ามเนื้อหัวใจสูงกว่าปกติ โรคเบาหวาน ภาวะไตทำงานผิดปกติหรือโรคไตเรื้อรัง การสูบบุหรี่ ประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ผ่าตัด และประวัติการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดใน
โมเดล PARIS มีค่าคะแนนสูงสุดตั้งแต่ 1 ถึง 3 คะแนน ค่าคะแนนที่เป็นไปได้ 0-12 คะแนน จำแนกความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้ ความเสี่ยงต่ำ (ค่าคะแนน 0-2) ความเสี่ยงปานกลาง (ค่าคะแนน 3-4) และความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 5-12) ตามลำดับ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตีบตันซ้ำ และชนิดปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเทียบกับ
กลุ่มเสี่ยงต่ำตามโมเดล PARIS เพื่อให้ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหานี้ เป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชนิดภาคตัดขวาง (Analytic cross-sectional study) โครงการวิจัยที่นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ในรายงานนี้ ดำเนินการเก็บข้อมูลจากบันทึกเวชระเบียนเอกสาร และข้อมูลจากบันทึกคอมพิวเตอร์โปรแกรม HOSxP
ของโรงพยาบาลตรัง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตรัง
ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีการบันทึกรหัสโรคตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่ให้การรักษา
อ้างอิงตามระบบสากลจำแนกโรค ฉบับที่ 10 หมวด I20.0 และ I21.0-21.4 โดยข้อมูลที่มีการบันทึกประกอบไปด้วย เลขประจำตัว
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ผู้ป่วย อายุ และวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งลงบันทึกรหัสข้อมูลไว้แล้วในโปรแกรมสเปรตชีต (Microsoft Excel)
หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ช่วยวิจัย เป็นผู้ดึงข้อมูลจากระบบทะเบียน HOSxP ลงในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสเปรตชีต กรณีที่ไม่มี
ข้อมูลในระบบทะเบียนบันทึกคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยตรวจสอบและดึงข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียนเอกสาร ตามหมายเลขประจำตัวของ
ผู้ป่วยรายนั้น และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทวนสอบซ้ำกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการวิจัยการวิจัย
ในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เลขที่ WUEC-21-010-01) และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ในการเข้าถึง
ข้อมูลของกลุ่มประชากร และการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย สำหรับรายงานวิจัยที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นี้ ผู้เขียนใช้
ข้อมูลที่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วในโปรแกรม สเปรตชีต โดยไม่ได้ติดต่อผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง และไม่ได้เก็บข้อมูลใดใดเพิ่มเติมจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ป่วยโดยตรง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติวิเคราะห์สำเร็จรูป (SPSS Version 18)
(1) วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการเกิดภาวะตีบซ้ำในขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ (ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และ
ความเสี่ยงต่ำ) และลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติบรรยาย แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2)
วิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย (Simple logistic regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดกับ
ระดับความเสี่ยงสูง (Univariate factor) ในโมเดลที่ 1 พร้อมทั้งรายงานค่าอัตราส่วนความเสี่ยงแบบหยาบโดยไม่เกี่ยวกับอิทธิพล
ปัจจัยเสี่ยงร่วม (Unadjusted odds ratio [UOR]) ผู้วิจัยพิจารณาขนาดความสัมพันธ์จากค่าสถิติทดสอบไคแสควร์ (Chi-square
test) กับช่วงค่าอันตรภาคชั้นความเชื่อมั่น (95% confidence intervals [95%CI]) โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติ p-value
<0.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จำนวน 260 ราย อายุตั้งแต่ 32-92 ปี เฉลี่ย 61.05±12.50 ปี เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 77.69 และ 22.31) เมื่อประเมินความเสี่ยงภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ
ตามโมเดลความเสี่ยง PARIS พบค่าคะแนนความเสี่ยงตั้งแต่ 1-7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน (เฉลี่ย 3.35±1.14) จำแนก
เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (high risk) จำนวน 52 ราย (ร้อยละ 20.00) กลุ่มเสี่ยงปานกลาง (intermediate risk) จำนวน 155 ราย (ร้อยละ
59.62) และกลุ่มเสี่ยงต่ำ (low risk) จำนวน 53 ราย (ร้อยละ 59.62) ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าคะแนน
ความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงสูง (high risk) สองในห้าราย (ร้อยละ 20) มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะตีบซ้ำ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเดี่ยวแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิ ด
ภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ
ชนิดปัจจัยเสี่ยงโมเดล PARIS
Chi-square
UOR, 95%CI
(p-value)
ชนิดของโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบค่าเอนไซม์พบค่าเอนไซม์
กลุ่มเปรียบเทียบ
กล้ามเนื้อหัวใจเป็นลบ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบค่าเอนไซม์พบค่าเอนไซม์
5.12 (0.024)
คำนวณไม่ได้ (A)
กล้ามเนื้อหัวใจเป็นบวก
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ชนิดปัจจัยเสี่ยงโมเดล PARIS

Chi-square
(p-value)

โรคเบาหวาน
ไม่มี
เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่ใช้อินซูลิน
ภาวะการทำงานของไต
ค่าการกรองของไตปกติ ≥60 มล./ลิตร หรือไม่มีประวัตโิ รคไตเรือ้ รัง
ค่าการกรองของไตลดลง <60 มล./ลิตร หรือมีประวัตเิ ป็นโรคไตเรื้อรัง
การสูบบุหรี่ในปัจจุบนั
ไม่สูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง
ไม่เคยรักษา
เคยรักษา
ประวัติการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ไม่เคยรักษา
เคยรักษา

UOR, 95%CI

กลุ่มเปรียบเทียบ
4.17 (0.041)

2.19, 1.01-4.74

กลุ่มเปรียบเทียบ
159.26 (<0.001)

172.41, 48.81-608.99

กลุ่มเปรียบเทียบ
8.46 (0.004)

3.33, 1.43-7.76

กลุ่มเปรียบเทียบ
15.60 (<0.001)

13.43, 2.63-68.70

กลุ่มเปรียบเทียบ
คำนวณไม่ได้ (B)

คำนวณไม่ได้ (B)

การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเดี่ยว แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตีบ
ซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยวิเคราะห์จากปัจจัยเสี่ยงที่พบ จำนวน 5 ชนิด แสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัย
เสี่ยงทุกชนิดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ระดับความเสี่ยง โดยปัจจัยที่มีค่าขนาดความสัมพันธ์ (Chi-square) สูงสุดตามลำดับ ดังนี้
ภาวะการทำงานของไต (Chi-square = 159.26, p <0.001) ประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทาง
ผิวหนัง (Chi-square = 15.60, p <0.001) การสูบบุหรี่ (Chi-square = 8.46, p = 0.004) ชนิดของโรคหัวใจขาดเลือด (Chisquare = 5.12, p = 0.024) และโรคเบาหวาน (Chi-square = 4.17, p = 0.041)
เมื่อประมาณค่าขนาดความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง 4 ชนิด ที่พบในกลุ่มความเสี่ยงสูง เทียบกับกลุ่มความเสี่ยงไม่สูง
พบว่า กลุ่มความเสี่ยงสูงมีปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดสูงกว่ากลุ่มความเสี่ยงระดับต่ำตั้งแต่ประมาณ สองเท่าครึ่ง จนถึงยี่สิบเท่าครึ่ง
เรียงลำดับค่าอัตราเสี่ยงอย่างหยาบ (UOR, 95%CI) จากต่ำสุดจนถึงสูงสุด ดังนี้ มีภาวะไตทำงานลดลง (UOR = 172.41, 95%CI
48.81-608.99) เคยรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง (UOR = 13.43, 95%CI 2.63-68.70) ปัจจุบันยัง
สูบบุหรี่ (UOR = 3.33, 95%CI 1.43-7.76) และเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่ใช้อินซูลิน (UOR = 2.19, 95%CI 1.01-4.74) ตามลำดับ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดมีความสั มพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตีบซ้ำ สนับสนุน
แนวคิดการประเมินเพื่อจำแนกตวามเสี่ยงโมเดลความเสี่ยง PARIS [3] หมายความว่าผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะตีบซ้ำ และความเสี่ยงยิ่งเพิ่มสูงขึ้นหากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันหลายชนิด [4-7] ดังนั้น การระบุ
ชนิดปัจจัยเสี่ยง และการจำแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางคลินิก เพื่อคาดการณ์แนวโน้มอุบัติการณ์ภาวะตีบซ้ำ จึงมี
ความสำคัญในการระบุความเสี่ยงจำเพาะผู้ป่วยแต่ละบุคคล นำไปสู่การวางแผนติดตาม การเฝ้าระวัง และการป้องกันภาวะตีบซ้ำ
ในตำแหน่งขกลวดค้ำยัน ทั้งอุบัติการณ์ในระยะสั้น และระยะยาวหลังจากใส่ขดลวดค้ำยัน [13,14,16]
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะตีบซ้ำในตำแหน่งขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยใช้เครื่องมือโมเดล PARIS เป็นแนวทางการจำแนกระดับความเสี่ยง และระบุชนิดปัจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูง ผลการวิจัยตอบคำถามการวิจัยสองประการ ดังนี้ ประการที่ (1) ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างสองในห้าราย
(ร้อยละ 20) มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะตีบซ้ำ ประการที่ (2) ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยง 5 ชนิด จากทั้งหมด 6 ชนิดในโมเดล PARIS ปัจจัย
เสี่ยงทุกชนิดเป็นปัจจัยบ่งชี้สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงต่อภาวะตีบซ้ำ การวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย พบว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยง 5
ชนิด ร่วมกันทำนายระดับความเสี่ยงสูงได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเรียงลำดับชนิดปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าขนาดอิทธิพลสู งสุด
ตามลำดับ ดังนี้ มีประวัติการรักษาด้วยวิธีหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง มีภาวะไตทำงานลดลง เป็นโรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันพบค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นบวก ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ และเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่ใช้อินซูลิน
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โมเดลทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีภาวะอ้วน: การจำแนกโดยใช้เครื่องมือฟรามิงแฮม
สันติพงศ์ แก้วนรา1, นฤเบศร์ โกศล2, เจนเนตร พลเพชร3, จอม สุวรรณโณ4*

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละชนิดทั้งปัจจัยเสี่ยงหลัก และปัจจัยเสี่ยง
รองกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก
โครงการวิจัยที่ศึกษาแบบภาคตัดขวางในช่วงเวลเดียวจากหลายหน่วยวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ในรายงานนี้ จำนวน
290 ราย ไม่มีภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย <25.0 กก./ตร.ม.) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ระบบคะแนนจำแนกฟรามิงแฮม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบโมเดลโลจิสติกอย่าง่าย และโมเดลโลจิสติกถดถอยพหุปัจจัย ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
เฉลี่ย 79.69 ปี (ตั้งแต่ 46-96) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 67.9) และผู้สูงอายุ (ร้อยละ 76.9) โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีระดับ
ความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 48.6) การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเดี่ยวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงรวมทุกชนิด และปัจจัยเสี่ยงรองเพียง
ชนิดเดียวคือภาวะอ้วนลงพุง มีความสัมพันธ์อย่างมีค่านัยสำคัญกับระดับความเสี่ยงสูง เมื่อวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย พบว่า
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักร่วมกันทำนายความเสี่ยงได้ ร้อยละ 83.4 และเมื่อวิเคราะห์โดยรวมปัจจัยเสี่ยงหลักกับปัจจัยเสี่ยงรวมทุก
ชนิด พบค่าอิทธิพลการทำนายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ ร้อยละ 84.1 ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้มีความ
เสี่ยงสูง แม้จะไม่มีภาวะอ้วนก็ตาม ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในการติดตามผู้ป่วยและลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มดังกล่านี้
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Model Predicted High-Risk for Developing Cardiovascular Disease among Non-Obese
Hypertension: A Framingham-Based Risk Identification
Santipong Keawnara1, Naruebeth Koson2, Chennet Phonphet3, Jom Suwanno4*

Abstract

We examined the association of major cardiovascular risk factors, and minor cardiovascular risk
factors with high risk for developing cardiovascular disease (CVD) in non-obese hypertensive patients. Data
set from previous cross-sectional, multistring study was used in this analysis. The sample was 290 nonobese (body mass index <25.0 kg/m2) hypertensive patients treated at four Health Promotion Hospital in
Nakhon Si Thammarat. Risk for developing CVD was estimated based on the Framingham Heart StudyGeneral Cardiovascular Risk Profile. We performed univariate and multivariate logistic regressions with odds
ratio and 95% confidence interval to test the association of cardiovascular risk factors with the high risk for
CVD. Mean aged of the sample was 79.69 years (ranged 46-96) with the majority of male (67.9%), and elderly
(76.9%). Nearly a half (48.6%) of them was at the high risk for CVD. The univariate analysis results were: all
of the major risk factors; and only one minor risk factor, abdominal obesity, were significantly associated
with the high risk for CVD. The multivariate analysis shown the major risk factors was accounted for 83.4%
of variances explained on the high risk. When we added the minor risk factors into the model, the variances
explained was slightly increased (84.1%). Although non-obese, risk for CVD still high. Thus, it is important
need appropriate practice guidelines to monitor and reduce cardiovascular risk factors in this group.
Keywords : Body weight, Cardiovascular risk factor, Hypertension, Obesity

บทนำ

ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลัก และสาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของประชากรชาว
ไทยและชาวเอเชีย [1-2] และทั่วโลก [3] ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่รักษาอยู่แล้วยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการเสียชีวิต
จากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าครึ่งถึงสองเท่า [4] โดยความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้นตามค่าความดันโลหิต
ที่ยิ่งสูง [4-5] และเพิ่มขึ้นตามจำนวน ชนิด และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงหลักชนิดอื่น ๆ ที่พบร่วมกับความดันโลหิต
สูง โดยเฉพาะอายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวาน ระดับไขมันคอเลสเตอรอลที่ยิ่งสูง ระดับไขมันเอชดี
แอลที่ยิ่งต่ำ และการสูบบุหรี่ [5-6]
การประเมินปัจจัยเสี่ยง การระบุชนิดปัจจัยเสี่ยง และการจำแนกความเสี่ยงโดยรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด เป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญสำหรับการเฝ้าระวังติดตามความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งในบุคคลทั่วไปและ
บุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง อาทิ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมักมีปัจจัยเสี่ยงชนิดอื่นร่วมด้วยหลายชนิ ด เครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงฟรามิงแฮม (Framingham Risk Score) เป็นโมเดลแรกที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ประเมินความเสี่ยงและทำนายอุบัติการณ์
โรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต 10 ปีข้างหน้า และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกตั้งแต่ปี 1971 เป็นต้นมา [7] จนกระทั่งถึง
ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโมเดลความเสี่ยงทำนายอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด [8] ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั้งใน
การวิจัยและการปฏิบัติเพื่อจำแนกความเสี่ยง และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจ
ล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
หลักฐานความรู้ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาวะอ้วน (Obesity) เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด อย่างไรก็ตาม ภาวะอ้วนไม่ได้รวมอยู่ในปัจจัยเสี่ยงหลักโมเดลความเสี่ยงฟรามิงแฮม ในขณะที่บุคคลทั่วไป ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงและทีมบริการสุขภาพ ตระหนักว่าภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ สามารถประเมินได้โดยง่ายด้วยการสังเกต
จากขนาดรูปร่าง และคนอ้วนมีความเสี่ยงสูงกว่าคนไม่อ้วน ดังนั้น ในทางตรงกันข้าม จึงเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีภาวะอ้วน มีความตระหนักถึงความเสี่ยง การรับรู้ความเสี่ยงและได้รับการประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่เป็นจริง เนื่องจาก
มิได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงหลักชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในทางคลินิกนั้นทั้งภาวะอ้วน และภาวะอ้วน
ลงพุง (Abdominal obesity) [9] เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและแสดงถึงการมีไขมันส่วนเกินสะสม แต่มี
แนวทางการประเมินและการวินิจฉัยต่างกัน กล่าวคือ ภาวะอ้วน บ่งชี้ถึงปริมาณไขมันสะสมโดยรวมทั้งร่างกายที่แสดงออกถึง
“ความอ้วน-ผอม” ในทางกายภาพ จำแนกจากค่าดัชนีมวลกาย ส่วนภาวะอ้วนลงพุง เป็นภาวะไขมันสะสมเฉพาะที่บริเวณ
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หน้าท้อง ประเมินจากการวัดเส้นรอบเอว ดังนั้น ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะอ้วน (Non-obese) จึงมีภาวะอ้วนลงพุงได้ และเพิ่มความ
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [9] แต่มักถูกมองข้ามหรือมีความตระหนักน้อยถึงความเสี่ยงที่แฝงอยู่นี้ ในขณะที่โมเดล
ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ อาทิ QRISK [4] นับภาวะอ้วนรวมอยู่ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก และ Rama-EGAT [10] นับภาวะอ้วนลงพุงอยู่
ในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก จากการทบทวนความรู้ในปัจจุบัน พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาภาวะอ้วนกับความเสี่ยงการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มประชากรทั่วไป มีรายงานวิจัยไม่มากที่ศึกษาในคนที่ไม่อ้วน [9,11] แต่ผู้วิจัยไม่พบรายงาน
ศึกษาความเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน แต่มีข้อค้นพบสอดคล้องกันว่าคนที่ไม่ มีภาวะอ้วน แต่มี
ปัจจัยเสี่ยงร่วมชนิดอื่นตั้งแต่สามชนิดจากทั้งหมดห้าชนิดหรือที่เรียกว่ากลุ่มอาการเมแทบอลิก (Metabolic syndrome) มี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว [9] การเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด [11] และการเสียชีวิตจาก
สาเหตุทุกชนิดสูงกว่าคนที่มีภาวะอ้วนแต่ไม่มีกลุ่มอาการเมแทบอลิกประมาณหนึ่งเท่าครึ่งจนถึงสามเท่า [9,11]
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาระดับความเสี่ยง และโมเดลปัจจัยเสี่ยงทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ มีภาวะอ้วน โดยใช้เครื่องมือจำแนกความเสี่ยงโมเดลฟรามิงแฮม ฉบับที่พัฒนา
สำหรับใช้ในระดับปฐมภูมิ [8] ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย และในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีระบบของนิวแมน [12] เป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินความเสี่ยง และอธิบายความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกับการวิจัยก่อนนี้ที่ศึกษาใน
กลุ่มผู้สูงอายุ [13] ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพศหญิง [14] และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มรวมทั้งที่มีภาวะอ้วนและไม่อ้วน [15]
โดยประเมินทั้งปัจจัยเสี่ยงหลักหกชนิดตามโมเดลฟรามิงแฮม [8] และปัจจัยเสี่ยงรองสองกลุ่มที่ไม่อยู่ในโมเดลฟรามิงแฮม แต่
เป็นปัจจัยเสี่ยงทางเมแทบอลิก ได้แก่ ภาวะไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง ภาวะไขมันแอลดีแอลสูง และภาวะอ้วนลงพุง เพื่อให้มี
ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการจัดการลดความเสี่ย งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างจำเพาะกับกลุ่มผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงหลักแต่ละชนิด (อายุ ความดันซิสทอลิก ไขมันคอเลสเตอรอล ไขมันเอชดี
แอล โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่) กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงรองแต่ละชนิด (ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันแอลดีแอล ดัชนีมวลกาย และ
ภาวะอ้วนลงพุง) กับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงรองในการทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน (The Neuman Systems Model) [12] ร่วมกับการสังเคราะห์หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และความรู้ทางคลินิก เป็นกรอบแนวคิดอธิบายปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงที่ไม่อ้วน การระบุ และประเมินปัจจัยเสี่ยง เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในงานวิจัยอื่น [13-15]
ภาวะความดันโลหิตสูง เกิดจากปัจจัยเสี่ยงกลุ่มเดียวกันกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ทำให้เกิดการหนา
ตัวของผนังหลอดเลือดจนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ค่าความดันโลหิตที่ยิ่งสูงยิ่งทำให้เกิดแรงกระแทกต่อผนังหลอดเลือด
จนเกิดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เซลล์บุผิวหลอดเลือดสร้างสารต้านการอักเสบหลายชนิดไปเหนี่ยวนำให้เม็ด
เลือดขาวเคลื่อนที่มาใกล้กับผนังหลอดเลือด แล้วเกาะติดกับเซลล์บุผิว การเหนี่ยวนำการเกาะของเม็ดเลือดนี้ เกิดจากเซลล์บุ
ผิวหลอดเลือดมีสารหรือโมเลกุลที่เฉพาะบนเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งสามารถเกาะกับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดได้ โมเลกุลยึด
เกาะผนังเซลล์ที่เซลล์บุผิวหลอดเลือด เมื่อร่วมกับปัจจัยเสี่ยงชนิดอื่นก็ยิ่งทวีความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [16]
ในการวิจัยนี้ ประเมินระดับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากปัจจัยเสี่ยงหลักจำนวน 6 ชนิด ตามโมเดลความ
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดฟรามิงแฮม [8] ประกอบด้วยอายุ ค่าความดันซิสทอลิก ค่าไขมันคอเรสเตอรอล ค่าไขมันเอชดี
แอล โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ี นอกจากนี้ยังประเมินกลุ่ม ปัจจัยเสี่ยงรอง (Minor risk factor) ได้แก่ ไขมันไตรกลีเซอร์
ไรด์ ไขมันแอลดีแอล ดัชนีมวลกาย และภาวะอ้วนลงพุง

วิธีดำเนินการวิจัย

ใช้วิธีวิจัยเชิงวิเคราะห์ที่เก็บข้อมูลในช่วงเวลาเดียว (Analytic cross-sectional study) ใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วใน
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ เป็นข้อมูลจากโครงการวิจัยหลักศึกษาปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของผู้ป่วย [15] ประชากรคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 492 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มแบบมีลำดับขั้น (Stratified random sampling) โดยจำแนกตาม
เพศและกลุ่มอายุทุก ๆ ช่วง 10 ปี เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงวัย ตั้งแต่กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุน้อยกว่า 45 ปี
จนถึงวัยผู้สูงอายุตอนปลาย อายุ 85 ปีหรือมากกว่า ช่วงอันตรภาคชั้นอายุที่ใช้นี้เป็นไปตามการคาดการณ์ความเสี่ยงโรคหัวใจ
แหละหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน จำแนกจากค่า
ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์สำหรับคนไทยและชาวเอเชีย [17] คือไม่เกิน 25 กก./ตร.ม. จำนวน 290 ราย
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลจากโครงการวิจัยหลัก เก็บรวบรวมโดยวิธีการ ดังนี้ 1) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลอายุ การสูบบุหรี่ การ
วินิจฉัยและรักษาปัจจัยเสี่ยงชนิดต่าง ๆ 2) บันทึกเวชระเบียนประวัติ ข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวาน และภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ 3) การตรวรร่างกายตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทางคลินิก ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต การชั่ง
น้ำหนักและการวัดส่วนสูงเพื่อนำมาคำนวณค่าดัชนีมวลกาย และการวัดเส้นรอบเอว และ 4) การเก็บตัวอย่างเลือดหลังจาก
อดอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานทางคลินิก ได้แก่ การตรวจค่าน้ำตาลใน
เลือด และการตรวจค่าไขมันในเลือด
การจำแนกระดับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการจำแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามระบบคะแนน
มาตรฐานโมเดลฟรามิงแฮม [8] โดยให้ค่าคะแนนความเสี่ยงจากแต่ละชนิดปัจจัยทั้ง หกชนิด แยกตามเพศ ชายและหญิง
พิจารณาจากปัจจัยด้านอายุ (ปี) ค่าความดันซิสทอลิก (มม.ปรอท) ค่าไขมันเอชดีแอล (มก.ดล) ค่าไขมันคอเลสเตอรอล (มก.
ดล) โรคเบาหวาน (เป็น/ไม่เป็น) และการสูบบุหรี่ (สูบ/ไม่สูบ) โดยแต่ละปัจจัย มีค่าคะแนนความเสี่ยงไม่เท่ากัน จากนั้นจึง
รวมคะแนนความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้ง หกชนิด นำไปเทียบเป็นร้อยละของอัตราอุบัติการณ์ที่คาดการณ์ แล้วจำแนกระดับ
ความเสี่ยงออกเป็นสามกลุ่ม ตั้งแต่ความเสี่ยงระดับต่ำหรืออัตราอุบัติการณ์ที่คาดการณ์ 0-6% ความเสี่ยงปานกลางหรืออัตรา
อุบัติการณ์ที่คาดการณ์ 6-20% และความเสี่ยงสูงหรืออัตราอุบัติการณ์ที่คาดการณ์ ≥20% ตามลำดับ [8]
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด
ผู้วิจัยจำแนกปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดตามแนวทางของโมเดลฟรามิงแฮม หรือตามการจำแนกทางคลินิก ดังนี้ จำแนก
อายุออกเป็น 7 กลุ่มตามช่วงอันตรภาคชั้นทุก ๆ 5 ปี ความดันซิสทอลิก ได้จากการวัดความดันโลหิตสองครั้งนำมาหาค่าเฉลี่ย
และจำแนกเป็ น 3 ระดั บ ตามเกณฑ์ JNC7 [18] ไขมั น ในเลื อ ด ได้ จ ากการตรวจทางห้อ งปฏิ บ ัติ การ โดยจำแนกไขมัน
คอเลสเตอรอลออกเป็น 3 ระดับ ไขมันเอชดีแอล 3 ระดับ ไขมันไตกลีเซอร์ไรด์ 3 ระดับ และไขมันแอลดีแอล 5 ระดับ ตาม
เกณฑ์ NCEP-ATPIII [19] โรคเบาหวาน ได้จากประวัติการรักษาหรือจากการตรวจค่าน้ำตาลในเลือด จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ตาม
เกณฑ์ EASD/WHO [20] การสูบบุหรี่ หมายถึงผู้ที่สูบบุหรี่อย่างน้อยวันละหนึ่งมวน สูบต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
ค่าดัชนีมวลกาย คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง แล้วจำแนกเป็นกลุ่มภาวะน้ำหนักเกิน (23.0-24.9 กก./ตร.ม.) น้ำหนักปกติ
(18.0-22.9 กก./ตร.ม.) และภาวะผอม (น้อยกว่า 18 กก./ตร.ม.) [17] และภาวะอ้วนลงพุง จำแนกจากค่ารอบเอวเพศหญิง
≥80 ซม. เพศชาย ≥90 ซม. ตามเกณฑ์ modify ATP-III [21]
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รายงานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์จากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โครงการวิจัยได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเภทเข้าข่ายการขอยกเว้น (เลขที่เอกสารรับรอง WUEC-22-010-01
วันที่ 6 มกราคม 2565)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์สําเร็จรูป ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติบรรยายความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบแบบสองกลุ่ม ระหว่างกลุ่มความเสี่ยงสูงเทียบกับกลุ่ม
เสี่ยงระดับปานกลางถึงต่ำ เริ่มจากการวิเคราะห์ ไคสแควร์และสถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่ายเพื่อทดสอบความสัมพันธ์อย่าง
หยาบของปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงรองแต่ละชนิด จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกพหุปัจจัยเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก (โมเดลที่ 1) และกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักร่วมกับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรอง (โมเดลที่ 2) ผู้วิจัย
พิจารณาขนาดความสัมพันธ์จากค่าสถิติของวอลด์ (Wald’stest) ค่าอัตราส่วนความเสี่ยง (odds ratio) และช่วงอันตรภาคชั้น
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95%CI) กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน จำนวน 290 ราย อายุ 46-96 ปี (เฉลี่ย 79.69) ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 67.9) วัยสูงอายุ (ร้อยละ 76.9) สถานภาพคู่ (ร้อยละ 73.1) อาศัยอยู่กับบุตรหลาน (ร้อยละ 57.2) เรียนจบ
ชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 73.8) เลิกทำงานแล้ว (ร้อยละ 68.8) ความชุกของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดที่พบ ดังนี้ ความดันซิสทอ
ลิก ≥120 มม.ปรอท (ร้อยละ 83.8) ไขมันคอเลสเตอรอล ≥200 มก.ดล. (ร้อยละ 50.0) ไขมันเอชดีแอล <40 มก.ดล. (ร้อยละ
14.1) เป็นเบาหวาน (ร้อยละ 17.6) สูบบุหรี่ (ร้อยละ 10.0) ไขมันแอลดีแอล ≥130 มก.ดล. (ร้อยละ 43.4) ไขมันไตรกลีเซอร์
ไรด์ ≥130 มก.ดล. (ร้อยละ 28.3) ภาวะน้ำหนักเกิน (ร้อยละ 32.4) และภาวะอ้วนลงพุง (ร้อยละ 45.9)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงหลักกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โมเดลปัจจัยเดี่ยว ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงหลักทุกชนิดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับระดับความเสี่ยงสูง โดยผู้ป่วยอายุ 55-60 ปี มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.36 เท่าของกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 55 ปี โดยอัตรา
814
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เสี่ยงเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ช่วง 5 ปี และมีความเสี่ยงสูงสุดเมือ่ อายุ 61-64 ปี ประมาณ 5 เท่า ผู้ที่มีภาวะความ
ดันโลหิตสูงระดับเกือบสูง และระดับความดันโลหิตสูงระดับ 1 ขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
2.5-13 เท่า ผู้ทมี่ ีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลระดับเกือบสูงจนถึงระดับสูง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5-2.3 เท่า ผู้ที่มีภาวะไขมันเอช
ดีแอลต่ำ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่า ผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ 126 มก.ดล มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.2
และผู้ทสี่ ูบบุหรี่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 17.4 เท่าของคนที่ไม่สูบบุหรี่
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงหลักกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มรวม
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงสูง Chi-square
OR (95%CI)
ปานกลางถึงต่ำ
(p-value)
จำนวน(%) จำนวน (%)
จำนวน (%)
อายุ
21.97
(<0.001)
<55
29 (10.0)
23 (15.4)
6 (4.3)
กลุ่มเปรียบเทียบ
55-60
38 (13.1)
28 (18.8)
10 (7.1)
1.36 (0.43-4.33)
61-64
27 (9.3)
11 (7.4)
16 (11.3)
5.57 (1.71-18.18)
65-70
44 (15.2)
19 (12.8)
25 (17.7)
5.04 (1.72-14.83)
71-74
31 (10.7)
15 (10.1)
16 (11.3)
4.09 (1.30-12.80)
75-80
47 (16.2)
20 (13.4)
27 (19.1)
5.17 (1.77-15.06)
>80
74 (25.5)
33 (22.1)
41 (29.1)
4.76 (1.74-13.05)
ความดันซิสทอลิก (มม.ปรอท)
ปกติ (<120)
47 (16.2)
37 (24.8)
10 (7.1)
47.47 (<0.001) กลุ่มเปรียบเทียบ
ค่อนข้างสูง (120-139)
157 (54.1)
93 (62.4)
64 (45.4)
2.54 (1.18-5.48)
สูงระดับ 1-2 (≥140)
86 (29.7)
19 (12.8)
67 (47.5)
13.04 (5.49-30.97)
ไขมันคอเลสเตอรอล (มก.ดล.)
7.57 (0.02)
ปกติ (<200)
145 (50.0)
85 (57.0)
60 (42.6)
กลุ่มเปรียบเทียบ
ค่อนข้างสูง (200-239)
87 (30.0)
42 (28.2)
45 (31.9)
1.51 (0.88-2.59)
สูง (≥240)
58 (20.0)
22 (14.8)
36 (25.5)
2.31 (1.24-4.33)
ไขมันเอชดีแอล (มก.ดล.)
8.05 (0.01)
สูงดี (≥60)
77 (26.6)
45 (30.2)
32 (22.7)
กลุ่มเปรียบเทียบ
ปกติ (40-59)
172 (59.3)
91 (61.1)
81 (57.4)
1.25 (0.72-2.15)
ต่ำไม่ดี (<40)
41 (14.1)
13 (8.7)
28 (19.9)
3.03 (1.36-6.73)
โรคเบาหวาน*
6.41 (0.01)
ไม่เป็น
239 (82.4)
131 (87.9)
108 (76.6)
กลุ่มเปรียบเทียบ
เป็น
51 (17.6)
18 (12.1)
33 (23.4)
2.22 (1.19-4.16)
การสูบบุหรี่
25.52 (<0.001)
ไม่สูบ
261 (90.0)
147 (98.7)
114 (80.9)
กลุ่มเปรียบเทียบ
สูบ
29 (10.0)
2 (1.3)
27 (19.1)
17.40 (4.05-74.73)
หมายเหตุ: * เป็นโรคเบาหวาน จำแนกจากประวัติการรักษาเบาหวานและค่าน้ำตาลในเลือดปัจจุบัน ≥ 126 มก.ดล.
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงรองกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โมเดลปัจจัยเดี่ยว ตารางที่ 2 ปัจจัย เสี่ยงรองเพียงหนึ่งชนิด มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับระดับความเสี่ยงสูง โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วนลงพุง มีความเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง
ประมาณร้อยละ 45 (OR = 0.55, 95%CI 0.34-0.88) ส่วนปัจจัยเสี่ยงไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันแอลดีแอล และค่าดัชนีมวล
กายหรือน้ำหนักตัว ไม่มีความสัมพันธ์ทางค่าสถิติกับระดับความเสี่ยงสูงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงรองกับระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มรวม
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงสูง Chi-square
ปานกลางถึง
(p-value)
ต่ำ
จำนวน
จำนวน (%) จำนวน (%)
(%)
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.)
3.01 (0.22)
ภาวะผอม (<18.0)
32 (11.0)
12 (8.1)
20 (14.2)
น้ำหนักปกติ (18.0-22.9)
164 (56.6)
89 (59.7)
75 (53.2)
ภาวะน้ำหนักเกิน (23.0-24.9)
94 (32.4)
48 (32.2)
46 (32.0)
รอบเอว (ซม.)
22.39 (<0.001)
ปกติ (หญิง <80; ชาย <90)
157 (54.1)
70 (47.0)
87 (61.7)
อ้วนลงพุง (หญิง ≥80; ชาย ≥90) 133 (45.9)
79 (53.0)
54 (38.3)
ไขมันแอลดีแอล (มก.ดล.)
2.94 (0.56)
ต่ำดีมาก (<100)
62 (21.4)
36 (24.2)
26 (18.4)
ปกติ (100-129)
102 (35.2)
54 (36.2)
48 (34.0)
ค่อนข้างสูง (130-159)
72 (24.8)
36 (24.2)
36 (25.5)
สูง (160-189)
38 (13.1)
18 (10.7)
22 (15.6)
สูงมาก (≥190)
16 (5.5)
7 (4.7)
9 (6.4)
ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (มก.ดล.)
2.04 (0.36)
ปกติ (<150)
208 (71.7) 112 (70.0)
96 (68.1)
ค่อนข้างสูง (150-199)
53 (18.3)
25 (20.1)
28 (19.9)
สูง (≥200)
29 (10.0)
12 (9.9)
17 (12.1)

OR (95%CI)

1.97 (0.91-4.31)
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.13 (0.68-1.89)
กลุ่มเปรียบเทียบ
0.55 (0.34-0.88)
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.23 (0.65-2.32)
1.38 (0.70-2.74)
1.90 (0.84-4.31)
1.78 (0.58-5.39)
กลุ่มเปรียบเทียบ
1.30 (0.71-2.39)
1.65 (0.75-3.63)

โมเดลโลจิสติกพหุปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การวิเคราะห์โมเดลพหุปัจจัย ตารางที่ 3 โมเดลที่ 1 กลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลักหกชนิดร่วมกันทำนายความเสี่ยงโดยรวมได้
อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ ร้อยละ 83.4 และโมเดลมีความสอดคล้อง โดยปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดสามารถทำนายระดับความเสี่ยงสูง
ได้อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างเช่น อายุที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ หน่วยวิเคราะห์ 5 ปี สัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นประมาณ
1.7 เท่า (OR = 1.69, 95%CI 1.40-2.05) ค่าไขมันคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ 1 ระดับจากค่าปกติ สัมพันธ์กับความเสี่ยง
สูงเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า (OR = 2.95, 95%CI 1.89-4.60) เป็นต้น ส่วนโมเดลที่ 2 วิเคราะห์กลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก หกชนิด
ร่วมกับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรองสี่ชนิด พบว่าร่วมกันทำนายความเสี่ยงโดยรวมได้อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ ร้อยละ 84.1 และโมเดล
มีความสอดคล้อง ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงหลักทุกชนิด มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูงอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ และภาวะ
อ้วนลงพุงเป็นปัจจัยเสี่ยงรองเพียงชนิดเดียวที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงสูง โดยผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงต่ำ
กว่าผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุงประมาณ ร้อยละ 72 (OR = 0.28, 95%CI 0.12-0.62)
ตารางที่ 3 โมเดลโลจิสติกพหุปัจจัยทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลุ่มปัจจัย
โมเดลที่ 1 (เฉพาะปัจจัยเสี่ยงหลัก)
โมเดลที่ 2 (ปัจจัยเสี่ยงหลัก + รอง)
B (Wald)
OR (95%CI)
B (Wald)
OR (95%CI)
ปัจจัยเสี่ยงหลัก
อายุ (เพิ่มทุกๆ 5 ปี)
0.52 (30.43)
1.69 (1.40-2.05)
0.53 (26.13)
1.71 (1.39-2.10)
ความดันซิสทอลิก (เพิ่ม 1 ระดับจากปกติ) 2.10 (45.49)
8.23 (4.46-15.20)
2.30 (42.28)
10.03 (5.00-21.11)
ไขมันคอเรสเตอรอล (เพิ่ม 1 ระดับจากปกติ)
1.08 (23.02)
2.95 (1.89-4.60)
0.98 (9.77)
2.66 (1.44-4.92)
ไขมันเอชดีแอล (ลดลง 1 ระดับจากปกติ)
1.17 (16.73)
3.23 (1.83-5.67)
1.32 (15.31)
3.74 (1.93-7.24)
เป็นเบาหวาน
2.76 (29.21)
15.86 (5.82-43.20)
2.98 (27.63)
19.86 (6.51-60.53)
สูบบุหรี่
4.94 (28.59) 140.11 (22.89-857.44) 4.86 (23.94)
129.01 (18.41-903.82)
ปัจจัยเสี่ยงรอง
ดัชนีมวลกาย (เพิ่ม 1 ระดับจากปกติ)
----0.65 (2.66)
1.92 (0.87-4.21)
มีภาวะอ้วนลงพุง
-----1.27 (9.68)
0.28 (0.12-0.62)
816
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กลุ่มปัจจัย
ไขมันแอลดีแอล (เพิ่ม 1 ระดับจากปกติ)
ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (เพิ่ม 1 ระดับจากปกติ)
ค่าคงที่
ค่าความสอดคล้องของโมเดล

อิทธิพลการทำนายโดยรวม
ทำนายระดับความเสี่ยงสูง

โมเดลที่ 1 (เฉพาะปัจจัยเสี่ยงหลัก)
B (Wald)
OR (95%CI)
---------19.601 (p = < 0.001)
-2 Loglikelihood = 222.09
Cox & Snell = 0.462
Nagelkerke R Square = 0.616
Chi-square/df (8) = 14.28 (p = 0.075)
83.4%
80.9%

โมเดลที่ 2 (ปัจจัยเสี่ยงหลัก + รอง)
B (Wald)
OR (95%CI)
0.00 (0.00)
1.00 (0.67-1.49)
-0.08 (0.09)
0.92 (0.54-1.56)
-19.282 (p < 0.001)
-2 Loglikelihood = 209.74
Cox & Snell = 0.484
Nagelkerke R Square = 0.646
Chi-square/df (8) = 6.62 (p = 0.578)
84.1%
79.3%

อภิปรายผล

การวิจัยนี้จำแนกระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน
โดยใช้โมเดลปัจจัยเสี่ยงฟรามิงแฮม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงหลักหกชนิด [8] และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง
หลักแต่ละชนิด รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงรองชนิดอื่น ในการทำนายระดับความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยปัจจัย
เสี่ยงหลักทั้งหกชนิด (อายุ ความดันโลหิต ไขมันคอเลสเตอรอล ไขมันเอชดีแอล โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่) และปัจจัย
เสี่ยงรองหนึ่งชนิด (ภาวะอ้วนลงพุง) เป็นปัจจัยอิสระทำนายระดับความเสี่ยงสูง
ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดการประเมินความเสี่ยงโมเดลฟรามิงแฮม โดยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยยิ่งมีความเสี่ยงสูง
เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับชนิด จำนวนและระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่พบ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงหลักทุกชนิดร่วมกันทำนายระดับ
ความเสี่ยงสูงได้อย่างมีค่าสำคัญทางสถิติ และค่าขนาดอิทธิพลการทำนายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงรอง
ผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าชนิดปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าขนาดอิทธิพลการทำนายสูงสุดตามลำดับ (พิจารณาจากค่า Wald) ดังนี้
ความดันซิสทอลิกที่ยิ่งสูง อายุที่ยิ่งเพิ่มขึ้น เป็นเบาหวาน สูบบุหรี่ ไขมันคอเลสเตอรอลที่ยิ่งสูง ไขมันเอชดีแอลที่ยิ่งต่ำ และมี
ภาวะอ้วนลงพุง ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้ล้วนก่อให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือด ภาวะหลอดเลือดเสียหน้าที่ ทำให้เพิ่มความ
เสี่ยงและเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต [2,3,5,11,22,23] ปัจจัยเสี่ยงเกือบทุกชนิดดังกล่ าวนี้
สามารถจัดการป้องกันได้ ยกเว้นปัจจัยด้านอายุ จากการศึกษาที่ผ่านมามีหลักฐานชัดเจนว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด [6] การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุวัยปลาย เป็นกลุ่มที่มี
ค่าอัตราเสี่ยงสูงที่สุด สอดคล้องกับรายงานอื่นที่พบว่า ผู้ใหญ่ตอนปลายมีปัจจัยเสี่ยงร่วมชนิดอื่น ๆ และอัตราอุบัติการณ์
โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และผู้ชายวัยผู้ใหญ่ตอนปลายประมาณหนึ่งในสามราย มีความเสี่ยงการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจในระดับค่อนข้างสูง [24] นอกจากนี้ ความเสี่ยงยังเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับระดับไขมันคอเลสเตอรอล โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงกว่า 240 มก.ดล. มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าของผู้ที่มีไขมัน
คอเลสเตอรอลระดับปกติ สอดคล้องกับการศึกษาในผู้หญิงที่มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งมีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลสูง พบว่ามี
ระดับความเสี่ยงสูงเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มภาวะไขมันคอเลสเตอรอลปกติ [14] และการศึกษาอื่นพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ชาวเอเชียแปซิฟิคที่มีภาวะไขมันเอชดีแอลต่ำกว่า 40 มก.ดล. มีอัตราอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเป็นสองเท่าของ
กลุ่มที่มีไขมันเอชดีแอลระดับปกติ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีค่า น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากกว่า 126 มก.ดล. มีอุบัติการณ์
โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นประมาณ 13 เท่า ส่วนผู้ที่มีน้ำตาลสูงระดับเป็นเบาหวานที่ไม่รุนแรง (126-139 มก.ดล.) มี
อัตราอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 [22] และผู้ที่สูบบุหรี่มีอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าผู้ไม่สูบ
บุหรี่ประมาณ 4-6 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ [25]
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า แม้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีภาวะอ้วนซึ่งประเมินจากค่าดัชนีมวลกาย แต่มีผู้ป่วย
ประมาณ 2 ใน 5 ราย ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นไขมันส่วนเกินสะสมที่หน้าท้อง นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า ผู้ป่วย
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ไม่ มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าน่าจะเดี่ยวเนื่องกับความ
แตกต่างระหว่าเพศ โดยทั่วไปพบความชุกภาวะอ้วนลงพุงในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย ในขณะที่เครื่องมือประเมินความเสี่ยง
โมเดลฟรามิงแฮม ให้ค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด โดยแยกจำเพาะตามเพศ ในปัจจัยเสี่ยงชนิดเดียวกันนั้น
เพศหญิงจะมีค่าคะแนนความเสี่ยงต่ำกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตาม หลักฐานความรู้ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาวะอ้วนลงพุง เป็น
ปัจจัยทำนายอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด [23] ทั้งภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง ภาวะไขมันเอชดีแอลต่ำ
ภาวะไขมันไตรกลีเซอร์สูง และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงเมแทบอลิก ปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดชักนำให้เกิดปัจจัย
เสี่ยงชนิดอื่นตามมาอีกหลายชนิด หากพบปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้ร่วมกันตั้งแต่สามชนิดก็จะจัดว่าเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิก ยิ่ง
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เพิ่มความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลิน โรคเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ นำไปสู่การเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด
[19,20,21,23]

สรุปผลการวิจัย

ปัจจัยเสี่ยงหลักทุกชนิดในโมเดลความเสี่ยงฟรามิงแฮมและภาวะอ้วนลงพุง เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะอ้วน ดังนั้น เพื่อลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในผู้ป่วยที่ไม่อ้วน ควรพัฒนาแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การติดตาม การส่งต่อ และการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงสูง และนำข้อมูลจากการประเมินจำแนกความเสี่ยงมาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงแผนการรักษาในแต่ละปี
การวิจัยต่อยอดความรู้ควรศึกษาระดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงทำนายระดับความเสี่ยงสูงโดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเพศ เนื่องจากผู้หญิงและเพศชายที่ไม่มีภาวะอ้วน น่าจะมีปัจจัยเสี่ยงชนิดอื่นที่แตกต่างกัน อาทิ ภาวะอ้วนลงพุง
รวมถึงการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด หรือลดปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิด
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P34
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อรวรรณ หมาดทิ้ง1* สุกัญญา กาญจนสิชล1 อรปรียา จบฤทธิ์1 สาลี อินทร์เจริญ1 และภานุพงศ์ สยังกูล1

บทคัดย่อ

ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยได้เผชิญมายาวนาน มีแนวโน้มรุนแรงและสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุสำคัญเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภค จากการประเมินสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย การประเมิน
บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้านการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 57.94 และจากการทำเวทีประชาคมโดยการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ชุมชนมีมติให้เป็น
ปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขมากที่สุด วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs มีวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีกระบวนการ
สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนประสิทธิผลของรูปแบบการมีส ่วนร่วมของชุมชนด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs สูงกว่าก่อนได้รับรูปแบบ และพบว่าปริมาณขยะลดลงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นชุมชนสามารถนำรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ไปใช้ประโยชน์ ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ ได้ด้วยชุมชนเอง
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอย, หลัก 3Rs
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Community Participation of Solid Waste Management with 3Rs Principle, Moo 1
Baan Thung Daet, Bang Kung Sub-district, Huai Yot District, Trang Province
Orawan Madting1* Sukanya Kanchanasichon1 Onpreeya Jobrit1 Salee Incharoen1 and Panupong Sayoungkul1

Abstract

Solid waste pollution is a problem that Thailand has been facing for a long time. Tends to be more severe and higher. This is
mainly due to the increase in population. Economic expansion and consumption behavior. from the housing sanitation assessment
and assessment of a clean, hygienic home a complete life, Moo 1 Baan Thung Daet, Bang Kung Su-distrct, Huai Yot District, Trang
Province. In terms of household waste management, 57.94% did not pass the criteria and from the community forum, prioritizing the
problem. It’s the problem that the community needs to solve the most. The objective is to study the participation of the community,
Develop a model of community participation and the effectiveness of the community participation model in solid waste management
according to the 3Rs principle. The results showed that the participation of the community was high. From the development of
community participation model, there are 4 main processes which are 1) participation in decision making 2) participation in operation
3) participation in receiving benefits 4) participation to assess. The effectiveness of the community participation model in terms of
knowledge, attitude and behavior in solid waste management according to the before receiving the model and found that the amount
of waste was significantly lower than before using the model at the 0.01. In this research, the community can apply the model of
participation in solid waste management according to the 3Rs principle. As a result, the community is strengthened. And sustainable,
can solve other public health problems.
Keywords: Participation, Community, Solid Waste Management, 3Rs Principle
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บทนำ

ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญมายาวนาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุสำคัญเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการอุปโภคบริโภค ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน
ในปี 2563 จังหวัดตรังมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 509.70 ตันต่อวัน ซึ่งในจำนวนขยะมูลฝอยเหล่านี้ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง 321 ตันต่อ
วัน และยังมีขยะมูลฝอยตกค้างอีก 40,501 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2563)
จากการสำรวจพื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพชุมชนจาก
แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพตามช่วงวัย และสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย พบว่า ด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีครัวเรือนที่ไม่ผ่านการประเมินถึง
ร้อยละ 57.94 และจากการทำเวทีประชาคมโดยการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา พบว่า ปัญหาที่ประชาชนลงมติเห็นว่าต้องได้รับ
การแก้ไขเป็นลำดับที่ 1 คือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันหมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ยังมี
การทิ้งขยะโดยการกองรวมกัน มีขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วกระจัดกระจายในชุมชนตามพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งประชาชน
ในชุมชนมีการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาในที่โล่งแจ้ง บ้างก็ทิ้งไว้ไม่กำจัดปล่อยให้หมักหมม ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค รวมถึ ง
ทำให้ภูมิทัศน์ในชุมชนดูไม่สะอาดตา เนื่องจากในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนกำจัด ซึ่งขยะมูลฝอยบางประเภทสามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ต่อได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรีบจักการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี KAP และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff ผ่านกระบวนการ AIC
ภายใต้แนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นถึงสภาพปัญหา จนเกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมร่วมกันค้นหากลวิธีจัดการปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส ่วนร่วมใน
การจัดการสุขภาพชุมชนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอื่นๆ ได้ด้วยชุมชนเอง

วิธีการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎี KAP เพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนติ และพฤติกรรมใน
การจัดการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการมี
ส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบ คือ ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 คน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 คน ตัวแทนครัวเรือที่ผ ่านเกณฑ์
การประเมินบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 2 คน ตัวแทนที่ไม่ผ ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน
และผู้วิจัยจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน และประชากรที่ใช้ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 62 คน ซึ่งได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G-Power โดยมี ค ่ า Power เท่ า กั บ 0.80 Effect size เท่ า กั บ 0.50 (Cohen, 1998 and Hopkins, 2002 อ้ า งถึ ง ใน
สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2553) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเตรียมการ (Pre-Research) มีการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น คือ เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับการศึกษาด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพ
ชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิตบุคคลสำคัญในชุมชน และแบบสอบถาม เพื่อค้นหาปัญหาสาธารณสุ ข
และความต้องการของคนในชุมชน
1.2 จัดเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้เพียงพอ
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2. ระยะดำเนินการวิจัย (Research Phase)
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 4 กระบวนการตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ร่วมกันวางแผน (Planning) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการ ดังนี้
1) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคืนข้อมูลแก่ชุมชนจากการเก็บข้อมูลชุมชน ระบุปัญหา จัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา ศึกษาค้นคว้าความต้องการของชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคม
2) ศึกษาปัญหา ความต้องการของชุมชน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา กิจกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหา กำหนด
เป้าหมาย โดยการประชาคม
3) ออกแบบกิจกรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน
โดยกระบวนการ AIC
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting) นำแผนจากขั้นที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
1) ผู้วิจัยสำรวจและสัมภาษณ์ครัวเรือนในชุมชนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาก่อนการใช้รูปแบบ
2) กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก
3Rs ก่อนกิจกรรมในการให้ความรู้
3) กิจกรรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
4) กิจกรรม DIY ขวดพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อ
5) กิจกรรมถังหมักขยะอินทรีย์
6) กิจกรรมประกวดบ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
7) บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน
8) กลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
หลังเสร็จกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ
9) กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจโครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หลังเสร็จสิ้นการใช้รูปแบบ
10) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล (Observation) เป็นขั้นตอนการควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลระหว่างก่ อน
และหลังการใช้รูปแบบ โดยผู้วิจัยจะติดตามประเมิน เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคอาจมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต สถานการณ์ และความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 ร่วมกันสะท้อนผล (Reflecting) โดยการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงาน
และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนในการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ในการประเมินผลโดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
(1) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs จำนวน 16 ข้อ
(2) แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs จำนวน 41 ข้อ
(3) แบบบันทึกปริมาณขยะในครัวเรือน
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
(1) แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs และเพื่อเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
สาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
(2) การสั ง เกต (Observation) รวบรวมข้ อมู ล โดยการสั ง เกตแบบมี ส ่ วนร่ วม (Participant
observation) ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเหตุการณ์หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ถูกศึกษา เพื่อให้เห็นพฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติ
และสามารถสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมาตรวจสอบ ให้คะแนน ลงรหัส (Code)
และนำมาประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณขยะรีไซเคิลและปริมาณขยะอินทรีย์ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs โดยใช้สถิติ Paired T-test
2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ปริมาณขยะทั่วไป และปริมาณขยะ
อันตราย ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs โดยใช้สถิติ Wilcoxon
Signed Rank Test
3. สถิติเชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ระหว่างดำเนินกิจกรรม
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 37 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.57 มีอายุเฉลี่ย 52.68 ปี
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 62.16 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 78.38 มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 7,878.79
บาท สถานภาพผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้าน ร้อยละ 54.05 และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100.00
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
การมีส่วนร่วมในการจัดการการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
S.D.
แปลผล
̅
𝒙𝒙
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4.03
0.45
มาก
2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2.74
0.91
ปานกลาง
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4.54
0.56
มาก
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2.92
0.93
ปานกลาง
ภาพรวม
3.52
0.51
มาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เลือกปัญหาของชุมชน
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวัตถิ์ ไกรสกลุ, ปรเมศวร์ ศริรักษ์ และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2564, น.118 - 120)
ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก
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การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่
การคัดเลือกปัญหาจากการจัดเวทีประชาคม ร่วมกันวางแผนพิจารณาเลือกแนวทางในการแก้ไขตามสาเหตุของปัญหาได้ รูปแบบของ
กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้เทคนิค AIC ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และวิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ (2563, น. 103) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีการประชุมประชาคมเพื่อเสนอ
ปัญหาและความต้องการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับคณะกรรมการชุมชน มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการ กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน
2.การมีส ่วนร่วมในการดำเนินการ จากการศึกษา พบว่า การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 4 กิจกรรม โดยใช้สื่อบุคคลและเอกสารประกอบ ทำให้กลุ่มตัวอย่างสามารถนำไป
ปฏิบัติ และประยุกต์ให้เหมาะกับครัวเรือนของตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกวลี ไตรมิตรวิทยากุล , นิรันดร์ ยิ่งยวด
และอภิชาติ ใจอารีย์ (2564, น.113) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบล
โพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาของชุมชน
ด้วยตนเอง ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเท่านั้น
3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ตามรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีจำนวนลดลงหลังจากได้รับความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การมอบเกียรติบัตรและของรางวัลในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุวัตถิ์ ไกรสกลุ, ปรเมศวร์ ศริรักษ์ และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2564, น.117) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน มีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนบุคคล
ทำให้ปราศจากมลพิษ และการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะมูลฝอย แปรรูปใหม่ ๆ จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ
4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามบันทึกปริมาณขยะของตนเอง
ส่วนผู้วิจ ัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวบรวมแบบบันทึกปริมาณขยะในแต่ละครัวเรือน และการประเมินผล
กลุ่มตัวอย่างจากการประกวดบ้านต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประเมินตามเกณฑ์การประเมินจาก แบบประเมินบ้านสะอาด
อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับคณะกรรมการจากการแต่งตั้งขึ้นจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกวลี ไตรมิตรวิทยากุล, นิรันดร์ ยิ่งยวด และอภิชาติ ใจอารีย์ (2564, น.112) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การติดตาม
ประเมินผลโครงการต่างๆ ทางเทศบาลยังเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยเป็นเพราะเอกสารบางอย่างเป็นเอกสาร
ทางราชการที่ต้องสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เกรงจะเกิดความผิดพลาดและความล้าช้า
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หมู่ 1 บ้านทุ่งแดด ตำบลบางกุ้ง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมด้านความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
ความรู้
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n

Mean Rank

Sum of Ranks

Z

p– value

ก่อนการใช้รูปแบบ Negative Ranks

6

9.75

58.50

-3.888

<0.001*

หลังการใช้รูปแบบ Positive Ranks
Ties

26
5

18.06

469.50
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1.ความรู้ในจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังการให้ความรู้ในการจัดการขยะตามหลัก 3Rs
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และมีส่วนร่วมในการสาธิตการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกวลี ไตรมิตรวิทยากุล ,
นิรันดร์ ยิ่งยวด และอภิชาติ ใจอารีย์ (2564, น.112) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับสูง ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน และจัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ และได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชนโดยตรง
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
ทัศนคติ
ก่อนการใช้รูปแบบ Negative Ranks
หลังการใช้รูปแบบ Positive Ranks
Ties

n
0
37
0

Mean Rank
0.00
19.00

Sum of Ranks
0.00
703.50

Z
-5.309

p– value
<0.001

2.ทัศนคติในจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs และได้มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ระหว่างการดำเนินกิจกรรม และมีความรู้สึกที่ดีต่อการคัด
แยกขยะในครัวเรือนเป็นประจำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยศภัทร ยศสูงเนิน, วรรณภา รัตนวงค์ และนงนุช จันทร์ดาอ่อน (2558,
65) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด ผลการศึ กษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน การคัดแยก
ขยะสามารถลดปริมาณขยะได้มาก มีส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะในบ้าน/ชุมชน/ตลาด และมีความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
พฤติกรรม
ก่อนการใช้รูปแบบ Negative Ranks
หลังการใช้รูปแบบ Positive Ranks
Ties

n Mean Rank
0
0.00
37
19.00
0

Sum of Ranks
0.00
703.50

Z
-5.315

p– value
<0.001

3.พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูป
แบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs การคัดแยกขยะที่
ถูกวิธี ผู้วิจัยและผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนครัวเรือน ทำให้มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558, น.) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน อยู่ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัดขยะมูลฝอย
4.ปริมาณขยะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ปริมาณขยะทั่วไป ปริมาณขยะรีไซเคิล และปริมาณขยะอินทรีย์ หลังการใช้
รูปแบบน้อยกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3Rs การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ซึ่งในแต่ละครัวเรือนจึงได้มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี จากการนำกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนทำให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งปริมาณขยะที่ลดลงจากก่อนการใช้รูปแบบส่วนขยะอันตรายก่อนและหลังการใช้ร ูปแบบ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีขยะอันตรายในครัวเรือน
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ
กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมการให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
“กิจกรรมนี้ดี ได้รู้วิธีการจัดเก็บ และกำจัดขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะติดเชื้อ ทำให้มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น” เพศหญิง อายุ 54 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.
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กิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรม DIY ขวดพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อ
“กิ จกรรมนี ้ ได้ร ู้ ว ิ ธ ี การทำขวดที ่เหลื อใช้ เอามาทำเป็ นถั งขยะได้ ” เพศชาย อายุ 56 ปี สั มภาษณ์ เมื ่ อวันที่
17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.
“กิจกรรมนี้ถ้ามีโอกาส เราค่อยแนะให้คนที่สนใจ เพราะว่าเราทำเป็นแล้ว พอสู๊ (นักศึกษา) กลับแล้วเราค่อยสอนต่ อ
ให้” เพศหญิง อายุ 60 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.20 น.
กิจกรรมครั้งที่ 3 กิจกรรมถังหมักขยะอินทรีย์
“เป็นกิจกรรมที่ดี แรกก่อน (เมื่อก่อน) เราเอาไปทิ้งใต้โคนต้นไม้ แต่ช่วงนี้ได้ทำหลุมเปียกไว้แล้วก็ได้เอาขยะเปียกไปใส่
ในหลุม ถึงหมามันจะได้ไม่เขี่ยกัน” เพศชาย อายุ 59 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
กิจกรรมครั้งที่ 4 กิจกรรมประกวดบ้านต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
“กิจกรรมนี้ทำให้เราได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น” เพศหญิง อายุ 53 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.
สรุปผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวนการสำคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ การจัดเวที
ประชาคม การสนทนากลุ่ม 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรม DIY ขวดพลาสติก กิจกรรมถัง
หมักขยะอินทรีย์ และกิจกรรมการประกวดบ้านต้นแบบ ด้านการจัดการขยะ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ได้แก่ ปริมาณ
ขยะในครัวเรือนลดลง การรับเกียรติ บัตรและของรางวัลในการจัดการขยะมูลฝอย 4) การมีส ่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่
การติดตามบันทึกปริมาณขยะ การประกวดบ้านต้นแบบ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปริมาณขยะทั่วไป ปริมาณขยะรีไซเคิล และปริมาณขยะอินทรีย์ หลังการใช้รูปแบบน้อย
กว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนขยะอันตรายก่อนและหลังการใช้รูปแบบไม่แตกต่างกัน
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P35
การมสี ว่ นรว่ มของชุมชนในการดูแลสขุ ภาพตนเองของผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานที่ไมส่ ามารถควบคมุ
ระดบั น้าตาลในเลือดได้ หมู่ที่ 7 บ้านควนทงั ตาบลเขาขาว อาเภอหว้ ยยอด จงั หวดั ตรงั
ธัญญาพร สุเหร็น1* ไลล่า แอโสะ1 อาทิตยา สมันหลี1 กมลรั ต น์ นุ่ น คง 1
ปิ ย ะเสริ ญ พิ ชิ ต วงศ์ 1 และจิ ต ติ ม า กาลเนาวกุ ล 1

บทคดั ยอ่

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ต าบลเขาขาว
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วม คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน จานวน 34 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผล คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ จานวน 16
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแนวคาถามการสนทนากลุ่มเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ได้แก่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้
รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าระดับน้าตาลในเลือด หลังการใช้รูปแบบ
ต่ากว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 วิจัยในครั้งนี้สามารถนารูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมไป
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้น
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, การดูแลสุขภาพตนเอง, ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
1
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Community Participation in Self Health Care among Uncontrolled Diabetes Mellitus
Patients, Ban Khuan Tang, Khaokao Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province
Thanyaporn Suren1* Laila Airso1 Arthittaya Samanlee1 Kamonrat NunKong1
Piyasoen Pichitwong1and Jittima Kalnaowakul1

Abstract
This research is a participatory action research. Objective to study the participation of the
community, to develop a model for community participation and to study the effectiveness of the
community participation model in self-health care among uncontrolled diabetes mellitus patients in
Moo 7, Ban Khuantang, Khaokao Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province. The sample group used in
the participation study was 34 Community Stakeholders. The sample group used to study the
effectiveness of the participation model was 16 uncontrolled diabetes mellitus patients., data were
collected using questionnaires and focus group discussion. Data were analyzed by using frequency
distribution statistics, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test.
The results showed that 1) The overall participation of the community was high 2) The
model of community participation was 4 process: Step 1 Participation in decision-making. Step 2
Participation in the implementation. Step 3 Participation in receiving benefits. And step 4 participation
in the evaluation. 3) The results of the comparison of self-care behaviors of the sample group After
using is higher than before using the statistically significant at 0.01 level and blood sugar levels After
applying the lower pattern than before applying the pattern statistically significant at 0.01 level. In this
research, the participation activity model can be used as a guideline for enhancing health care
behaviors of diabetic patients. As a result, the sample group had better health behaviors.
Key words: Participation, self-care, Uncontrolled Diabetes Mellitus Patients
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บทนา
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญของโลก เนื่องจากมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้มีอัตราป่วยและอัตราตายเพิ่มขึ้นในทุกปี โรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ในกลุ่มโรคไม่
ติดต่ออีกมากมาย (จันจิรา วิทยาบารุง, 2563: 2) สาหรับสถานการณ์ในประเทศไทยพบอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน
จากปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 เพิ่มขึ้นจาก 1,292.79 คนต่อประชากรแสนคนเป็น 1,439.04 คนต่อประชากรแสนคน อีกทั้ง
ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข, 2561) ซึ่งในปีพ.ศ. 2564 นี้ จังหวัดตรังพบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จานวน 28,673 คน โดยอาเภอห้วยยอด
พบว่า มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จานวน 4,026 คน (สานักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง , 2564) ซึ่งนับได้ว่าโรคเบาหวานเป็น
ปัญหาที่สาคัญในด้านสาธารณสุข
จากการศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพชุมชนบ้านควนทัง และร่วมกันจัดทาเวทีประชาคม พบว่า ปั ญหากลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 23.81 (เกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข มากกว่าหรือเท่ากับ 40) ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการให้แก้ไขมากที่สุด ซึ่งในการควบคุมโรคเบาหวาน มี
ความสาคัญในการลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด
ทั้งนี้หากไม่มีการควบคุมในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกวิธี ปล่อยให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน จะนาไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อาจถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้ ทาให้ชุมชนและผู้วิจัยเล็งเห็นที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้แนวคิดการมี
ส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พฤติกรรมของตัวบุคคลนั้น เป็นสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม คือ กระบวนการดูแลตนเอง ร่วมกับ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Cohen & Uphoff) คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่ อให้ประชาชนและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
รูปแบบ อันจะนาไปสู่การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

วธิ ดี าเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน 1 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 10 คน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาขาว จานวน 2 คน ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ จานวน 2 คน และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ของ
ชุมชนบ้านควนทัง จานวน 16 คน และผู้วิจัยจานวน 3 คน รวมทั้งหมดจานวน 34 คน
2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ ของชุมชน
บ้านควนทัง จานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้าตาลในเลือด ชุมชนบ้านควนทัง ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน โดยใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์
2. เครอื่ งมอื ที่ใชใ้ นการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู
2.1 เครอื่ งมอื ทใี่ ช้ในการเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู เชิงปรมิ าณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
2.1.1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 3 ข้อ และส่วนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นข้อคาถามแบบ
เลือกตอบ จานวน 11 ข้อ
2.1.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 9 ข้อ และส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เป็น
ข้อคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 30 ข้อ
2.1.3 แบบบันทึกค่าระดับน้าตาลในเลือด (สมุดบันทึกคู่ใจ)
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
แนวคาถามการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)
2.3 เครอื่ งมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องชั่งน้าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง และเครื่องวัดค่าระดับน้าตาลในเลือด
การวเิ คราะหข์ อ้ มลู
1. วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใช้ Paired t -Test
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ

ผลการวจิ ยั และอภปิ รายผลการวจิ ยั
1. การมสี ว่ นรว่ มของชมุ ชนในการดแู ลสขุ ภาพตนเองของกลมุ่ ตวั อยา่ ง
1.1 ข้อมลู สว่ นบคุ คล
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.25 มีอายุเฉลี่ย 49.94 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90.63
1.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของ กลุ่มตัวอย่าง
S.D.

การมสี ว่ นรว่ มของชมุ ชนในการดแู ลสขุ ภาพตนเอง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ภาพรวม

4.36
4.01
4.03
3.42
3.96

0.60
0.54
0.62
0.48
0.39

ระดบั การ
มสี ว่ นรว่ ม
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม อยู่ในระดับสูง
(3.96±0.39) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนทาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (วิษณุ หยกจินดา ,
2557) นอกจากนี้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผนหาแนวทาง
832
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ในการแก้ไขปัญหา และได้มีส ่วนร่ วมในการติด ตาม และประเมินผลของกลุ่มตัวอย่ าง สอดคล้อ งกับการศึก ษาของ
พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม และฐิติชญา ฉลาดล้น (2560) พบว่า รูปแบบตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินกิจกรรม
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของ กลุ่มตัวอย่าง
ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง มีกระบวนการสาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2.1.1 การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยการจัดเวทีประชาคม ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของประชาชนในชุมชนมาวิเคราะห์หาปัญหาทางด้านสาธารณสุข นาไปสู่การจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
2.1.2 การสนทนากลุ่ม ชุมชนร่วมกันวางแผนเพื่อพิจารณาเลือกแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้เทคนิค AIC
2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
2.2.1 การประเมินสุขภาพเบื้องต้น ร่วมกันประเมินสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้าหนัก
การวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดค่าระดับน้าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
2.2.2 การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดระดับน้าตาลในเลือด กลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
2.2.3 กิจกรรมการให้ความรู้เ รื่องโรคเบาหวาน การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้
2.2.4 กิจกรรมขยับกาย สลายโรคด้วยยางยืด การออกกาลังกายร่วมกัน โดยมีแกนนา
อสม. เป็นผู้นาการออกกาลังกาย
2.2.5 กิจกรรมสมาธบิ าบดั โรค การสาธิตท่าฝึกสมาธิบาบัดโรคให้กลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัตติ าม
2.2.6 กิจกรรมประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ การประกวดสมุดบันทึกควบคู่กับการดูผลของค่า
ระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่าง โดยติดตามจากสมุดบันทึกคู่ใจทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
2.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
2.3.1 การได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกวิธี ทาให้สามารถมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ดขี นึ้
2.3.2 การได้ออกกาลังกายด้วยยางยืด กลุ่มตัวอย่างได้ออกกาลังกายด้วยยางยืด สามารถ
นายางยืดที่ได้ไปใช้ในการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2.3.3 การมอบเกยี รตบิ ตั รจากการการประกวดสมดุ บนั ทกึ คใู่ จ จากการประกวดสมุดบันทึก
คู่ใจ มีการมอบเกียรติบัตรโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.4 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2.4.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองเพื่อลดระดับน้าตาลในเลือด ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามการบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง
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2.4.2 การตัดสินการประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ร่วมตัดสินผลการประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของ กลุ่มตัวอย่าง
3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ
3.1.1 ข้อมูลทั่วไป
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.57 มีอายุเฉลี่ย 60.07 ปี มีน้าหนักเฉลี่ย 68.14
กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 160.71 เซนติเมตร มีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อเดือน 9,571.43 บาท/เดือน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 78.57 และระยะเวลาในการป่วยเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 14.21 ปี
3.1.2 ผลการวเิ คราะหค์ ะแนนเฉลยี่ พฤตกิ รรมการดแู ลสขุ ภาพตนเอง 4 ด้าน ระหว่าง ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบ (n=14)
กลมุ่ ตวั อยา่ ง (n=14)
คะแนนเฉลยี่
กอ่ น
หลงั
S.D.
S.D.
พฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพตนเอง 2.68 0.18 4.16 0.20
ด้านการรับประทานอาหาร
พฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพตนเอง 3.58 0.25 4.22 0.21
ด้านการรับประทานยา
พฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพตนเอง 2.59 0.51 4.02 0.42
ด้านการออกกาลังกาย
พฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพตนเอง 3.23 0.33 4.05 0.31
ด้านการจัดการอารมณ์
** ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df

t

p – value

13

-21.798

<0.001**

13

-7.675

<0.001**

13

-6.739

<0.001**

13

-6.476

<0.001**

ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้าน
การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย และการจัดการอารมณ์ พบว่า หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ และการพัฒนาด้านจิตใจที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์ลดา อนันต์สิริ
เกษม และฐิติชญา ฉลาดล้น (2560) พบว่า หลังการใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของชัญญา วงหาญ, พรพิมล
เนตรแสงศรี และเอกพล นิลเกตุ (2561) พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการใช้
รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.1.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้าตาลในเลือด
กลมุ่ ตวั อยา่ ง (n = 14)
ระดบั นา้ ตาลในเลอื ดของผปู้ ว่ ย
โรคเบาหวานทไี่ มส่ ามารถควบคมุ
กอ่ น
หลงั
ได ้
S.D.
S.D.
ระดับน้าตาลในเลือด
179
35.53 160 45.84
** ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
834

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

df
13

t
3.85

p– value
0.002**

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้าตาลในเลือดของผู้กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับน้าตาลในเลือด
หลังการใช้รูปแบบต่ากว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมมีการ
ดาเนินกิจกรรมที่กระตุ้นให้กลุม่ ตัวอย่างได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการติดตามการบันทึกสมุดบันทึกคู่ใจ การติดตามการ
ออกกาลังกายยางยืด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของจิราวรรณ สุวรรณศรี , วาริณี
เอี่ยมสวัสดิกุล และชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข (2563) พบว่า หลังได้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีระดับน้าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
ต่ากว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของจิตราวดี สอนวงศา
(2563) พบว่า หลังการใช้รูปแบบระดับน้าตาลในเลือดลดลง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.2.1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดเป็นอย่างไรบ้าง ดีหรือไม่ จากการใช้รูปแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่า กิจกรรมในรูปแบบที่จัดขึ้นนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ตามการให้คาสัมภาษณ์ ดัง
ตัวอย่างคากล่าว “ลุงชอบทุกกิจกรรมที่ลูก ๆ จัดให้ โดยเฉพาะที่ให้ยางยืดนั้นมา ลุงออกประมาณวันละครึ่งชั่วโมงนิ ชอบ
ๆ ถ้านาน ๆ ไปยางมันยืด ค่อยให้หลานถักให้ใหม่หล่าว” เพศชาย อายุ 77 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา
16.20 น
3.2.2 โครงการ/กิจกรรมนี้มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไรบ้าง จากการใช้รูปแบบ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส่วนใหญ่บอกว่า ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลย มีอุปสรรคเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น ตามการให้คาสัมภาษณ์
ดังตัวอย่างคากล่าว
“อุปสรรคช่วงนี้ก็โควิด ป้าก็กล้า ๆ กลัว ๆ ถ้าให้ไปรวมตัวกันคนมาก ๆ ป้าก็ไม่ค่อยหาญไป ป้ากลัว ยิ่งป้ามี
โรคประจาตัวอยู่กัน” เพศหญิง อายุ 53 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.45 น.
3.2.3 ถ้าจะทาใหโ้ ครงการ/กจิ กรรมนี้ใหด้ กี วา่ เดมิ ควรแกไ้ ข/ปรบั แกอ้ ะไร อย่างไร จากการ
ใช้รูปแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่บอกว่า โครงการ/กิจกรรมนี้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องปรับแก้อะไรแล้ว และมีบางส่วนบอกว่า
อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม ตามการให้คาสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างคากล่าว
“ป้าคิดว่าดีแล้ว ไม่ต้องปรับอะไรแล้ว แต่อยากให้ยืดเวลาบันทึกสมุดสักนิดเหลย เผื่อค่าน้าตาลมันได้ลดหว่า
เดิม ” เพศหญิง อายุ 53 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 14.50 น.

สรปุ ผลการวจิ ยั
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม
อยู่ในระดับสูง (3.96±0.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับสูง (4.36±0.60), (4.01±0.54) และ (4.03±0.62) ตามลาดับ ส่วนการมีสว่ นร่วมในการ
ประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง (3.42±0.48)
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีกระบวนการสาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยการจัดเวที
ประชาคม และการสนทนากลุ่ม
2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ได้แก่ การประเมินสุขภาพเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อลดระดับน ้าตาลในเลือด กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน กิจกรรมขยับกาย สลายโรคด้วยยางยืด
กิจกรรมสมาธิบาบัดโรค กิจกรรมประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ
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2.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ได้แก่ การได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
การได้ออกกาลังกายด้วยยางยืด และการมอบเกียรติบัตรจากการการประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ
2.4 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ การบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองเพื่อลดระดับ
น้าตาลในเลือด การตัดสินการประกวดสมุดบันทึกคู่ใจ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า ผลการวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้านการรับประทานอาหาร ด้านการ
รับประทานยา ด้านการออกก าลังกาย และด้านการจัดการอารมณ์ พบว่า หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูป
แบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้าตาลในเลือดของผู้กลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ระดับน้าตาลในเลือดหลังการใช้รูปแบบต่ากว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ารูปแบบในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้มีการดาเนินกิจกรรมและติดตามผลในระยะสั้นด้วยระยะเวลาที่จากัด ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การดาเนินการวิจัย เพื่อติดตามและประเมินผลการวิจัยในระยะยาว อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อติดตามระดับน้าตาลเฉลี่ย
สะสมในเลือดด้วยการตรวจ HbA1c ซึ่งเป็นการประเมินผลที่มีความน่าเชื่อถือกว่าการตรวจระดับน้าตาลในเลือดโดยวิธีการ
เจาะปลายนิ้ว

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาขาว อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ
ประชาชนชุมชนบ้านควนทัง ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับงานวิจัย
ครั้งนี้ ทาให้ผู้วิจัยสามารถทาการวิจัยได้ผลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
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P36
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
ลดาวัลย์ ฟุกล่อย1 และสาลี อินทร์เจริญ2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา
จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรั ง จำนวน 138 คน
นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้สถิติไคสแควร์ และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥𝑥̅ = 3.37, S.D. = 0.47) 2) ตำแหน่งหน้าที่ และแผนกงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.31, p-value < 0.001) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(r = 0.73 และ 0.79, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตการทำงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ โรงพยาบาลชุมชน
1
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Factors Associated with Quality of Working Life among Personnel in Ratsada Hospital, Trang
Ladawal Fookloi1 and Salee Incharoen2

Abstract
This cross-sectional survey research aimed to 1) examine quality of working life and 2) factors associated
with quality of working life among personnel in Ratsada Hospital, Trang. Collected the data from one hundred
and thirty-eight subjects of personnel in Ratsada Hospital, Trang. The instrument was questionnaire. Frequency,
percentage, mean, standard deviation and chi-square test, Pearson product moment correlation coefficient
associated with factors and quality of working life among personnel were used for data analysis.
The results showed that 1) subjects were mostly at medium levels of quality of working life among
personnel in Ratsada Hospital, Trang (𝑥𝑥̅ = 3.37, S.D. = 0.47). 2) Position and departments had a statistically
significant relationship with quality of working life of personnel at 0.01 and 0.05 levels, respectively. Income had
a low positive correlation with quality of work life of personnel at a statistically significant level of 0.01 (r = 0.31,
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p-value < 0.001). Working environment and management had a high positive correlation with quality of work life
of personnel with a statistically significant level of 0.01 (r = 0.73 and 0.79, p-value < 0.001). Factors as sex, age,
marital status, educational level and work experience were not statistically with quality of working life of
personnel.
Keywords : Quality of Working Life, Working Environment, Management, Community Hospital

บทนำ
สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม [1] ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติ มิติด้านการทำงานเป็นมิติสำคัญมิติหนึ่งที่ สำคัญ จึงแยกการวัด
คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) ออกจากคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตของงาน [2]
คุณภาพชีวิตการทำงานตามแนวคิดทฤษฎีของ Walton [3] ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2) สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 4) ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 5) ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน 6) สิทธิส่วนบุคคล 7) จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และ
8) การคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องคัดกรอง ตรวจ และรักษา มีความ
เสี่ยงต่อโรค เกิดผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจ เนื่องจากภาระการทำงานที่เพิ่มขึ้น ความกดดัน และความคาดหวัง [4] ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
จังหวัดตรัง มีสถานบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของภาครัฐ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
จำนวน 3 แห่ง [5] โรงพยาบาลรัษฎา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบุคลากร จำนวน 155 คน ซึ่ งสถานการณ์
COVID-19 ระลอกใหม่ (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) พบคลัสเตอร์ในบุคลากรการแพทย์ จำนวน 43 คน (ร้อยละ 63.24)
[6] นอกจากนี้ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปี 2563 พบป่วย ร้อยละ 25.19 (หัวใจและหลอดเลือด ซีด โรคระบบ
ภูมิคุ้มกัน จิตเวช) และเป็นกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 36.30 รวมทั้งบุคลากรลาป่วย จำนวน 577 วัน เฉลี่ย 5 วัน/คน/ปี [7] ซึ่งล้วน
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร จากสถานการณ์และสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไป

วิธีดำเนินการ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 155 คน [7]
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 138 คน ได้จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อำนาจการทดสอบ (Power analysis) สำหรับการใช้ Test family
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เลือก Exact, Statistic test เลือก Correlation: Bivariate normal model กำหนดค่า Correlation = 0.3 ค่าความคลาดเคลื ่ อน
(Alpha) = 0.05 และค่า Power = 0.95 [8]
การสุ่มตัวอย่าง ใช้การคำนวณการสุ่มช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ตาม
แผนกงาน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก แบบไม่คืนที่ โดยใช้บัญชีรายชื่อ
ใช้เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) เป็นบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง 2) อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป และ 3) มีความยินดีเข้า
ร่วมการวิจัย เกณฑ์การคัดออก คือ ไม่อยู่ในวันที่เก็บข้อมูล และเกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา คือ ปฏิเสธหรือออกจาก
งานวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากการศึกษาของชนาภา ชิดชาญชัย
[9] และอุลัยวรรณ พงศณภัทรกุล [10] โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตำแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทำงาน แผนกงาน และประเภทของ
บุ ค ลากร เป็ น ข้ อ คำถามแบบเลื อ กตอบ และเติ ม คำในช่ อ งว่ า ง 2) ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก ร จำนวน 25 ข้ อ ประกอบด้ ว ย
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 ข้อ และการบริหารจัดการ จำนวน 13 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นข้อคำถามเชิงบวก
และ 3) คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร จำนวน 42 ข้อ ใน 8 ด้าน ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมีตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นข้อคำถามเชิงบวก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ความชัดเจน ความครอบคลุมของแบบสอบถาม จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขและคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try - Out)
กับบุคลากรโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ 0.982
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
องค์กร และคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และ
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เลขที่
P101/2564

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.50 มีอายุเฉลี่ย 38.62 ปี มีสถานภาพสมรส คือ
สมรส ร้อยละ 63.80 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.10 มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,883.04 บาท กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 32.60 มีประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ย 11.28 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในแผนกงานกลุ่มด้านภารกิจการพยาบาล ร้อยละ 30.40 และประเภทของบุคลากรเป็นข้าราชการ ร้อยละ 50.00
ปัจจัยด้านองค์กร
1) สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ผลการวิ จ ั ย พบว่ า เมื ่ อพิ จารณาในภาพรวม กลุ ่ มตั วอย่ างมี
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.38, S.D. = 0.49) เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 10 มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างหน่วยงาน (𝑥𝑥̅ = 3.79, S.D. = 0.75) ส่วนข้อคำถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 4 การระบายอากาศในหน่วยงานของท่านมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (𝑥𝑥̅ = 3.00, S.D. = 0.80)
2) การบริหารจัดการ ผลการวิจัย พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.53, S.D. = 0.51) เมื่อจำแนกรายข้อ พบว่า ข้อคำถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 ท่านปฏิบัติ
ตามนโยบายของโรงพยาบาลด้วยความเต็มใจ (𝑥𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.61) ส่วนข้อคำถามที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 12
อัตรากำลังบุคลากรในแต่ละแผนกงานมีความเพียงพอต่อภาระงาน (𝑥𝑥̅ = 3.07, S.D. = 0.80)
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง จำแนก
รายด้าน (n=138)
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
5. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน
6. สิทธิส่วนบุคคล
7. จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม
8. การคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ภาพรวม

̅
𝒙𝒙
2.99
3.40
3.26
3.05
3.73
3.64
3.28
3.62
3.37

S.D.
0.73
0.53
0.69
0.69
0.65
0.55
0.73
0.59
0.47

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพชีวิตด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงาน
ร่วมกัน (𝑥𝑥̅ = 3.73, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้านสิทธิส่วนบุคคล (𝑥𝑥̅ = 3.64, S.D. = 0.55) ด้านการคำนึงถึงความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม (𝑥𝑥̅ = 3.62, S.D. = 0.59) ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (𝑥𝑥̅ = 3.40, S.D. = 0.53)
ด้านจังหวะชีวิตโดยส่วนรวม (𝑥𝑥̅ = 3.28, S.D. = 0.73) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (𝑥𝑥̅ = 3.26, S.D. =
0.69) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (𝑥𝑥̅ = 3.05, S.D. = 0.69) และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (𝑥𝑥̅ =
2.99, S.D. = 0.73) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.37, S.D. = 0.47)
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การทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
(n=138) โดยใช้ Chi–square test

ตัวแปร

ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน
จำนวนคน(ร้อยละ)
ปานกลางลงมา
ดีขึ้นไป
̅ = 1.00-3.69) (𝒙𝒙
̅ = 3.70-5.00)
(𝒙𝒙

เพศ
ชาย
18(58.10)
หญิง
68(63.60)
สถานภาพสมรส
โสด
18(47.40)
สมรส
60(68.20)
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
8(66.70)
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
26(72.20)
ปริญญาตรี
55(58.50)
สูงกว่าปริญญาตรี
5(62.50)
ตำแหน่งหน้าที่
แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร
6(42.90)
พยาบาล
20(44.40)
นักวิชาการสาธารณสุข/โภชนากร/นักกายภาพบำบัด /นัก
11(78.60)
เทคนิคการแพทย์/พนักงานการแพทย์และรังสี
จพง.สาธารณสุข/ทันตสาธารณสุข/เภสัช/เวชสถิติ/พัสดุ
20(74.10)
พนักงานขับรถ/บริการ/เปล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้
29(76.30)
แผนกงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ/กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์
32(72.70)
กลุ่มภารกิจการพยาบาล/กลุ่มภารกิจด้านการแพทย์
24(50.00)
กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ
9(47.40)
กลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิ
21(77.80)
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

𝑥𝑥 2

p-value

0.308

0.579

5.002

0.082

2.084

0.353`

14.715

0.005**

9.688

0.021*

13(41.90)
39(36.40)
20(52.60)
28(31.80)
4(33.30)

10(27.80)
39(41.50)
3(37.50)
8(57.10)
25(55.60)
3(21.40)
7(25.90)
9(23.7)
12(27.30)
24(50.00)
10(52.60)
6(22.20)

จากตารางที่ 2 พบว่า ตำแหน่งหน้าที่ และแผนกงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาล
รัษฎา จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

841

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์กร กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง โดยใช้ Pearson product-moment correlation coefficient (n=138)
ตัวแปร
X1

𝑥𝑥̅
38.62

S.D.

X1

X2

X3

X4

X5

Y1

8.45

1

.137

.768**

-.042

-.116

-.090

1

.189*

.258**

.180*

.312**

1

.010

-.073

-.011

1

.789**

.731**

1

.793**

X2

26883.04

18673.38

X3

11.28

1.23

X4

3.39

0.49

X5

3.53

0.51

Y1

3.37

0.47

1

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หมายเหตุ: X1= อายุ, X2= รายได้ต่อเดือน, X3= ประสบการณ์ในการทำงาน, X4= สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน,
X5= การบริหารจัดการ, Y1 =คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.73 และ 0.79, pvalue < 0.001) รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา
จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.31, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านอายุ และประสบการณ์ในการ
ทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
อภิปรายผลการวิจัย
1) คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥𝑥̅ = 3.38, S.D. = 0.54) อธิบายได้ว่าบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง มีการรับรู้ลักษณะการทำงานของตนเอง ที่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังจากการทำงาน และเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทำงาน และรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าจากการทำงานนั้นๆ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลรัษฎาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก มีบุคลากร
จำนวนไม่มาก งบประมาณในการบริหารจัดการก็มีน้อยเช่ นเดียวกัน รวมทั้งในปี 2564 พบคลัสเตอร์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในบุคลากรการแพทย์ จำนวน 43 คน (ร้อยละ 63.24) [6] อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ต้องคัดกรอง ตรวจ และรักษาโรคเกิดผลกระทบต่อภาวะทางจิตใจ เนื่องจากภาระการทำงานที่เพิ่มขึ้น การขาด
แคลนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง การทำงานภายใต้ความกดดัน และความคาดหวัง การทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน การที่
ต้องออกห่างจากครอบครัว และยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มอื่น [4] สอดคล้องกับการศึกษาของชนาภา
ชิดชาญชัย [9] พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจรงค์ อาจคงหาญ และ
พินัย วิถีสวัสดิ์ [11] อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล [10] และปรียาภรณ์ แสงแก้ว [12] พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานโดยรวม อยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน อยู่ใน
ระดับดี (𝑥𝑥̅ = 3.73, S.D. = 0.65) อธิบายได้ว่า บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง มีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ มีความ
ยินดีและเต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลรัษฎาเป็นโรงพยาบาล
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ขนาดเล็ก มีบุคลากรจำนวนไม่มาก ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันภายในองค์กรได้น้อยกว่าการปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลหลายระดับและมีจำนวนมาก [12]
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
ผลการวิจัย พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.73 และ 0.79, p-value <
0.001) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปัจจัยค้ำจุน เพื่อลดความไม่พึงพอใจในการทำงาน [13] สอดคล้องกับ
การศึกษาของ [10] และผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.31, p-value < 0.001) ทั้งนี้เนื่องจากรายได้
เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และทำให้ความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน [14] สอดคล้องกับการศึกษาของสมเกียรติยศ วรเดช
ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ และดวงพร ถวัลย์ชัยวัฒน์ [15] นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่า ตำแหน่งหน้าที่ และ
แผนกงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และ 0.05 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลทุกคนนั้นมีความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน บุคคลที่มีหน้าที่
ตำแหน่งการงานดีจะรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดความพอใจในงานที่ทำ [16] โดยจากผลการศึกษาพบว่าตำแหน่งหน้าที่ทีม่ ีวิชาชีพ ซึ่ง
จะมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน รวมทั้งมีรายได้ที่สูงกว่า จะมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากแผนกงาน
ที่ทำหน้าที่บริหารและยุทธศาสตร์ต้องทำงานที่มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรคน เงิน ของ ให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีทักษะการแบ่งงาน
และการฝึกงานเฉพาะงาน [17] ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดังนั้นคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลจึงควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตอารมณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดนโยบาย
ในการบริหารงานที่ชัดเจน และควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในด้านค่าตอบแทน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และ 2)
ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันองค์กร และบรรยากาศองค์การ

สรุปผลการวิจัย
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 3.38, S.D. = 0.54) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุ ณภาพชี ว ิ ตการทำงานของบุ คลากรโรงพยาบาลรั ษฎา จั งหวั ดตรั ง ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ตำแหน่ งหน้ าที ่ และแผนกงานมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ รายได้ต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r =
0.31, p-value < 0.001) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.73 และ 0.79, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

843

844

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

P37
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริยานุช เยี่ยมสวัสดิ์1 สาลี อินทร์เจริญ2 และกมลรัตน์ นุ่นคง3

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 102 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน
โดยใช้สถิติไคสแควร์ การทดสอบของฟิชเชอร์ และสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.76 (𝑥𝑥̅ = 2.31, S.D. = 0.39) 2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับค่อนข้างต่ำกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (rs = -0.20, p-value = 0.04) ประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลางกั บ
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs
= 0.52, p-value < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน แผนกงาน การสูบบุห รี่ จำนวนชั่วโมงในการ
ทำงาน ความรู้ การเข้าถึงอุปกรณ์ ป้องกัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : พฤติกรรมการป้องกันโรค โรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงาน โรงโม่หิน
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Preventive Behaviors on Occupational Respiratory Disease among Workers of
a Stone-Crushing Mill in Nakhon Si Thammarat
Priyanuch Yiumsawat1 Salee Incharoen2 and Kamonrat Nunkong2

Abstract
This cross-sectional survey research aimed to 1) examine preventive behaviors on occupational respiratory
disease and 2) factors associated with preventive behaviors on occupational respiratory disease among workers of a
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stone-crushing mill. Collected the data from one hundred and two subjects of workers of a stone-crushing mill in
Nakhon Si Thammarat. The instrument was questionnaire. Frequency, percentage, mean, standard deviation and
chi-square test, fisher's exact test and spearman rank correlation coefficient associated with factors and preventive
behaviors on occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill were used for data analysis.
The results showed that 1) subjects were mostly at medium levels of preventive behaviors on
occupational respiratory disease among workers of a stone-crushing mill at 61.76% ( 𝑥𝑥̅ = 2.31, S.D. = 0.39). 2)
Education level had a statistically significant relationship with preventive behaviors on occupational respiratory
disease at 0.05 level. Age had a relatively low negative correlation with preventive behaviors on occupational
respiratory disease at a statistically significant level of 0.05 (rs = -0.20, p-value = 0.04). work experience had a
medium positive correlation with preventive behaviors on occupational respiratory disease a statistically
significant level of 0.01 (rs = 0.52, p-value < 0.001). Factors as sex, marital status, income, department, smoking,
hour of working, knowledge, access to protective equipment, environment conducive to work and social support
were not statistically with preventive behaviors on occupational respiratory disease.
Keywords : Preventive Behaviors of Disease, Occupational Respiratory Disease, Stone-Crushing Mill

บทนำ
ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สกัดหิน โรงงานโม่บดหิน เป็นอาชีพที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นหิน ซึ่งเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ [1] โดยพบว่าสาเหตุของโรคซิลิโคสิสเกิดจากการหายใจเอาฝุ่นที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5–5 ไมครอน ซึ่งสามารถเข้าไปสะสมที่ถุงลม เมื่อเม็ดเลือดขาวทำปฏิกิริยากับฝุ่นส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพ
ในปอดก่อให้เกิดจุดแผลเป็นต่อเนื้อปอด การหายใจเอาฝุ่นซิลิกาเข้าไปสะสมก็จะมีการทำลายเนื้อปอดมากขึ้น จนปอดเสื่อม
สมรรถภาพ [2] จากการรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม พบว่า มีจำนวนโรงโม่
บดหรือย่อยหินทั้งสิ้น 423 แห่ง มีคนงานทั้งหมด 10,014 คน [3] และพบจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคซิลิโคซิส รวมทั้งสิ้น 245 คน
โดยในภาคใต้มีจำนวนโรงโม่บดหรือย่อยหินรวมทั้งสิ้น 82 แห่ง พบจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคซิลิโคซิส รวมทั้งสิ้น 13 คน [2]
PRECEDE Model เป็นแบบจำลองที่นำไปประยุกต์เป็นแบบจำลองพฤติกรรมสุขภาพ มีความชัดเจนในตัวแปร
ภายใต้ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม นำมาวิเคราะห์สาเหตุทางพฤติกรรมสุขภาพ [4] ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า
มีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ [5] [6]
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราป่วยติด 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด มีจำนวนโรงโม่บดหรือย่อยหินรวมทั้งสิ้น
13 แห่ง มีคนงานทั้งหมด 343 คน และพบจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคซิลิโคซิส รวมทั้งสิ้น 9 คน จากข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2559 พบว่า โรคซิลิโคสิสมีอัตราป่วยต่อแสนคนเท่ากับ 0.39 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2558 (อัตราป่วย 0.12) [2] ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคนงานที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคทางระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่น
หิน ได้แก่ โรคซิลิโคซิส ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อเกิดโรคแล้วย่อมมีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาเป็นจำนวนมาก [7] จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัย มีความจำเป็นที่ต้องมี การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
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วิธีดำเนินการ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 102 คน ได้จากการคำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อำนาจการทดสอบ (Power analysis) สำหรับการใช้
Test family เลื อ ก Exact, Statistic test เลื อ ก Correlation: Bivariate normal model กำหนดค่ า Correlation = 0.3 ค่ า
ความคลาดเคลื่อน (Alpha) = 0.1 และค่า Power = 0.9 [8]
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก แบบไม่คืนที่ จาก
บัญชีรายชื่อ ใช้เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) เป็นพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
และ 3) มีความยินดีเข้าร่วมการวิจัย เกณฑ์การคัดออก คือ ไม่อยู่ในวันที่เก็บข้อมูล และเกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา คือ
ปฏิเสธหรือออกจากงานวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากการศึกษาของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากการศึกษาจิราภรณ์ หลาบคำ [6] และบุปผา โพธิกุล สุรินธร กลัมพากร
และวีณา เทียงธรรม [5] ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน จำนวน 12 ข้อ ใช้เกณฑ์ตอบถูก ผิด ตอนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น
หิน จำนวน 5 ข้อ และ 2) สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน จำนวน 7 ข้อ เป็นข้อคำถามเชิงบวกและลบ ใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3
ระดับ ตอนที่ 4 ปัจจัยเสริม คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จำนวน 16 ข้อ เป็นข้อคำถามเชิงบวก ใช้เกณฑ์การให้คะแนน 3
ระดับ และตอนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน จำนวน 12 ข้อ เป็นข้อคำถามเชิงบวกและลบ ใช้เกณฑ์การให้
คะแนน 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ (𝑥𝑥̅ = 1.00-1.66) ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 1.67-2.33) และระดับสูง (𝑥𝑥̅ = 2.34-3.00)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1) การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ความชัดเจน ความครอบคลุมของแบบสอบถาม จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขและคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 2) การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try - Out)
กับพนักงานโรงโม่หินที่ไม่ใช่โรงงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ได้ KR20 เท่ากับ 0.73
และใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ 0.72
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการ
ป้องกันฝุ่นหิน ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นหิน โดยใช้สถิติไคสแควร์การทดสอบของฟิชเชอร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เลขที่
P032/2564

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.4 มีอายุเฉลี่ย 48.52 ปี ร้อยละ 55.9 มีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด ร้อยละ 54.9 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4 ,908 บาท
พนักงานส่วนใหญ่อยู่แผนกโรงโม่หิน ร้อยละ 42.2 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 76.5 มีประสบการณ์ในการทำงานเฉลี่ย 3.8 ปี
และพนักงานส่วนใหญ่มีจำนวนชั่วโมงในการทำงานเฉลี่ย 5.91 ชั่วโมง
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 88.3 (𝑥𝑥𝑥 = 10.97 S.D. = 1.17) โดยพบว่า
ข้อคำถามที่ตอบผิดมากที่สุด คือ การไม่สูบบุหรี่ในขณะทำงาน จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดฝุ่นหินมากกว่าคนที่ไม่สูบ
บุหรี่ ตอบผิด ร้อยละ 21.6
ปัจจัยเอื้อ
1) การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหิน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเข้าถึงอุปกรณ์ในการ
ป้องกันฝุ่นหินอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 93.13 (𝑥𝑥𝑥 = 2.46 S.D. = 0.21) โดยพบว่าข้อคำถามเชิงลบ ที่กลุ่มตัวอย่างตอบเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหินที่โรงงานจัดหาให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของท่านและคนงานอื่นๆ ร้อยละ 7.8
2) สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 57.83 (𝑥𝑥𝑥 = 2.37 S.D. = 0.19) โดยพบว่าข้อคำถามเชิงลบ ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ โรงงานไม่
มีผู้รับผิดชอบ กำกับ ควบคุมดูแลการทำงานของท่านและคนงานอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 27.2
ปัจจัยเสริม คือ การได้รับความสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 51.96 (𝑥𝑥𝑥 = 2.49 S.D. = 0.36) โดยข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบได้รับเป็นประจำมากที่สุด คือ มีการ
กระตุ้น เตือนให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 83.3 และข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบได้รับเป็ นประจำน้อยที่สุด คือ
แสดงความห่วงใยต่อการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน ร้อยละ 40.2
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช (n=102)
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ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ระดับสูง (𝑥𝑥̅ = 2.34-3.00)
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥̅ = 1.67-2.33)
ระดับต่ำ (𝑥𝑥̅ = 1.00-1.66)
รวม
𝑥𝑥̅ = 2.31 S.D. = 0.39 Min = 1.00 Max = 3.00
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จำนวน (n = 102)
4
63
35
102

ร้อยละ
3.92
61.76
34.32
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.76 รองลงมาคือ ระดับต่ำ ร้อยละ 34.32 และระดับสูง ร้อยละ 3.92 ตามลำดับ โดยข้อคำถาม
เชิงลบ ข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด คือ ท่านสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานกับฝุ่น ร้อยละ 60
การทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงาน
โรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (n=102) โดยใช้ Chi–square test และ Fisher’s Exact test
ตัวแปร

พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ
จากการสัมผัสฝุน่ หิน
ระดับต่ำและปานกลาง
ระดับสูง

𝑥𝑥 2

p-value

21.213
0.385
เพศ.𝑎𝑎
ชาย
54(65.06)
29(34.94)
หญิง
12(63.16)
7(36.84)
5.717
0.966
สถานภาพสมรส.𝑎𝑎
โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยก กันอยู่
31(67.39)
15(32.61)
สมรส
35(62.5)
21(37.5)
8.65
0.015*
ระดับการศึกษา.𝑎𝑎
ไม่ได้เรียนหนังสือ/ประถมศึกษา
28(65.12)
15(34.88)
มัธยมศึกษาขึ้นไป
36(61.62)
23(38.98)
4.702
0.657
แผนกงาน.𝑎𝑎
เหมืองหิน/โรงโม่หิน/ขนส่ง
47(67.14)
23(32.86)
ซ่อมบำรุง/โรงกลึง
8(53.33)
7(46.67)
อื่นๆ (สำนักงาน,แม่บ้าน, เจ้าหน้าที่รั กษา
11(64.71)
6(35.29)
ความปลอดภัย)
2.162
0.178
การสูบบุหรี.่ 𝑏𝑏
สูบ
13(54.17)
11(45.83)
ไม่สูบ
53(96.36)
2(3.74)
.𝑎𝑎 Chi–square Test .𝑏𝑏 Fisher’s Exact Test * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่น
หินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส แผนกงาน และการสูบบุหรี่
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของ
พนักงานงานโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (n=102) โดยใช้ Spearman Rank Correlation Coefficient
ตัวแปร
อายุ
รายได้ต่อเดือน
ประสบการณ์ในการทำงาน
จำนวนชั่วโมงในการทำงาน
ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นไม้
การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหิน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน
การได้รับความสนับสนุนทางสังคม
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

rs
-0.20
0.08
0.52
0.87
-0.04
0.11
-0.15
-0.10

p-value
0.04*
0.40
<0.01**
0.38
0.64
0.16
0.44
0.31

จากตารางที่ 3 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับค่อนข้างต่ำกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการสัมผัสฝุน่ หินของพนักงานโรงโม่หนิ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (rs = -0.20, p = 0.04) ประสบการณ์
ในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs = 0.52, p < 0.001) ส่วนปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน จำนวน
ชั่วโมงในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นไม้ การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นหิน สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการทำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ
จากการสัมผัสฝุ่นหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.7 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อ
หารายได้ จึงมีเวลาในการดูแลสุขภาพเพียงบางส่วน [8] และในการศึกษานี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 88.3 สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ หลาบคำ จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม [6] ได้ศึกษาความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พนักงานโรงโม่หิน
มีพฤติกรรม มีความรู้ที่เป็นความสามารถในการจำหรือระลึกได้ในเรื่องราวเฉพาะอย่าง ที่ได้รับรู้จากหน่วยงานของโรงพยาบาล
ที่มาให้ความรู้หรือจากเจ้าของสถานประกอบการโรงโม่หิน แต่ความรู้ที่ได้รับไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุน่
หินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่าพนักงานโรงโม่หินที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ขึ้นไปมีพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ /ประถมศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากการศึกษาทำให้บุคคลมีโอกาสที่จะได้รับความรู้ที่เพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของบุปผา โพธิกุล สุรินธร กลัมพากร
และวีณา เทียงธรรม [5] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงานโรงโม่หิน พบว่า ระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงานโรงโม่หิน ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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อายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับค่อนข้างต่ำกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของ
พนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (rs = -0.20, p = 0.04) อธิบายได้ว่าพนักงานโรงโม่หินที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินอยู่ในระดับต่ำ ส่วนพนักงานโรงโม่หินที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากอายุที่มากขึ้นจะทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง
ทำให้เกิดความไม่ระมัดระวังในการทำงานได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ บุปผา โพธิกุล สุรินธร กลัมพากร และวีณา เทียงธรรม [5]
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงานโรงโม่หิน พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันโรคซิลิโคซิสของคนงานโรงโม่หิน ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs = 0.52, p < 0.001) อธิบายได้ว่า
พนักงานโรงโม่หินที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินอยู่
ในระดับสูง ส่วนพนักงานโรงโม่หินที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสฝุ่นหินอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานทำให้เกิดความชำนาญในการทำงาน ความคุ้นเคยกับ
อุปกรณ์ และการประสบเหตุการณ์กับตนเองและเพื่อนร่วมงานในการทำให้เกิดความปลอดภัยได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ หลาบคำ จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม [6] ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประสบการณ์ในการทำงานมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า 1) ประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน ดังนั้นโรงโม่หิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้
มีการถ่านทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานโรงโม่หินซึ่งมีอายุมาก และ 2) พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.7 ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงโม่หินควรมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาในเชิงการวิจัยกึ่งทดลองในเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสฝุ่นหินของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้หรือการฝึกอบรมแก่พนักงานโรงโม่หิน และ 2) ควรทำการศึกษาโดยใช้วธิ ี
การศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุในการมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
1) พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
61.76 (𝑥𝑥̅ = 2.31, S.D. = 0.39) 2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการ
สัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับค่อนข้างต่ำกับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (rs
= -0.20, p-value = 0.04) ประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลางกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs = 0.52, p-value <
0.001) ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน แผนกงาน การสูบบุห รี่ จำนวนชั่วโมงในการทำงาน ความรู้ การ
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เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุ่นหิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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P38
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมู่ที่ 2
บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ญาณภัทร วิจิตร1 ธัญญลักษณ์ กรดกางกั้น1 วณิชชา บุญมี1 สาลี อินทร์เจริญ 1 กมลรัตน์ นุ่นคง 1
วิลาวรรณ ศรีพล 1* สุพัตรา ใจเหมาะ1 สิรมิ า วังพยอม1 และปิยะเสริญ พิชิตวงศ์1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ประชากร
จำนวน 159 คน คำนวณโดยใช้โปรแกรม G-Power ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ จำนวน 37
คน เครื่องมือที่ใช้ คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดำเนินการใน 4 สัปดาห์
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบทดสอบ สมุดบันทึก และร่วมสนทนากลุ่มโดยใช้กระบวนการ AIC วิเคราะห์ข้อมูล
โดย ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired T-test, Wilcoxon Signed Rank test และ
ระยะเวลาที่ทำการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
พบว่า การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 𝑥𝑥𝑥𝑥= 3.81 และผลการพัฒนารูปแบบการมีส่ วนร่วม มี 4
ขั้นตอน ได้แก่ การตัดสินใจ โดยการประชุมเพื่อการค้นหาสาเหตุของปัญหา การปฏิบัติ ได้แก่ วางแผนการดำเนินกิจกรรม การ
ประเมินสุขภาพเบื้องต้น การรับผลประโยชน์ ได้แก่ การได้รับความรู้ การออกกำลังกาย และได้รับรางวัลจากการประกวด การ
ประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลการควบคุมการรับประทานอาหาร และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001 และ
พบว่าค่าความดันโลหิตตัวบนแลตัวล่าง ต่ำกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.001
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้
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Community participation in modifying self-care behaviorsin the group
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Abstract

The purpose of this participatory action research were to study community participation for Health
Behaviors Improving, to develop a model of community participation for Health Behaviors Improving and to
study the effectiveness of the community participation model for Health Behaviors Improving. The
population of 159 was calculated by the G-Power. The sample was uncontrolled hypertension consisted of
37 people. The instruments used in the research were: Activities of people's participation in solving problems
consisted of 4 activities, duration 4 weeks. The research instruments consisted of a questionnaires, test
forms, notebooks and focus group by using AIC (Appreciation Influence-Control) process. The data were
analyzed using statistical frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, paired t-test,
wilcoxon signed rank test. The study period between October and December 2021.
It was found that, the participation of the sample was at a high level 𝑥𝑥𝑥 = 3.81
Model development results The Community Participation for Health Behaviors Improving of
Uncontrolled Hypertension Patients. There are 4 important processes. 1) decision-making by meeting to find
the cause of the problem. 2) Practice includes planning the activities and Initial health assessment.
3) Receiving benefits, including gaining knowledge get exercise and received an award from the contest for
healthy food and 4) Evaluation includes judging the healthy food contest. Evaluation of dietary control and
initial health check.
Knowledge and Self-efficacy in practice to prevent high blood pressure and self-care behavior of
Uncontrolled Hypertension Patients. Higher than before receiving a pattern and systolic blood pressure and
diastolic blood pressure was lower than before receiving a pattern. There were statistically significant at
0.001
Key words : Participation, Health behavior Modification, Self-care, Uncontrolled hypertension Patients
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บทนำ

ข้อมูลจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 ปี 2562 – 2563 ในประชากรไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยสถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
มีร้อยละ 25.4 ผู้ชายร้อยละ 26.7 และ ผู้หญิงร้อยละ 24.2 ความชุกของโรคต่ำสุดในกลุ่มอายุ 15 - 29 ปี (ร้อยละ 3.3)
จากนั้นเพิ่มขึ้นตามอายุและสูงสุด ในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป สำหรับความครอบคลุมในการตรวจวินิจฉัยผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 57.0 ในชาย และร้อยละ 40.5 ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ร้อยละ 3.5 ของคนที่เป็นความดันโลหิตสูงได้รับ
การวินิจฉัยแต่ไม่ได้รักษา ร้อยละ 25.0 ของผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาแต่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ (< 140/90
มม. ปรอท) และอีกร้อยละ 22.6 ของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงได้รับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได้ผู้ชายมีสัดส่วนของ
การได้รับ การวินิจฉัย รักษา และควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์น้อยกว่าในผู้หญิง [1]
จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน หมู่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง ทั้งหมด 159 ราย ได้รับการตรวจความดันโลหิต 159 ราย ควบคุมระดับความดันหิตได้ดจี ำนวน 24 ราย แค่ร้อยละ 15.09
[2] และจากการศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพชุมชน พบว่า ปัญหากลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ เป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขมากที่สุด ทำให้ชุมชนและผู้วิจัยเล็งเห็นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (Self–care Theory) ซึ่งเป็นความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และความคาดหวังใน
ผลของการกระทำ สามารถสร้างพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันโรค และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff
มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมและการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จำนวน 167 คน ประกอบด้วย 1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.) จำนวน 3 คน 2) ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)
จำนวน 1 คน 3) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง จำนวน 135 คน และ 4) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ จำนวน 24 คน นักวิชาการ สาธารณสุข จำนวน 1 คน
และผู้วิจัย จำนวน 3 คน
2. การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
จำนวน 159 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง โดยการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้คำนวณโดยใช้โปรแกรม G-Power ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน
เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง ผู้วิจัยจึงเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 37 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย มีเกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ มีความ
ยิ น ดี เ ข้ าร่ว มวิจ ัย สามารถสื่ อ สาร อ่ า น และเขี ยนภาษาไทยได้ เกณฑ์ การคัดออก คื อ ผู ้ ป่ ว ยโรคความดัน โลหิตสู งที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยติดเตียง และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 2 บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง โดยการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้คำนวณโดยใช้โปรแกรม G-Power ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 34 คน
เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง ผู้วิจัยจึงเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 37 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย มีเกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ มีความ
ยิ น ดี เ ข้ าร่ว มวิจ ัย สามารถสื่ อ สาร อ่ า น และเขี ยนภาษาไทยได้ เกณฑ์ การคัดออก คื อ ผู ้ ป่ ว ยโรคความดัน โลหิตสู งที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยติดเตียง และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีระยะเวลาดำเนินการ 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ สำรวจข้อมูล
ศึกษาโดยการทำ เครื่องมือ 7 ชิ้น การจัดเวทีประชาคม และการสนทนากลุ่ม (Focus group) 2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ได้แก่ การประเมินสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหาร, ยา, การจัดการอารมณ์
และการจัดการความเครียด กิจกรรมกล่องยากันลืม และการประกวดสำรับอาหาร 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ได้แก่ การออกกำลังกาย และการได้รับรางวัลการประกวดสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่
การตัดสินการประกวดสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ และการบันทึกข้อมูลสุขภาพตนเองเพื่อลดระดับความดันโลหิต
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 13 ข้อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 8 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต
สูง 10 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ 20 ข้อ โดยทั้งหมดกำหนดเกณฑ์แปลผล
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย
3. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 2) สายวัดรอบเอว 3) เครื่องวัดค่าความดันโลหิตสูง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณค่าทางสถิตโิ ดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การรับประทานยา การจัดการความเครียด และ
การออกกำลั ง กาย และการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรม โดยใช้ ค วามถี ่ ( Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ภายในกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อน และหลังการใช้รูปแบบ
โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (n=167)
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.04 มีอายุเฉลี่ย 49.21 ± 13.90 ปี มี ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยมีบทบาททางสังคม เป็นผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ ้าน (อสม.), ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมไม่ได้, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้, นักวิชาการสาธารณสุข และผู้วิจัย ร้อยละ 0.60, 1.80, 80.84, 14.37,
0.60 และ 1.80 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มตัวอย่างรายด้านและ
ภาพรวม (n=167)
การมีส่วนร่วม
แปลผล
𝑥𝑥𝑥
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4.15
มาก
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
3.69
ปานกลาง
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.71
มาก
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3.79
มาก
รวม
3.81
มาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 𝑥𝑥𝑥 = 3.81 เป็นเพราะประชาชนได้เข้าร่วมการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การเลือกปัญหาของของชุมชน การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย
1.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในหมู่บ้าน โดยการใช้แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน โดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนภายในชุมชน โดยการจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น และนำมาวิเคราะห์หาปัญหาที่
ได้จากการทำแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน
1.2 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน โดยการจัดเวทีประชาคมภายในชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาและเลือกปัญหาที่จะนำมาแก้ไข ปัญหาที่เป็นอันดับ 1 คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้ ร่วมกัน
ค้ น หาสาเหตุ ของปั ญหาชุ ม ชนโดยการร่ ว มกั น เสนอความคิ ดเห็ น ถึ งสาเหตุ ตามหลั ก ทฤษฎี หลั งจากนั ้ น ผู ้ ว ิ จั ยได้ สร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และนำไปสำรวจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอีกครั้ง และสรุปสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
1.3 ร่วมกันคิดค้น กิจกรรม เป็นการร่วมกันคิดค้นกลวิธี และกิจกรรม โดยทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
สามารถสรุปภาพรวม ได้ดังนี้
1) กิจกรรมการประเมินสุขภาพเบื ้อ งต้ น และการอบรมให้ความรู ้เรื ่อ งโรคความดั นโลหิตสูง การ
รับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์
2) กิจกรรมกล่องยากันลืม
3) กิจกรรมออกกำลังกายผ่อนคลายกายา
4) กิจกรรมการประกวดสำรับอาหารสุขภาพ
1.4 ร่วมกันวางแผนหาผู้รับผิดชอบ
1.5 ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรมการออกกำลังกาย การจัดทำแผนปฏิบัติการการมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมการออกกำลังกาย โดยการสอบถามความเห็นชอบจากประชาชนที่เข้าร่วม ดังนี้
1) กิ จกรรมการประเมิ นสุขภาพเบื ้องต้น และการอบรมให้ ค วามรู ้เ รื ่ องโรคความดัน โลหิ ต สู ง การ
รับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันประเมินสุขภาพเบื้องต้น และประเมินก่อนใช้รูปแบบการ
มีส่วนร่วม
2) กิจกรรมกล่องยากันลืม เป็นการแจกกล่องยา
3) ออกกำลังกายผ่อนคลายกายา เป็นการที่ อสม. กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ออก
กำลังกายร่วมกัน และการออกกำลังกายตามความถนัดของบุคคล เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายครบ 150 นาที/สัปดาห์
4) การประกวดสำรับอาหารสุขภาพ เป็นการจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ และประเมินหลังใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการประเมินสุขภาพเบื้องต้น และการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับประทาน
อาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ โดยวิทยากร
2.2 กิจกรรมกล่องยากันลืม เป็นการแจกกล่องยา และการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยา
2.3 กิจกรรมออกกำลังกายผ่อนคลายกายา เป็นการที่อสม. กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ออก
กำลังกายร่วมกัน และการออกกำลังกายตามความถนัดของบุคคล เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายครบ 150 นาที/สัปดาห์ เช่น การ
เดิน การวิ่ง การเต้นเต้นแอโรบิค
2.4 กิจกรรมการประกวดสำรับอาหารสุขภาพ เป็นการจัดประกวดอาหารเพื่อ
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
3.1 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ได้รับความรู้จากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย การจัดการอ ารมณ์ และทำให้
สามารถมีพฤติกรรมที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
3.2 ได้ชุมชนที่เป็นต้นแบบในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
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3.3 สามารถนำกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย การทำสำรับอาหารสุขภาพ ไปพัฒนาเป็นวิธีการควบคุมความ
ดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชนอื่น หรือชุมชนที่มีความใกล้เคียง ในการเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
อสม. ร่วมตรวจประเมิน ติดตามค่าความดันโลหิต การรับประทานยา และการออกกำลังกายของกลุ่มผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ทุกสัปดาห์ มีการติดตามการออกกำลังกายพร้อมกันทุกตอนเย็น การประเมินผลด้านความรู้
เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และการ
ดูแลสุขภาพตนเอง การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย
และการจัดการอารมณ์ จากแบบทดสอบสอบถาม ใบลงทะเบียน และการประเมินสุขภาพเบื้องต้น เปรียบเทียบผลการประเมิน
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 55.51 ± 10.94 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
81.10 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 สถานภาพสมรส ร้อยละ 75.70 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 35.10 มี
รายได้เฉลี่ย 7,735.14 ± 5,265.68 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้าง ร้อยละ 56.80 ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเฉลี่ย 8.41 ± 6.70 ปี มีระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดคือ 26 ปี และน้อยที่สุด คือ 2 ปี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (n=37)
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ
ระดับความรู้
จำนวน ร้อยละ จำนวน
ร้อยละ
ระดับสูง คะแนนร้อยละ ≥ 80 (8-10 คะแนน)
0
0.00
27
72.98
ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ 60-79 (6-7 คะแนน)
4
10.81
9
24.32
ระดับต่ำ คะแนนร้อยละ < 60 (0-5 คะแนน)
33
89.19
1
2.70
จะเห็นได้ว่าภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน และทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
เข้าใจเพิ่มมากสอดคล้องกับ [3] ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการดูสสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลรัตน
ภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองของโอเร็ม
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (n=37)
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
0
0.00
22
59.46
ระดับสูง (𝑥𝑥𝑥 = 2.34 – 3.00)
0
0.00
15
40.54
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 1.67 – 2.33)
37
100
0
0.00
ระดับต่ำ (𝑥𝑥𝑥 = 1.00 – 1.66)
จะเห็นได้ว่าภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
แล้ว กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมของรูปแบบการมีส่วน
ร่วมนั้น กลุ่มตัวอย่างได้มีการเรียนรู้ที่จะหาแนวทางการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง และรู้ว่า
ความสามารถของตนเองมีมากพอ สอดคล้องกับ [4] โด้ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อการ
รับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง น้ำหนักตัว และการควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิต
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการดูแลสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (n=37)
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ
ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ด้านการรับประทานอาหาร
0
0.00
22
59.46
ระดับดี (𝑥𝑥𝑥 = 2.34 – 3.00)
2
5.41
14
37.84
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 1.67 – 2.33)
35
94.59
1
2.70
ระดับไม่ดี (𝑥𝑥𝑥 = 1.00 – 1.66)
ด้านการรับประทานยา
0
0.00
24
64.86
ระดับดี (𝑥𝑥𝑥 = 2.34 – 3.00)
2
5.41
9
24.32
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 1.67 – 2.33)
35
94.59
4
10.81
ระดับไม่ดี (𝑥𝑥𝑥 = 1.00 – 1.66)
ด้านการออกกำลังกาย
0
0.00
22
59.46
ระดับดี (𝑥𝑥𝑥 = 2.34 – 3.00)
19
51.35
12
32.43
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 1.67 – 2.33)
18
48.65
3
8.11
ระดับไม่ดี (𝑥𝑥𝑥 = 1.00 – 1.66)
ด้านการจัดการอารมณ์
0
0.00
26
70.27
ระดับดี (𝑥𝑥𝑥 = 2.34 – 3.00)
0
0.00
10
27.03
ระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 = 1.67 – 2.33)
37
100
1
2.70
ระดับไม่ดี (𝑥𝑥𝑥 = 1.00 – 1.66)
จะเห็นได้ว่าภายหลังการใช้รูปแบการมีส่วนร่วมกลุ่มตัวอย่างมีการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แลกเปลี่ยนคำถามซึ่งกันและกัน เพื่อปรับเปลี่ยน
ความรู้ที่ยังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานยา และเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ [5] ได้ศึกษาประสิทธิผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน
ตารางที่ 5 ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และค่าความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง ก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม (n=37)
คะแนน ก่อนการใช้รูปแบบ หลังไกรูปแบบการ
เต็ม
การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ตัวแปร
p-value
(คะแนน)
𝑥𝑥𝑥 ±S.D.
𝑥𝑥𝑥 ±S.D.
b
ความรู้
10
10.86 ± 1.03
16.51 ± 1.89
<0.001*
b
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
3
1.48 ± 0.15
2.37 ± 0.21
<0.001*
b
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
3
1.36 ± 0.11
2.41 ± 0.20
<0.001*
a
ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic)
153.08 ± 6.96 136.43 ± 18.63
<0.001*
b
ค่าความดันโลหิตตัวล่าง(Diastolic)
84.70 ± 6.17
73.76 ± 10.28
<0.001*
* อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ผลการเปรียบเทียบ ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ค่าความดันชิสโตลิกและค่า
ความดันไดแอสโตลิก ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมรูปแบบอาจเนื่องมาจากมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เติมเครื่องปรุงประเภท
น้ำปลา ซีอิ้ว ซอส ลดลง ไม่ลมื รับประทานยาความดันโลหิตสูง และเข้าใจว่าการรับประทานยาอย่างเดียวไม่ช่วยควบคุมระดับ
ค่าความดันโลหิตได้ สอดคล้องกับ [6] ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเอง ใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
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สรุปผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน
ร่วมกันคิดค้นกิจกรรม
2) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินสุขภาพเบื้องต้น และการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมกล่องยากันลืม กิจกรรมออกกำลังกายผ่อนคลายกายา และกิจกรรมการประกวดสำรับ
อาหารสุขภาพ
3) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ไม่ได้ ได้รับความรู้จากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ได้ชุมชนที่เป็นต้นแบบ
4) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลรูปแบบ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยอสม. ร่วมตรวจประเมิน ติดตามค่าความดันโลหิต การรับประทานยา
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
1) ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง หลังเข้าร่วมรูปแบบส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 72.97
2) ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้รูปแบบส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับสู ง
ร้อยละ 59.46
3) หลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเอง สูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.001 และพบว่าค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic) และค่า
ความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic) ต่ำกว่าก่อนการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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P39
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ
ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นันทวรรณ เด็กหลี1 ฟารีดา ไกรทอง2 สุภาวดี พรมแดง3
สาลี อินทร์เจริญ4 กีรติ พลเพชร5 สิริมา วังพยอม6 กมลรัตน์ นุ่นคง7
วิลาวรรณ ศรีพล8 และสุพัตรา ใจเหมาะ9*

บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ( Participatory Action Research : PAR) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก และเพื ่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการโรคไข้ เ ลื อ ดออก หมู ่ 9
บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health belief
model : HBM) ประชากร คือ ผู้นำชุมชน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน เจ้าหน้าสาธารณสุข 2 คน นักเรียน
4 คน ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 5 คน ตัวแทนครั วเรือนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย 47 คน ผู้วิจัย 3 คน รวมทั้งหมด
จำนวน 74 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 47 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564
เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย การเก็บข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (การสนทนากลุ่ม, การสังเกต) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก (3.93±0.49) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก (4.48±1.13) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (4.34 ± 0.48) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก (4.55±0.41) ส่วนความรู้
การรับรู้ด้านต่าง ๆ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่าหลังใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลวิเคราะห์การสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนและหลัง พบว่า ค่าการสำรวจลูกน้ำ
ยุงลายลดลง
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, ไข้เลือดออก, หนองปรือ
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The Community Participation in Dengue Hemorrhagic Fever Prevention Moo 9,
Ban Nongprue, Banna Sub - district, Palian District,
Amphoe Palian, Trang Province
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Salee Incharoen4 Keerati Ponpetch5 Sirima Wangpayom6 Kamonrat Nunkong7
Wilawan Sripon8 And Suphatra Jaimoa9*

Abstract

This research is a participatory action research. Participatory Action Research) has the following
objectives. To study the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. To
develop as a model for community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. And
to study the effectiveness of the community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic
Fever Moo 9, Ban Nongprue, Banna Sub - district, Palian District, Amphoe Palian, Trang Province. By applying
the theory of health beliefs (health belief model : HBM). The poputations were the three community leader,
ten village health volunteers, two public health officers, four student, five household representatives Aedes
mosquitoes were not found , forty-seven household representatives Aedes mosquitoes were found and three
researcher, including 74.The sample group were household representatives Aedes mosquitoes were found 47
people. Since October until December 2021. The tools used were questionnaires community participation in
people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. Questionnaires behavior people on prevention of Dengue
Hemorrhagic Fever and Survey of Dengue Hemorrhagic Fever. Data collection is both quantitative and qualitative
(Focus group, Observation). Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. Paired
Sample T-test and Wilcoxon Signed Rank Test.
The results of the study showed community participation in people on prevention of Dengue
Hemorrhagic Fever. very level, Participation in decision making. very level (3.93±0.49), Aspects of participation
in operations. very level (4.48±1.13), Participation in receiving benefits. very level (4.34± 0.48) and the aspect
of having participate in the evaluation. very level (4.55±0.41) with knowledge section, perceptions various
aspects and behavior people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. showed that after using the
community participation in people on prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. Significantly different at the
statistical level of 0.0 1 and Analysis survey of Dengue Hemorrhagic Fever before and after showed Survey of
Dengue Hemorrhagic Fever reduce.
Keywords: community participation, Dengue Hemorrhagic Fever, Nongprue
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บทนำ
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส สร้างความสูญต่อเสียชีวิต และยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยใน
การสูญเสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพราะยังมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อยู่เป็นจำนวน
มาก
เขตสุขภาพที่ 12 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 2,599 ราย อัตราป่ วย 52.40 ต่อแสนประชากร
มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 4 ราย อัตราป่วย – ตาย 0.15 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบว่าจังหวัดตรังมีรายงาน มีผู้ป่วยสูงสุดเป็น
ลำดับ 3 ของเขตสุขภาพที่ 12 รองจากจังหวัดสงขลา และยะลามีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 407 ราย มีอัตราป่วย
63.28 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วย – ตาย 0.49 ต่อแสนประชากร [1]
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ าพตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ในปี 2559 - 2564 หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ปี 2559 มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุดจำนวน 15 ราย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 15 จำนวน
และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 แม้จะยังไม่มีการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก [2] จากแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลล่าสุดของการสำรวจของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา พบว่า ชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ 9 มีค่าบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย (House Index) ร้อยละ 43.52
ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านหนองปรือมีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดการแพร่ร ะบาดของโรค
ไข้เลือดออก [3] จากการร่วมกันจัดทำเวทีประชาคมของหมู่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน พบว่า
บ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย (House Index) เกินเกณฑ์ เป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไขมากที่สุด เนื่องจากอาจจะนำสู่การเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออก
ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดทำวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: HBM) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวคิดใช้การมีส่วนร่วมของ Cohen
& Uphoff ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปั ญหาไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดลง
หรือหมดไปจากชุมชน

วิธีการดำเนินการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทำการศึกษา คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ได้แก่ ผู้นำชุมชน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน เจ้าหน้าสาธารณสุข 2 คน นักเรียน 4 คน ตัวแทนครัวเรือน
บ้านที่ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 5 คน ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย 47 คน ผู้วิจัย 3 คน รวมทั้งหมดจำนวน 74 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง จำนวน 47 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือเป็นตัวแทนครัวเรือนที่พบลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนหมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบล
บ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และมีความยินดีเข้าร่วมวิจัย เกณฑ์คัดออก คือ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น การวิ จ ั ย คื อ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จัดเวทีประชาคม, ประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
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2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
กิจกรรม ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก, กิจกรรมการพัฒนาสถานที่สาธารณะปราศจากลูกน้ำยุงลาย
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนเอง และกิจกรรมประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมอบรางวัลประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ประเมินค่าสำรวจลูกน้ำยุงลาย, การประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย และการตัดสินการประกวดบ้าน
สะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัยดัดแปลงมาจากการศึกษาของ
ประภาศิ ศรีคง [4] แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ไข้เลือดออก จำนวน 10 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปรผล ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของ (Best,1977) และทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.91
2. แบบสอบถามพฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก ประกอบไปด้ ว ย 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที ่ 1
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบเติมคำ ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 ข้อ ค่าตอบให้เลือก
ตอบ ใช่ หรือไม่ใช่ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แปรผล คะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของบลูม (Bloom et
al, 1971) ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.91 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ในการป้องกันไข้เลือดออก
จำนวน 34 ข้อ (การรับรู้โอกาสเสี่ยง จำนวน 7 ข้อ ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.96 ,การรับรู้ความรุนแรง จำนวน 7
ข้อ ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.89, การรับรู้อุปสรรค จำนวน 7 ข้อ ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ
0.96 , การรับรู้ประโยชน์ จำนวน 6 ข้อ ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.95 และพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก
จำนวน 7 ข้อ ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเท่ากับ 1 ) ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การแปรผล ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ
ของ (Best,1977)
3. แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย จากปัญหาค่าลูกน้ำยุงลายในบ้านเกินเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสำรวจค่าลูกน้ำยุงลายในบ้าน ซึ่งเปรียบเทียบตัวชี้วัดค่าลูกน้ำยุงลาย < ร้อยละ 10
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
การสังเกต (Observation), แนวคำถามสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย, กล้องถ่ายรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างก่อนและหลังได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังได้รบั ความรู้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้อุปสรรค
การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ โดยใช้สถิติ Paired Sample T-test ส่วนความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก Wilcoxon Signed Rank Test

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ศึกษาข้อมูลสุขภาพ หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชน เพื่อสภาพการณ์หรือระดับภาวะสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน โดยใช้
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เครื่องมือแบบประเมินครัวเรือน และแบบประเมินสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามตัวชี้วัดสุขภาพ วิเคราะห์
ข้ อ มู ล หา ปั ญ หาที ่ ไ ด้ จ ากการสำรวจข้ อ มู ล สุ ข ภาพชุ ม ชน การมี ส ่ ว นร่ ว มในการในการตั ด สิ น ใจคั ด เลื อ กปั ญ หาของชุ มชน
การคืนข้อมูลสู่ชุมชนจากการศึกษาชุมชน และปัญหาทางด้านสาธารณสุขของชุมชน โดยการใช้วิธีการจัดเวทีประชาคม ในวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการให้ผู้นำชุมชน ประชาชน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับผู้วิจัยว่าอะไร
คือปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมกัน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข คือ ปัญหา ค่า HI เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุม
ได้รับทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานที่สาธารณะ
ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนเอง กิจกรรมที่ 3 ประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย
โดยการลงสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน House Index (HI) ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีเกียรติบัตรบ้านที่ผ่านเกณฑ์การ
ประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชน หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ได้รับรูปแบบการควบคุมป้องกัน
และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีการมอบรางวัลประกวดบ้านปราศจากลูกน้ำยุงลาย และได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเรื่องโรคไข้เลือดออก และมีการควบคุมป้องกันที่ดีขึ้น
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ติดตามประเมินผลโดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณ
บ้าน โดยผู้ประเมิน และติดตามประเมินการรับรู้โอกาสของการเกิดโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการ
ใช้แบบสอบถามการรับรู้โอกาสของการเกิดโรค ไข้เลือดออกและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง (n=74)
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=47) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.96 อายุเฉลี่ย 47.51+10.36
อายุต่ำสุด 21 ปี อายุสูงสุด 67 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 53.19 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 61.70
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายด้าน (n=74)
การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
S.D.
แปลผล
𝑥𝑥̅
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.93
0.49
มาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
4.48
1.13
มาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4.34
0.48
มาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.55
0.41
มาก
ภาพรวม
4.36
0.48
มาก
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลของกิจกรรม
จากการทดสอบการแจกแจงของข้อมูล พบว่า การรับรู้โอกาสเสีย่ ง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการ
รับรู้อุปสรรค มีการแจกแจงปกติ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Pair T-Test ส่วนความรู้ และพฤติกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกก่อนและหลังดำเนินกิจกรรมมีการแจกแจงไม่ปกติ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก, พฤติกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมการป้องกันโรคไข้เลือดออก (n=47)
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ตัวแปร
ความรูเ้ กี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ก่อนการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบ
พฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น โรค
ไข้ เ ลื อ ดออก
ก่อนดำเนินกิจกรรม
หลังดำเนินกิจกรรม

n
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

6
39
2
47

Negative Ranks
Positive Rank
Ties
Total

0
47
0
47

Mean
Rank

Sum of
Rank

p-value

12.75
24.58

76.50
958.50

<.001**

0.00
24.00

0.00
1128.00

<.001**

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก, การรับรู้ความ
รุนแรงในการป้องกันโรคไข้เลือดออก, การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการมี
ส่วนร่วมการป้องกันโรคไข้เลือดออก (n=47)
ตัวแปร
ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ก่อนการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบ
การรับรู้ความรุนแรง
ก่อนดำเนินกิจกรรม
หลังดำเนินกิจกรรม
การรับรู้อุปสรรค
ก่อนการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบ
การรับรู้ประโยชน์
ก่อนการใช้รูปแบบ
หลังการใช้รูปแบบ

𝑥𝑥̅ ± S.D.

t

df

p- value

3.13+0.40
4.21+0.31

-14.04

46

<.001**

3.14+0.42
4.32+0.24

- 16.30

46

<.001**

2.49+0.51
1.00+0.00

20.21

46

<.001**

2.15+0.42
2.94+0.25

-11.65

46

<.001**

ตารางที่ 4 การสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (n=47)
ตัวแปร
จำนวน(ครัวเรือน)
ร้อยละ
ก่อนการใช้รูปแบบ
พบลูกน้ำยุงลาย
47
100.00
ไม่พบลูกน้ำยุงลาย
0
0
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1
พบลูกน้ำยุงลาย
29
61.70
ไม่พบลูกน้ำยุงลาย
18
38.30
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ตารางที่ 4 การสำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (n=47) (ต่อ)
ตัวแปร
จำนวน(ครัวเรือน)
ร้อยละ
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2
พบลูกน้ำยุงลาย
ไม่พบลูกน้ำยุงลาย

20
27

42.55
57.45

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก “กิจกรรมนี้ดีทำให้ป้าได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นวันดี
คืนดี ถ้ามีอาการที่ไข้มีผืนแดง ๆ จะรีบพาไปหาหมอทัน” (เพศหญิง, อายุ 30 ปี, สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
2. กิ จ กรรมพั ฒนาสถานที ่ ส าธารณะปราสจากลู ก น้ ำ ยุ ง ลายและร่ วมกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนทำ Big
Cleaning day ในบ้านของตนเอง “กิจกรรมนี้ดี การทำความสะอาดบ้านและรอบ ๆ บ้านทำให้บ้านสะอาดขึ้น ภาชนะไหนที่มี
ลูกน้ำยุงลายก็ได้เททิ้งกำจัดยุงได้” (เพศหญิง, อายุ 35 ปี, สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
3. ประกวดบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย “ขอบคุณลูก ๆ มากที่ให้บ้านม๊ะ ได้รับรางวัลกิจกรรมนี้ทำให้ม๊ะมี
แรงจูงใจในการดูแลบ้านมากขึ้น เมื่อบ้านสะอาดผลที่ดี ๆ ก็ตามมามาก ยุงลายก็ไม่มีคนในบ้านก็ไม่เป็นโรค” (เพศหญิง, อายุ 52 ปี,
สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการโรคไข้เลือดออก หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง (n = 47) ระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า หลังใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในการ
ติดตามผลหลังการใช้การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ลดลงในกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่พบลูกน้ำยุงลาย และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่พบลูกน้ำ
ยุงลายที่ได้รับความรู้จากแผ่นพับความรู้ที่ผู้วิจัยได้ลงไปสำรวจพื้นที่
อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.93 ± 0.49)
เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งรวมกลุ่มหรือ
องค์กร โดยเฉพาะในระบบสุขภาพและ นโยบายทางด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพงษ์ระพี ดวงดี และคณะ [5]
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกไข้เลือดออก ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกของชุมชน พบว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ซึ่งมีกระบวนการสำคัญ 4 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Cohen & Uphoff (1980: 219–222) [6]
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด ในการจัดทำกิจกรรม เลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหา จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข ดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน
การระดมความคิดเห็น ซึ่งใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A–I-C) จนได้กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานสาธารณสุข
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เนื่อ งจากประชาชนนำแผนจากการร่วมกันคิดไปสู่การปฏิบัติตาม
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เนื่องจากมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ด้านการรับรู้ที่ดีขึ้น
จากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จนเกิดความตระหนักถึงปัญหาหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ด้านพฤติกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากกิจกรรมบ้านสะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลายที่ให้ประชาชนในชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อม
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ของบ้านให้สะอาดทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านและสถานที่สาธารณะกำจัดจุดเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการทำงานระหว่างผู้วิจัยและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นหลัก โดยมีประชาชน ในชุมชนบ้านหนองปรือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันติดตามผลของ
กิจกรรมประกวดบ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย โดยดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน รวมทั้งร่วมกัน
สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI ในบ้านหรือภาชนะของตนเอง ซึ่งพบว่า ชุมชนมีค่าลดลงจากก่อนใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม และการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วยการเข้าร่วมประชุม ทบทวน และประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมา
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการโรคไข้เลือดออก การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังใช้ รูปแบบการมีส่วนร่วมการป้องกัน โรคไข้เลือดออก พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับประภาศิ ศรีคง [4]
ซึ่งประชาชนได้รับการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือด ผู้วิจัยใช้วิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่เชื่อมโยง กับสถานการณ์จริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชุมชน การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีการพูด
ทบทวนความรู้ความเข้าใจ ถามตอบในประเด็นที่เกิดความสงสัย อภิปรายปัญหาที่ เกิดขึ้น และเสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
การเปรียบเทียบค่าสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนและหลังใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า หลังดำเนินกิจกรรมมีการสำรวจพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI = 42.55 ลดลงจากก่อนใช้รูปแบบการมี
ส่วนร่วม HI = 100 เนื่องจากประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ และเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้
การดูแล และรักษาสภาพแวดล้อมภายใน บริเวณบ้านเรือนของตนเองให้มีความสะอาดอยู่เสมอ มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ใน
ครัวเรือนของตนเองเป็น ส่งผลให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและชุมชนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ ประไพศรี หอมเนียม
และคณะ[7]
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P40
ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง: การทบทวนวรรณกรรม
สุภาวดี แก้วนรา1, ชิดชนก มยูรภักดิ์2* จอม สุวรรณโณ3, เจนเนตร พลเพชร4, อรเพ็ญ สุขะวัลลิ5

บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยง 2 ใน 6 ปัจจัยเสี่ยงหลักตามโมเดลความเสี่ยงฟรามิงแฮมที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้วิจัยจึงสนใจทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเสี่ยงด้านอายุ และภาวะความดัน
โลหิตสูง โดยสืบค้นหลักฐานความรู้ในช่วงเวลาปี ค.ศ.2000 – 2020 จากฐานข้อมูล PubMed, Science Direct, Google
scholar และ CINAHL ใช้คำสืบค้นตามหลักของ PICO ได้บทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงด้านอายุจำนวน 3 เรื่อง และปัจจัยเสี่ยงด้านภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 6 เรื่อง สรุปประเด็นความรู้ ได้ 4
ประเด็นคือ (1) อุบัติการณ์การเกิดโรค และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่ยิ่ง
เพิ่มขึ้น (2) ความดันซิสทอลิก เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักทำนายอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดในวัยผู้สูงอายุ โอกาสเสี่ยงเพิ่ม
สูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันซิสทอลิกที่ยิ่งสูง (3) ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดัน
ไดแอสทอลิกที่ยิ่งเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย และ (4) ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าความดันซิสทอลิก เป็ น
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมนี้จะช่วยให้พยาบาลตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการควบคุม
ภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1

นศ., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 80160
ดร., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์, 80160
3 รศ.ดร.,หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 80160
4 ผศ.ดร., หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 80160
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Risk of Cardiovascular Disease in Elderly patients with Hypertension : Integrative
Review
Supawadee Keawnara 1*, Chidchanok Mayurapak2*, Jom Suwanno3
Chennet Phonphet4, and Orapen Sukhavulli5

Elderly patients with Hypertension had two of the six primary risk factors according to the
Framingham Risk Model used to assess cardiovascular risk. Therefore, the researcher is interested in
reviewing the literature on age risk factors and high blood pressure by searching from PubMed, Science
Direct, Google scholar and CINAHL databases during the years 2000 – 2020. There were 9 research articles
had found, 3 articles were about risk factors of aged and 6 articles were about risk factors of Hypertension.
The result revealed into 4 points, there were (1) incidence and death of cardiovascular diseases were
related to increased aged in elderly, (2) increased systolic blood pressure were main risk factor of incident
of cardiovascular diseases in adult and elderly, (3) high risk factor of cardiovascular diseases in elderly
were related to increased diastolic blood pressure and (4) elderly patients with hypertension isolated
systolic blood pressure were associated with cardiovascular disease risk.
The knowledge gained from this review will help nurses to be more aware and realize the
importance of managing hypertension in the elderly.

คำสำคัญ: Elderly, Hypertension, Cardiovascular risk
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บทนำ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก โดยประมาณสองในสามของสาเหตุ
การเสียชีวิตเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา
หรือประเทศที่มีรายได้น้อยจนถึงรายได้ปานกลาง รวมถึงประเทศไทยที่โรคหัวใจและหลอดเลือดยังคงเป็นสาเหตุหลักของการ
สูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจาก
ภาวะความดันโลหิตสูง อายุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ ทั้งที่
เกิดจากความเสื่อมตามกระบวนการชราภาพและร่วมกับปัจจัยเสี่ยงชนิดอื่น ๆที่เร่งให้เกิดการเสียหน้าที่ของเซลล์บุผนังชั้นใน
ของหลอดเลือด จนกระทั่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง สูญเสียความยืดหยุ่นของหลอดเลือด เมื่อปัจจัยเสี่ยงด้านอายุ
เกิดขึ้นร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ยิ่งทำให้ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นตามมา
ผู้วิจัยสนใจทบทวนความรู้ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านอายุและภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง 2 ใน 6 ของ
ปัจจัยเสี่ยงหลักหกชนิดตามโมเดลความเสี่ยงฟรามิงแฮมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

วิธีดำเนินการ
ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา แนวทางปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวบรวมหลักฐานเชิง ประจักษ์โดย
สืบค้นจากฐานข้อมูล PubMed, Science Direct, Google scholar และ CINAHL โดยใช้คำ สืบค้นตามหลักของ PICO
คำหลั ก “elderly patient, age” ร่ ว มกั บ “hypertension, high blood pressure, diabetes, dyslipidemia, obesity,
weight, cardiovascular disease risk” สืบค้นเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ ในช่วงปี 2000 ถึง 2020 มีการบันทึกงานวิจัยที่ได้
จากการสืบค้น (search record) คัดกรองงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น (screening document) เพื่อคัดงานที่ซ้ำออก เลือก
งานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และอ่านแบบ Skimming เพื่อดูว่าเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากนั้นใช้ทักษะ
การอ่านแบบละเอียด เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็นความรู้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการสืบค้นเอกสารในช่วงปี 2000 -2020 ได้บทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น ปัจจัย
เสี่ยงด้านอายุจำนวน 3 เรื่อง และปัจจัยเสี่ยงด้านภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 6 เรื่อง สามารถสรุปเป็นประเด็นความรู้ได้ 4
ประเด็นดังนี้
1. อายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยผู้สูงอายุตอนต้นจนถึงวัยสูงอายุตอนปลาย มีความสัมพันธ์ทำให้อุบัติการณ์
การเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิดยิ่งเพิ่มสูงขึ้น(1,2,3) ดังแสดงในตารางที่ (Table) 1
โครงการ QRISK3(3) แสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งในเพศ
หญิง และเพศชาย อัตราอุบัติการณ์ต่อประชากร 1000 ราย-ปี ในเพศหญิงกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอายุ 55-64 ปี เท่ากับ
74.7-113.6 ราย กลุ่มวัยสูงอายุตอนต้นอายุ 65-74 ปี เท่ากับ 171.3-250.8 ราย และกลุ่มวัยสูงอายุตอนกลางอายุ 75-84 ปี
เท่ากับ 351.1-480.2 ราย ส่วนผู้ชายมีอัตราอุบัติการณ์สูงกว่าผู้หญิงในกลุ่มวัยเดียวกัน โดยอัตราอุบัติการณ์ต่อประชากร
1000 ราย-ปี ในเพศชายแต่ละกลุ่มวัยเท่ากับ 141.8-196.9 ราย 265.5-354.8 ราย และ 451.6-582.9 ราย ตามลำดับ
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Table 1

Age and Cardiovascular Disease Risk

ที่มา (ชื่อแรก, ปี)

ผลลัพธ์
ปัจจัยเสี่ยง
สถิติวิเคราะห์และผล
กลุ่มอายุหรือช่วงวัย
Hippisley-Cox 2007
CVD เพศหญิง QRISK
อายุ 65-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 18.27, 17.80-18.74
Hippisley-Cox 2007
CVD เพศชาย QRISK
อายุ 65-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 25.92, 25.26-26.61
QRISK2
Hippisley-Cox 2008
CVD เพศหญิง
อายุ 65-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 21.31
QRISK2
Hippisley-Cox 2008
CVD เพศชาย
อายุ 65-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 29.44
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศหญิง
อายุ 65-69 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 171.3, 169.0-173.5
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศหญิง
อายุ 70-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 250.8, 247.7-253.9
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศหญิง
อายุ 75-79 วัยสูงอายุตอนกลาง
I-1000 ราย 351.1, 346.9-355.3
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศหญิง
อายุ 80-84 วัยสูงอายุตอนปลาย
I-1000 ราย 480.2, 473.7-486.8
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศชาย
อายุ 65-69 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 265.5, 262.3-268.7
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศชาย
อายุ 70-74 วัยสูงอายุตอนต้น
I-1000 ราย 354.8, 350.4-359.3
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศชาย
อายุ 75-79 วัยสูงอายุตอนกลาง
I-1000 ราย 451.6, 445.4-458.0
Hippisley-Cox 2017
CVD เพศชาย
อายุ 80-84 วัยสูงอายุตอนปลาย
I-1000 ราย 582.9, 572.4-593.6
อายุที่เพิม่ ขึ้นแต่ละยูนติ วิเคราะห์
Hippisley-Cox 2007
CVD เพศหญิง QRISK
อายุ (log อายุ/10)
AHR
87.75, 81.34-94.66
QRISK
Hippisley-Cox 2007
CVD เพศชาย
อายุ (log อายุ/10)
AHR
50.63, 47.79-53.64
Hippisley-Cox 2008
CVD เพศหญิง QRISK2
อายุเพิ่มขึน้ จากเดิม 10%
AHR
1.66, 1.65-1.65
QRISK2
Hippisley-Cox 2008
CVD เพศชาย
อายุเพิ่มขึน้ จากเดิม 10%
AHR
1.59, 1.58-1.60
ค่าสถิติ: AHR, adjusted hazard risk ค่าอัตราเสีย่ งหลังจากปรับอิทธิพลของปัจจัยเสีย่ งร่วม; I-1000, incident rate อัตราอุบัตกิ ารณ์ต่อประชากร
1000 ราย-ต่อปี
กลุ่มโรค: CVD, cardiovascular disease โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด

2. ความดันซิสทอลิก เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักทำนายอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สงู อายุเช่นเดียวกันกับในวัย
ผู้ใหญ่ โดยโอกาสเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันซิสทอลิกที่ยิ่งสูง (4,5,6) ทั้งนี้ ค่าอัตราเสี่ยงแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละ
ช่วงวัย และชนิดของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ งโดยรวมพบว่าผู้สูงอายุตอนปลายมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้สูงอายุตอนต้น (5,6)
และโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันซิสทอลิกที่ยิ่งสูง แต่ไม่สัมพันธ์
กับโรคหัวใจและหลอดเลือดบางชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองในผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย ภาวะหัวใจหยุด
เต้นฉับพลัน และภาวะเจ็บหน้าอกชนิดอาการไม่คงที่ เป็นต้น
การศึกษาในประชากรทั่วไปชาวเอเชีย จากโครงการ APCSC แสดงให้เห็นว่าโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้สูงอายุทุก
ช่วงวัย ทั้งเพศหญิงและเพศชายเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันซิสทอลิกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ยูนิตวิเคราะห์ของช่วงอันตรภาคชั้น
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1 SD)(4) ทั้งการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจ (aHR 1.1-1.5) และการเสียชีวิตจากสาเหตุ
โรคหลอดเลือดสมอง (aHR 1.3-1.5) โดยผู้สูงอายุตอนต้นมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าผู้สูงอายุตอนกลางถึงตอนปลายเพียงเล็กน้อย
(aHR 1.3-1.5 vs. 1.1-1.4) เช่นเดียวกันกับโครงการ CALIBER (5) พบว่า ค่าความดันวิสทอลิกเพิ่มขึ้นทุก ๆ 20 มม.ปรอท
สัมพันธ์กับโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 32 ในผู้สูงอายุตอนต้นถึงตอนกลาง (aHR
1.32, 95%CI 1.22-1.44) แต่ไม่เพิ่มความเสี่ยงในผู้สูงอายุตอนปลาย
การศึ ก ษาในประชากรชาวเอเชี ย และยุ โ รป โครงการ Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic
Diseases Collaborating Group(6) พบว่าค่าความดันซิสทอลิกเพิ่มทุก ๆ หน่วยวิเคราะห์ 10 มม.ปรอท สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงทุกช่วงวัยทั้งในผู้สูงอายุตอนต้น (aRR 1.33-1.88) ผู้สูงอายุตอนกลาง (aRR 1.26-1.63) และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย (aRR 1.14-1.37) ส่วนโรคหลอดเลือดสมองนั้นพบโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเฉพาะในผู้สูงอายุตอนต้น (aRR 1.46)
และผู้สูงอายุตอนกลาง (aRR 1.29) ตามลำดับ จากการวิจัยนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยมีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจที่มีสาเหตุ
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จากภาวะความดันโลหิตสูง (hypertensive heart disease [HHD]) ในอัตราสูงตั้งแต่ร้อยละ 37 ในผู้สูงอายุตอนปลาย (aRR 1.37,
95%CI 1.28-1.48) และร้อยละ 63 ในผู้สูงอายุตอนกลาง (aRR 1.63, 95%CI 1.56-1.71) จนถึงอัตราสี่ยงสูงสุดร้อยละ 88 ใน
ผู้สูงอายุตอนต้น (aRR 1.88, 95%CI 1.82-1.94) ตามลำดับ
จากโครงการ CALIBER(5) พบว่า ค่าความดันซิสทอลิกเพิ่มขึ้นทุก ๆ ยูนิตวิเคราะห์ 20 มม.ปรอท สัมพันธ์กับความ
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมในผู้สูงอายุทุกลุ่มวัย แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของโรค และ
ช่วงวัย โดยในผู้สูงอายุตอนต้นถึงตอนกลาง พบโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้ นต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (aRR 1.24) ภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (aRR 1.28) ภาวะเจ็บหน้าอกชนิดอาการไม่คงที่ (aRR 1.19) ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (aRR 1.13) โรคหลอด
เลือดสมองชนิดขาดเลือด (aRR 1.37) และโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (aHR 1.34) แต่ไม่สัมพันธ์กับความ
เสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน และโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง ส่วนในผู้สูงอายุตอน
ปลาย พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุตอนต้นถึงตอนกลาง
ยกเว้น ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง และโรคหลอด
เลือดสมองชนิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
3. ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันไดแอสทอลิกที่ยิ่งเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุ
ทุกกลุ่มวัย เช่นเดียวกันกับค่าความดันซิสทอลิก (4,5) โดยผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลางมีค่าอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดชนิดต่างๆ ค่อนข้างสูงกว่าผู้สูงอายุวัยปลาย(4,5) นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุวัยต้นที่มีค่าความดันไดแอสทอลิก
เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 มม.ปรอท มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 23 ( ARR 1.23,
95%CI 1.12-1.34) แต่ไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้สูงอายุวัยปลาย (ARR 1.00, 95%CI 0.89-1.14)(5)
จากโครงการ APCSC(4) พบว่า ค่าความดันไดแอสทอลิกเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ช่วงอันตรภาคชั้นของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(+1 SD) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผู้สูงอายุวัยต้นเพศชาย มี
โอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 (ARR 1.4, 95%CI 1.3-1.6) และโอกาสเสี่ยงการ
เสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 10 (ARR 1.1, 95%CI 0.9-1.3) ผู้สูงอายุวัยกลางถึงวัยปลายเพศชาย
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุสองชนิดดังกล่าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 10 เท่ากัน ส่วนผู้สูงอายุวัยต้นเพศหญิง มี
โอกาสเสี่ยงการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (AHR 1.5, 95%CI 1.3-1.7) และโอกาสเสี่ยงการ
เสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 (ARR 1.4, 95%CI 1.1-1.5) ผู้สูงอายุวัยกลางถึงวัยปลายเพศหญิง
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุสองชนิดดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 (ARR 1.2, 95%CI 1.0-1.3) และร้อยละ 20 (ARR
1.2, 95%CI 1.1-1.5) ตามลำดับ
จากโครงการ CALIBER(5) พบว่า โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันได
แอสทอลิกที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุวัยต้นถึงวัยกลางที่มีค่าความดันไดแอสทอลิกเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 มม.ปรอท มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อ
การเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ และโรคหลอดเลือดสมองชนิดต่างๆ ตั้งแต่ประมาณร้อยละ 10 (ARR 1.11, 95%CI 1.05-1.18)
จนถึงร้อยละ 40 (ARR 1.41, 95%CI 1.23-1.60) ค่าอัตราเสี่ยงสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกใน
เนื้อสมอง โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ โรคหัวใจ
ขาดเลือด และภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
ส่วนในผู้สูงอายุวัยปลายพบโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 (ARR 1.11, 95%CI 1.02-1.21) ถึงร้อยละ 30
(ARR 1.32, 95%CI 1.09-1.61) ค่าอัตราเสี่ยงสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในเนื้อสมอง ภาวะ
หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด โรคหัวใจขาดเลือด และภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว แต่ไม่เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ภาวะเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ และภาวะหัวใจหยุดเต้น(5)
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4. ภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าซิสทอลิก (isolated systolic hypertension [ISH]) เป็นภาวะความดันโลหิตสูง
ที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะในผู้สูงอายุ คือค่าความดันซิสทอลิกสูง แต่ค่าความดันไดแอสทอลิกปกติหรือต่ำ จึงมีค่าความดันชีพจร
กว้าง หลักฐานความรู้ในระยะแรกซึ่งศึกษาในผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าซิสทอลิก (ใช้เกณฑ์ค่า
ความดันซิสทอลิกตั้งแต่ 160 มม.ปรอท) สัมพันธ์แนวโน้มความเสี่ยงภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต (uOR 2.07, 95%CI 0.68-6.30
และ aOR 1.71, 95%CI 0.54-5.38) และความเสี ่ ย งโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด (uOR 2.84, 95%CI 1.36-5.93 และ aOR 2.11,
95%CI 0.97-4.58) โดยค่าความดันซิสทอลิกที่เพิ่มขึ้ นทุก ๆ ยูนิตวิเคราะห์ 10 มม.ปรอท สัมพันธ์กับความเสี่ยงภาวะหัวใจ
ห้องล่างซ้ายโต (aOR 1.28, 95%CI 1.09-1.51) และโรคหัวใจขาดเลือด (aOR 1.17, 95%CI 1.02-1.34)
จากรายงานวิเคราะห์อภิมานซึ่งเผยแพร่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว (7) มีหลักฐานสรุปได้ชัดเจนว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงเฉพาะค่าความดันซิสทอลิก เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และการเสียชีวิตจากสาเหตุทุกชนิด ส่วนการศึกษาในประชากรชาวเอเชีย (4) แสดงให้เห็นว่า ค่าความดันชีพจรที่
เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ช่วงอันตรภาคชั้นของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+1 SD) สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุทุก
ช่วงวัย ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทั้งการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจ และการเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือด
สมอง
ในทางตรงกันข้าม รายงานวิเคราะห์อภิมาน (7,8) และการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์(9,10) มีข้อสรุปว่าการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าซิสทอลิกในผู้สูงอายุ โดยทำให้ค่าความดันโลหิตลดลงมาอยู่
ในเกณฑ์เป้าหมาย (target blood pressure) ต่ำกว่า 140 มม.ปรอท(9) หรือต่ำกว่า 160 มม.ปรอท(7,10) หรือรักษาให้ค่าความ
ดันซิสทอลิกลดลงจากค่าเดิมได้ 20 มม.ปรอท (8) สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งลดอุบัติการณ์การ
เสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตจากสาเหตุทุกชนิด

สรุปผลการวิจัย
ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง มีหลายหลากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาทบทวนวรรณกรรมเฉพาะในประเด็นอายุและภาวะความดันโลหิตสูงเท่านั้น และพบว่า อายุ
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยผู้สูงอายุตอนต้นจนถึงวัยสูงอายุตอนปลาย มีความสัมพันธ์ทำให้อุบัติการณ์การเกิดโรคและ
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ค่าความดันซิสทอลิก ค่าความดันไดแอสทอลิก และภาวะ
ความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าความดันซิสทอลิก เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และความเสี่ยงจะยิ่ง
เพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุ
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P41
ผลของโปรแกรมฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
เบญจวรรณ อินจันทร1 และโสมศิริ เดชารัตน2*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองในโรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไกซึ่งมีกระบวนการที่ตองใชสารเคมี
เปนจำนวนมาก เชน กระบวนการพิมพถุง สารเคมีที่ใช ไดแก หมึกหองพิมพถุง DTS40 DILAC Z และ แอลกอฮอล
70% และการลางทำความสะอาด สารเคมีที่ใช ไดแก สารแคพพิทอล สาร Exprees D คลอรีน น้ำ 10% สบูดิน
และสบูเหลว SX207B เปนตน วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่ออบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
ในพนักงานจำนวน 50 คน กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ชวงเวลาที่ทำการศึกษา 7
เมษายน 2565 – 27 มิถุนายน 2565 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจำนวน 2 ครั้ง กอนหลังการอบรมเกี่ยวกับ
ความหมายปายสัญลักษณสารเคมีตามหลัก GHS (The Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals) สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ และเปรียบเทียบดวยสถิติ t-test ผลการศึกษาพบวา
ภายหลังการอบรมใหความรูพบวาพนักงานมีความรูเกี่ยวกับสารเคมีเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ดังนั้น การสนับสนุนอบรมพนักงานอยางตอเนื่องจะทำใหพนักงานสามารถเขาใจอันตรายตางๆ กับการทำงาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมีแนวทางการทำงานไดอยางปลอดภัย
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Results of employee training program on safety in working with hazardous chemicals

Benjawan Injan1 and Somsiri Decharat2

Abstract
This is an experimental research r in fresh chicken butchering and processing plants with processes
that require a lot of chemicals, such as bag printing processes. Chemicals used include DTS40
DILAC Z bag printing room ink and 70% alcohol , and cleaning. The purpose of the study was
to train safety in working with hazardous chemicals in 50 employees. The study period from April
7, 2022 to June 27, 2022 collected data with two questionnaires before after training on the
meaning of chemical labels according to GHS (The Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals). Statistics used include frequency, percentage, and comparison with
t-test statistics. The results showed that after the training, the knowledge showed that employees
had an increased knowledge of chemicals，statistically significant at 0.05. Thus， continuous
employee training support enables employees to understand the dangers of working on hazardous
chemicals and have safe working practices.

Keywords : Training， Hazardous chemical， Training safety
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บทนำ
โรงงานแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนโรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไก ซึ่งในบางกระบวนการผลิตที่เปนสวน
สนับสนุนการผลิตหลักมีการใชสารเคมีเปนจำนวนมาก อาทิเชน กระบวนการพิมพถุงสารเคมีที่ใช ไดแก หมึกหองพิมพถุง DTS40
DILAC Z และ แอลกอฮอล70% และการลางทำความสะอาด สารเคมีที่ใชไดแก สารแคพพิทอล สาร Exprees D คลอรีน น้ำ 10%
สบูดิน และสบูเหลว SX207B เปนตน เหตุการณภัยดานสารเคมีที่เกิดขึ้นในชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 49 ครั้ง เมื่อจำแนกตามลักษณะเหตุการณ พบวา สาเหตุเกิดจากไฟไหมมากที่สุด จำนวน 29 ครั้ง รองลงมา
คือ การลักลอบทิ้งและอุ บ ัติเหตุ ขนสง จำนวน 7 ครั้ง การระเบิด จำนวน 5 ครั้ ง และ การรั่ วไหล จำนวน 1 ครั้ ง ตามลำดับ
(กระทรวงสาธารณสุข，2564) ในโรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไก เหตุการณที่เกิดขึ้นมากที่สุด ไดแก สารเคมีกระเด็นเขาตา
จากการประเมินความเสี่ยง พบวาความเสี่ยงสูงสุด คือ พนักงานสัมผัสสารเคมีเปนระยะเวลานาน ซึ่งมีความเสี่ยงตอพนักงานที่ตอง
เผชิญกับภัยอันตรายตาง ๆ จากการสัมผัสเนื่องจากการใชสารเคมี รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ถูกกำจัดอยางไมถูกตองที่กอใหเกิด
การปนเปอนในสิ่งแวดลอมดวย (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม， 2557) จึงมีความจำเปนที่ตองใหพนักงานมีความรูความ
เขาใจและมีการระมัดระวั งการสัมผั สสารเคมีตลอดเวลาการทำงาน เพื่ อป องกั นไมให ม ี อันตรายเกิดขึ้ นกั บตนเองและผู  อื่ น
(มหาวิทยาลัยมหิดล，2555) เพราะหากพนักงานสามารถเขาใจอันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ความปลอดภัยยอมเกิดแกพนักงานและผูอื่นตลอดจนสิ่งแวดลอมได อยางไรก็ตาม แมวาพนักงานทราบถึงอันตรายจากสารเคมีอยู
แลวก็ตาม แตการใชโปรแกรมฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายยอมเปนการการกระตุน
เตือน การสรางความตระหนัก และเพิ่มความรูใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อันตราย และสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง การกระตุนเตือนใหตระหนักถึงความปลอดภัยของ
การปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง เพื่อไมใหเกิดการมองขามความปลอดภัยที่เกิดเนื่องจากการปฏิบัติงานที่คุนเคย
ซึ่งอาจเปนการปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง นอกจากนี้เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจตระหนัก ถึงความปลอดภัยในการทำงาน ทำ
ใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยที่ดีตอการทำงาน ทำใหผลผลิตเพิ่ม ขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง กำไรมากขึ้น และลดความ
สูญเสียจากการประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (สุธาทิพย รองสวัสดิ์, 2555) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรม
ฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย เพื่อเปนการคุมครองความปลอดภัยของพนักงานจาก
อันตรายจากสารเคมี และเพื่อใหพนักงานมีความรูและเขาใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานและมีแนวทางการทำงานไดอยาง
ปลอดภัย
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอน-หลังการใชโปรแกรมฝกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายใน
พนักงาน โรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไกแหงหนึ่ง
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วิธีดำเนินการ
งานวิจ ั ย นี ้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลอง (Experimental Research Design) ผู  ว ิ จ ั ย เลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากประชากรในโรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไก แหงหนึ่ง จำนวน 50 คน โดยมีเกณฑการคัดเขา
ดังนี้คือ เกณฑการรับอาสาสมัครกลุมรับสัมผัสสารเคมีเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) ดังนี้ (1) เปนคนงานที่ทำงานใน
โรงงานชำแหละไกสดและแปรรูปไก และสัมผัสกับสารเคมีมีอายุการทำงานไมนอยกวา 1 ป (2) ทำงานประจำในแผนกพิมพถุงและ
ลางทำความสะอาด โดยทำงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมงใน 1 วันหรือ 5-6 วัน/สัปดาห (3) เปนคนงานเพศชายหรือหญิง มีอายุ 20 ป
ขึ้นไป และ (4) เขามารวมในการวิจัยในครั้งนี้ดวยความสมัครใจ
เกณฑการไมรับอาสาสมัครกลุมรับสัมผัสเขารวมโครงการ (Exclusion criteria) ดังนี้ (1) เปนคนงานเพศชายหรือหญิง มี
อายุนอยกวา 20 ป และ (2) ไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ประชากรคือกลุมตัวอยาง รวมจำนวนกลุม
ตัวอยางจำนวนทั้งหมด 50 คน กลุมพนักงานดังกลาวจะถูกสัมภาษณเพื่อวัดระดับความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับ
สารเคมี จำนวน 20 ขอ ที่ผูวิจัยไดสรางขอคำถามขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอคำถามเกี่ยวกับ ประเด็นดังนี้คือ 1)
คุณสมบัติและความเปนพิษของสารเคมี จำนวน 5 ขอ 2) อันตรายตอสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี จำนวน 5 ขอ 3) การปฐม
พยาบาลเบื้องตน 5 ขอ และ 4) การจัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย จำนวน 5 ขอ
การวัดความรู (ถูก = 1, ผิด= 0) แปลผลเปน 3 ระดับ ประยุกตจาก Bloom (1971) (13) โดยการแปลผล คือ เหมาะสม
นอย ปานกลาง มาก โดยจะใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) รอยละ 80 หรือมากกวา แปล
ผลวา เหมาะสมมาก รอยละ 50 –รอยละ 79.99 แปลผลวา เหมาะสมปานกลาง นอยกวารอยละ 50 แปลผลวา เหมาะสมนอย
ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม มาตราสวน นำแบบสอบถามสวนที่ถามเกี่ยวกับความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับ
สารเคมีที่ปรับปรุงแลว เสนอผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content Validity) แลวนำมา
วิเคราะหความสอดคลองระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ไดคา IOC เทากับ 0.835 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลว ไปทดลองใชกับบุคลากรซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.800 จากนั้นนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขจนเรียบรอยสมบูรณแลว ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. เตรียมความพรอมทีมผูวิจัยในการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน บทบาทหนาที่ และการจัดเตรียมสถานที่ เอกสารตลอดจน
อุปกรณที่ใชในการดำเนินงานวิจัย ไดแก แผนพับความรู วิธิทัศน
2. ประสานกับหัวหนาแผนก หัวหนาพนักงาน และพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ดำเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางทีมผูวิจัยใชแบบสอบถามเพื่อวัดเระดับความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
กอนการอบรม (Pretest) โดยผูวิจัยจะทำการทดสอบกอนการเริ่มอบรมในวันที่ 1 ใชเวลาในการทำการทดสอบดวยแบบสอบถาม
ประมาณ 20 นาที
4. ทดลองใชโปรแกรมอบรมดานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางใชเวลาในการใหความรูวัน
ละ 1 ชั่วโมง กอนเขากะทำงาน 7.00 – 8.00 น. รวมจำนวน 3 วัน โดยมีเนื้อหาความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
ในประเด็นดังนี้คือ คุณสมบัติและความเปนพิษของสารเคมี อันตรายตอสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องตน
4
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และการจัดเก็บ สารเคมีท ี ่ปลอดภัย ผู วิ จั ยจะอบรมใหกั บกลุ มตั วอยา งโดยแบ งเนื้ อหาอบรมจนครบ 3 วั น โดยผู  วิจ ัย จะเปน
ผูดำเนินการอบรมดวยตนเอง โดยใชสื่อคือ แผนพับความรู วิธทิ ัศน ประกอบการอบรม หลังการอบรม นำแบบทดสอบชุดเดิมไปให
พนักงานทำหลังสิ้นสุดโปรแกรม (Posttest) เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนระดับความรูภายหลังการดำเนินการจัดการอบรม
การวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป และใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency)
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t-test

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของพนักงานจำนวน 50 คนที่เปนกลุมตัวอยางทำงานในแผนกพิมพถุงและลางทำความสะอาด พบวาเปนเพศ
ชาย จำนวน 24 คน (รอยละ 48.00) เพศหญิง จำนวน 26 คน (รอยละ 52.00) สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-40 ป จำนวน 32 คน
(รอยละ 64.00) และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ ปวช. จำนวน 35 คน (รอยละ 70.00) ตามลำดับ
ผลการศึกษาระดับคะแนนความรูกอนและหลังการใหความรูแกพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อันตราย จำนวน 20 ขอ พบวา พนักงานทั้งหมดที่เขารับการอบรมมีจำนวน 50 คน ผลจากการทำแบบทดสอบกอนการใหความรู
พบวาพนักงานที่ทำแบบทดสอบไมผานเกณฑ (นอยกวารอยละ 50) จำนวน 38 คน (รอยละ 76.00) พนักงานที่ผานเกณฑระดับ
ปานกลาง จำนวน 6 คน (รอยละ 12.00) และ พนักงานที่ผานเกณฑระดั บสู ง จำนวน 6 คน (รอยละ 12.00) ผลภายหลังทำ
แบบทดสอบหลังจากใหความรู พบวาพนักงานทำแบบทดสอบผานเกณฑระดับสูงจำนวน 34 คน (รอยละ 68.00) ผานเกณฑ
ระดับปานกลาง จำนวน 12 คน (รอยละ 24.00) และไมผานเกณฑ จำนวน 4 คน (รอยละ 8.00) ตามลำดับ
ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนกอน-หลังการใหการใหความรูแกพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อันตรายพบวาพนักงานมีระดับคะแนนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดัง
(ตารางที่ 1) สอดคลองกั บการศึกษาของสุธาทิ พย รองสวัสดิ์ (2555) ที่ได กลาววา ความรู ดานความปลอดภัย คื อความรูของ
พนักงานที่ไดรับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การจัดการฝกอบรม ดานความปลอดภัย การสัมมนา
การจัดนิทรรศการ การบรรยาย การสาธิต และการชมวีดีทัศน ดังนั้น เมื่อพนักงานเกิดความรู พนักงานจึงสามารถทำการปองกัน
อันตรายไดอยางเหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และกิจกรรมขางตน รวมทั้งเปนการสรางโอกาสใหพนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนและ
ทบทวนองคความรูรวมกัน เกิดการพัฒนาความรู ในมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน เกิดความชำนาญในงาน รวมถึงทบทวนวิธีใชงาน
อุปกรณความ ปลอดภัยที่เกี่ยวของอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Julie et al. (2020) ที่พบวา ความรูดานความปลอดภัย
เกิดจากการที่องคกรจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและสงเสริมใหพนักงานมีสวนในบทบาท ดานความปลอดภัยในสังคมที่
ทำงาน
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนกอน-หลังการใหการใหความรูแกพนักงาน เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับ
สารเคมีอันตรายความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย (n = 50 คน)
ระดับความรู

กลุมพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมี
(n=50, รอยละ, ระดับคะแนนเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
กอน
หลัง

ระดับความรู
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย (20 ขอ)
สูง ( >16 คะแนน; มากกวารอยละ 80)
6 (12.00)

34 (68.00)

ปานกลาง (10-16; รอยละ 50-80)

6 (12.00)

12 (24.00)

นอย (<10 คะแนน; นอยละกวารอยละ 50)

38 (76.00)

4 (8.00)

p-value

< 0.001*

* ยอมรับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเพื่อทดสอบความรูกอนและหลังการใหความรูโดยใชโปรแกรมฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทำงานกับสารเคมีอันตรายแกพนักงาน พบวาหลังการใหความรูพนักงานพนักงานมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 ดังนั้น สถานประกอบการอาจนำโปรแกรมการอบรมความรูเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อใหเกิด
ความตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู จั ดทำขอกราบขอบพระคุ ณพนั กงาน และคณาจารย ท ุก ท านที่ ได ใหความรู และคำแนะนำที ่ เป น
ประโยชนตอการดำเนินงาน พนักงานทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการดำเนินกิจรรมตาง ๆ
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ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อความคล่
P42 องแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้
สุรชัย แซ่ด่าน1* และสุธน เพ็ชรนิล2

ดย่อองแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้
ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อบทคั
ความคล่

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรง และเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่
2
รชัย แซ่กดกี่านฬ1*ากาบั
และสุ
กับที่และไม่อยู่กับที่ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่อสุงไวของนั
ดดีธ้ นกลุเพ็่มตัชวรนิอย่ลาง คือ นักกีฬากาบัดดี้ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จานวน 30 คน แบ่งกลุ่มการฝึกเป็น 3 กลุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การทดลอง
บทคัดย่อ
ใช้เวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบทดสอบความคล่องตัวของอิลลินอยส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรง และเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบวิลคอกซัน และครัสคัล -วอลลิส และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple Confidenceกับที่และไม่อยู่กับที่ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬากาบัดดี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬากาบัดดี้ มหาวิทยาลัยการกีฬา
Interval Procedures
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จานวน 30 คน แบ่งกลุ่มการฝึกเป็น 3 กลุ่มโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่าง การทดลอง
ผลการวิจัย พบว่า
ใช้เวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือการวิจัย คือ แบบทดสอบความคล่องตัวของอิลลินอยส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน
1. ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มการฝึกปกติ กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบวิลคอกซัน และครัสคัล -วอลลิส และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple Confidenceและกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Interval Procedures
2. สาหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่ม
ผลการวิจัย พบว่า
การฝึกปกติกับกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
1. ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มการฝึกปกติ กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่
และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ไม่แตกต่างกัน
2. สาหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่ม
กับกลุก่มความแข็
การฝึกความแข็
งแรงแบบอยู
และกลุ
การฝึดกดีความแข็
งแรงแบบไม่อยู่กับที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
คการฝึ
าสาคักปกติ
ญ: การฝึ
งแรง, ความคล่
องแคล่่กวับว่ทีอ่ งไว,
กีฬ่มากาบั
้
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่
และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การฝึกความแข็งแรง, ความคล่องแคล่วว่องไว, กีฬากาบัดดี้
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Effects of Strength Training on the Agility of Kabaddi Athletes
Surachai Saedan1* and Suthon Petchnin2

Abtract
This research aimed to investigate the effects of strength training and to compare the effects
between the isometric strength training and isotonic strength training on the agility of Kabaddi athletes.
The sample was 30 Kabaddi athletes, National Sports University Krabi Campus, and was randomly divided
into 3 groups. The training duration lasted for 8 weeks. The instrument employed in the study was the
Illinois Agility Test. The data were analyzed by using mean, median and standard deviation, Wilcoxon
Signed Rank Test and Kruskal-Wallis Test, and Multiple Confidence-Interval Procedures for pairwise
comparison. The findings revealed that:
1. The agility before and after the training among the regular training group, isometric strength
training group and isotonic strength training group was statistically different at a significance level of .05
2. For pairwise comparison among the groups, it was found that the agility after the training
between the regular training group, and the isometric strength training group and the isotonic strength
training group was different at a statistical significance level of 0.05, whereas the agility after the training
between the isometric strength training group and the isotonic strength training group was no different.
Keyword: Strength Training, Agility, Kabaddi
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บทนา
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่านักกีฬาที่มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงจะได้รับความสาเร็จมีชื่อเสียง
เกียรติยศ เงินรางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่านักกีฬาทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันกีฬาในรายการสาคัญ ๆ
เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ และกีฬาระหว่างประเทศรายการต่าง ๆ ในขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประเทศในรายการสาคัญต่าง ๆ แต่ละประเทศได้พยายามช่วงชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬานั้น ๆ
โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญให้กับการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะตัวนักกีฬาในแต่ละชนิด
กีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนนักกีฬาที่
มีศักยภาพและสมรรถนะสูงในแต่ละชนิดกีฬาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬ าในระดับนานาชาติรายการสาคัญ
ต่างๆ รวมทั้งขาดผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความรู้ในเชิงเทคนิควิชาการ ตลอดจนผู้จัดการทีมและทีมงาน
เฉพาะด้านที่มีคุณภาพ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2553)
สมรรถภาพทางกายหรือสมรรถนะทางกาย (Physical Fitness / Physical Performance) คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการประกอบกิจกรรมหรือการงานอย่างหนึ่งอย่างใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น โดยปราศจากการเหนื่อยล้า
ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะถนอมการทางานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ จาเป็นและสาคัญในชีวิตได้อีก บอมป้า (Bompa.
อ้างอิงจาก สานักพัฒนาการพลศึกษา และนันทนาการ. 2550) แยกประเภทสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคล่องแคล่ว
ว่องไว ความเร็ว ความแข็งแรง และความอดทน เป็นต้น โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ
ช่วยให้การเคลื่อนไหวของนักกีฬากาบัดดี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวว่า ความสาเร็จในการเล่นกีฬานั้นจะขึ้นอยู่กับทักษะ
เบื้องต้นและความแข็งแรงของร่างกายเป็นสาคัญ ความแข็งแรงจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเพิ่มความสาเร็จให้กับนักกีฬา ซึ่ง
การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการยกน้าหนักเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ (ชนะชนม์
กล้าหาญ ธงชัย เจริญทรัพย์มณี และไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์. 2554)
กีฬาที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวอย่างมากอีกชนิดหนึ่ง คือ “กาบัดดี้” กีฬากาบัดดี้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของเกมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ผู้ฝึกสอนเองก็
ได้มีการพัฒนาระบบการเล่น และคิดหารูปแบบการฝึกซ้อมที่จะทาให้นักกีฬามีขีดความสามารถทางกายที่สมบูรณ์ ในขณะทา
การแข่งขัน เพราะการมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ ย่อมทาให้นักกีฬามีโอกาสแสดงขีดความสามารถของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และเล่นได้ตามแผนที่วางไว้ การเคลื่อนไหวในกีฬากาบัดดี้เป็นไปได้หลายรูปแบบ เช่น การสไลด์ การกระโดด การหมุน
ตัว และการจิ้มโบนัส เป็นต้น มีรายงานว่าการเคลื่อนไหว ในกีฬากาบัดดี้ตลอดช่วงการแข่งขัน 40 นาที พบว่า ในการเคลื่อนที่
ซึ่งคิดเป็นร้อยละของระยะทางทั้งหมดจะประกอบด้วย การสไลด์ร้อยละ 30 การวิ่งเหยาะ ๆ ร้อยละ 20 การวิ่งไปกลับร้อยละ
20 การวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดร้อยละ 4 และการวิ่งถอยหลังร้อยละ 16 ทั้งหมดนี้มีจังหวะของการเคลื่อนที่ไป-กลับประมาณ
ร้อยละ 33 และการเคลื่อนที่ในการรุกและรับประมาณร้อยละ 67 โดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นลักษณะของการวิ่งเร็วสูงสุดทุก ๆ 20
วินาที (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2553) เมื่อนากาบัดดี้มาเปรียบเทียบกับกีฬาอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า สามารถนามาพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่ างโดดเด่น โดยผู้เล่นจะต้องฝึกสมาธิ ฝึกจิต ใจ และรู้จักควบคุมระบบการ
หายใจให้สอดคล้องกับระบบพลังงาน สมรรถภาพของร่างกายและสมรรถภาพของคู่ต่อสู้ที่คล้ายคลึงกับ “โยคะ” ที่เป็นศาสตร์
ของชาวอินเดียในการควบคุมร่างกายและจิตใจผ่านการทาสมาธิและการควบคุมตนเองนั้นก็เป็น ส่วนหนึ่งของกีฬากาบัดดี้ ที่ผู้
รุกต้องเข้าไปในแดนของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับเปล่งเสียงร้องว่า “กาบัดดี้” ในขณะที่กลั้นลมหายใจเอาไว้จนกระทั่งกลับมายัง
แดนของตน การกระทาลักษณะนี้เรียกว่า Cant หมายถึง การเปล่งเสียงร้องว่า “กาบัดดี้” ซึ่งก็เป็นวิธีการกลั้นลมหายใจไป
พร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างกระฉับกระเฉง กาบัดดี้อาจเป็นเพียงกีฬาไม่กี่ประเภทที่เอาหลักการของโยคะและการ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีชีวิตชีวาเข้าไว้ด้วยกัน กีฬาบัดดี้เป็นกีฬาที่ต้องการความคล่องแคล่วว่องไว สภาพปอดที่แข็งแรง การ
ทางานประสานกันของกล้ามเนื้อ ความมั่นคงของจิตใจ และการตอบสนองที่รวดเร็วฉับไว (สมาคมกาบัดดี้แห่ง ประเทศไทย.
2551) ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลของการฝึกความแข็งแรงมาพัฒนาเป็นวิธีการฝึกเสริมที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว
เนื่องจากเป็นการฝึกเพื่อการพัฒนาการเคลือ่ นไหว ความคล่องตัว และความเร็ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสาคัญอย่าง
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มากต่อกีฬากาบัดดี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพทางร่ายกายโดยการฝึกความแข็งแรง
เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการนามาใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาความสามารถ
ของนักกีฬากาบัดดี้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬากาบัดดี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จานวน 30 คน ในการ
วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มการฝึกด้วยการสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งกลุ่ม (Randomization) จานวน
3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน จากนั้นแบ่งวิธีการฝึกให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ (Isometric or Static Strength) จานวน 10 คน
2. กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ (Isotonic or Dynamic Strength) จานวน 10 คน
3. กลุ่มการฝึกปกติ จานวน 10 คน
ในการฝึกความแข็งแรงที่มผี ลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ (Isometric or Static Strength)
1.2 กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ (Isotonic or Dynamic Strength)
1.3 กลุ่มการฝึกปกติ
2. ทาการฝึกปกติแล้วฝึกเพิ่มเติมด้วยการฝึกเสริมตามกลุ่มที่กาหนด
3. ทาการฝึกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยฝึกเสริม
สัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
4. ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึก 8 สัปดาห์
เครื่องมือการวิจัย
การทดสอบความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวของการฝึ ก ความแข็ ง แรงของนั ก กี ฬ ากาบั ด ดี้ ได้ ใ ช้ ก ารทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวของอิลลินอยส์ (Illinois Agility Run Test) โดยการทดสอบโดยเริ่มต้นจากจุด Start ไปตามลูกศรกลับตัวที่
เส้น Far Line และกลับตัวมายังเส้น Start โดนการอ้อมกรวยแบบซิกแซ็กและย้อนกลับอีกรอบ หลังจากนั้นวิ่งกลับตัวไปยัง
เส้น Far line และจบโดยการวิ่งมาผ่านจุด Finish การบันทึกผลมีหน่วยเป็นวินาที ทาการทดสอบ 2 ครั้ง เอาเวลาที่ดีที่สุด ดัง
รูปที่ 1 (ไตรมิตร โพธิแสน. 2555)

รูปที่ 1 แบบทดสอบวิ่งของอิลลินอยส์ (Illinois Agility Run Test)
(ที่มา : ไตรมิตร โพธิแสน. 2555 : 64 ; อ้างอิงจาก Getchell. 1979)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้สถิติเฉลี่ย (  ) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 สถิติวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Rank Test) ทดสอบความแตกต่างความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่ม
การฝึกปกติ การฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ก่อนฝึกและหลังฝึก
2.2 สถิติครัสคัล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึก ระหว่างกลุ่มการฝึกปกติ การฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ และกลุ่มการฝึกความ
แข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Multiple Confidence- Interval Procedures ของ มาราสคิวโลและ
แมคสวีนีย์ (Marascuilo and Mc Sweeney. 1977)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
การวิเคราะห์ผลข้อมูลพื้นฐานในการฝึกโดยใช้การฝึกความแข็งแรงจากการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬากาบัดดี้ โดยใช้การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวของอิลลินอยส์ (Illinois Agility Run Test) ก่อนการฝึก และหลัง
การฝึก 8 สัปดาห์ ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่และการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่

กลุ่ม
การฝึกปกติ (กลุ่มควบคุม)
การฝึกความแข็งแรงแบบ
การฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่

ก่อนฝึก (วินาที)

หลังฝึก 8 สัปดาห์ (วินาที)

Mdn.

S.D.

17.51 17.47
17.15 16.93
17.96 18.06

.42
.61
.84



Mdn.

S.D.

16.96 16.98
16.55 16.47
17.30 17.41

.22
.64
.70



2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มการฝึกทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า
กลุ่ มการฝึก ปกติ กลุ่มการฝึก ความแข็งแรงแบบอยู่กั บ ที่ และกลุ่ มการฝึก ความแข็งแรงแบบไม่อ ยู่ กับ ที่ มีก ารพัฒ นา
ความสามารถด้านความคล่องแคล่วว่องไว เนื่องจากผลการทดสอบความคล่ องแคล่วว่องไวหลังการฝึกใช้เวลาลดลงทุกกลุ่ม
และมีความคล่องแคล่วว่องไวก่อนฝึกและหลังการฝึกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ผลของความคล่องแคล่ว
ว่องไวหลังการฝึกของกลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อทาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ ระหว่างกลุ่ม พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกระหว่างกลุ่มการฝึกปกติกับกลุ่ม การฝึกความ
แข็งแรงแบบอยู่กับที่ กลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผล
ของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึก ระหว่างกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่
กับทีไ่ ม่แตกต่างกัน
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย ผลของการฝึกความแข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี้ อภิปรายผลได้ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างผลของความคล่องแคล่วว่องไวก่อนฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มการฝึกทั้ง 3 กลุ่ม
พบว่ า กลุ่ม การฝึ ก ปกติ กลุ่ ม การฝึ ก ความแข็ ง แรงแบบอยู่ กับ ที่ และกลุ่ ม การฝึก ความแข็งแรงแบบไม่ อ ยู่ กั บที่ มี ค วาม
คล่องแคล่วว่องไวก่อนฝึกและหลังการฝึกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเทอดทูน ค้าขาย (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความคล่องแคล่วว่องไว และความ
แม่นยาในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักกีฬาฟุตบอลกลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย อายุระหว่าง 18 –22
ปี ซึ่งเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความคล่องแคล่วว่องไว และความแม่นยาในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในคะแนนหลังการใช้
โปรแกรมฝึก (Posttest) และคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกในสัปดาห์ที่ 8 (Follow) สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้โปรแกรมฝึก
(Pretest) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเจือ สินบุญมา (2558) ศึกษาผลการฝึก
แบบผสมผสานที่มีต่อความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความเร็ว
และความคล่องแคล่วว่องไว ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ในการฝึกกีฬากาบัดดี้โดยปกติแล้วมีโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงและ
ความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึก และในการฝึกนั้นมีการฝึกอย่างถูกต้องและฝึกอย่างสม่าเสมอ ทาให้มีการ
สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มกล้ามเนื้อ พลัง กล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
สามารถเคลื่อนไหว ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นและเปลี่ยนทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว จึงทา
ให้ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนฝึกและหลังฝึก ทั้งกลุ่มการฝึกปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มการฝึกความแข็งแรง
แบบอยู่กับที่ และกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบไม่อยู่กับที่ ดีขึ้นและมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ก่อนฝึกและหลัง
ฝึกทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ผลของความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึก
ระหว่างกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพล ยะปะ
ภา (2555) ได้ศึกษาผลของการฝึกด้วยน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน และฝึกความเร็วของสเต็ปเท้าที่มีต่อความเร็วและความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี พบว่า ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ทั้งกลุ่มฝึก
ด้วยน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน และฝึกความเร็วของสเต็ปเท้าด้วยบันไดลิง มีความคล่องแคล่วว่องไวดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย แซ่ด่าน (2559) ศึกษาผลการฝึกโดยใช้ตารางเก้าช่องและบันไดลิงทีม่ ี
ต่อความคล่องตัวในนักกีฬากาบัดดี้ พบว่า ความคล่องตัวหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ในการฝึกกีฬาในลักษณะที่แตกต่างกัน หรือการฝึกเสริมจากโปรแกรม
ปกตินั้นร่างกายมีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านกาลัง การทรงตัว ความเร็วและการประสานสัมพันธ์ของทักษะด้านต่าง
ๆ ที่แตกต่างกัน เพราะนักกีฬาที่มีการฝึกซ้า ๆ กันหลายครั้ง โดยในช่วง 4-6 สัปดาห์แรกของการฝึกร่างกายจะมีการปรับตัว
ของระบบประสาทมากกว่าการปรับตัวของระบบกล้ามเนื้อ หลังจากนั้นจะเป็นการปรับตัวของระบบกล้ามเนื้อมากกว่าระบบ
ประสาท ทาให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นจากการฝึก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สบสันติ์
มหานิ ย ม (2555) ได้ ศึ ก ษาผลการฝึ ก ด้ ว ยน้ าหนั ก ที่ มี ต่ อ สมรรถภาพทางกาย และสั ด ส่ ว นร่ า งกายของนิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าการฝึ ก ด้ ว ยน้ าหนั ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการทดลองของการใช้
โปรแกรมการฝึกด้วยน้าหนัก ที่กาหนดขึ้น 14 สัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างในด้านความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ แขน ความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อขาและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และสัดส่วน
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ร่างกายในเรื่องของน้าหนัก ส่วนสูง เอว แขน และคอไม่แตกต่างกัน แต่สัดส่วนของร่างกายในเรื่องสะโพก ขาและอก แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การฝึกความคล่องแคล่วว่องไวพร้อมกับการฝึกโปรแกรมกีฬาจะส่งผลทาให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น การฝึกความแข็งแรงส่งผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวเป็นอย่างดี ควบคุมการ
เคลื่อนไหวที่รวดเร็วได้มากขึ้น โดยปกติแล้วการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว คือ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว และการกลับ
ตัว ซึ่งสามารถทาการฝึกการเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ เช่น การวิ่งสลับฟันปลา การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางจะต้องฝึกอย่าง
ถูกต้องและสม่าเสมอ ซึ่งหากนักกีฬามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีจะทาให้การฝึกเหล่านี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทาให้พัฒนา
ความคล่องแคล่วว่องไวได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกลุ่ม พบว่า ค่าลาดับเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการฝึกปกติกับกลุ่มการฝึก
ความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ และค่าลาดับเฉลี่ยระหว่างกลุ่มการฝึกปกติกับกลุ่มการฝึกความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ไตรมิตร โพธิแสน (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การฝึกเสริมด้วยห่วงพลาสติกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวและพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ พบว่า ค่าเฉลี่ ยความ
คล่องแคล่วว่องไว ภายหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 ของกลุ่มควบคุม กับกลุ่มฝึกเสริมด้วยห่วงพลาสติก มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชูพงศ์ จันทร์อรุณ์ และชุมพล ปานเกตุ (2558) ศึกษา
และเปรียบเทียบ ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความสามารถในการเตะลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอล
อายุ 13-15 ปี ของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวังข่อยพิทยา พบว่า หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 นักกีฬากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเตะลูกฟุตบอล มากกว่านักกีฬากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประดิษฐ์ ปาเลย์ (2541) ได้ศึกษาผลของการกระโดดเชือกและการออกกาลังกายแบบเก้าจัตุรัสที่มีผลต่อระบบ
ไหลเวียนไหลเวียนเลือดและความคล่องแคล่วว่องไว พบว่า เมื่อสิ้นสุดการออกกาลังกาย 8 สัปดาห์ สมรรถภาพระบบหัวใจ
และหลอดเลือดและความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การฝึกความแข็งแรงเป็นการฝึกที่สาคัญในเกือบทุกชนิดของกีฬา ความ
แข็งแรงเป็นสมรรถภาพทางกายพื้นฐานที่สาคัญของนักกีฬา เพราะหากนักกีฬามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ดีก็สามารถฝึกเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการฝึกเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา
กาบัดดี้ ซึ่งต้องใช้การฝึกที่พัฒนาปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการรับรู้สั่งงานของสมอง ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ประสาทกล้ามเนื้อเพื่อกระตุ้นและพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ซึ่งสอดคล้องกับ โรเบิร์ตและเชอร์
ตัน (Roberts and Shetton. 2002) ที่ได้กล่าวว่า วิธีฝึกหลายชนิดที่แตกต่างกันจะให้ผลที่ต่างกันตามชนิดของการฝึกความ
แข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อ หรือกลุ่มของกล้ามเนื้อในการใช้กาลังสูงสุดต้านทาน
น้าหนัก ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงจะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีหรือยกของหนักที่หนักมากด้วยจานวนครั้งน้อย
การฝึกความแข็งแรงน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ เป็นทางเลือกสาหรับผู้ฝึกสอนกีฬากาบัดดี้ ซึ่งสามารถพัฒนาความ
คล่ องแคล่ว ว่อ งไวของนั กกี ฬากาบั ดดี้ ได้ ความคล่อ งแคล่ว ว่อ งไวส่ งผลให้ ความรวดเร็ วในการคิด และการตั ดสิ นใจให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป ในการฝึกความแข็งแรงส่ งผลทาให้ร่างกายมี
ความสามารถของความคล่องแคล่วว่องไวที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าการฝึกปกติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ผลการสะท้อนการเรียนรู้: การบันทึกให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษา, การ
ตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
ปรีนาภา ชูรัตน์1*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยชั้นเรียนแบบเชิงคุณภาพครั้งนี้คือ เพื่อเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะด้านการให้
การปรึกษา การตระหนักรู้ในตนเอง และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จากประสบการณ์การบันทึกให้การ
ปรึกษาตนเอง ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานจากการผสมผสานระหว่างจิตตปัญญาศึกษากับหลักการให้การปรึกษา โดย
รวบรวมข้อมูลการสะท้อนการเรียนรู้ต่อการบันทึกการให้การปรึกษาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการให้การปรึกษาและการแนะแนวเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2564 จำนวน 34 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาค้นพบการพัฒนาของผู้เรียน ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการให้การปรึกษาค้นพบ 3 ประเด็น
หลักซึ่งมีความครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมคือ 1.1 ด้านทักษะและกระบวนการให้การ
ปรึกษา และ 1.2 ด้านการสื่อสารให้การปรึกษาผู้อื่น 2. การตระหนักรู้ในตนเอง ค้นพบ 3 ประเด็นหลัก คือ 2.1
การทบทวนตนเอง 2.2 การเข้าใจตัวตน และ 2.3 การเสริมสร้างตัวตนเชิงบวก และ 3. การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ มีประเด็นหลักทั้งหมด 4 ประเด็น คือ 3.1 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 3.2 การมีทัศนะเชิงบวก 3.3
การผ่อนคลายด้วยการจดบันทึก และ 3.4 การสร้างพลังบวกให้ตนเอง ซึ่งข้อค้นพบทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าของการให้การปรึกษาตนเองต่อการพัฒนาศักยภาพภายในและทักษะการให้การปรึกษาพื้นฐานซึ่งเป็น
ประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษ 21 ที่สำคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เชิงสร้างสรรค์
คำสำคัญ: การสะท้อนการเรียนรู้, สมรรถนะการให้การปรึกษา, การตระหนักรู้ในตนเอง, การแก้ปัญหาเชิง
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Learning reflection effect: Journaling Self-Counseling on Developing Counseling
Competency, Self-Awareness, and Creative Problem Solving of Undergraduate Students
Preenapa Choorat1*

Abstract
This qualitative classroom research aims to comprehend the development of
counseling competency, self-awareness, and creative problem-solving from experience
recording to self-counseling, which has a fundamental approach from a combination of
contemplative education and counseling principles. Reflections on self-counseling notes were
used to collect data from 34 undergraduate students enrolled in the Introduction to
Counseling and Guidance course for the academic semester 2/2021 and conduct content
analysis on the data.
According to the study's findings, learners develop as follows: 1. Competencies to
provide counseling Knowledge, attitudes, and behaviors are divided into three categories: 1.1
Skills and Processes in Counseling; and 1.2 Interpersonal Communication in Counseling. In
section 2. Self-awareness, three primary themes were identified: 2.1 Self-review, 2.2 Selfunderstanding, 2.3 Positive Self-enhancements, and 3. Creative Problem-Solving. The following
were the four key issues: 3.1 root cause investigation; 3.2 positive a t t i t u d e s; 3.3 relaxation
writing; and 3.4 positive energy building. All of the findings emphasize the importance of selfcounseling activities in developing inner potential and basic counseling skills that benefit
oneself and others in society. It also encourages key 21st-century learner characteristics such
as creative problem-solving.
Keywords: Counseling Competency, Learning Reflection, Self-Awareness, creative problem
solving
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บทนำ
จากประสบการณ์การสอนและพัฒนาสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปของผู้วิจัย พบว่า
การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การสังเกตเรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ และ
การฝึกปฏิบัติยังไม่เพียงต่อการพัฒนาสมรรถนะการให้การปรึกษา โดยเฉพาะการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ดังเช่นในรายวิชาการให้การปรึกษาและการแนะแนวเบื้องต้น ด้วยการให้การปรึกษาเป็นกระบวนการ
ที่เอื้ออำนวยให้บุคคลเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและมีแนวทางในการแก้ไขหรือตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่ง เครื่องมือที่สำคัญที่สุดใน
การให้การปรึกษาคือทัศนคติ มุมมอง ทักษะ และการดำเนินการปรึกษาอย่างมีลำดับขั้นตอนของผู้ให้การปรึกษา ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาจึงจำเป็นต้องอาศัยวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้นักศึกษาลึกซึ้งกับทักษะและขั้นตอนตลอดจนมีทศั นะ
มุมมองที่เปิดรับพร้อมเข้าใจผู้อื่น ผู้วิจัยจึงออกแบบการเรียนการสอนโดยการผสมผสานการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
(Contemplative Education) [1] ให้ผู้เรียนมีการสำรวจใคร่ครวญเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเพื่อความเข้าใจในตัวเอง
สังคมและความเชื่อมโยงกับผู้อื่น โดยการสะท้อนการเรียนรู้ในกิจกรรมการบันทึกการให้การปรึกษาตนเอง ซึ่งเป็นการประยุกต์
องค์ความรู้จิตวิทยาการปรึกษาทักษะ [2] และกระบวนการให้การปรึกษา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างสัมพันธภาพ ทักษะหลัก
คือ การสร้างสัมพันธภาพ (Rapport) 2) ขั้นสำรวจปัญหา ทักษะหลักคือทักษะการฟัง การสะท้อนความรู้สึก คำถามปลายเปิด
3) ขั้นเข้าใจปัญหา ทักษะหลักคือ การสรุปความ 4) ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา ทักษะหลักคือ การตัดสินใจ การปรับทัศนะ
มุมมอง 5) ขั้นยุติคำปรึกษา [3] ทักษะหลักคือ การให้กำลังใจ การเสริมพลัง เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้คือ เพื่อเข้าใจการพัฒนา 1.สมรรถนะด้านการให้การปรึกษา ตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ความรู้ เจตคติ และทักษะในการให้การปรึกษา [4] 2. การ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของ
ตนเอง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น และมีความสำคัญมากต่อการให้การปรึกษาผู้อื่น [5] 3. การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้ให้การปรึกษาในการนำพาผู้รับการปรึกษาแก้ปัญหา [6, 7] และเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้นำมาซึ่งการค้นพบวิธีการที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการให้การปรึกษาให้มีคุณภาพ และเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 [8]

วิธีดำเนินการ
การวิจัยชั้นเรียนเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic assessment) ด้วย
วิธีการประเมินตนเองของผู้เรียน (Self - Evaluation) ประเมินจากผลงาน (Performance - Evaluation) และการสังเกตของ
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน ดังนั้นวิธีการรวบรวมคือ รวบรวมข้อมูลการสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) ต่อการให้การ
ปรึกษาตนเองที่กำหนดให้นักศึกษาทำการบันทึก จำนวน 10 ครั้ง ด้วยการใช้คำถามปลายเปิดผ่านช่องทาง Google Form
ควบคู่กับการส่งรายงานการให้การปรึกษาตนเอง จากการมอบหมายงานการให้การปรึกษาตนเองในชั้นเรียนของรายวิชาการให้
การปรึกษาและการแนะแนวเบื้องต้นด้วยคำถามปลายเปิดคือ 1. นักศึกษาได้รับความรู้อะไรบ้างจากการทำงานที่มอบหมายใน
การให้การปรึกษาตนเอง 2. จากการทำบันทึกให้การปรึกษาตนเองนักศึกษามีทัศนะมุมมองหรือตระหนักรู้ เปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง 3. การบันทึกให้การปรึกษาตนเองทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะอะไร เป็นต้น โดยรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรายวิชา การให้การปรึกษาและการแนะแนวเบื้องต้น ภาคการศึกษา 2/2564 จำนวนทั้งหมด 34 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มี
การติดตามผลงานและการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน 2 ระยะ คือ ระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จากนั้น
นำข้อมูลการสะท้อนการเรียนรู้ทั้งหมดมาวิเคราะห์แบบเนื้อหา (Content Analysis) โดยภายหลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัย
จะใส่รหัสข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลจากประเด็นย่อยไปสู่ประเด็นหลัก (Deductive and inductive qualitative analysis) ซึ่ง
เพื่อความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา (Trustworthiness) ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล
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(Methodological Triangulate) ที่หลากหลาย คือการสังเกต ผลงาน และการสะท้อนการเรียนรู้ และ ผู้วิจัยจึงนำผลการ
วิเคราะห์ให้นักศึกษาที่มีส่วนร่วมวิจัยตรวจสอบเพิ่มเติม (Member Checking) และอนุญาตให้มีการนำข้อมูลมาสู่งานวิจัยและ
เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ผลการวิจัยและอภิปรายการวิจัย
จากประสบการณ์การให้การปรึกษาตนเองทำให้ผู้เรียนได้ประกอบสร้างองค์ความรู้ของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน 3
ประเด็นหลัก (Themes) คือ 1. การพัฒนาสมรรถนะด้านการให้การปรึกษา (Counseling Competencies) 2. การพัฒนาการ
ตระหนักรู้ตนเอง (Self- Awareness) และ (3) การพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem solving) โดยมี
รายละเอียดของประเด็นหลักและประเด็นย่อย (Sub-Themes) และตัวอย่างข้อความการสะท้อนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะด้านการให้การปรึกษา (Counseling Competencies) จากประสบการณ์การให้การปรึกษา
ตนเองได้พัฒนาศักยภาพด้านการให้การปรึกษาตามการรับรู้ของผู้เรียนปรากฏความสามารถด้านทักษะการให้การปรึกษา 2
ประเด็นย่อย (Sub-Themes) ดังนี้
1.1 ด้านทักษะและขั้นตอนหรือกระบวนการให้การปรึกษา คือการสื่อสารกับโลกภายในของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการ
ให้การปรึกษาตนเองตามหลักการให้การปรึกษาพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการพูดคุยกับตนเองอย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอน
(ขั้นสร้างสัมพันธภาพ ขั้นสำรวจปัญหา ขั้นเข้าใจปัญหา ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา และขั้นยุติ) โดยใช้ทักษะในการให้การปรึกษา
คือ ทักษะการฟัง ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนความ การสรุปความ การใช้คำถามปลายเปิด
เป็นต้น ซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับตนเองตามกรอบที่กำหนดอย่างเป็นลำดับ ทำให้ผู้เรียนประกอบสร้างความรู้ทั้งกระบวนการและ
ทักษะการให้การปรึกษาครบทุกมิติของพฤติกรรมเรียนรู้คื อ ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมการแสดงออก โดย
แบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อย ดังนี้
1.1.1 ความเข้าใจในทักษะและกระบวนการปรึกษาอย่างลึกซึ้ง คือการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการให้การปรึกษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียน โดยผ่านกิจกรรมการให้ การปรึกษาตนเอง เป็นผลให้ผู้เรียนนำความรู้มาทำ
ทบทวนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์ความรู้ที่มีการนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องประมาณ 10 สัปดาห์ ทั้งการจดจำ
เนื้อหาหลักการ แนวทางการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นต้น นำมาซึ่งความเข้าใจแบบกระจ่างชัด โดยเฉพาะ
ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนและทักษะการให้การปรึกษาซึ่งเป็นเนื้อหาหลักและสำคัญของการให้การปรึกษาพื้นฐาน ตัวอย่างผล
การสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อทักษะและกระบวนการมีดังนี้
“ได้ทำความเข้าใจและวิธีการลำดับขั้นตอนในการให้คำปรึกษาเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งมากขึ้น (นักศึกษา 19,
2565)”
“ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้คำปรึกษาในแต่ละขั้น ถึงแม้จะให้เป็นการให้คำปรึกษาตนเองแต่ช่วยให้
เข้าใจกระบวนการมากขึ้นเพราะทำหลายครั้ง (นักศึกษา 13, 2565)”
1.1.2 การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา คือเมื่อผู้เรียนได้นำกระบวนการและ
ทักษะมาใช้กับตนเองโดยตรงทำให้เห็นความหมายและความสำคัญของการใช้ทักษะในการให้การปรึกษา เช่น การสัมผัสถึงการ
สื่อสารที่อบอุ่นที่ตนเองมีให้ตนเองและเชื่อว่าจะนำไปสู่การให้การปรึกษาแก่ผู้อื่นที่อบอุ่นเช่นกัน โดยเฉพาะทักษะการให้
กำลังใจที่ค้นพบว่ามีความสำคัญไม่ใช่เพียงการให้คำแนะนำเหมือนที่ผ่านมาที่เคยเข้าใจ ดังตัวอย่างการสะท้อนของผู้เรียน
ต่อไปนี้
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“หนูได้มีทักษะและมีขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพต้อนรับอย่างอบอุ่นพูดกับตัวเองว่า ฉันจะฟังเธอนะมีเรื่อง
อะไรอยากจะเล่าให้เราฟังไหมซึ่งมันเป็นทักษะที่ดีมาก ๆ สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองและผู้รับการปรึกษาของหนูได้”
(นักศึกษา 16, 2565)”
“การให้คำปรึกษาบางครั้งการให้กำลังใจ หรือการใช้ทักษะให้กำลังใจก็สำคัญ ไม่ใช่เพียงวิธีการให้คำแนะนำ
(นักศึกษา 19, 2565)”
1.1.3 การฝึกปฏิบัติทักษะและกระบวนการให้การปรึกษา คือในการให้การปรึกษาตนเองผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะ
พื้นฐาน เช่น ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะคำถามปลายเปิด การสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนความ ทักษ ะการให้
กำลังใจ เป็นต้น ซึ่งการฝึกฝนโดยใช้ทักษะดังกล่าวในการสื่อสาร ผู้เรียนค้นพบว่าเป็นการสร้างเสริมศักยภาพในการให้การ
ปรึกษากับผู้อื่นของตนได้ ดังตัวอย่างการสะท้อนต่อไปนี้
“การทำการปรึกษาตนเองในครั้งนี้ได้ทำให้ตัวเองฝึกฝนทักษะการให้คำปรึกษา กระบวนการทั้ง5 ว่าเป็น
อย่างไร เหมือนเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้น (นักศึกษา 4, 2565)”
“ได้ฝึกทุกทักษะเลย แต่ทักษะที่รู้ว่าเห็นพัฒนาการได้ชัดเลยคือทักษะการพูด ได้การใช้คำพูด ฝึกสีหน้า
น้ำเสียงโทนเสียง เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและทักษะการฟังทำให้เรามี สมาธิมากขึ้นกับการรับฟังผู้อื่น อาการตื่นเต้นลดลง”
นักศึกษา 13, 2565)”
1.2 ด้านการสื่อสารให้การปรึกษาผู้อื่น คือการให้การปรึกษาเป็นสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษา
เข้าใจและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของตน รวมถึงป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทั้งนี้การพูดคุยให้การปรึกษาจะมีความแตกต่าง
กับการสนทนาสื่อสารในชีวิตประจำวันอื่นๆ คือผู้ให้การปรึกษาต้องสามารถสื่อสารไปสู่ทิศทางที่ตามวัตถุประสงค์ ทำให้ผู้ให้
การปรึกษาต้องมีทักษะและกระบวนการในการให้การรปรึกษา และจำเป็นต้องฝึกฝนเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่ง
ประสบการณ์การให้การปรึกษาตนเองได้นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบหรือลักษณะการสื่อสารของการให้การปรึกษาใน
ผู้เรียนได้ชัดเจน รวมถึงได้ฝึกฝนการสื่อสารที่ไม่ถนัดหรือไม่คุ้นเคยให้สามารถนำไปใช้กับผู้อื่นในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น ดัง
ตัวอย่างผลการสะท้อนการเรียนรู้ต่อไปนี้
“การฝึกฝนการสื่อสารพูดคุยการให้การปรึกษา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเข้าใจการสื่อสารการให้การปรึกษาแก่ตนเอง
และต่อมาสามารถให้การปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ (นักศึกษา 11, 2565)”
“ได้ทราบถึงการพูด หากเราได้ทำการให้การปรึกษากับใครสักคน เราไม่จำเป็นต้องพูดมาก ไม่จำเป็นต้องสอน
มาก ให้คำถามเพื่อให้เขาสำรวจตนเองเท่านั้น ให้ความรู้สึกของเขาได้อยู่กับสถานการณ์เหล่านั้น ก็มีการให้คำแนะนำ แต่
สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวของเขาเองเป็นคนเลือกการแก้ไขปัญหานั้น (นักศึกษา 25, 2565)”
2. การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึงสภาวะการสะท้อนของผู้เรียนจากการเพ่งมองหรือ
ย้อนมองตนเอง ทั้งการประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วนำมาสู่การแก้ไขพฤติกรรมและความเชื่อตามความจำเป็น
ของผู้เรียน กระบวนเหล่านี้เป็นการสร้างตัวตน (Self) ของผู้เรียนตามมา ซึ่งจากประสบการณ์ให้การปรึกษาตนเองของผู้เรียน
ปรากฏการณ์แสดงออกถึงการตระหนักรู้ในตนของผู้เรียน คือ การทบทวนตน การเข้าใจตัวตนของตนเอง การเสริมสร้างและ
พัฒนาตัวตนเชิงบวก ดังนี้
2.1 การทบทวนตน คือกิจกรรมการให้การปรึกษาตนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาช่วงเหตุการณ์ที่เข้มข้นในแต่
ละสัปดาห์ ประมาณ 10 สัปดาห์ (การเรียนการสอนทั้งหมด 15 สัปดาห์) โดยใช้คำถามปลายเปิดสำรวจความรู้สึกและทักษะใช้
การสะท้อนความรู้สึกของผู้เรียน หรือแสดงความเข้าอกเข้าใจผู้เรียน (Empathy) ต่อเหตุการณ์นั้นๆเป็นหลัก ซึ่งทักษะและ
กระบวนการได้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเพ่งมอง หรือย้อนมองตนเอง ทั้งระดับความคิดและความรู้สึกของตนเองนำมาสู่การ
สร้างตัวตนแห่งสติ การมีสมาธิต่อสถานการณ์ในชีวิต การยอมรับตนเองตามความจริง มีแนวทางในการรับมือและจัดการ
สถานการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนได้มากขึ้น ดังตัวอย่างผลสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน ต่อไปนี้
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“ได้รับความรู้ในด้านการทบทวนความรู้สึกของตัวเอง ทักษะการเข้าใจความรู้สึกตัวเองอย่างเเท้จริง เเละมี
วิธีการเเก้ปัญหา หรือความรูส้ ึกเหล่านั้นในเบื้องต้น ว่าสามารถจะจัดการกับมันอย่างไร เพื่อให้เราสามารถรับมือกับมัน หรือ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เป็นไปอย่างสวยงามมากที่สดุ (นักศึกษา 16, 2565)”
“มีทัศนคติมุมมองตระหนักรู้ในเรือ่ งของการทบทวนตนเอง ตระหนักถึงความต้องการของตนเองการที่ได้รับฟัง
ปัญหาของตนเองยอมเปิดใจยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น (นักศึกษา 15, 2565)”
2.2 การเข้าใจตัวตน คือการบันทึก การให้การปรึกษาตนเองในแต่ละอาทิตย์เป็นการผลักดันผู้เรียนได้สังเกต
ความรู้สึก มุมมองของตนเองที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการเพ่งมองมีสมาธิอยู่กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง และทำมันซ้ำๆ
จนผู้เรียนตกผลึกหรือตกตะกอนความคิดทำให้รับรู้ตนเองและมีความเข้าใจตัวตนของตนเองมากขึ้น เช่น ด้านความต้องการ
จุดยืนชีวิต เป้าหมาย หรือบุคลิกลักษณะของผู้เรียน ดังตัวอย่างการสะท้อนการเรียนรู้ต่อไปนี้
“ได้ตระหนักว่าการพูดคุยกับตัวเองเพื่อให้เข้าใจตัวเองนั้นสำคัญเพราะที่ผ่านมาเรามัวแต่พยายามเข้าใจแต่คน
อื่นจนบางครั้งก็ไม่เคยที่จะเข้าใจตัวเราเองเลย (นักศึกษา 5, 2565)”
“ได้รู้เกีย่ วกับการเข้าถึงอารมณ์ของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ได้รเู้ กี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของตนเอง ได้รวู้ ่าความ
ต้องการ หรือเป้าหมายของตนเองได้ชัดเจนมาก (นักศึกษา 9, 2565)”
2.3 การเสริมสร้างตัวตนเชิงบวก คือการให้การปรึกษาตนเองทำให้ผู้เรียนได้สังเกตและมีการประเมินพฤติกรรม
หรือท่าทีการแสดงออกที่มีต่อสังคมแวดล้อมในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนที่ชัดเจน
หรือเกิดการตระหนักรู้ในตนเอง และเมื่อผู้เรี ยนพบว่าตัวตนแสดงออกไม่เหมาะสมเกิดผลที่เป็นลบต่อตนเองหรือไม่เป็นที่
ยอมรับกับสังคม ผู้เรียนจะพยายามกระตุ้นภายในให้ตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมเชิงบวก หรือสร้างตัวตนที่
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
“ได้เข้าใจความต้องการของตัวเอง โดยการยึดโยงกับหลักความเป็นจริง เเละการมีเหตุผลในการทำในบางสิ่งให้
เหมาะสม รวมถึงได้รู้สึกว่าบางทีเราก็เอาเเต่สนใจความรูส้ ึกคนอื่น จนลืมความรูส้ ึกของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่เราก็มีคณ
ุ ค่าไม่ต่างกับ
ใคร ทุกคนมีคุณค่าทุกคน เเละมีเสน่ห์ในเเบบเฉพาะของตัวเอง (นักศึกษา 26, 2565)”
“ได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา เพราะว่าจากทีไ่ ด้ปรึกษาตนเองก็มองได้
เวลา บางครั้งตัวเองยังไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่จึงมองตัวเองต้อง Active ให้มากขึ้น (นักศึกษา 30, 2565)”
3. การพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem solving) คือการให้การปรึกษาตนเองได้ส่งเสริม
วิธีการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์คือ การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มีต่อปัญหาเป็น
ขั้นต้น จากนั้นสำรวจสาเหตุของปัญหาและค่อยนำมาสูก่ ารสรุปตามลำดับซึ่งเป็นกระบวนการให้การปรึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างเข้าใจทำให้ผู้เรียนสามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้และสามารถค้นพบแนวทาง
จัดการกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น มีมุมมองต่อโลกหรือตนเองในทางที่อ่อนโยน มีทัศนะเชิงบวก มีท่าทีที่ผ่อนคลาย
นอกจากนั้นการใช้ทักษะการให้กำลังใจตนเองทำให้ตนเองมีพลังบวกในการเผชิญหน้าเช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นย่อยได้
ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา คือเมื่อผู้เรียนได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์มาทบทวน ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะถูกวิเคราะห์และทำความเข้าใจผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การปรึกษาที่นำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เนื่องจากกระบวนการจะมุ่งเน้นให้มีการสำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขและ
ดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามการแก้ไขปัญหาคือการสำรวจ วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขให้สอดคล้องกับสาเหตุหรือต้น
ตอของปัญหา ดังนั้นจึงเป็นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของผู้เรียนไปสู่การแก้ไขปัญหาตนเองและการให้การปรึกษา
เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของผู้อื่นตามมา
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“ถ้าสมมุตเิ ราจะไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาในอนาคต ต้องมีวิธีการรับมือ แก้ไขปัญหาเหล่าได้อย่างไร เพราะบาง
ปัญหาตัวเราเองยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังอย่างไรดี พอได้ทำแบบบันทึกการปรึกษาตนเองแล้วก็ทำให้สามารถวิเคราะห์ วิธีแก้ปัญหา
ได้ (นักศึกษา 6, 2565)”
“รู้ถึงปัญหาที่ทำให้ตนเองเกิดความเครียด หรือวิตกกังวลบ่อยๆ และรู้วิธีการแก้ปญ
ั หาตามลำดับขั้นตอน และ
ได้ให้กำลังใจตนเอง และสามารถนำสิ่งที่ได้นไี้ ปปรับใช้และแนะนำคนอื่นได้ต่อไป เป็นต้น (นักศึกษา 8, 2565)”
3.2 การมีทัศนะมุมมองเชิงบวก
การให้การปรึกษาตนเองเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกการสำรวจการแก้ปัญหาภายในโลกของตนเอง
เป็นหลักไม่ได้มุ่งเน้นการจัดการปรับเปลีย่ นบุคคลและสิ่งแวดล้อมทีเ่ กินการควบคุมของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาตนนำมาสู่การ
มองโลกในทางบวก ยืดหยุ่น ทำให้อารมณ์ทางบวกจากการค้นพบความสุข ความสบายใจในชีวิตตามมา ตัวอย่างการสะท้อน
ของผู้เรียนมีดังนี้
“สร้างมุมมองความคิดทัศนคติที่มองโลกในแง่บวกและยังทำให้มีพลังในการใช้ชีวิตที่มีแบบแผนและกรอบ
ความคิดความรูส้ ึกในแต่ละวันได้คะ่ ความกล้าที่จะพูดออกมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ (นักศึกษา 14, 2565)”
“เห็นถึงมุมมองหรือทัศนะในการใช้ชีวิตว่าเราควรให้ความสำคัญกับความรูส้ ึกของตนเองที่อาจจะมีความ
กังวลใจในด้านต่างๆควรย้อนกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายในทุกๆวัน
(นักศึกษา 4, 2565)”
3.3 การผ่อนคลายด้วยการจดบันทึก เนื่องจากอาทิตย์ผู้เรียนต้องจดการบันทึกการให้การปรึกษาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง10 ครั้ง ในแต่ละครั้งต้องครอบคลุม ครบทุก 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเลือกเรื่องสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมี
อิสระและเขียนโดยใช้สำนวนภาษาของตนเอง ซึ่งการบันทึกเริ่มต้นด้วยการต้อนรับตัวเองอย่างอบอุ่นตั้งใจรับฟังในขั้นสร้าง
สัมพันธภาพ การเรียบเรียงบอกเล่าสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ตลอดจนความรู้สึกมุมมองของตนเองที่รับรู้ การวิเคราะห์
และวางแผนจัดการแก้ไข และการสรุปจบท้ายด้วยความอบอุ่นคือกำลังใจ ผลที่ตามมาคือเป็นการให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ระบาย
ความรู้สึกและรู้สึกผ่อนคลายตามมา
“รักตัวเองมากขึ้น รู้สึกผ่อนคลายที่ได้เขียนความในใจออกมา (นักศึกษา 26, 2565)”
“ได้ระบายเรื่องราวออกมานับว่าเป็นทางออกของการแก้ปัญหาและรักษาจิตใจด้วย (นักศึกษา 21, 2565)”
3.4 การสร้างพลังบวกให้ตนเอง ในขั้นตอนสุดท้ายของการให้การปรึกษาตนเอง ผู้เรียนต้องเขียนบันทึกให้กำลังใจ
ตนเอง จากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาที่ระบุในขั้นต้น ลักษณะเป็นการสื่อสารปลอบโยนตนเองและการนำจุดแข็งที่มี
อยู่ในตัวนำมาสร้างความเชื่อมั่นในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในอาทิตย์ที่ผ่านมาก ซึ่งปรากฏว่าผู้เรียนใช้ทักษะการ
ให้กำลังใจมาสร้างพลังบวกจากการรับรู้และตระหนักถึงจุดแข็งของตน และการทำอย่างต่อเนื่องเป็นแบบแผนปรับชีวิตไปใน
ทางบวกมากขึ้น
“ได้ฝึกฝนทักษะการให้กำลังใจจากการขยายจุดเเข็งของตนเองได้มากขึ้น เป็นการสร้างพลังบวกได้ (นักศึกษา
3, 2565)”
” การให้กำลังใจทำให้มีการเสริมพลังให้กับตนเองมีแบบแผนในแต่ละวันว่าเรามีการจัดการชีวิตในแต่ละวัน
อย่างไรและสามารถเอาวิธีการตรงนี้นำมาปรับใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ (นักศึกษา 14, 2565)”

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่ากระบวนเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาผสมผสานความรู้การให้การปรึกษา โดยใช้
การบันทึกการให้การปรึกษาตนเองสามารถพัฒนาตัวตนภายในนักศึกษาและการเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก คือ 1. การพัฒนา
สมรรถนะด้านการให้การปรึกษาของผู้เรียน โดยเฉพาะความเข้าใจลึกซึ้งต่อเนื้อหาขั้นตอนและทักษะในการเชื่อมโยงกับตนเอง
เป็นการสร้างความรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) นอกจากนั้นการที่รับรู้ผลประโยชน์ของการให้ การปรึกษา
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ตนเองที่มีต่อตนเองทำให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการให้การปรึกษาผู้อื่นตามมา รวมถึงเมื่อผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับตนเอง
ทางความคิดหรื อจินตนาการเป็นหลักก็สามารถนำมาสู่การเข้าใจในการให้การปรึกษาผู้อื่นเช่นกั น 2.ด้านการตระหนักรู้ใน
ตนเอง ค้นพบความใคร่ครวญทบทวนตนของนักศึกษา นำมาซึ่งความเข้าใจในสถานการณ์ของบุคคล ณ ปัจจุบัน และการให้
กำลังใจตนเองทำให้มี การมุมมองตนเองในด้านบวกมากขึ้น กลายเป็นพลังบวกแก่ตนเองและผู้อื่น และ 3. การพัฒนาการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะคือ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาเป็นหลัก การมีทัศนะที่เป็นบวกต่อปัญหา การรับรู้ว่าการ
บันทึกทบทวนให้การปรึกษาตนเองสามารถนำมาซึ่งความผ่อนคลายและสามารถสร้างพลังบวกในการรับมือกับปัญหาของ
ตนเองได้ ซึ่งทักษะนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการจัดการกับ ปัญหา ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองและเป็น
แนวทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคตได้
อย่างไรก็ตามเพื่อความเข้าใจปรากฏการณ์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ลงลึกและชัดเจน ควรมีการติดตามผลการศึกษา
เพิ่มเติมทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การสนทนากลุ่ม หรือ วิธีเชิงปริมาณในการใช้แบบสอบถาม
สำรวจนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเข้าใจสัดส่วนของผลการพัฒนาหรือความสัมพันธ์ในแต่ละด้าน
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P44
ความต้องการจาเป็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน
ในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด19 :
กรณีศึกษาโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
อามัดไญนี ดาโอะ1* และ อนุสรา สุวรรณวงศ์2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ 2) ความ
ต้องการจาเป็น และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่มีผลต่อความต้องการจาเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 กรณีศึกษาโรงเรียนแสงธรรม
วิทยา จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จานวน 327 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ความต้องการจาเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน ดังนี้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดผล
ประเมินผล ด้านผู้ปกครอง และด้านการมอบหมายงาน ตามลาดับ และ 3) โดยภาพรวมผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมี ความ
ต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานด้านเทคโนโลยีและด้านการวัดผลประเมินผลแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโยใช้บ้านเป็น
ฐานในด้านการมอบหมายงานแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความต้องการจาเป็นของผู้ปกครอง การเรียนการสอนที่ใช้บ้านเป็นฐาน พื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด
19

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 11120
2 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประจาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี 11120
1 Graduate Student, School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120
2 Asist. Dr., School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi 11120
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Parents' Needs Towards Home-Based Learning in High Risk Areas of the COVID-19
Pandemic : A Case Study of Saengthamwittaya School Narathiwat Province
Amatyainee Da-oh1* and Anutsara Suwanwong 2

Abstract
The objectives of this quantitative research were 1) to study the current and desirable states, 2) to
study the priority needs, and 3) to compare the differences of personal characteristics that affect the
parents’ needs of home-based learning in high risk areas of the COVID-19 pandemic : case study of
Saengthamwittaya school, Narathiwat province. The sample group consisted of 327 parents of
Sangthamwittaya school. The data were analyzed and processed using frequency, percentage, mean,
standard deviation, PNImodified, t-test, and One-Way ANOVA at the 0.05 level of significance.
The results showed that 1) the current states towards the home-based learning was at a medium
level, whereas the desirable condition was at a high level, 2) The parents’ needs for home-based learning
in descending order were technology, evaluation, parents and assignments and 3) Parents with different
gender had significantly needs on home-based learning on technology and evaluation while parents with
different educational levels had different needs on assignments.
Keywords : Parents’ needs, Home-based learning , High Risk Areas of the COVID-19 Pandemic.
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บทนา
การเรียนโดยใช้บ้านเป็นฐานในรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์เป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงสูง
ของการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา การเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานจึงถูกหยิบยกขึ้นมาในแง่ที่
ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนออนไลน์ แต่นาองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาสมทบเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่บ้านได้จริง ๆ หรือควรจะเป็นกระบวนการที่ให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อเติบโตใน
เรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยต้องใช้ “บ้าน” ทดแทนโรงเรียน นักเรียนไม่สามารถนั่งเรียนร่วมห้องกับเพื่อน ๆ และมีครูสอน
อยู่ตรงหน้า นักเรียนจึงต้องเรียนรู้ผ่านจอคอมพิวเตอร์และทาการบ้านตามใบงานซึ่งได้รับมอบหมาย ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องจัดสรรเวลามาดูแลลูก และครูก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับวิธีการที่เปลี่ยนไป (Ministry of Education, Singapore, 2020)
นอกจากนี้แล้วพ่อแม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการความต้องการและความคาดหวังจากลูก การสนับสนุนบุตรหลาน
จึงเป็นเรื่องใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน ซึ่งเด็กจะได้ประโยชน์อย่างมากเมื่อพ่อแม่และผู้ดูแลให้ความ
สนใจบุตรหลานในการเรียนที่บ้าน ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็ก เมื่อทั้งพ่อแม่และครูทางาน
ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงาน การเรียนของเด็กจะดีตามไปด้วย (Ministry of Education, India, 2020)
ทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ ยงสูงของประเทศไทยครอบคลุม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ล พบุรี สิงห์บุรี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ อ่างทอง (ศูนย์ข้อมูล COVID-19,2565) ซึ่งผู้วิจัยปฏิบัติงานในโรงเรียนแสงธรรมวิทยา
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงของการระบาด มีประชากรวัยเรียนในช่วงชั้นอนุบาลถึงมัธยม จานวน 2 ,132 คน
ภาวะการสูญเสียการเรียนรู้ (Learning loss) ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก การเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็น
ฐานส่งผลให้ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจาเป็นของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้าน
เป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 : กรณีศึกษาโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส เพื่ อเป็น
แนวทางในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานต่อไป

วิธีดาเนินการ
1. ประชากร คือผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาของโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 2,132 คน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จานวน 327 คน กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .05
2. เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน ามาประยุ ก ต์ เ ป็ น ลั ก ษณะและข้ อ ค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียน เป็นแบบสารวจรายการ (Checklist) โดยเป็นคาถามแบบ
ปลายปิด ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองต่อการจัดการเรีย นการสอนโดย
ใช้ บ้ า นเป็ น ฐาน ลั ก ษณะข้ อ ค าถามเป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น แบบมาตรประมาณค่ า (Rating Scale) ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67-1.00 และนา
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงหรือค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.760.93
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยาผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26
เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้รบั กลับคืนจานวน 327 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยจากหนังสือ เอกสาร วารสาร วิจัยและบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมจากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลที่ได้จาก
สื่อต่าง ๆ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้าน
เป็นฐาน อธิบายผลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับความ
ต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน อธิบายผลด้วยค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) สาหรับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และกาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอ ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และดัชนีความต้องการจาเป็น ต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
สภาพปัจจุบัน
องค์ประกอบ
1. ด้านการมอบหมายงาน
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านการวัดผลประเมินผล
4. ด้านผู้ปกครอง
ภาพรวม

̅1
×

3.41
3.22
3.36
3.43
3.36

S.D.

แปลผล

0.81
มาก
0.89 ปานกลาง
0.88 ปานกลาง
0.91
มาก
0.80 ปานกลาง

สภาพทีพ่ ึงประสงค์
̅2
×

3.45
3.34
3.47
3.50
3.44

S.D.
0.86
0.92
0.90
0.92
0.83

ดัชนีความ
ต้องการจาเป็น ลาดับ
แปลผล
PNImodified
มาก
0.012
4
ปานกลาง
0.037
1
มาก
0.033
2
มาก
0.020
3
มาก
0.024

̅ 1=
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง (×
̅ 2 = 3.44,
3.36, , S.D.= 0.80) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานอยู่ในระดับมาก (×
S.D.= 0.83) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ในทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานจะเกิดประสิทธิผลได้นั้นจาเป็นจะต้องเน้นการพัฒนาและปรับปรับปรุงในด้านเทคโนโลยี เป็น
อันดับแรก (PNImodified = 0.037) รองลงมา คือด้านการวัดผลประเมินผล (PNImodified = 0.033) ด้านผู้ปกครอง (PNImodified
= 0.020) และด้านการมอบหมายงาน (PNImodified = 0.012) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานของโรงเรียน
แสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
องค์ประกอบ

เพศ
t
1.818
2.458*
2.087*
0.495
2.089*

อายุ
F
1.414
1.597
0.783
0.726
1.426

ระดับการศึกษา
F
3.257*
2.401
1.377
0.765
2.461

อาชีพ
F
0.677
1.680
0.692
1.398
0.864

1. ด้านการมอบหมายงาน
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านการวัดผลประเมินผล
4. ด้านผู้ปกครอง
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็น
ฐานจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สรุปได้ว่า (1) ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความต้องการจาเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน โดยภาพรวมในด้านเทคโนโลยี และด้านการวัดผลประเมินผล แตกต่างกัน โดย
ผู้ปกครองเพศชายมีความต้องการมากกว่าผู้ปกครองเพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผู้ปกครองที่มีอายุ
และอาชีพ ต่างกันมีความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานของโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัด
นราธิวาส โดยภาพรวมด้านการมอบหมายงาน ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านผู้ปกครอง ไม่แตกต่างกัน
และ (3) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน โดย
ภาพรวมในด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านผู้ปกครอง ไม่แตกต่างกัน ขณะที่มีความต้องการจาเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในด้านการมอบหมายงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานใน
ด้านการมอบหมายงานสูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาที่ต่ากว่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการ
แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวัดผลประเมินผลและด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผู้ปกครองและด้านการ
มอบหมายงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงของการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19 ยังมีการดาเนินการที่ไม่ชัดเจน การประสานงานของโรงเรียนกับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล
และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้ปกครองบางส่วนอาจจะยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับ
กระบวนการวั ด ผลประเมิ น ผล ซึ่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ้ า นเป็ น ฐานมี ก ารมุ่ งเน้ น การประเมิ น นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลอั น มี
กระบวนการประเมินที่ผู้ปกครองจะต้องดาเนินการร่วมกับการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิทยา วาโย และคณะ (2563) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภ ายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด 19: แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน พบว่าการวัด และการประเมินผลจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
และรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนซึ่งจะนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้ ส่วนทางด้านเทคโนโลยี
ประเด็นที่ยังมีการดาเนินการที่ไม่ชัดเจนคือเรื่องของความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนที่บ้าน เช่น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน การจัดทาสื่อออนไลน์เพิ่มเติมของโรงเรียนสาหรับการเรียนรู้นอกเวลาเรียนเพื่อส่งเสริมให้
การเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จาเป็นของโรงเรียนในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและความพร้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือไวฟายของนักเรียนที่บ้านมีความ
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เสถียร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เก็จกนก เอื้อวงศ์ และคณะ (2564) ที่ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีไ่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 พบว่า สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่จาเป็นในระหว่างการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม และสถานศึกษาควรสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งด้าน
งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความครอบคลุม
สภาพที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านเทคโนโลยีมี
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับปานกลางเพียงด้านเดียว แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมองข้ามเรื่องข้อจากัดด้านเทคโนโลยี แต่กลับให้
ความสาคัญกับการวัดผลประเมินผล การมอบหมายงานเพื่อการเรียนรู้ที่บ้าน ตลอดจนความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือบุตร
หลานในการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้และดาเนินการได้โดยไม่ต้องรอ
ความพร้อมด้ านเทคโนโลยี ซึ่งผู้ปกครองประสงค์ที่จะจัดการตนเองให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือและดูแลนักเรียนใน
ระหว่างการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่บ้านและยอมรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
คอมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์เน็ต เทคโนโลยี ที่ จ าเป็ น สอดคล้อ งกั บแนวคิด ของ ยศวี ร์ สายฟ้ า (2564) ที่ ไ ด้ ก ล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้ที่บ้านจะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยผู้ปกครองที่จะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่
บ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดห้องเรียนหรือจัดมุมเฉพาะหรือจัดตารางเวลา งดการทากิจกรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นช่วงที่
จะต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากที่บ้านได้ดี นอกจากนี้โรงเรียนควรกาหนดปฏิทินการส่งงาน เกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลภาระงาน และชี้แจงแนวทางและวิธีการวัดผลประเมินในคาบแรกของการเรียนการสอน ตลอดจนควรใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการวัดผลประเมินผลและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนนี้นับว่ายังขาด
ความชัดเจนและยังเป็นปัญหาในปัจจุบันกล่าวคือ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนทา และนักเรียนนาส่งบทเรียนไปแล้วก็จบ
เด็กได้หรือไม่ได้ความรู้ก็ไม่มีการกากับติดตามด้วยการประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานยังไม่ได้
เกิดผลลัพธ์สูงสุด (ยศวีร์ สายฟ้า, 2564) ทางด้านการมอบหมายงาน ผู้ปกครองมีความประสงค์ว่าโรงเรียนควรชี้แจงแผนและ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยระบุใบงาน ภาระงาน และแบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บทความของ ยศวีร์ สายฟ้า (2564) ที่ได้สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เป็นฐานของประเทศสิงคโปร์ว่าทุกโรงเรียนจะ
กาหนดให้มีวิธีปฏิบัติเดียวกันคือ ครูส่งชุดเรียนรู้ (HBL Package) ไปให้รวมถึงเนื้อหาซึ่งต้องเรียน การบ้านหรือภาระงานใน
แพ็คเกจนี้จะแจ้งให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าใจตารางการเรียน แผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม และจานวนชั่วโมงที่
แนะนาให้ใช้ในการเรียนรู้แต่ละวิชา โดยไม่จาเป็นต้องเรียนออนไลน์อย่างเดียว สามารถเรียนรู้ผ่านการออฟไลน์และการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ อ่านใบความรู้ที่ครูเตรียมให้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ของผู้ปกครองในด้านเทคโนโลยี ที่อยู่ในระดับปานกลางนั้น อาจเป็นเพราะสภาพการณ์ที่มีข้อจากัดในเรื่องของปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทาให้การดาเนินกิจกรรมต่างทาได้ลาบาก ทาให้ความต้องการในประเด็น
เทคโนโลยีอยู่ในระดับที่พอจะขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนไปได้
ความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดโรคโควิด
19 ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
การวัดผลประเมินผล ด้านผู้ปกครอง และด้านการมอบหมายงาน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา
เห็นถึงความจาเป็นในด้านเทคโนโลยี โดยโรงเรียนควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จาเป็นในระหว่างการจัดการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนที่ขาดแคลน และควรพัฒนาการใช้โปรแกรม Microsoft Team และแอพลิเคชั่นไลน์ที่ใช้ในการการเรียนให้รู้
เหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีความยุ่งยากและความซับซ้อนต่อการเรียนรู้น้อยที่สุด นอกจากนี้เห็นว่าความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนที่บ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นมากต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานและควรปรับปรุงให้มีความพร้อมมากขึ้น ขณะเดียวกันด้านการวัดผลประเมินผลยังมีความไม่
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ชัดเจนอยู่บ้าง โดยผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนควรประสานผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลและติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และควรมุ่งเน้นการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจาก
การเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานมีข้อจากัดด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ตลอดจนโรงเรียนควรจัดทาแบบสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองเพื่อนาผลมาประกอบการประเมินผลการเรียนรู้มาพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของครู
ส่วนทางด้านผู้ปกครอง ประเด็นที่มี ความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน คือการจัดสรรเวลา
เพื่อช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างลงตัวไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ปกครองให้สามารถช่วยเหลือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างดีที่สุด ทั้งนี้มีความต้องการจาเป็นอันดับสุดท้าย คือ การมอบหมายงาน อาจเนื่องมาจากผู้ปกครอง
สามารถดาเนินกิจกรรมกับนักเรียนได้ตามใบงาน แบบฝึกหัดที่ทางโรงเรียนกาหนดไว้ เพียงแค่ต้องการการชี้แจงและกาหนด
ระยะเวลาในการทากิจกรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครองที่ต่างกันมีความต้องการจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บ้านเป็นฐานของโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส แตกต่างกันในบางคุณลักษณะ กล่าวคือ ผู้ปกครองที่มีเพศ
ต่างกันมีความต้องการจาเป็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ โดยผู้ปกครองที่เป็นเพศชายจะตระหนักถึง ความต้องการจาเป็นใน
ระดับที่มากกว่าผู้ปกครองที่เป็ นเพศหญิง โดยเพศชายจะให้ความสาคัญกับความต้องการจาเป็นในเรื่องของการสนับสนุน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จาเป็นในระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผล อาจเนื่องมาจาก
ผู้ปกครองที่เป็นเพศชายส่วนใหญ่จะมีสถานะของการเป็นหัวหน้าครอบครัว ที่จะต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร
มากกว่าผู้ปกครองที่เป็นเพศหญิง และนอกจากนี้ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการจาเป็นด้านการมอบหมาย
งานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยผู้ปกครองที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะตระหนักถึงความต้องการจาเป็น
ด้านการมอบหมายงานในระดับที่มากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาในระดับต่ากว่า อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองที่มี การศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับพัฒนาการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทักษะและความรู้
ของลูกในระดับที่สูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความต่างระหว่างสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ด้วยค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified) ความต้องการจาเป็น จะมีมากที่สุดในด้า น
เทคโนโลยี รองลงมา คือ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านผู้ปกครอง และด้านการมอบหมายงาน ตามลาดับ โดยที่ผู้ปกครองเพศ
ชายจะให้ความสาคัญกับความต้องการจาเป็นเกือบทุกด้านสูงกว่าผู้ปกครองเพศหญิง และผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีจะให้ความสาคัญกับความต้องการจาเป็นด้านการมอบหมายงานสูงกว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ด้านเทคโนโลยี โรงเรียนควรสนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จาเป็นสาหรับนักเรียนที่ขาดแคลน และ
พิจารณาเลือกใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและผู้ปกครองโดยคานึงถึงความซับซ้ อนในการใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการเรียนรู้
1.2 ด้านการวัดผลประเมินผล โรงเรียนควรประสานผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลและ
ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์และควรมุ่งเน้นการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
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1.3 ด้านผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักเรียนให้ลงตัวมากขึ้นโดยไม่กระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องให้ความร่วมมือ เอาใจใส่ ดูแลนักเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐานอย่าง
จริงจัง และผู้ปกครองจะต้องแสวงหาความรู้เนื้อหาในบทเรี ยนเพิ่มเติมพอสมควร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
1.4 ด้านการมอบหมายงาน โรงเรียนควรกาหนดระยะเวลาในการทาใบงาน ภาระงาน และแบบฝึกหัดให้
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนให้ความยืดหยุ่นในการดาเนินการที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทาได้ด้วยตนเอง และควรมี
รูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชาและการเรียนรู้โดยใช้บ้านเป็นฐาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
2.2 ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐาน เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บ้านเป็นฐานให้ดีขึ้นต่อไป
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E-mail : salavut.k@psru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงสถานการณ์ โควิด -19 2) เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นข้อคําถาม
โดยมีทั้งคําถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) และปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered) เนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจ 2. ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เครื่องมือสื่อสารในการสื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารทางมหาวิทยาลัย ,
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ ความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ คณะและชั้นปีมีผลกระทบอย่างไร 3. ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม เป็นคําถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 5 ตัวเลือก
และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 4. ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษา การรับรู้ ข่าวสารและความพึงพอใจ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการโควิด-19 จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและนำเสนอโดยความเรียงนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง
แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ได้รับความรู้เหมือนที่ห้องหรือไม่ สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก( = 3.29, S.D. = 1.106)
รองลงมา คือการสอนมีความน่าสนใจซึ่งอยู่ในระดับมาก( = 3.25, S.D. = 0.962) และน้อยที่สุดคือ นักศึกษาสามารถจดจำ
เนื้อหาการสอนได้ทั้งหมดซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.03, S.D. = 1.073)
คำสำคัญ : การเรียนออนไลน์, โควิด-19
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ABSTRACT
This research aims to 1) study the problems of online learning among regular semester students.
Faculty of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University During the Covid-19 situation 2) To study
the attitudes of students in online learning 3) To study the relationship with attitudes towards online learning
in the situation of COVID-19 The study population was regular semester students. Faculty of Management
Science Phibunsongkhram Rajabhat University The research tools used in this time It is a questionnaire in the
form of questions. There are both Closed-Ended Question and Open-Ended Question. Respondents themselves
(Self-Administered) The content of the questionnaire is divided into 4 steps as follows: 1. The questionnaire
information about the general status of the respondents is a survey form. 2. The questionnaire information
about the behavior of using communication tools. In the online media of the respondents, 5 items consisted
of University awareness, satisfaction with online learning How are the differences between sex, age, faculty and
year affected? 3. Questionnaire data on the impact of online learning. News perception and satisfaction of
regular semester students Phibunsongkhram Rajabhat University It is a question on various issues. It was a
questionnaire that had a rating scale with 5 options and could choose only one answer is most, high, moderate,
low, very low. 4. Questionnaire data on recommendations on educational behavior modification, perception,
news and satisfaction of regular students Faculty of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University
towards online learning in the COVID-19 situation The content is categorized and presented by an essay
presenting the results of a descriptive, analytical study. The results showed that Perception of students in
communication arts Faculty of Management Science Phibunsongkhram Rajabhat University The overall
relationship between online learning during COVID-19 was moderate. But when considering each aspect, it was
found that Did you get the same knowledge as the room? The highest level, which was at a high level ( = 3.29,
S.D. = 1.106), followed by teaching interest at a high level ( = 3.25, S.D. = 0.962), and the least was Students
were able to memorize all teaching material at a moderate level ( = 3.03, S.D. = 1.073)
Keyword : online learning, COVID-19
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บทนำ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกว่า 200 ประเทศและเขต
ปกครองทั่วโลกถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่งซึ่งปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐฯทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อมิติ
ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวโน้มว่าหลายประเทศจะให้ความส ำคัญกับกิจการ
ภายในประเทศมากขึ้นจากแนวคิดชาตินิยม ท่ามกลางความล้มเหลวในการแก้ปัญหาขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ในช่วง
ปลายปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้เข้ าสู่ฤดูหนาวและอากาศที่เย็นนั้น ส่งผลให้ไวรัสมีอายุยาวนานขึ้น
จากการคาดคะเนพบว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในไทยครั้ งนี้อาจจะรุนแรง
กว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการป้องกัน คือให้ประชาชนอยู่บ้าน ลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มกัน (สุรชัย โชคครรชิตไชย, 2563,
หน้า ง-จ)
หลายโรงเรียนในจั งหวัด พิษณุโลก ปรับการเรียนสอนโดยให้ "เรียนออนไลน์" ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์โควิด -19
โดยเฉพาะโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่หลายจังหวัดมีการระบาดหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า หลังจากเทศกาลปีใหม่ 2565 ผ่านไป ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งใน จ.พิษณุโลก หวั่นผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่
เดินทางกลับภูมิลำเนามาฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยเพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
สายพันธุ์โอมิครอน มาติดบุตรหลาน ได้ปรับการเรียนสอนโดยให้ "เรียนออนไลน์" แทน บางแห่งสลับชั้นเรียนกันหยุด บางแห่งหยุด
อาทิตย์เว้นอาทิตย์ ป้องกันเกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียน เช่น โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้มีการปรับให้เรียนออนไลน์
และจะได้เปิดเรียนปกติในวันที่ 10 ม.ค.2565 นี้
นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโ ลก ได้ประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล 5 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง "เรียนออนไลน์" วันที่ 4-7 มกราคม 2565 และเปิดเรียน Onsite วันที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จึงให้มีการจัดการปรับการเรียนการสอน ด้าน นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับรายงานจาก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก ว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนจาก จ.กำแพงเพชร มารักษาตัวที่โรงพยาบาล
เอกชนดังกล่าว 1 ราย และยืนยันว่าโรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมในการเผชิญเหตุกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน
หรือสายพันธุ์อื่นได้ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ใน จ.พิษณุโลกมีแนวโน้มจัดการให้ลดลง ล่าสุดวันที่ 3 มกราคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 6
ราย ขอให้ประชาชนร่วมมือกับราชการในการป้องกันควบคุมด้วยการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันแบบ
ครอบจักรวาล Universal Prevention
ดั งนั้ น คณะกลุ ่ ม ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ท ำการศึ ก ษาปั ญหาและแนวทางการแก้ ไ ขการเรี ย นออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสามารถนำแนวทางการแก้ไขการเรียน
ออนไลน์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วงโควิด-19 ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักศึกษาในตอนนี้หากไม่มีแนวทางการแก้ไขก็อาจจะมี
ปัญหาในด้านการเรียนได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
2.เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาและชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด -19 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของ
นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
2. ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 2181 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 345 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นข้อคําถาม โดยมีทั้งคําถามแบบปลายปิด (CloseEnded Question) และปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self Administered) เนื้อหาของ แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ รายกา ร
(Check – list)
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือ่ งมือสื่อสารในการสือ่ ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ข่าวสารทางมหาวิทยาลัย , ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนออนไลน์ ความแตกต่างระหว่าง เพศ อายุ
คณะและชั้นปีมีผลกระทบอย่างไร
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ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นคําถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 5 ตัวเลือก และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก
ตอนที่ 4 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษา การรับรู้ ข่าวสารและความ
พึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์
โควิด-19
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทําโดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 345 ชุดโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดย
การดําเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อทําการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งไปลงรหัส (Coding) และคํานวณด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ
อธิบายผลการศึกษา โดยแยกออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่า t-test และ One-way Analysis of Variance
ในการวิเคราะห์เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่องภูมหิ ลังซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางประชากร พฤติกรรม
การเรียน การรับรู้ข่าวสารความพึงพอใจ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อ
การเรียนออนไลน์ในสถานการโควิด-19 โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
เรื่อง “ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ” ได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มี เพศ อายุ สาขาวิชาและชั้นปีที่แตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค โควิด-19 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเรียน
การสอนออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
167
178
345

ร้อยละ
51.6
48.4
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 และเป็นเพศ
หญิงจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4
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ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ
อายุ
จำนวน
ร้อยละ
17-19
53
15.4
20-23
263
76.2
มากกว่า 23
29
8.4
รวม
345
100
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-23 ปี จำนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 มากกว่าอายุ
23 ปี จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 อายุ อายุ 17-19 ปี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสาขา
สาขา
จำนวน
ร้อยละ
นิเทศศาสตร์
61
17.7
การตลาด
43
12.5
การจัดการ
41
11.9
การบัญชี
44
12.8
เศรษฐศาสตร์
41
11.9
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
35
10.1
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
33
9.6
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
28
8.1
การท่องเที่ยวละการบริการ
19
5.5
รวม
345
100
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 สาขา
การตลาด จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 สาขาการจัดการ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 สาขาการบัญชี จำนวน 44
คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 สาขาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ จำนวน 35
คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 สาขาธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อย 5.5
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทัศนคติและความพึงพอใจต่อระบบการเรียนออนไลน์ของ
คณะวิทยาการจัดการ
คำถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการเรี ย นออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ การเรียนออนไลน์ยุคโควิด -19 มีความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆมากน้อยเพียงใด

ระดับความคิดเห็น

1.ได้รับความรู้เหมือนที่ห้องหรือไม่
2.การสอนมีความน่าสนใจ
3.อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์มีความเหมาะสมต่อการเรียนออนไลน์
4.สามารถนำเรื่องเรียนมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้
5.ผู้สอนสอนให้นักศึกษาเข้าใจดีหรือไม่

3.29
3.25
3.19
3.15
3.08

6.นักศึกษาสามารถจดจำเนื้อหาการสอนได้ทั้งหมด
รวม

3.03
3.16

̅
𝒙𝒙

S.D.
1.106
0.962
1.045
1.048
1.070

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

1.073
0.857

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 แต่เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ทัศนคติและความพึงพอใจต่อระบบการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด19 ของคณะวิทยาการจัดการระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ 3.29 ซึ่งถามว่าระบบการเรียนออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มากน้อยเพียงใด และต่ำที่สุดคือ 3.03

สรุปผลการวิจัย
สำหรับการรูปแบบการวิจ ัยครั ้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ศึก ษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาเทศศาสตร์ ภาคปกติคณะวิทยาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 345 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อ อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาการจัดการ ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ
เพียร์สัน ในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows ในการประมวลผลข้อมูล
1. แสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 และเป็นเพศชายจำนวน 178 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.6 48.4
2. พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ สาขาการบัญชี จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาขาการจัดการ จำนวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.9 สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 สาขาการตลาด จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
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สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 สาขาการท่องเที่ยวละบริการ จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.5 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9
3. การรับรู้ของนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติและความ
พึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ทัศนคติและความพึง
พอใจต่อการเรียนออนไลน์ได้รบความรู้เหมือนในห้องหรือไม่ โดยมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ 3.29 ซึ่งถามว่าท่านพอใจกับการเรียน
ออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มากน้อยเพียงใด และต่ำที่สุดแต่อยู่ในระดับปานกลางคือ
3.03
อภิปรายผล
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีประเด็นให้อภิปรายดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีต่อ การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอยู่ ในระดับปานกลาง แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็น
รายด้านแล้วพบว่า มีการรับข้อมูลข่าวสารการเรียนออนไลน์ สูงสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 รองลงมา คือการสอนมี
ความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุดคือ นักศึกษาสามารถจดจำเนื้อหาการสอนได้ทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ย
3.03 อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวิทยา วาโย , อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์และจรรยา คนใหญ่ (2563)
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน ”
2. มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลนำเข้าจากบุคคลอื่นซึ่งรับรู้ปัญหาและ
จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา การเก็บข้อมูลควรทำเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลมากกว่า ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของ
ตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อื่น จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุ ของปัญหาในลักษณะที่ว่า อะไรกำลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด
อย่างไร กับใคร และทำไม
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาภาคปกติสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่มีต่อการเรียนออนไลน์ อาจต้องมีการพัฒนาระบบให้เข้าถึงง่ายไม่ยากต่อการเข้าใช้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
2. จากการวิจัยพบว่านักศึกษาภาคปกติส่วนใหญ่ สะดวกต่อการเรียนออนไลน์มากกว่าที่จะเรียนในห้องโดยที่จะต้องมา
ใช้มาตราการการป้องกันโควิด-19 ซึ่งการเรียนออนไลน์จะสะดวกกว่า
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยที่มีต่อการเรียนออนไลน์ โดยมีความสัมพันธ์การรับรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทำให้คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป ดังนี้
1. การสอนออนไลน์ มีความสำคัญต่อการใช้งานจึงอยากทราบข้อมูลจากผู้เรียนออนไลน์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน เพื่อรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการเรียนออนไลน์ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะอื่นๆเพื่อ
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เป็นการขยายกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพราะสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความรู้ ความเข้าใจที่กลุ่มตัวอย่างให้การเปิดรับข้อมูล เพื่อที่จะได้ทราบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดแนว
ทางการพัฒนาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล อาจารย์ที่
ปรึกษาและ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย ์ วงศ์วฒ
ั นา อาจารย์ประจำวิชาระเบียบนิเทศศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ กรุณาเสียสละ
เวลาอันมีค่าในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานวิจัยที่ร่วมมือกันในการจัดทำวิจัย ช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และคอยเป็นผู้สนับสนุนในการทำจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุ ค
ดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ภาคปกติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อการรับชมรายการ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศนในยุคดิจิทัล 3. เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ ในยุคดิจิทัลจาแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชาและ
ชั้นปี ผลการวิจัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากจานวน 410 รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง ระบบออนไลน์ จานวน
338 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาเป็น ระบบออฟไลน์ จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 โดยความ
พึงใจในระบบออฟไลน์ด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ คุณภาพความชัดในภาพและเสียง
ร้อยละ 3.95 รองลงมาคือ ความทันสมัย ร้อยละ 3.82 และน้อยที่สุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม
ร้อยละ 3.81 และความพึงใจในระบบออนไลน์ด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ ความทันสมัย
ร้อยละ 4.31 รองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 4.28 และน้อยที่สุดคือ คุณภาพความ
ชัดในภาพและเสียง ร้อยละ 4.27 และกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา และชั้นปีแตกต่างมีความพึงพอใจ
ที่ไม่แตกต่างอย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ที่มีเพศ
อายุ สาขาวิชา ชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมุ ต ิฐ าน และสอดคล้ อ งทฤษฎี ง านวิ จ ัย ที่ ศ ึ ก ษาปรากฏการณ์ ท างการสื ่ อสารยุค ดิ จ ิทัล
ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่ องบ่งชี้ให้เห็น ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของ
มนุษย์ การที่เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร มนุษย์จึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่
ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไป
ถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผล
พวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทั้งสิ้น แต่เทคโนโลยีอการประชุ
าจจะมีมวิผชาการระดั
ลต่อความพึ
งพอใจในด้
านสื
บชาติ มหาวิ
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ร้อยละ 3.95 รองลงมาคือ ความทันสมัย ร้อยละ 3.82 และน้อยที่สุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม
ร้อยละ 3.81 และความพึงใจในระบบออนไลน์ด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ ความทันสมัย
ร้อยละ 4.31 รองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 4.28 และน้อยที่สุดคือ คุณภาพความ
ชัดในภาพและเสียง ร้อยละ 4.27 และกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา และชั้นปีแตกต่างมีความพึงพอใจ
ที่ไม่แตกต่างอย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ที่มีเพศ
อายุ สาขาวิชา ชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมุ ต ิฐ าน และสอดคล้ อ งทฤษฎี ง านวิ จ ัย ที่ ศ ึ ก ษาปรากฏการณ์ ท างการสื ่ อสารยุค ดิ จ ิทัล
ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่ องบ่งชี้ให้เห็น ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานของ
มนุษย์ การที่เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร มนุษย์จึงมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่
ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไป
ถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผล
พวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทั้งสิ้น แต่เทคโนโลยีอาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในด้านสื่อมวลชนใน
ระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ เนื่องจากความแตกต่างกันทางด้านคุณภาพของระบบ เช่น การเข้าถึงระบบ
คุณภาพของภาพและเสียง ความทันสมัย
คาสาคัญ : รายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในระบบออฟไลน์ รายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลในระบบออนไลน์
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ABSTRACT
Research subject A Study of News Exposure Behavior and Satisfaction with Television
Programs in the Digital Age of Faculty of Management Science Students Pibulsongkram
Rajabhat University. Normal area. The objective of this study was to study the behavior of
information exposure. and satisfaction towards television programs in the digital era among
students of the Faculty of Management Science, regular program; the objectives are as follows:
1. To study the behavior of news exposure towards watching television programs in the digital
era; 2. To study the satisfaction of watching programs. Television in the digital era 3. To
compare the differences in the satisfaction of watching television programs in the digital era
classified by gender, age, the field of study, and year of study, the results revealed that
Most of the sample group from 410 watched TV programs through online channels,
amounting to 338 people, representing 82.4%, followed by offline systems of 72 people,
accounting for 17.6%. Most of the samples were the quality of clarity in picture and sound
was 3.95%, followed by modernity at 3.82%, and the least was convenience, speed of viewing
3.81%, and preferences in various online systems. Of the majority of the sample, the most
were modern, 4.31%, followed by convenience and speed of viewing, 4.28%, and the least
was the quality of clarity in picture and sound, 4.27%, and the sample group with different
sex, age, a field of study and year had no difference in satisfaction with statistical significance
greater than 0.05.
The results showed that for Faculty of Management Science students at Pibulsongkram
Rajabhat University, a normal sector with different gender, ages, fields of study, and years of
study Satisfaction with the benefit of watching television programs was no different. which is
not by the hypothesis and consistent with the research theory Study the phenomenon of
communication in the digital age. The results showed that the phenomenon of
communication in the digital age is an indication. Characteristics of the relationship between
communication technologies. clearly with human society because communication is a basic
human activity. how technology has made advances in communication Humans have changed
as well, whether it's the choice of communication. new communication channels
communication style communication behavior Including the changing communication culture,
therefore, the change in communication of human society is all a consequence of the
development of communication technology. But technology may affect media satisfaction in
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offline and online systems. due to differences in system quality, such as accessibility of each
system Picture and sound quality, modernity
Keywords: Television programs in the digital era in offline system Television programs in the
digital era online
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บทนา
ในศตวรรษที ่ 21 ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงเทคโนโลยี จ ากระบบแอนาล็ อ กไปสู่ ร ะบบดิจ ิ ท ั ล โดยถูก
สร้างสรรค์ขึ้นให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
ผู้บริโภคข่าวสารให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับสื่อในช่วงเวลาเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ซึ่งผู้รับสารสามารถ
รับสารจากโทรทัศน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้อย่างไม่จ ากัด โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทาให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสื่อต่าง
ๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจของคนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นทาให้เกิดรายการโทรทัศน์ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบถ่ายทอดผ่านทาง
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยประชาชนสามารถรับ บริการที่หลากหลายกว่าเดิม เช่น การบริการเสริมลักษณะ
โต้ตอบ (Interactive) ได้แก่ วีดิทัศน์ตามคาขอ (VDO-on-Demand) โทรทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile TV) โทรทัศน์
อัจฉริยะ (Smart TV หรือ Internet TV) รวมทั้งประชาชน จะมีโอกาสในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อ ย่ าง
อิสระ สะดวก และรวดเร็วจากบริการใหม่ ๆ อาทิ การกระจายข้อมูล (Data broadcasting) ระบบเตือนภัย
ทางโทรทัศน์ (Emergency warnings) นอกจากนี้จากการที่มีช่องรายการเพิ่มมากขึ้น
ในปัจจุบันมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจานวนมาก ดังนั้นการดูหนัง ละคร ฟังเพลง ผ่านคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องสะดวกและง่ายดายมาก ซึ่งอาจส่งผลทาให้มีจานวนการรับชมรายการโทรทัศน์ใน
รูปแบบออฟไลน์ หรือรับชมผ่านโทรทัศน์โดยตรงลดน้อยลง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดทาวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อจะทาให้ทราบว่าในยุคดิจิทัลนัก ศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความสนใจรายการโทรทัศน์ในรูปแบบใดเป็นส่วนใหญ่และสนใจ
รายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
ผลการศึกษางานวิจัยนี้สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
นาไปพัฒนาและปรับปรุงให้รายการโทรทัศน์ มีคุณภาพ ความหลากหลายและความน่าสนใจ ให้เหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัลและโลกออนไลน์เพื่อตรงกับความต้องการของผู้ชมในกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด และเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับผู้ที่สนใจทาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทั ลของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาแนกตามเพศ อายุ สาขาวิชา
และชั้นปี

สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิ บู ล สงคราม ที่มีเพศ อายุ
สาขาวิชาและชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิ ทั ล ที่
แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. ทราบถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการรับชมโทรทัศน์การรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางที่ให้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ให้เหมาะสมกับผู้รับชมในยุคดิจิทัล
3. เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการรับชมโทรทัศน์
การรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื ่องมือ ในการรวบรวมข้อมู ล โดยผู้วิจั ย ได้
กาหนดรายละเอียดละขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา นักศึกษาคณะวิ ทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิ บู ล สงคราม
ภาคปกติ จานวน 2,181 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ได้จากการสุ่มประชากรคือ นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ โดยใช้การคานวณตามสูตรของทาโรยามาเน่
( Taro Yamane ) ที่ความเชื่อมั่น 95% คลาดเคลื่อน 5% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
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ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาที่มาของปัญหา และกาหนดขอบเขตการวิจัย
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายสร้าง และทดสอบ
แบบสอบถาม
3. ดาเนินการเก็บข้อมูล
4. ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีที่กาหนด
5. สรุปผล และอภิปรายการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริม าณ (Quantitative research) ผู้ท าวิจัย ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นตามประเด็นของพฤติกรรมการเปิ ด
รับชมและความพึงใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ภาคปกติ โดยมีลักษณะเป็นข้อคาถาม โดยมีทั้งคาถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question)
และปลายเปิ ด (Open-Ended Question) โดยให้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ ต อบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง
(Self - Administered) เนื้อหาของ แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check - list) ได้แก่ เพศ
อายุ สาขา ชั้นปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อรายการโทรทัศน์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check - list)
ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นคาถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) จานวน 5 ตัวเลือก และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการรับชมของรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
การรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการรวบรวมข้อมูลทาโดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายจานวน
400 ชุดโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม 2565
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงส่งไปลงรหัส (Coding) และ
ค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ และอธิบายผลการศึกษา
โดยแยกออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุม าน
(Inferential Statistics)
1. การวิ เ คราะห์ ส ถิต ิ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูล
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) การศึ ก ษาข้ อ มู ล ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เปรียบเทียบแล้วนาผลสรุป ไปประมาณหรือคาดการณ์ประชากร เช่น ทัศนคติกับเพศแตกต่างกัน
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้ค่า t-test
2.2 การเปรียบเที ยบความแตกต่ างระหว่างค่า เฉลี่ ย ตั้ง แต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA
กรอบแนวคิดการวิจัย
ลักษณะทางประชากร
-เพศ
-อายุ
-สาขาวิชา
-ชั้นปี

ความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษา

ระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 เพศชายจำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 จำนวน และร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-22 ปี จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ
61.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 18-20 ปี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง
มากกว่า 23 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 2 จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตามสาขาวิชาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่สาขา นิเทศศาสตร์ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รองลงมาเป็นสาขา
930
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และน้อยที่สุดคือสาขา การจัดการการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามชั้นปีส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาศึกษาชั้นปีที่ 2
จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และน้อยที่สุดศึกษาอยู่ชั้นปีอื่นๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ ภายใน 1 สัปดาห์ส่วน
ใหญ่มีความถี่รับชมรายการโทรทัศน์ คือ รับชมทุกวัน จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมา 3 – 4
วัน/สัปดาห์ จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และน้อยที่สุด คือ 1 วัน หรือน้อยกว่านั้น/สัปดาห์ จำนวน 57
คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาในการรับชม
รายการโทรทัศน์แต่ละครั้งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการรับชมรายการโทรทัศน์แต่ละครั้งเป็น 2 – 3 ชั่วโมง
จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ 4 – 5 ชั่วโมง จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และ
น้อยที่สุด คือ มากกว่า 5 ชั่วโมง จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 จำนวน และร้อยละของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามจำแนกตามประเภทรายการที่รับชมส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ประเภท รายการละคร
จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 รองลงมาเป็น รายการวาไรตี้ จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1
และรายการที่รับชมน้อยที่สุด คือ รายการธรรมมะ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 จำนวน และร้อยละของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทช่องทางการรับชมส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง ระบบ
ออนไลน์ จำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาเป็น ระบบออฟไลน์ จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
17.6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ร้อยละความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านรายการ ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ในเกณฑ์ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านรายการ คือ ภาษาที่ใช้สื่อสารเข้าใจง่าย ร้อยละ 4.23 รองลงมา
คือ เนื้อหารายการมีความกระชับเข้าใจง่าย ร้อยละ 4.16 รายการมีความตื่นเต้นสนุกสนาน ร้อยละ 4.16 และ
น้อยที่สุด ระยะเวลาของรายการ ร้อยละ 4.01 ร้อยละความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ในด้านประโยชน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในเกณฑ์
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ คือ เพื่อผ่อน
คลาย ร้อยละ 4.29 รองลงมา คือ ได้รับความรู้และประโยชน์จากข่าวสาร ร้อยละ 4.26 และน้อยที่สุด คือ
เพื่อนำข้อมูลที่รับชมไปพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ร้อยละ 4.13 ร้อยละความพึงพอใจในการรับชม
รายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านสื่อมวลชน(ระบบออฟไลน์) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอยู่ในเกณฑ์ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในด้านสื่อมวลชน(ระบบออฟไลน์) คือ คุณภาพความชัดในภาพและเสียง ร้อยละ 3.95 รองลงมา
คือ ความทันสมัย ร้อยละ 3.82 และน้อยที่สุดคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 3.81 ร้อยละความ
พึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านด้านสื่อมวลชน(ระบบออนไลน์) ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในเกณฑ์ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านสื่อมวลชน (ระบบออนไลน์) คือ ความทันสมัย ร้อยละ
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4.31 รองลงมาคือ ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม ร้อยละ 4.28 และน้อยที่สุดคือ คุณภาพความชัดในภาพ
และเสียง ร้อยละ 4.27
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสมมติฐาน
กำหนดสมมติฐานไว้ว่า “นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชาและชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจ ิทั ล ที่
แตกต่างกัน”
ทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับด้านรวมของความพึงพอใจพบว่า ค่า sig. = 0.052 มีค่ามากกว่า
ระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกับด้านรวมของความพึง
พอใจพบว่า ค่า sig. = 0.612 มีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างสาขากับด้านรวมของความพึงพอใจพบว่า ค่า sig. = 0.199 มีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05
จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีสาขาต่างกัน มี
ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน และทดสอบความแตกต่างระหว่างชั้นปีกับด้านรวมของความพึงพอใจพบว่า ค่า
sig. = 0.288 มีค่ามากกว่าระดับนั ยสำคัญ 0.05 จึง สรุปได้ว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการทดสอบ แสดงว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีเพศ
อายุ สาขาวิชาและชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่ ไม่แตกต่าง
กัน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจต่อรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ” เป็นลักษณะสำรวจ โดยเก็บ
ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจั ด การ ภาคปกติ ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ เป็ น แบบส อบถาม
(Questionare) จำนวน 400 ชุด ซึ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเกี ่ยวกั บ สถานภาพทั่ วไป,ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ จำนวนร้อยละ และสถิติ
อ้างอิง ได้แก่ t-test , One way - Anova ในการสรุปผลการวิจัยและทดสอบสมมุติฐาน
สรุปผลการวิจัย
ผลจาการวิจัยทำให้พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ มีประเภทการรับชมระบบออนไลน์มากกว่ า
ออฟไลน์เนื่องจากมีความพึงพอใจด้านสื่อมวลชนในเรื่องของความทันสมัย ความสะดวก รวดเร็วในการรับชม
มากกว่าระบบออฟไลน์ แต่ระบบออฟไลน์ยังได้รับความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพความชัดในภาพและเสียง
มากกว่าออนไลน์
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ที่มีเพศ
อายุ สาขาวิชา ชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านรายการไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน และสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการรับชมของ อภิญญา แก้วเปรมกุศล (2562)
การเปิดรับสื่อ (Media Exposure) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในของผู้รับสาร
เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงสื่อซึ่งประกอบด้วยการเข้าถึงสื่อใน
เชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากข่าวสารและสื่อ การเข้าถึงสื่อในเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจเอื้ออำนวยต่อการซื้อข่าวสารหรือไม่ และการ
เข้าถึงสื่อในเชิงสังคมวัฒนธรรม (Socio-Accessibility) เช่น ระดับการศึกษาของผู้รับสาร
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ที่มีเพศ
อายุ สาขาวิชา ชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ด้านประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน และสอดคล้องทฤษฎีงานวิจัยของ วรวุฒิ อ่อนน่วม (2555) ศึกษาปรากฏการณ์
ทางการสื่อสารยุคดิจิทัล ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน เพราะการสื่อสาร ถือเป็น
กิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ การที่เทคโนโลยีได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร มนุษย์จึงมีค วาม
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่ อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อ สาร
พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จึง กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ทางการสื่อสารของสังคมมนุษย์ล้วนเป็นผลพวงแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารทั้งสิ้น
ผลการวิจัยวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ภาคปกติส่วนใหญ่ที่มีเพศ อายุ สาขาวิชา ชั้นปีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัลไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการวิจัยเพื่อทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการรับชมโทรทัศน์การ
รับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่ า
ออฟไลน์ ดั ง นั ้นจึ งควรปรั บเปลี่ ยนรูป แบบนำเสนอให้ เป็ นผ่า นช่ องทางออนไลน์ใ ห้ มากขึ้ น เพื ่ อ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น หรือช่องทางออฟไลน์ควรปรับเปลี่ยนรายการให้น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้ารับ
ผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้
2. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัว อย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้าน
รายการเรื่องระยะเวลาของรายการน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรจัดทำรายการให้มีระยะเลาที่เหมาะสมจาการสำรวจ
กลุ่มส่วนใหญ่ใช้เวลารับชมรายการโทรทัศน์มากที่สุด 2-3 ชั่วโมง
3. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้าน
ประโยชน์เพื่อผ่อนคลายมากที่สุด ดังนั้นจึงสร้างสรรค์รายการที่มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
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งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาอย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราภรณ์ ซื่อ
ประดิษฐ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษาและ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวารีย์ วงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำวิชาระเบียบนิเทศ
ศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง
ขอขอบคุ ณ นางสาวจิ ร าวรรณ เวี ย งสุ ข นางสาวกนกวรรณ นามบุ ต ร นางสาวกั น ตา สี โ ห้ มี
นางสาวณิชากร จุ้ยชื่น นายสรชัย บัวทอง ร่วมงานวิจัยที่ร่วมมือกันในการจัดทำวิจัย ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
และคอยเป็นผู้สนับสนุน ในการทำจัดทำงานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ต่างคณะต่างสาขา ที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการจัดทำงานวิจัยใน
ครั้งนี้
คณะผู้จัดทำ
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การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564
ธีรนันทธ์ บุญคล่ำ1* นันทกานต์ เอียยะบุตร2 พลอยมณี ตุนสมจิตต์3 จักรพงศ์ บุตรลี4 วรัญชิต เป้าเพชร5 ภรัณญู
ขำน้ำคู้6 และบุษบา หินเธาว์7
Treeranan BoonKlam1, Nantakan Erayaboot2, Ploymanee Tunsomjit3, Jakapong Butlee4,
Varunchit Paopech5 Paranyu Khamnamkhu6 and Bussaba Hintow7

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2. ศึกษา
ความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ จำแนกตามเพศ
อายุ เเละชั้นปี 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู ปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชากร คือนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 4 ชั้นปี ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2/2564 ประชากรจำนวน 254 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง 156 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ ว่า สามารถป้องกันการติดโรคโควิด 19ได้ มีค่าเฉลี่ย3.83 อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติว่า
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทำให้ประหยัดเวลาไปเรียนในชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ ในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในค่าเฉลี่ยรวม 3.57 อยู่ในระดับมาก และยังพบว่า ความแตกต่าง ของเพศ อายุ เเละ ชั้นปี ไม่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ คิดว่าการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.47
ปัญหาอุปสรรคที่พบมาก คือ ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การเรียนการสอน, รูปแบบออนไลน์, ทัศนคติ, ความพึงพอใจ
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Abstract
This study was a survey research. The purposes of this study were 1.) To study the attitude
toward online learning in communication arts students, faculty of management sciences,
Pibulsongkram Rajabhat University. 2.) To study the satisfaction of communication arts students
toward online learning. 3.) To compare the differences of communication arts students’ satisfaction
toward online learning according to genders, ages, and college years. 4.) To study problems and
obstacles of online learning in communication arts students. The population was 254 of
communication arts students, faculty of management sciences, Pibulsongkram Rajabhat University,
all college years that studied in the second semester of 2021, the samples were 156 of
communication arts students. The data were analyzed using percentage, the descriptive statistics of
arithmetic mean, and standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The results found that the attitudes toward online learning were 1.) Can prevent COVID 19
infection, Mean = 3.83, high level. 2.) Online learning was timesaving than onsite learning, Mean =
3.76, high level. The satisfaction toward online learning of communication arts program’s Mean was
3.57, high level. In addition, the differences in genders, ages, and college years did not affect the
satisfaction. The majority of students indicated that the problems and obstacles in online learning
were in medium level, Mean = 3.47, the most problematic obstacles were learners’ boredom and
no interactions with classmates, Mean = 3.61, high level.
Keywords : learning, online, attitude, satisfaction
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บทนำ (Introduction)
สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน แน่นอนว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์โลกกำลังเผเชิญอยู่เพราะว่าโรค
โควิด-19 นี้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคของnew normal และการ
เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราทุกคนต้องตระหนักในการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดเป็นอย่างมากสำหรับผลกระทบที่สำคัญ
ของโรคโควิด-19นั้นก็คือการติดต่อทางการหายใจซึ่งแน่นอนว่าระบบ ทางเดินหายใจนั้นเป็นระบบที่สำคัญที่สุดใน
ร่างกายของมนุษย์และการแพร่ระบาดนี้เข้าทางการหายใจเพื่อทำลายปอดของมนุษย์ส่งผลเสียได้ถึงชีวิตและเป็นการ
กระจายการแพร่ระบาดที่ง่ายที่สุดที่โรคระบาดเคยมีมาจึงต้องมีการตระหนักถึงความเป็นอยู่และการเอาตัวรอดให้มาก
ที่สุดดังนั้นจึงมีการจัดการในยุค new normal เช่นsocial distancing หรือการเว้นระยะห่าง การใช้เจลแอลกอฮอล์
การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -19
สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวมาใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นเฉพาะ
สำหรับการเรียนที่ช่วยให้การสอนออนไลน์เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงมากขึ้น และพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา
และในระยะข้างหน้ารูปแบบการศึกษาออนไลน์ คงจะเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษามากขึ้น สำหรับนักเรียนบาง
กลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ก็จะเกิดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา จากผลสำรวจสะท้อน
ว่า พบว่าผู้ปกครองยังมีความกังวลต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ โดยสิ่งที่ผู้ปกครองมีความกังวลมากที่สุด คือ คุณภาพ
การศึกษา (คิดเป็น 56.4%) เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน เนื่องจากการเรียนออนไลน์ต้องมีแรงจูงใจและมีทักษะ
ในการบริหารจัดการเวลาเรียน รูปแบบของการเรียนออนไลน์มีข้อจำกัดในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และ
เหมาะสำหรับบางวิชาที่สอนทฤษฎีแต่จะไม่เหมาะในวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ สำหรับนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม
ในการเรียนออนไลน์ก็จะเกิดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ท้ายที่สุดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกการศึกษาที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้น การพัฒนาการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพและเท่าเทียม
ด้วยการพยายามลดข้อจำกัดและเติมเต็มช่องว่างในทุกๆ ด้านโดยให้ความสำคัญกับพัฒนาการของนักเรียนเป็นหลัก
เหมือนที่ วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเล็งเห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ
ปัญหาการเรียนการสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้ ความเข้าใจการเรียน
การสอนทำให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียนการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์,
โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัดนักศึกษาไม่มสี มาธิในการเรียน หากให้ใช้มือถือ ก็จะแอบ
เอามือถือมาเล่นระหว่างเรียนนักศึกษาไม่สามารถไตร่ตรองความถูกต้องของข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
จากปัญหาดังกล่าวทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม เกิดปัญหากับการเรียนและความเข้าใจ
ของการเรียนการสอนออนไลน์น้อยลงและมีความเข้าใจในการเรียนยากมากขึ้น ทำให้นักศึกษาอาจเกิดความเครียดใน
หลายๆอย่าง เช่น
- การสอนแบบออนไลน์นั้นไม่ได้เหมือนแบบการเรียนในห้อง ที่เวลาสงสัยอะไรก็จะสามารถยกมือถามได้ การ
สอนแบบออนไลน์จะเป็นการสอนแบบไปเรื่อยๆ ต้องตามให้ทันเอาเอง หยุดก็ไม่ได้ต้องมีความตั้งใจและสมาธิมากๆ
- ไม่มีสมาธิเหมือนเรียนในห้องเพราะบ้าน ไม่ใช่ห้องเรียน ดังนั้นสิ่งเร้าที่จะทำให้นักศึกษาหลุดออกจากสมาธิใน
การเรียนจึงมีมากๆ ไม่ว่าอาจจะกดเปลี่ยนช่องดูอย่างอื่น หรือการเล่นมือถือไม่สนใจในบทเรี ยนที่กำลังมีการสอนอยู่
ปัญหาความไม่เข้าใจที่ไม่สามารถถามอาจารย์ได้ในทันทีการเรียนออนไลน์จะมีปัญหาในเรื่องอินเตอร์เน็ตเข้ามาขัดข้อง
แอพพลิเคชั่นในการสอนนั้นมีปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อและไม่เสถียรภาพในการเรียนนั้นๆ ทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจ
เนื้อหาในบางช่วงบางตอนและไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงการสอนบทเรียนนั้นๆได้อย่างชัดเจน ปัญหาแม้แต่บาง
รายวิชาที่ไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ให้เข้าใจได้ แต่เหมาะที่จะเรียนในห้องเรียนมากกว่าและเข้าใจได้มากกว่าการ
เรียนออนไลน์ผ่านสื่อและแอพพลิเคชั่นต่างๆ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติในการเรียนออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูล
สงคราม ที่มีต่อการเรียนออนไลน์
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู ปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัญหานำการวิจัย
1. ทัศนคติ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในคณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอย่างไร
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในคณะวิทยาการภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม เป็นอย่างไร
3. นักศึกษาที่มีเพศ อายุและชั้นปีที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน
หรือไม่
สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่มีเพศ อายุและชั้นปีที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์แตกต่างกัน
ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จำนวน 254 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ และชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ที่ศึกษา ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
มกราคม 2565 – มีนาคม 2565
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1. ผลการวิจัยจะแนวทางที่ให้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ในภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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วิธีการวิจัย (Research Methodology)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติจำนวน 254 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการใช้การคำนวณตามสูตรของมอแกน
(https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190306155185702038.pdf) ทำให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 156 คน จากนั้นนำมาทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ คือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 4 ชั้นปี ได้แก่ ปี
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 156 คน
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
ศึกษาที่มาของปัญหา และกำหนดขอบเขตการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
สร้างและทดสอบแบบสอบถาม
ดำเนินการเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีที่กำหนด
สรุปผล และอภิปรายการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้ทำวิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นตามประเด็นของทัศนคติและความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัด การ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาค
ปกติโดยมีลักษณะเป็นข้อคำถาม โดยมีทั้งคำถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) และปลายเปิด (OpenEnded Question) โดยให้ ก ลุ ่ มตั ว อย่ า งเป็ นผู้ ตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง (Self - Administered) เนื ้ อ หาของ
แบบสอบถามออกเป็น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Check - list) ได้แก่
เพศ อายุ ชั้นปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน
10 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check - list)
โดยในการสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยมาก

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นคำถามในประเด็นต่างๆ และเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 5
ตัวเลือก และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยในการสร้างแบบสอบถามตอนที่ 3 มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยมาก

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที่ 4 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การรวบรวมข้อมูล
การดำเนินการรวบรวมข้อมูลทำโดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 254 ชุด
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยดำเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงส่งไปลงรหัส (Coding) และคำนวณ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อคำนวณค่าสถิติต่าง ๆ และอธิบายผลการศึกษา โดยแยกออกเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของข้อมูล โดยแปลความหมายของข้อมูลดังนี้
เมื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยของตอนที่ 2 และ 3 แล้วนำมาตีความหมายได้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 120 127)
ค่าเฉลี่ย
1.00-1.50
ความหมาย
น้อยที่สุด
1.51-2.5
ความหมาย
น้อย
2.51-3.50
ความหมาย
ปานกลาง
3.51-4.50
ความหมาย
มาก
4.51-5.00
ความหมาย
มากที่สุด
ผลการศึกษา (Research Finding)
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นเชิงปริมาณ มีผลการวิจัยดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาเป็นเพศ หญิง จำนวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20-22 ปี มีจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6
รองลงมา อายุ ตำกว่า 20 ปี มีจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอายุ 23-25 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
19.9 ตามลำดับ ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่1จำนวน47คนคิดเป็นร้อยละ30.1รองลงมาชั้นปีที่4จำนวน38คน
คิดเป็นร้อยละ24.4และชั้นปีที่3จำนวน37คนคิดเป็นร้อยละ23.7ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อรูปแบบ
การเรียนออนไลน์ในด้านการเรียนออนไลน์สามารถป้องกันการติดโควิด19ได้มีค่าเฉลี่ย3.38อยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าการเรียนออนไลน์ประหยัดเวลาไปเรียนในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย3.76อยู่ในระดับ
มากรองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ว่าสามารถเรียนสถานที่ใดก็ได้มีค่าเฉลี่ย3.72อยู่ใน
ระดับมากตามลำดับและมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.55อยู่ระดับมาก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนออนไลน์ในด้านผู้สอนเกี่ยวกับ ทบทวนเนื้อหาและสอบถามความเข้าใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.63
อยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้สอนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นซักถามมีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมากในด้านเนื้อหา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.65 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา เนื้อหาที่นำเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก ด้านการ
มีส่วนร่วมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ค่าเฉลี่ย3.66 อยู่ในระดับ มาก
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รองลงมามีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและประเมินที่ครอบคลุม ค่าเฉลี่ย3.62 อยู่ในระดับมาก ด้านผู้เรียน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ความพร้อมในด้านการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ค่ าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประเมินผลพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระบบประมวลผลการทดสอบผู้เรียนค่าเฉลีย่ 3.64 อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ มีการวัดผลต่อเนื่องควบคุมการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก ด้านความพร้อมของอุปกรณ์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ของสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 พึงพอใจในระดับมาก และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจด้านเนื้อหาและการมีส่วนร่วม ด้านเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.63 โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านการมี
ส่วนร่วมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.63 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดว่าการ
เรียนออนไลน์มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาอุปสรรค
ที่มีปัญหามากคือ เบื่อหน่ายและไม่ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ต้องสร้าง
แรงจูงใจในการนั่งเรียนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมากเช่นกัน
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Disscussion/Conclusion)
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาเป็นเพศ หญิง จำนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.4 ส่วนใหญ่ อายุ 20-22 ปี มีจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา อายุ ตำกว่า 20 ปี มีจำนวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอายุ 23-25 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามลำดับส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีที่ 1
จำนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 24.4 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 37
คนคิดเป็นร้อยละ 23.7 ตามลำดับโดยผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ในด้านการเรียน
ออนไลน์สามารถป้องกันการติดโควิด 19 ได้มีค่ าเฉลี่ย 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติว่าการเรียนออนไลน์ประหยัดเวลาไปเรียนในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมากรองลงมาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ว่าสามารถเรียนสถานที่ใดก็ได้มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมากตามลำดั บ
และมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.55 อยู่ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Bramer (2020) เกี่ยวกับประสบการณ์ในการ
เรียนออนไลน์ของนักเรียนพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่า การเรียนรูปแบบออนไลน์มีข้อดี คือ สะดวกในการเข้าถึงและมีความ
สะดวกในการทบทวน เรียนรู้และมีความหลากหลายของวิธี การ และสอดคล้องกับณัฐปคัลภ์ แซ่เอี้ย (2562) ได้ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มีความคิดเห็นว่า การเรียนรูปแบบออนไลน์
ในช่วงโควิด 19 มีความสะดวกในการเรียนโดยไม่ต้องเดินทางมาเข้าชั้นเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ในด้านผู้สอนเกี่ยวกับ ทบทวนเนื้อหาและสอบถามความเข้าใจของนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้สอนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นซักถามมีค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก
ในด้านเนื้อหาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
3.65 อยู่ในระดับมาก รองลงมา เนื้อหาที่นำเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ค่าเฉลี่ย
3.66 อยู่ในระดับ มาก รองลงมามีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและประเมินที่ครอบคลุม ค่าเฉลี่ย3.62 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านผู้เรียนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ ท่านมีความพร้อมในด้านการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.60
อยู่ในระดับมาก รองลงมาท่านเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ค้าเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประเมินผล
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของระบบประมวลผลการทดสอบผู้เรียนค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่
ในระดับมาก รองลงมามีการวัดผลต่อเนื่องควบคุมการเรียนการสอนค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก ด้านความพร้อม
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ของอุปกรณ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก ผู้ตอแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ของสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 พึงพอใจในระดับมาก และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาและการมี
ส่วนร่วม ด้านเนื้อหาคิด เป็นค่าเฉลี่ย 3.63 โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านการมรส่วนร่วมคิดเป็นค่าเฉลี่ย
3.63 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกับ จิรภา อรรถพร และประกอบ กรณีกิจ (2557 :122-136)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิตที่
พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทบาทผู้สอน 2) บทบาทผู้สอน 3) ระบบการจัดการ
เรียนรู้4) เนื้อหาของบทเรียน 5) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6) การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี 7) กระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 8) การสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 9) การวัดและการประเมินผลอีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดว่าการเรียนออนไลน์มีปัญหาอุปสรรคในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.47 แต่เมื่อคิดเป็นรายข้อพบว่า
ปัญหาอุปสรรคที่มีปัญหามากคือ เบื่อหน่ายและไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.61 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ต้องสร้างแรงจูงใจในการนั่งเรียนนานๆ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมากเช่นกันสอดคล้องกับ พัชรา คงเหมาะ (2560)
ได้ทำวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่ า
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สอนในการใช้ห้องเรียนออนไลน์ คือ การไม่มีเวลาในการจัดทำและการปรับปรุง
เนื้อหาของบทเรียน มีจำนวนภาระงานที่สอนมาก มีงานอื่นที่สำคัญกว่าจะต้องทำ ขาดแรงจูงใจในการใช้งาน รวมถึง
ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน
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ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
จากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA
The Effects of Quality of Work life toward work efficiency of employees
from outsource AAA Companies
ไพสาร บุตรดา1 กัญชพร ศรมณี2 และจุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์3
PAISARN BOOTDA1, KANCHAPORN SONMANEE2 AND JUTATHIP LEELATHANAPIPAT3

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานจากบริษัทภายนอก 2) แนวทางพัฒนาการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพใน
งานการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทาให้มีการบริการที่ดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงในงานบริหาร
อาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท AAA กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีจานวน 3 พื้นที่ วิธีดาเนินการวิจัยใช้
แบบสอบถามระดับความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ โดยใช้สถิติใน
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แล้วนาผลมาสร้างข้อคาถามเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานจากบริษัทภายนอก โดยผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน(X3) สภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี(X4) และ ความมั่นคงในอาชีพ(X5) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอก
ของบริ ษั ท AAA สามารถเขี ย นอยู่ ใ นรู ป ของสามการท านาย ได้ ดั ง นี้ ŷ = .040(X1) -.079(X2) + .862(X3) +
.168(X4) -.192(X5)
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน, ประสิทธิภาพการทางาน, พนักงานจากบริษทั ภายนอก
Abstract
The objectives of this research were 1) To study the factors of quality of life of employees
that affect the performance of employees from outside companies in the management of
facilities. 2) To obtain guidelines for improving the work of employees from outside companies.
Efficiency in the management of facilities, resulting in good service. And executives directly
involved in building management and facilities of AAA Company. The sample group in the research
consisted of 3 areas. The research method used a questionnaire on the satisfaction level of rating
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scale (rating scale) to choose answers at 5 levels by using statistics to analyze the data,
percentage, frequency, mean, standard deviation. The correlation coefficient tested the
correlation analysis hypothesis. Then bring the results to create questions to find ways to improve
the performance of employees from outside companies. The results showed that relationships
with colleagues (X3), good working environment (X4) and job security (X5). Affecting the
performance of employees from outside companies AAA can be written in the form of three
predictions as follows: ŷ = .040(X1) -.079(X2) + .862(X3) + .168(X4). -.192(X5)
Keywords: Quality of work life, Productivity, Outsource
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บทนา (Introduction)
จากสภาพสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น ด้าน
สังคมยุค New Normal จากผลการระบาดของไวรัส Covid-19 และด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าว
กระโดด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อดาเนินชีวิตของคนตลอดจนการดาเนินธุระกิจ เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการควบคุมต้นทุนด้านการจัดการกาลังคนในองค์กรให้มีความคล่องตัวในการดาเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขัน และมีการปรับเปลี่ยนทางสังคม เศษฐกิจ หลายองค์กร
ต่างมีความต้องการบุคคลากรที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับด้านการใช้งานทรัพยากรมนุษย์ในเวลาเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน
การจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอก เป็นกลยุทธ์หนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคนี้ที่นามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวตามสภาพการณ์ที่มีการแข่งขัน และมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาให้เกิดความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ องค์กรสามารถควบคุม และลดต้นทุน มีความยืดหยุ่น มีการปรับเปลี่ยนกาลังคนได้ง่าย เช่น
การจัดหากาลังคนทดแทน หรือการลดเวลา และปรับแรงงานส่วนเกินสามารถดาเนินการได้เลยทันที ตามเงื่อนไข
สัญญาที่กาหนดไว้ ดังนั้น องค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับความสามารถในการ
ปรับตัว ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และการเน้นผลงาน ถ้าองค์กรไหนที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไม่ทัน อาจส่งผลต่อ
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ความสามารถการแข่งขันในตลาดลดลง และไม่สามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้ในที่สุด (นภดล ศรีตระกูล และคณะ ,
2561)
ปัญหาของกรณีศึกษาบริษัท AAA พบว่ามีการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาดาเนินงานในส่วน
งานบริการอาคารสถานที่ คือ การเข้าออกของพนักงานที่มีอัตราการลาออก (Turn Over) ของปี 2564 อยู่ที่ 6%
และบางเดือนมีพนักงานลาออกสูงกว่าปกติ จากการลาออกของพนักงาน และการเปลี่ยนงานของพนักงานบ่อยครั้ง
ส่งผลให้พนักงานที่มาใหม่ขาดทักษะงานการเรียนรู้งานที่ต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ต้องใช้เวลาเรียนรู้งาน
เช่น งานช่างระบบควบคุมอาคารที่ทันสมัย ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และการทางานที่ซับซ้อน
การเชื่อมโยงโปรแกรมต้องอาศัยเวลาเรียนรู้ และฝึกทักษะ เมื่อมีการเปลี่ยนพนักงานใหม่ ต้องเริ่มกระบวนการใหม่
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานภายนอก ที่รับเข้ามาใหม่ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่องานบริการลูกค้า ทาให้เกิดข้อร้องเรียนของผู้ใช้อาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐวี ใยแสง และ กรเอก
กาญจนาโภคิน (2564) ที่พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอก มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทั้งด้านบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านความตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติงาน ด้านความคุ้มค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
คนหรือบุคลากร ถือเป็นปั จจัยพื้นฐานที่มีความสาคัญและเป็นทรัพยากรที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะคนเป็นสิ่งที่มีชีวิต จิตใจ ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ซึ่งกระบวนการทางานของผู้ปฏิบัติงาน และ
สิ่งอานวยความสะดวกตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีคุณภาพชี วิตในการทางาน
ที่ดีจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร หากพนักงานขาดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
ผลที่ตามมา คือ การลาออกของพนักงานเกิดความสูญเสียขององค์กร เสียเวลาในการคัดเลือกและค่าใช้จ่ายใน
ฝึกฝนอบรมพนักงานใหม่ คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Working Life) ก็ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของความสุขใน
การทางานของพนักงาน คุณภาพชีวิตการทางานมีผู้ให้คานิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น การสร้างสรรค์บรรยากาศ
ที่จะทาให้บุคลากรได้รับความสุขในการทางานที่สูงขึ้น โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน กระบวนการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาสาคัญขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร เปียทิพย์ กิติราช และ กรเอก กาญจนา
โภคิน (2563) คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง การได้มาซึ่งสิ่งที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ โดยการทาให้มีรายได้ แล้วสามารถนาไปแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยทั้ง 4 ที่มีความจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ อีกทั้งยังเป็นตัวกาหนดฐานะและหน้าที่ทางสังคมทาให้เกิดคุณค่าในชีวิตของ
มนุ ษ ย์ ม ากขี้ น โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นสิ่ ง ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม ด้ า นโอกาสก้ า วหน้ า และพั ฒ นา
ความสามารถ ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม ด้านความสมดุลในชีวิตครอบครัว
คุณภาพชีวิตการทางานดี คือมีปัจจัยในการทางานที่ดี ได้ปฏิบัติงานในขณะที่สภาพทางด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ที่มีความสุขภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
อุป กรณ์ช่ว ยปฏิบัติงานมีความเพีย งพอ พร้ อมใช้งาน บรรยากาศองค์กร ความสั มพัน ธ์ระหว่างพนั กงานหรือ
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บุคลากรมีความเป็นกัลยาณมิตร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1)
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2)โอกาสก้าวหน้า 3)ความสัมพัน ธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4)สภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี 5)ความมั่นคงในอาชีพ
ถ้าจะกล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นเรามักจะพูดถึงผลของการปฏิบัติงาน กล่าวคือ เมื่อผลการ
ปฏิบัติงานที่ทาได้ออกมาดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการทางานสูงและถ้าผลการปฏิบัติงานที่ทาได้ออกมาได้ไม่ดีก็
ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทางานต่า ซึ่งมีหลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศิรดา
เพชรแก้วกุล และ เฉลิมพร เย็นเยือก (2563) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่
องค์กรต้องมีปัจจัยนาเข้า (Input) ที่ดีมีคุณภาพ เช่น บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถตรง
ตามตาแหน่งงาน การนาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทางานให้มีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว ซึ่งจะ
ส่งผลทาให้ปัจจัยส่งออก (Output) หรือผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพและปริมาณตรงตามเป้าหมาย หากองค์กรมี
นโยบายที่ ต อบสนองความต้ อ งการทั้ ง ภายนอกและภายในของบุ ค ลากร ก็ จ ะเป็ น สิ่ ง กระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรมี
ประสิทธิภาพการทางานที่ดียิ่งขึ้นไป
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งคุณภาพ
งาน ปริมาณงาน เวลา และคุ้มค่าใช้จ่ายมากที่สุด โดยพิจารณาถึงการใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการนาเข้าให้น้อยที่สุด
ได้ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องตรงต่อเวลา และการทางานบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective)
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจากบริษัท
ภายนอกงานการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
2. เพื่อให้ได้แนวทางพัฒนาการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพในงานการ
บริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทาให้มีการบริการที่ดี

ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพชีวิต
ในการทางานของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอก โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ได้ปัจจัยคุณภาพชีวิต
ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA แล้วตามด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากบุคลากร
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงในงานบริหารอาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท AAA โดยแบ่งออกเป็น
2 ระยะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานจากบริษัทภายนอก ของบริษัท AAA ในปี 2565
จ านวน 214 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่ างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้จานวณตัว อย่างที่คานวนได้
กาหนดจากสัดส่วนในแต่ละกลุ่มภายใต้ประเภทงานบริการ และพื้นที่ให้บริการ จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ครบทุกประเภทงานบริการ แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จานวนกลุ่ มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนามาแสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ระยะที่ 2 เพื่อให้ได้แนวทางพัฒนาการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
การบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทาให้มีการบริการที่ดี โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในงานบริหารอาคารและสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท AAA ในปี 2565 จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แจ้งวัฒนะ
พื้ น ที่ สี ล ม และพื้ น ที่ พั ท ยา จ านวน 4 คน ด้ ว ยวิ ธี ก ารการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ระดั บ ผู้ จั ด การทั่ ว ไป (General
Manager) ที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป โดยการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลการสนทนาลงบน
กระดาษ เพื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน แล้วรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ ถอดถ้อยคาจากเครื่องบันทึกคาต่อคา
ประโยคต่อประโยค เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความจริงของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลการวิจัย (Results)
1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน จากปัจจัยคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานทั้ง 5 ด้าน มีปัจจัยคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ส่วนปัจจัยคุณภาพชีวิต
ของพนักงานที่อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ดังตารางที่ 1 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานทั้ง 3 ด้าน ปัจจัยประสิทธิภาพการทางานของพนักงานที่อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังตารางที่ 2
ตาราง 1 สรุปค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านคุณภาพชีวิต

S.D.
.98

แปลผล
ปานกลาง

คุณภาพชีวิต
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

3.13

2. โอกาสก้าวหน้า

3.34 .93

ปานกลาง

3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

3.70 .85

มาก

4. สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี

3.46 .96

มาก

5. ความมั่นคงในอาชีพ

3.33 .98

ปานกลาง

รวม

3.35 .96

ปานกลาง

X
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ตาราง 2 สรุปค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจัยประสิทธิภาพการทางาน

S.D.
.77

แปลผล
มาก

ประสิทธิภาพการทางาน
1. บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

3.81

2. ความตรงต่อเวลา

3.86 .72

มาก

3. ความคุ้มค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

3.79 .83

มาก

รวม

3.79 .86

มาก

X

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงาน ดัง
ตาราง 3 และ ตาราง 4 พร้ อ มทั้ ง ท าการทดสอบด้ ว ยสถิ ติ Tolerance และ VIF เพื่ อ ตรวจสอบปั ญ หา
ความสัมพันธ์และความแปรปรวน ของตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ค่า Tolerance
มากกว่า 0.19 และ ค่า VIF น้อยกว่า 5.3 แสดงว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมเชิงเส้น จึงสามารถทาการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณโดยใช้คาสั่ง Enter โดยใส่ตัวแปรเรียงลาดับตามกรอบแนวคิดงานวิจัย ซึ่งสามารถพยากรณ์ใน
รูปแบบคะแนนดิบได้สมการดังนี้
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
ŷ = .040(X1) -.079(X2) + .862(X3) + .168(X4) -.192(X5)
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ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิต ในการทางานของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานจากบริษัทภายนอก
Model
(Constant)
ค่าตอบแทนที่
เพียงพอและ
ยุติธรรม(X1)
โอกาสก้าวหน้า
(X2)
ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน(X3)
สภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ดี(X4)
ความมั่นคงใน
อาชีพ(X5)

Unstandardized
Coefficients
B
SE.
1.472
.124

Standardized
Coefficients
Beta

t

pvalue

11.873

.000*

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

.027

.046

.040

.586

.559

.357

2.798

-.058

.060

-.079

-.961

.338

.242

4.128

.644

.046

.862

13.948

.000*

.433

2.312

.116

.046

.168

2.536

.012*

.376

2.658

-.128

.062

-.192

-2.067

.040*

.191

2.226

ตาราง 4 Model Summary Variable: Efficiency
Model
1

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

.810a

.657

.648

.323

2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 พบว่ า แนวทางพั ฒ นาการท างานของพนั ก งานจากบริ ษั ท ภายนอกให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพคือ 1)ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ทีมบริหารพนักงานจากบริษัทภายนอกควรมีการ
กาหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนเขียนเป็น Job description พร้อมกับประเมนค่างาน Workforce Planning สร้าง
เป็นมาตรฐานราคาแต่ละงานพร้อมทั้งหาราคาอ้างอิงที่มีมาตรฐาน 2)ด้านโอกาสก้าวหน้า บริษัทควรมีนโยบาย
สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ทักษะ เช่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลผู้เชี่ยวชาญแตะละ
หน่วยงานและข้ามหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
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ที่ได้รั บ มอบหมายให้ ดีขึ้น และงานที่ได้รั บ มอบหมายมีส่ ว นส่ งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า มีโ อกาสได้เรียนรู้
ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมาเสมอและมีโอกาสในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ดี การเพิ่ม
โอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานที่สาคัญผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับผิดชอบงานใหม่ๆ โดยพนักงาน
สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเมื่อพนักงานทางานได้สาเร็จ ควรให้คาชื่นชม เพื่อให้พนักงานรู้สึก
ได้รับการยอมรับและภูมิใจในตนเองที่ทางานประสบความสาเร็จ และเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางาน
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทางานสูงสุด 3)ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมภายในบริษัท
เช่น การแข่งขันกีฬาประจาปี กิจกรรม 7ส สังสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคี มีความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน มีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างพนักงาน
ที่ปฏิบัติร่วมงาน สร้างการทางานเป็นทีม และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4)ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน บริษัทควรปรับปรุงเรื่องสถานที่พักให้กับพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เพียงพอ เพื่อให้มีที่พักช่วงเวลา
หยุดพัก หรือหลบฝนและเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสม 5) ด้านความมั่นคงในงาน บริษัทจะต้องมีความชัดเจน
ในสัญญาจ้าง สร้างโอกาสการเรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ กระตุ้นพนักงานจากบริษัทภายนอกให้
พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และงานที่ได้รับมอบหมายมีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า มีโอกาสได้
เรีย นรู้ ร ะบบงานที่เกี่ย วข้องอย่ างสมาเสมอและมีโ อกาสในการพัฒ นางานที่รั บผิ ดชอบอย่างเต็ มที่เป็น สิ่ ง ที่ ดี
สนับสนุนความก้าวหน้าในงาน เช่น พิจารณาปรับตาแหน่งพนักงานจากบริษัทภายนอกที่มีความรู้ประสบการณ์ที่
ทางานในพื้นที่ก่อนคนจากด้านนอก

สรุปและอภิปรายผล (Discussion)
1. ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอก
ในภาพรวมซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน จะมีค่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ทั้งนี้เพราะ ด้านด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานผลมาจากมีการลาออกและเปลี่ยนตัวพนักงานบ่อย ทาให้พนักงานรู้สึกว่าต้องการเพื่อนและที่ปรึกษา
ในการทางาน ต้องการความรู้สึกสบายใจ เป็นกันเอง เมื่อได้ทางานกับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกเหนือจากงาน
ซึ่งบ่อยครั้งที่พนักงานเข้ามาแล้วมีปัญหากับการทางานเพราะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน จึงคิดว่าความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ อนุรักษ์ เรืองรอบ (2563) ได้ศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในภาคตะวันออกของไทย กล่าวว่าปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานทั้งในด้านคุณภาพและระยะเวลาในการผลิต นั่นคือเมื่อพนักงานทางานใน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ และอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงานแล้วพวกเขาจะ
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สามารถทางานได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะมีตัวช่วยในการช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทาให้เกิดความสามัคคี สร้างสาน
สัมพันธ์ปรองดอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติร่วมงาน เพื่อสร้างการทางานเป็น
ทีม และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีพนักงานจากบริ ษัทภายนอก
เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทางานในปัจจุบัน พื้นที่อาคารมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริการแบบใช้พื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นที่สานักงานร่วม (Co-working Space) จึงทาให้พื้นที่พัก
ส าหรั บพนั กงานจากบริ ษัทภายนอกไม่ เ พีย งพอ แต่มีความจาเป็นส าหรับ พนั ก งานภายนอกส าหรั บเวลาพั ก
สอดคล้องกับ เปียทิพย์ กิติราช และ กรเอก กาญจนาโภคิน (2563) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการคุณภาพชีวิตการ
ทางานของ พนักงงานโรงงานผลิตอาหารในเขตบางบัวทอง การจัดการด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตการทางานของบุคลากร นั่นคือเมื่อพนักงานทางานในสิ่งแวดล้อม ได้แก่
แสงสว่าง อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุณภูมิที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงานแล้วพวกเขาจะสามารถทางานได้
อย่างเต็มความสามารถ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ก็ถือเป็นปัจจัยสาคั ญยิ่งต่อการขับเคลื่ อนทุก
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เพราะสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานสาคัญที่จะยกระดับการ
ทางานของพนักงานนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงานหรือภารกิจต่างๆ ในขณะเดียวกันหากแม้มี
คน และเทคโนโลยีแต่ปราศจากสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ย่อมไม่อาจส่งผลให้เกิดความสาเร็จในงานเกิดขึ้น
ได้ ดังนั้นทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวโยงกันโดยที่ไม่อาจขาดหายสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้ ภาพแวดล้อมในการทางาน
ในทีนี้หมายถึงบรรยากาศแบบองค์รวมทั้งหมดภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวคนทาางาน กระบวนการทางาน
สถานที่หรืออุปกรณ์ในการทางาน ระบบบริหารงานบุคคล ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน หากหน่วยงานเป็น
หน่วยงานที่เต็มไปด้วยภารกิจที่เคร่งเครียด หรือเป็นงานที่ไม่สามารถจะผิดพลาดได้เลย แต่ถ้าหากหน่วยงานนั้นมี
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา หรือมีบรรยากาศของสถานที่ การตกแต่ง และอุปกรณ์ในการทางานที่สวยงาม
ทันสมัย หรือเอื้อต่อการทางาน ย่อมส่งผลให้การทางานดูง่าย ผ่อนคลาย และประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความรู้สึกผ่อนคลายให้มากที่สุดซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการทางาน การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
ต่างๆ ของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ(อ้างอิง)
2. ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แนวทางพัฒนาการทางานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้
เกิดประสิทธิภาพในงานการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกทาให้มีการบริการที่ดี ดังนี้ 1) ด้านความสัมพันธ์
กับเพือนร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมภายในบริษัท เช่น การแข่งขัน กีฬาประจาปี กิจกรรม 7ส สังสรรค์ปีใหม่ เป็น
ต้น เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคี มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติร่วมงาน สร้างการทางานเป็นทีม และเรียนรู้ที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน บริษัทควรปรับปรุงเรื่องสถานที่พักให้กับพนักงานจาก
บริษัทภายนอกให้เพียงพอ เพื่อให้มีที่พักช่วงเวลาหยุดพัก หรือหลบฝนและเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสม 3)
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ด้านความมั่นคงในงาน บริษัทจะต้องมีความชัดเจนในสัญญาจ้าง สร้างโอกาสการเรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ กระตุ้นพนักงานจากบริษัทภายนอกให้พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ สนับสนุนความก้าวหน้าในงาน
เช่น พิจารณาปรับตาแหน่งพนักงานที่มีความรู้ประสบการณ์ที่ทางานในพื้นที่ก่อนคนจากด้านนอก เพิ่มโอกาสที่จะ
ได้รับผิดชอบงานที่สาคัญ สอดคล้องกับ ศิวัช โชติกิจนุสรณ์ และ ตรีเนตร ตันตระกูล (2562) ได้ศึกษาเรื่องแนว
ทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริการลูกค้าของ
ธนาคารพาณิชย์ กล่าวว่าความก้าวหน้าหรือการเลื่อนตาแหน่งงานคือการที่ได้รับการเงื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่งให้
สู งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จ ะได้เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถในการทางานเพื่อความก้าวหน้ าในการทางานด้วย
สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตกับความสุขในการทางาน กล่าวว่าลักษณะงาน
ที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติ นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วยัง
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารอาคารและสิ่งอานวยความสะดวก สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนาปัจจัยคุณภาพชีวิต เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานจากบริษัทภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพ
และเพิ่มศักยภาพการทางาน
2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละเรื่อง ซึ่ง
ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยรวมทั้งการปรับปรุง หรืออาจจะ
สังเคราะห์รูปแบบใหม่ เพื่อสามารถนาไปวัดและใช้ในองค์กรให้เป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมและวัดได้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณบริษัทกรณีศึกษา ของบริษัท AAA และพนักงานจากบริษัทภายนอก ตลอดจนผู้บริหาร ที่ให้ข้อมูล
เป็นประโยชย์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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อิทธิพลของทำเลที่ตั้งต่อกำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง ตำบลเกำะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ:
กรณีศึกษำบ้ำนสวนทุเรียน และ บ้ำนท้ำยเสำะ
พัชรา โชติธรรม1 ทวีภัทร ศรีช่วย1 ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ2* และ นิสากร กล้าณรงค์3

บทคัดย่อ
เกาะยอตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ห่างจากอาเภอเมืองสงขลา 15 กิโลเมตร และ เป็นจุดเชื่อมระหว่างอาเภอเมืองสงขลา
กับ อาเภอสิงหนคร โดยสะพานติณสูลานนท์ และ ถนนทางหลวง 408 ตัดผ่าน มีภมู ิประเทศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย และ การ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง
และ วิเคราะห์ทาเลที่ตั้งที่มผี ลต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ของบ้านสวนทุเรียน และ บ้านท้ายเสาะ ตาบลเกาะยอ
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างพ.ศ. 2540-2560 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และ ข้อมูล
ทุติยภูมิขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ และร้อยละ
นาเสนอผลเชิงพรรณนา โดยมีตาราง แผนที่ และภาพถ่ายประกอบการอธิบาย
ผลการวิจัยพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2560 บ้านสวนทุเรียน มีจานวนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มขึ้นจานวน 204 หลัง
บ้านท้ายเสาะ 58 หลัง ประเภทของอาคารส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่เกาะ
ยอ และ คนนอกพื้นที่ การขยายตัว บ้านสวนทุเรียนพบเด่นชัด 3 บริเวณ ได้แก่ ถนนทางหลวง 408 รอบวัดแหลมพ้อ และ ชุมชน
ดั้งเดิม บ้านท้ายเสาะ พบเด่นชัด 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณรอบวัดท้ายยอ และ ชุมชนดั้งเดิม ทาเลที่ตงั้ ของชุมชนที่มีระยะทางห่าง
จากถนนทางหลวง 408 แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงและการขยายตัวชุมชน ผูร้ บั ผิดชอบในพื้นที่ควรมีการ
จัดการพื้นทีท่ ี่เหมาะสมเพื่อการรองรับการขยายตัวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ : การขยายตัว, อาคารสิง่ ปลูกสร้าง, ตาบลเกาะยอ
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Influence of Location on Building Expansion of Koh Yo Subdistrict, Muang District,
Songkhla Province: Case study of Ban Suan Durian and Ban Tai Soe
Patchara Chotitam1 Taweepat Srichuay1 Suparat Pinsuwan2* and Nisakorn Klanarong 3

Abstract
Koh Yo is located in Songkhla Lake. It is 15 kilometers from Muang Songkhla District and is the
connecting point between Muang Songkhla District and Singhanakhon District by Tinsulanonda Bridge and
Highway 408 cutting through. The terrain is conducive to living and tourism. As a result, there is a continuous
expansion of the community. This article aims to study the expansion of buildings and to analyze the location
affecting the expansion of buildings of Ban Suan Durian and Ban Tai Soe, during 1997-2017. Data used in the
study were data from field data collection and secondary data of Koh Yo Subdistrict Administrative Organization,
Muang District, Songkhla Province. Data were analyzed using statistics, frequency and percentage. Descriptive
results were presented with tables, maps and explanatory photographs. The results of the research revealed
that during the years 1997-2017, Ban Suan Durian the number of buildings increased by 204 houses, 58 houses
in Ban Tai Soe. Most of the buildings are reinforced concrete. Applicants for building construction permission
are both residents of Koh Yo and non-local. The expansion of Ban Suan Durian is prominently found in 3 areas,
namely Highway 408 around Wat Laem Pho and the original community. Ban Tai Soe, found prominently in 2
areas, namely the area around Wat Tai Yoh and the original community. The location of the community with
different distances from Highway 408 affects accessibility and community expansion. The responsible personnel
should have appropriate management of the area to support future expansion.
Key words: Expansion, Building, Koh Yo Subdistrict
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บทนำ
ตาบลเกาะยอ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขา มีที่ราบน้อยซึ่งเป็นที่ราบเนินเขาริมชายฝั่ง มีเนื้อที่รวมทั้งพื้นน้า 17.95 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 11,220 ไร่ และมีเนื้อที่เฉพาะพื้นดิน 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,375 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทาเกษตรกรรม ได้แก่
สวนผลไม้และสวนยางพารา (องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ, 2564) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมงมีทั้งออกเรือไปจับปลา
และการเลี้ยงปลาในกระชัง และทาสวนผลไม้ ผลไม้ที่มีชื่อเสียง เช่น จาปาดะและสะหวา หรือละมุดเกาะยอ เกาะยอเป็นชุมชน
เก่าแก่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 3 ช่วงอายุคน การตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกจะสัมพันธ์กับวัด โดยชุมชนจะตั้งอยู่รอบ ๆ วัด ชุมชน
เริ่มแรกได้แก่ หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะบริเวณรอบวัดท้ายยอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2311 และ มีการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของเกาะ ใน
พื้นที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียนบริเวณรอบวัดแหลมพ้อ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2360 และค่อย ๆ ขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานไปทางทิศ
ตะวันตก ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านท่าไทร มีวัดโคกเปี้ยวที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2425 เป็นศูนย์กลาง และ ทิศเหนือของเกาะ บริเวณ หมู่ที่ 1
บ้านอ่าวทราย มีวัดเขาบ่อ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2477 เป็นศูนย์กลาง (องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ, 2564; สุพิชญา สรรพพันธ์
และ สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี, 2563)
ปัจจุบันเกาะยอ อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้าน
อ่าวทราย หมู่ 2 บ้านตีน หมู่ 3 บ้านนอก หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน หมู่ 5 บ้านท่าไทร หมู่ 6 บ้านในบ้าน หมู่ 7 บ้านป่าโหนด หมู่ 8
บ้านท้ายเสาะ และ หมู่ 9 บ้านสวนใหม่ มี ครัวเรือนทั้งหมด 1,796 ครัวเรือน ประชากร จานวน 4,721 คน (องค์การบริหารส่วน
ตาบลเกาะยอ, 2564) แม้ว่าเกาะยอยังเป็นชุมชนที่เป็นชนบท แต่ด้วยทาเลที่ตั้งของเกาะยอ ที่อยู่ห่างจากอาเภอเมืองสงขลาเพียง
15 กิโลเมตร ทาให้เป็นชนบทที่อยู่ ชายขอบเมือง (Rural fringe) ที่มีได้รับอิทธิพลของเมือง ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
คล้ายกับชุมชนเมือง และ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างในตาบลเกาะยอที่มีจานวนมากขึ้น และ
หลากหลาย มีการเพิ่มขึ้นของร้านอาหาร ร้านขายของชา โฮมสเตย์ รีสอร์ท อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านเสริมสวย
ร้านกาแฟสด และ ร้านอาหารตามสั่ง และบ้านพักอาศัยที่เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก (คสล.) อย่างไรก็ตามการขยายตัวของอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง มีการกระจายตัว และปัจจัยที่แตกต่างกัน (ยิ่งใหญ่ สามารถ, 2555) การขยายตัวที่ไม่เป็นระเบียบและกระจัดกระจาย
จะก่อให้เกิดผลเสียในหลายด้านและอาจมีปัญหาต่าง ๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นตามมา (ชลิตา เถยศิริ, 2560; อัมพิกา ชุมมัธยา
และณวิ ท ย์ อ่ อ งแสวงชั ย , 2561; จี ร นั น ท์ แป้ น ชาตรี และสิ ท ธิ พ ร ภิ ร มย์ รื่ น , 2562) ดั ง นั้ น การวิ จั ย เพื่ อ ท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างเหมาะสมจึงมีความสาคัญมาก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการขยายตัวของอาคารสิง่ ปลูกสร้างของบ้านสวนทุเรียน และบ้านท้ายเสาะ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ระหว่างพ.ศ. 2540-2560
2. เพื่อวิเคราะห์ทาเลที่ตงั้ ที่มีผลต่อ การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ของบ้านสวนทุเรียน และบ้านท้ายเสาะ
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วิธีกำรวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของท าเลที่ตั้ งต่อ การขยายตั วของอาคารสิ่งปลูกสร้า งตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กรณีศึกษาบ้านสวนทุเรียน และบ้านท้ายเสาะ เป็นการศึกษาการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างพ.ศ. 2540 - 2560 และ
วิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นที่โดยเฉพาะทาเลที่ตั้งที่มีผลต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 2 หมู่บ้าน ได้แก่
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หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน และหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดังภาพที1่ ) โดยมีขอบเขตระยะเวลาใน
การศึกษาการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ในช่วงเวลา 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จะสามารถ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลง และในปี พ.ศ. 2539 เป็นปีแรกทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ เริ่มมีการบันทึกข้อมูลการขอก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่ตาบลเกาะยอ

8
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ข้อมูล และแหล่งข้อมูล

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบกับการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
Google Earth เพื่อสารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่าง 20 ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2560 ได้แก่ ตาแหน่งอาคาร
ลักษณะของอาคาร และลักษณะการขยายตัวของของสิ่งปลูกสร้างว่ามีการขยายตัวไปในรูปแบบใด และในบริเวณใดของพื้นที่ศึกษา
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจานวน ประเภท ปีที่ขอก่อสร้างอาคาร และผู้ขออนุญาต ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน
และหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากสมุดบันทึกการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในช่วงระหว่าง 20 ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2560 รวมถึงเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของทาเลที่ตั้งต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรนำเสนอข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ข้อมูลจานวน ประเภท ปีที่ขอก่อสร้างอาคารและผู้ขออนุญาต โดยใช้
สถิติ ความถี่ และร้อยละ และวิเคราะห์อิทธิพลของทาเลที่ตั้งต่อการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยนาแนวความคิดรัฐโดด
เดี่ยว (The Isolated State) ของ Johann Heinrich Von Thunen มาประยุกต์ใช้ ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
นาเสนอผลการศึกษาในรูปของตาราง กราฟและแผนที่

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย
กำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง หมู่ 4 บ้ำนสวนทุเรียน และหมู่ 8 บ้ำนท้ำยเสำะ ตำบลเกำะยอ อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลำ ในช่วงเวลำ 20 ปี พ.ศ. 2540 – 2560
การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา มีการศึกษาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ จานวน ประเภท และผู้ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร

จำนวนอำคำร
อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจานวนอาคาร จานวน 204 หลัง โดยมี
การเพิ่มขึ้นของอาคาร มากที่สุดคือปี 2549 จานวน 27 หลัง คิดเป็นร้อยละ 13.24 รองลงมาปี 2556 จานวน 25 หลัง คิดเป็นร้อย
ละ 12.25 และปี 2557 จานวน 15 หลัง คิดเป็นร้อยละ 7.35 ตามลาดับ หมู่ที่ 8 บ้านท้ายเสาะ พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของจานวน
อาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จ านวน 58 หลั ง โดยมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของอาคาร มากที่ สุ ด ในปี 2553 จ านวน 7 หลั ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.07
รองลงมา ปี 2551 จานวน 6 หลัง คิดเป็นร้อยละ 10.34 และปี 2545 กับ 2549 จานวน 5 หลัง คิดเป็นร้อยละ 8.62 ตามลาดับ
ประเภทของอำคำร
ประเภทของของอาคารสิ่งก่อสร้าง ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน พบว่ามีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คืออาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ชั้นเดียว จานวน 90 หลัง คิดเป็นร้อยละ 44.12 รองลงมาคืออาคาร คสล. 2 ชั้น จานวน 36 หลัง คิดเป็นร้อยละ
17.65 และรีสอร์ท 14 หลัง คิดเป็นร้อยละ 6.86 ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ คสล. 2 ชั้น จานวน 21
หลัง คิดเป็นร้อยละ 30.43 รองลงมา คือ คสล.ชั้นเดียวและไม่แจ้งประเภท มีจานวน 14 หลัง คิดเป็นร้อยละ 20.29 และ คสล. ชั้น
เดียวแบบยกพื้น 4 หลัง คิดเป็นร้อยละ 5.80
ผู้ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ในช่วงเวลา 20 ปี พ.ศ. 2540 - 2560 ที่ผ่านมาผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้มาจากคนในพื้นที่เกาะยอเท่านั้น แต่มี
คนนอกพื้นที่ตาบลเกาะยอด้วยเช่นกัน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน จานวนอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างโดยผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
เกาะยอ จานวน 86 หลัง คิดเป็นร้อยละ 42.16 ในขณะที่คนนอกพื้นที่เกาะยอ มีจานวน 45 หลัง คิดเป็นร้อยละ 22.06 และไม่ระบุ
ที่อยู่ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง จานวน 73 หลัง คิดเป็นร้อยละ 35.78 ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ จานวนอาคารที่ขออนุญาต ก่อสร้าง
โดยผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะยอ จานวน 17 หลัง คิดเป็นร้อยละ 29.31 ในขณะที่คนนอกพื้นที่ มีจานวนที่มากกว่า คือจานวน 21
หลัง คิดเป็นร้อยละ 36.21 และไม่ระบุที่อยู่ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง จานวน 20 หลัง คิดเป็นร้อยละ 34.48

บริเวณที่มกี ำรขยำยตัวของสิ่งปลูกสร้ำงหมู่ 4 บ้ำนสวนทุเรียน และ หมู่ 8 บ้ำนท้ำยเสำะ ตำบลเกำะยอ อำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลำ ในช่วงเวลำ 20 ปี พ.ศ. 2540 – 2560
บริเวณที่มีกำรขยำยตัวของสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณหมู่ 4 บ้ำนสวนทุเรียน พบว่า บริเวณที่มีการเพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูก
สร้างอย่างเห็นชัด 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณถนนสายหลักทางหลวง 408 บริเวณรอบวัดแหลมพ้อและบริเวณชุมชนดั้งเดิม
1) กำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณถนนสำยหลักทำงหลวง 408
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การเพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นแนวยาวตามถนนสายหลักทางหลวง 408 ซึ่งเป็นถนน สายสงขลา – ระ
โนด ส่ ว นหนึ่ งเป็น สะพานข้า มทะเลสาบสงขลาเชื่ อมระหว่ า งอ าเภอสิงหนครกั บอ าเภอเมือ ง จั งหวั ด สงขลา ลั ก ษณะอาคาร
สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว ประเภทสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ เช่ น ศรีเกาะยอรี
สอร์ท ร้านช่างชายซ่อมมอเตอร์ไซค์ ร้านขายของชา ร้านThe Seaside Halal ร้านแม่เบญปลาเผา 3 ร้านทางโค้งเกาะยอ ร้านเยล
โล่ ร้านอาโกปูดา ร้านสเต็กอามอร์
2) กำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณรอบวัดแหลมพ้อ
บริเวณวัดแหลมพ้อเป็นพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลาและตั้งอยู่ติดสะพานติณสูลานนท์การขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานมี
ลักษณะกระจายตัวตามไปแนวถนนทางเข้าวัดแหลมพ้อ มีการเพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างหนาแน่น ได้แก่ อาคารตึกแถว
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารคสล. 2 ชั้น เพื่อการอยู่อาศัย
3) กำรขยำยตัวของอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณชุมชนดั้งเดิม
บริเวณชุมชนดั้งเดิมมีลักษณะพื้นที่ เป็นเนินเขาและพื้นที่ราบริมทะเลสาบสงขลา การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง
กระจายตัวไปตามแนวถนนสาย สข 3069 ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างกระจายไปตามแนวชายฝัง่ ทะเลสาบสงขลา ลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่
เกิดขึ้นในบริเวณนี้ ได้แก่ อาคารชั้นเดียว อาคารชั้นเดียวแบบยกพื้น อาคารคสล. 2 ชั้น และสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น
ร้านอาหารกับข้าวและชาวเล โรงแรมคุ้มไทรงาม บ้านสวนเกาะยอรีสอร์ท ร้านอาหารรายทอง ร้าน 14Cafe ร้านจิบแฟแลเล
ร้านอาหารชมจันทร์ซีฟู้ดเกาะยอ และ ร้านตากอากาศ
กำรขยำยตัวของสิ่งปลูกสร้ำง หมู่ที่ 8 บ้ำนท้ำยเสำะ พบว่า บริเวณที่มีการเพิ่มขึ้นของอาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างเห็นชัด
2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ราบริมฝั่งทะเลสาบสงขลารอบวัดท้ายยอ และบริเวณ 2 ฟากถนน สข.3069 ของชุมชนดั้งเดิม
1) บริเวณที่รำบริมฝั่งทะเลสำบสงขลำ
หมู่ที่ 8 มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบติดริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ ได้แก่ อาคารค
สล. ชั้นเดียวแบบยกพื้น และ คสล. สองชั้นเพื่อการอยู่อาศัย และโฮมสเตย์ เช่น บ้านมองฟ้าโฮมสเตย์ ท้ายเกาะโฮมสเตย์ เกาะยอ
โฮมสเตย์ เรือนไม้ชายเลโฮมสเตย์
2) บริเวณ 2 ฟำกถนน สข. 3069 บริเวณชุมชนดั้งเดิม
การตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่บริเวณชุมชนดั้งเดิม มีการขยายตัวเพื่อก่อสร้างอาคารในบริเวณ 2 ฟากถนนสข.3069 ที่ตัด
ผ่านชุมชน ลักษณะอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นบริเวณ ได้แก่ อาคาร คสล.ชั้นเดียวแบบยกพื้น และ คสล. สองชั้น ร้านอาหาร
และ โฮมสเตย์ เช่น ร้านอาหารอีสานท้ายยอ เรือนแรกโฮมสเตย์

ปัจจัยของทำเลที่ตั้งที่มีผลต่อกำรขยำยตัวอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง หมู่ 4 บ้ำนสวนทุเรียน และ หมู่ 8 บ้ำนท้ำยเสำะ
ตำบลเกำะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ ในช่วงเวลำ 20 ปี พ.ศ. 2540 – 2560
ในช่วงเวลา 20 ปี พ.ศ. 2540 – 2560 การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างในตาบลเกาะยอ พบว่า หมู่ 4 บ้านสวน
ทุเรียนมีการขยายตัวมากกว่าหมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ทั้งนี้เป็นผลมาจากทาเลที่ตั้ง จากการประยุกต์ แนวความคิดของ Von Thunen
เมือง หรือตลาด (Market) ที่เป็นศูนย์กลางของตาบลเกาะยอ คือพื้นที่ หมู่ 3 บ้านนอก ที่เป็นแหล่งการค้า มีทั้งร้านขายของ
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านขายต้นไม้ ร้านขายของฝาก(OTOP) ส่งผลให้ หมู่ 4 บ้านสาวนทุเรียนที่มีพื้นที่ติดกับหมู่
3 และ มีถนนทางหลวง 408 ตัดผ่านบางส่วนของชุมชน มีการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการค้า และการบริการ เช่น
โรงแรมคุ้มไทรงาม บ้านสวนเกาะยอรีสอร์ท ร้านอาหารรายทอง ร้าน 14Cafe ร้านจิบแฟแลเล ร้านอาหารชมจันทร์ซีฟู้ด และ
ร้านตากอากาศ รวมถึงร้านอาหาร และที่พัก บริเวณถนนทางหลวง 408 เช่น ศรีเกาะยอรีสอร์ท ร้านThe Seaside Halal ร้าน
แม่เบญปลาเผา 3 ร้านสเต็กอามอร์ และร้านอาโกปูดา ขณะที่หมู่ 8 ซึ่งมีทาเลที่ตั้งที่ห่างไกลออกไปจากหมู่ 3 และทางหลวง 408
การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยมากกว่าสถานประกอบการที่รองรับการท่องเที่ยว
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อภิปรำยผลกำรวิจัย
การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน และ หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ในช่วง ปีพ.ศ. 2540-2560 มีการเพิ่มจานวนของอาคารสิ่งก่อสร้าง จานวน 204 หลัง และ 58 หลังตามลาดับ
ประเภทของอาคารมีทั้งอาคารที่อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรม และ โฮมสเตย์ โดยการขยายตัว เป็นผล
มาจากคนในพื้นที่ และการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนจากภายนอกเกาะยอ หลังมีการสร้างสะพานติณสูลานนท์ที่ทาให้ความสามารถ
ในการเข้าถึงพื้นที่สูงขึ้น ประกอบกันการมีถนนทางหลวง 408 ตัดผ่านเกาะ การเดินทางสะดวก รวดเร็วและส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่เกาะยอ โดยมีสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นกว่าในอดีต การขยายตัวของอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างเพิ่มตามมา แต่พบว่าการขยายตัวของอาคารสิ่งก่อสร้างจะมีจานวน และประเภทที่แตกต่างกันในแต่ละหมูบ่ ้าน จากการ
เปรียบเทียบการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4 บ้านสวนทุเรียน และ หมู่ 8 บ้านท้ายเสาะ พบว่าทาเลที่ตั้งของหมู่บ้านมี
ผลต่อการขยายตัวที่แตกต่างกัน ในพื้นที่หมู่ 4 มีการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการที่รองรับการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนดั้งเดิม และ
ริมถนนทางหลวง 408 สาเหตุเป็นผลมาจากทาเลที่ตั้งของ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียนซึ่งตั้งอยู่ติ ดกับหมู่ 3 บ้านนอกซึ่งมีการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางทางการค้า ส่งผลให้ชุมชนใกล้เคียงมีการพัฒนาที่เข้มข้นกว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป ขณะที่หมู่ 8 ซึ่งมีทาเลที่ตั้ง
ที่ห่างไกลออกไปจากหมู่ 3 และทางหลวง 408 การขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัยมากกว่าสถาน
ประกอบการที่รองรับการท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ เตชิต พระภูวงศ์ และลักษณา สัมมานิธิ (2563) ที่พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของย่านนิมมานเหมินท์ มีช่วงเวลาพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมและที่ว่าง สู่ย่านพักอาศัย และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากทาเลที่ตั้ง และพบว่าบริเวณที่มีการเข้าถึงได้น้อยกว่า มีการใช้ประโยชน์ อาคารประเภทที่อยู่อาศัยเป็น
ส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยอ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการขอก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่ตาบลเกาะ
ยอ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถนาเสนอในรูปของแผนที่ที่มีความสะดวกในการใช้ งานในลักษณะดูได้ด้ว ยตา
(Visualization) เพื่อติดตามการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสร้าง สาหรับการวางแผนจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนหมู่อื่น ๆ ของ ตาบลเกาะยอ ให้เห็นภาพรวมทั้งพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการพื้นที่ สามารถวางแผนรองรับการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางเพื่อรักษาและป้องกันการ
ทาลายคุณค่าของสภาพแวดล้อมของชุมชนเกาะยอ
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P50
การจัดทาฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่เกาะบริเวณ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
นิสากร กล้าณรงค์1* ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์2 สมสมัย เอียดคง3 และ ฉลอง แก้วประเสริฐ3

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจและจัดทาฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล และ 2) เสนอแนะแนวทางการวางแผนเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม การจัดทาฐานข้อมูลใช้โปรแกรม QGIS โดยจัดเก็บในรูปของตาราง Excel และนาเสนอในรูปของแผนที่ การ
เสนอแนะแนวทางการวางแผนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุใช้วิธีการสังเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และเทศบาลตาบลในพื้นที่ศึกษาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุในพื้นที่
ผลที่ได้จากการวิจัย คือ 1) สามารถพัฒนาฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตาบล ได้แก่ ตาบลปูยู ตาบลตันหยงโป ตาบลตามะลัง ตาบลเจ๊ะบิลัง และ ตาบล
เกาะสาหร่าย เป็นไฟล์ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel และตาแหน่งของบ้านผู้สูงอายุ ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ Arc GIS และ QGIS โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลคุณลักษณะ 2) แนวทางสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล
ตาบลในพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล ที่จัดทาขึ้น เพื่อวางแผนเชิงนโยบายด้านผูส้ ูงอายุ
คาสาคัญ: ฐานข้อมูลประชากรผูส้ งู อายุ, ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์, พื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
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Elderly population database development with geographic information system in the
island area along the Thai – Malaysia border, Muang District, Satun Province
Nisakorn Klanarong1* Preedaporn Kanchanasamranwong2 Somsamai Eldkong3 and Chalong Kaewprasert3

Abstract
The objectives of this research were to 1) survey and establish a database of elderly population
by application Geographic Information System (GIS) in the island area along the Thai-Malaysia border,
Muang District, Satun Province and 2) suggest guidelines for policy planning related to the elderly in the
area based on the elderly population database. Population in this research was elderly people aged 60
years and over. Data collection tools were questionnaires. The database was created by using QGIS. The
data were stored in Excel tables and presented in the form of a map. For policy planning
recommendations related to elderly, a four-year local development plan of the Sub-district
Administration and the Sub-district Municipality in the study area was synthesized by link the information
of the elderly in the area.
The results of the research were: 1) the database of elderly population in the island area along
the Thai-Malaysia border, Muang District, Satun Province, covering 5 sub-districts, namely Puyu Subdistrict, Tanyong Po Sub-district, Tammalang Sub-district, Jebilang Sub-district and Koh Sarai Sub-district. It
is a data file in Microsoft Excel program. While the location of the elderly’s house is spatial data, uses the
Arc GIS and QGIS programs and linked them with attribute data. 2) Guidelines for Sub-district
Administration and the Sub-district Municipality in utilizing the database of elderly population in the
island area along the Thai-Malaysia border, Muang District, Satun Province, prepared for policy planning on
the elderly.
Keywords: Elderly population database, Geographic Information Systems (GIS), The Island area along the
Thai-Malaysia border
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บทนา
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไป ทุกวันนี้ประชากร 1 ใน 9 คือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี หรือมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เกือบทุกประเทศในโลกกาลังมีประชากรที่อายุสูงขึ้น ในปี 2553-2558 อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ 78 ปี และ ในประเทศที่กาลังพัฒนา คือ 68 ปี โดยในปี 2588-2593 เด็กที่เกิดใหม่ใน
ภูมิภาคที่พัฒนาแล้ว สามารถคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง 83 ปี และ ในภูมิภาคที่กาลังพัฒนามีอายุถึง 74 ปี ( The United
Nations Population Fund, 2012)
ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อประชากรรุ่น “ เบบี้บูม” (Baby Boom) ของประเทศไทย หรือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2506-2526 ซึ่งเป็นคลื่นประชากรที่ใหญ่มาก เคลื่อนตัวเข้าสู่วยั สูงอายุ จะทาให้จานวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด และเมื่อประชากรรุ่นนีเ้ ข้าสู่วัยสูงอายุเกือบทั้งหมดกล่าวคือในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ก็จะ
กลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่เพิม่ ความต้องการบริการด้านต่าง ๆ อย่างมหาศาล ทั้งการดูแลด้านสุขภาพอนามัย และการจัด
สวัสดิการของรัฐ ผลกระทบของการสูงวัยของประชากรไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผูส้ ูงอายุเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาพสังคม
โดยรวมด้วย เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเด็นสาคัญทีเ่ ป็นประเด็นท้าทาย ได้แก่
1) ความยากจนในกลุ่มประชากรสูงอายุ การที่ผสู้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทางาน ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปของบานาญ
เงินออม และมีโอกาสจากัดที่จะทางานในระบบ เนื่องจากมีการศึกษาน้อย และขาดทักษะความชานาญด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมทั้งการมีจานวนบุตรที่จะให้การอุปถัมภ์ทางการเงินลดลง ประชากรสูงอายุจึงเป็นกลุม่ ที่เสี่ยงต่อภาวะความ
ยากจนสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด
2) การลดลงของศักยภาพการเกื้อหนุนของครอบครัวและประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากแนวโน้มของภาวะเจริญ
พันธุ์ที่ลดลง ส่งผลให้จานวนบุตรที่จะให้การดูแลผูส้ ูงอายุรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็น
โสดมากขึ้น และจานวนบุตรย้ายถิน่ ฐานไปตั้งหลักแหล่งทีอ่ ื่นมากขึ้น เหล่านีล้ ้วนเป็นสัญญาณเตือนว่า ศักยภาพการเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุของบุตรและครอบครัวมีแนวโน้มลดลง การหวังพึ่งบุตรและครอบคัวเป็นหลักประกันในยามสูงวัยแต่เพียงอย่างเดียว
เป็นไปได้ยาก ประเด็นท้าทายคือ ชุมชนและรัฐ จะสามารถเข้ามาช่วยได้อย่างไรและมากน้อยเพียงใด
3) ภาวะการพึ่งพาที่สูงขึ้นและความต้องการการดูแลระยะยาว อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามวัย
การเจ็บป่วย ภาวะความทุพลภาพ และภาวะความจาเสื่อม การที่จะมีทางเลือกอื่นให้กับครอบครัวผูส้ ูงอายุที่ต้องการการดูแล
ระยะยาว เป็นเรื่องที่ต้องมีการดาเนินงานอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้การบริการทั้งจากชุมชน รัฐ และภาคเอกชน ต้องเป็นบริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีคา่ บริการที่เหมาะสม เป็นธรรม
4) การนาศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากผูส้ ูงอายุจานวนไม่น้อยยังมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ แต่ยงั ไม่มีการนาศักยภาพของประชากรกลุ่มนีม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเต็มที่
เหตุผลประการหนึ่ง เป็นเพราะขาดข้อมูลจาแนกประเภทและลักษณะของผูส้ ูงอายุ การสร้างพฤฒิพลังหรือการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้สังคมจึงกลายเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษาวิจัยมารองรับเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผน
เชิงนโยบายและแผนด้านผูส้ ูงอายุ สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) ได้กาหนดการวิจัยที่
จาเป็นต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)การวิจัยด้านสุขภาพอนามัยของผูส้ ูงอายุ 2)การวิจัยด้าน
การศึกษาในสังคมสูงวัย 3) การวิจัยด้านการทางานของผูส้ ูงอายุ และ 4) การวิจัยด้านระบบข้อมูลผูส้ ูงอายุ จะเห็นได้ว่า ข้อมูล
พื้นฐานของผู้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จดั เก็บในรูปของเอกสาร ในระบบMicrosoft Excel ไม่สะดวกสาหรับการ
นาไปใช้ประโยชน์ และ ปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน และ ส่วนมากเป็นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่สารวจเพือ่ ใช้ประกอบการรายงาน
ตามภารกิจ และ ข้อมูลที่จัดเก็บไม่ได้ถูกนาไปใช้วิเคราะห์ หรือนาไปใช้งานเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน ( ชนม์ธนัช สุวรรณ
และ รัชฎาภรณ์ ทองแป้น, 2562; ศิริวรรณ ศิริบุญ และ คณะ, 2556)
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จังหวัดสตูล มีพรมแดนติดต่อกับรัฐปะลิส และ รัฐเกดาห์ ของประเทศมาเลเซีย โดยพื้นที่ของอาเภอเมือง จังหวัด
สตูลซึ่งเป็นอาเภอชายแดน มีตาบลที่เป็นเกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ ตาบลปูยู ตาบลตันหยงโป ตาบลเจ๊ะบิลัง
ตาบลเกาะสาหร่าย และ ตาบลตามะลัง ผูส้ ูงอายุในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นกลุม่
เสี่ยงที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกล และ ยังเป็นเกาะ
มีความทุรกันดาร ซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงของพื้นที่ต่า นอกจากนี้ ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เกาะจานวนมากนิยม
ย้ายถิ่นข้ามแดนไปทางานในประเทศมาเลเซีย ทาให้บางหมู่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ และเด็กๆ เท่านั้น ( คานวณ นวลสนอง และ
คณะ, 2552; นิสากร กล้าณรงค์ , 2563) ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะต้องดาเนินชีวิตอยู่ห่างไกลจากบุตรหลาน ต้องดูแลตัวเอง หรือ
ต้องดูแลหลานที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปทางานในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหี น้าที่รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุ ที่จะช่วยในการวางแผน และกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น การมีฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ เพื่อการวางแผน และ กาหนดนโยบายด้านผูส้ ูงอายุจึงมีความจาเป็น
สาหรับการเตรียมความพร้อม และ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.
เพื่อสารวจและจัดทาฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุด้วยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่
เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
2.
เสนอแนะแนวทางสาหรับการวางแผนเชิงนโยบายด้านผูส้ ูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
เทศบาลตาบลในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยอาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากร
ผู้สูงอายุ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากสนาม (Field data) และข้อมูลจากเอกสาร (Documentary data)
การจัดทาฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของผู้สงู อายุ ลักษณะ
ทางประชากร ( เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ จานวนบุตรเกิดรอด)
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (ภาวะการทางานในรอบปีทผี่ ่านมา แหล่งที่มาของรายได้ แหล่งรายได้สาคัญ ความพอเพียง
ของรายได้) ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (การประเมินตนเอง โรคที่ผสู้ งู อายุเป็น) ด้านการอยู่อาศัยของผูส้ ูงอายุ ( ลักษณะการอยู่
อาศัย การเป็นหัวหน้าครัวเรือน การครอบครองที่อยู่อาศัย) การเกื้อหนุน ( การมีบุตรไปทางานในประเทศมาเลเซีย การ
เกื้อหนุนที่ได้รบั จากบุตร) และ ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่
แบบสอบถาม และเครื่องมือระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก แหล่งข้อมูล คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียน
บ้านในตาบลปูยู ตาบลตันหยงโป ตาบลตามะลัง ตาบลเจ๊ะบิลัง และ ตาบลเกาะสาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
การเสนอแนะแนวทางการจัดทานโยบายด้านผูส้ ูงอายุ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปูยู องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย และ เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

การจัดทาฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุด้วยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
การจัดทาฐานข้อมูลประชากรผูส้ ูงอายุ นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นข้อมูลคุณลักษณะบันทึกใน
โปรแกรม Microsoft Excel ( ดังภาพที่ 1 ) ส่วนข้อมูลตาแหน่งที่ตงั้ ของบ้านผู้สูงอายุที่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS และ QGIS นาเข้าเป็นจุดตาแหน่งที่ตงั้ บ้านเรือนของผู้สูงอายุ ( ดังภาพที่ 2) และ เชื่อมโยงกับ
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ข้อมูลคุณลักษณะ ( ดังภาพที่ 3) การเชื่อมโยงจุดตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนของผู้สูงอายุกับข้อมูลคุณลักษณะของผู้สูงอายุ จะได้
ฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถนามาจัดทาแผนที่เพื่อนาเสนอในภาพรวม หรือจาแนก
แต่ละรายตาบล ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทานโยบาย แผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้

ภาพที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของผูส้ ูงอายุที่บันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel

ภาพที่ 2 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS และ QGIS นาเข้าเป็นจุดตาแหน่งทีต่ ั้งบ้านเรือนของผู้สูงอายุ
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ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงจุดตาแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนของผู้สูงอายุกับข้อมูลคุณลักษณะของผูส้ ูงอายุ
ข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับการวางแผนเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ
ในระดับประเทศได้มีการพัฒนานโยบาย แผน และ ระบบต่าง ๆ ที่จะมารองรับประเด็นท้าทายในสังคมสูงวัย และ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามในระดับท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลปูยู องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป
องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่ายและ เทศบาล
ตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ยังไม่ ตระหนักในการวางแผนที่จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย เนื่องจากยังขาด
ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ ที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
การวางแผนเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ สิ่งที่มีความสาคัญ และจาเป็นมากที่สุดคือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การ
กาหนดแผน หรือ โครงการต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหรือลักษณะต่างๆ ของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะเพศ และ
ช่วงอายุของผู้สูงอายุ รวมทั้ง ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ภาวะการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ และ ความ
พอเพียงของรายได้ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และ การได้รับการเกื้อหนุน ได้แก่ ด้านการเงิน
ด้านอาหาร ด้านเสื้อผ้า ด้านค่ารักษาพยาบาล ด้านการดูแลเมื่อเจ็บป่วย และด้านการดูแลทั่ว ไปในการดารงชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีศักยภาพ ความต้องการ และปัญหาที่แตกต่างกัน ( คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ, 2553)
อภิปรายผลการวิจัย
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยู องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย และ เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ยังไม่
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ตระหนักในการกาหนดนโยบายที่จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย เนื่องจากยังขาดฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ มี
การจัดทาเพียงตารางรายชื่อ และ ที่อยู่ของผู้สูงอายุที่ รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งปัญหาการขาดฐานข้อมู ลประชากรผู้สูงอายุ พบใน
องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งของประเทศไทยเช่นกัน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2556) ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่
องค์การบริหารส่วนตาบล และ เทศบาลตาบลมีอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของข้อมูลที่จัดพิมพ์เก็บในรูปของตารางสรุปข้อมูลใน
File word หรือ Excel ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะมีเฉพาะรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีการนาไปปรับใช้
กับแผนงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ลัดดา ดาริการเลิศ, 2556) นอกจากนี้ ข้อมูลยังไม่มีการสารวจเชิงลึกเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับมิติงานโครงการ ซึ่งทาให้การออกแบบกิจกรรม รวมถึงรูปแบบของการจัดบริการยังไม่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงกลุ่มบุคคล นอกจากนั้น ข้อมูลที่จัดเก็บไม่ได้ถูกนาไปวิเคราะห์ หรือ
นาไปใช้งานเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน (ศิริวรรณ ศิริบุญ และ คณะ, 2556)

สรุปผลการวิจัย

การจัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุใ นพื้ นที่เ กาะบริเ วณชายแดนไทย-มาเลเซีย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทาให้เกิดความสะดวกในการเรียกใช้งาน และ ปรับแก้ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามต้อง
เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุม และ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
และ เทศบาลตาบล ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ทาการจัดการข้อมูลของผู้สูงอายุเพิ่มเติมจากที่คณะผู้วิจัยได้จัดทา โดยให้ครอบคลุมทุก
ด้านที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ยังไม่ได้มีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนาผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการจัดทานโยบาย แผน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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P51
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ปีการศึกษา 2564
ธีระศักดิ์ อินตัน1*

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 2.1 เพื่อประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ข องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล ๑
(บ้ านสะเตง) ที่มี ต่ อ รู ปแบบการจั ด การเรีย นรู้เ ทคโนโลยี เสมือ นจริ ง โดยใช้ กระบวนการสืบ เสาะ เพื่ อส่ งเสริม ความคิ ด
สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จานวน 25 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ คู่มือการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ค่าสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ (t - test dependent) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริ ม
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล ๑ (บ้ า นสะเตง) เทศบาลนครยะลา ได้ ค่ า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13 / 82.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80 / 80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2. การเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น โดยที่การประเมินผลก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
(X= 22.28, S.D = 0.97) ขณะที่การประเมินหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
(X= 41.32, S.D = 2.32) แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2
2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะอยู่ในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2.1
3. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่ง เสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง, กระบวนการสืบเสาะ
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Development of learning management model in virtual reality using the inquiry
process to promote creativity of Sixth Grade Students from Tassaban 1 (Ban Sateng)
school.
Teerasak Intan1*

ABSTRACT

This study present aims 1) to develop and find the efficacy of learning management model in
virtual reality using the inquiry process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban
Sateng) school. 2) to study the effectiveness of learning management model in virtual reality using the
inquiry process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school with a
specific purpose: 2.1) to access the creative abilities of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng)
school. 3) to study students satisfaction toward of learning management model in virtual reality using the
inquiry to promote creativity. The target group were the 6th grade students, academic year 2021, 25
students. The tools used in this study were the learning management model in virtual reality using inquiry
process, virtual reality learning management manual using the inquiry process. The statistical values in the
data analysis were mean (X), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and content analysis. The results
of study showed that;
1. The efficacy is 81.13/82.03, which is higher than the standard 80/80, and consistent with the
research hypothesis 1 of learning management model in virtual reality using the inquiry process to
promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school, Muang District, Yala.
2. Comparison of the results of learning management model in virtual reality using the inquiry
process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school found that
students had higher creative abilities where the assessment before using the learning management model
in virtual reality. Using the inquiry process was used (X= 22.28, S.D = 0.97), while the assessment after
using the learning management model in virtual reality. Using the inquiry process (X= 41.32, S.D = 2.32), it
was shown that the students who received the learning management model in virtual reality using the
inquiry process higher than before using the learning management model in virtual reality using the
inquiry process with the significance level of .05, accepting research hypothesis 2.
2.1 The results of the analysis of creative thinking after studying with the model of learning
management in virtual reality using the inquiry process at a high level, which accepts research hypothesis 2.1
3. Satisfaction with using the learning management model in virtual reality using the inquiry
process to promote creativity of sixth grade students from Tassaban 1 (Ban Sateng) school. As a whole at
the highest level, which accepts research hypothesis 3.
Keyword: Learning management model in virtual reality, the inquiry process
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บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจาเป็นต้องให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในด้าน
การคิดและเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึง โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยี (Technology) มาเป็นเครื่องมือเพื่อ
เข้าถึงองค์ความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) ผู้เรียนสามารถนาความรู้มาประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสม ผู้สอนเพียงแค่นาวิธีการต่าง ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ ความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้ ฉะนั้นการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก็เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับผู้เรียน มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้ ได้ดีขึ้น ดังที่ [1] ได้กล่าวไว้ว่า
“การเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียน ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น ครูเพื่อศิษย์ จึง
ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด”
การผสมผสานเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง มาสร้างเนื้อหาการเรียน กอปรกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ไม่ยึดติดอยู่
แต่เพียงในห้องเรียน จึงทาให้การเรียนผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเกิดการตื่นตัว ท้าทายและทาให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นของ
ผู้เรียน [2] จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้เทคโนโลยีได้เข้าถึงโลกความเป็นจริงผ่านการรับรู้ด้านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการมอง การฟัง หรือการสัมผัส [3] ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone) หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยภาพเสมือนจริงเหล่านั้นจะแสดงผลผ่านจอแสดงผลของ จอโทรศั พท์มือถือ
หรือจออุปกรณ์อื่น ๆ [4] นอกจากนี้การนาเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Augmented Reality (AR) รูปแบบสื่อการสอน 3 มิติ
มาใช้จัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาการคิดโดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการคิดที่มีขั้นตอน
หรือกระบวนการที่ซับซ้อน [5] เห็นได้จากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ปี 2558 ที่ผ่านมาในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สรุปได้ว่ามีปัญหาหลัก ๆ ในส่วนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ครู
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องพัฒนานักเรียนเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต โดยมีการส่งเสริมความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ และการคิดที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 [6] การเรียนการสอนของครูหรือผู้สอนในยุคปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทาย
ด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่ทาให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้และดึงดูดผู้เรียน
เป็นยุคทีค่ วามรู้ไม่ใช่เรื่องปิดกั้นหรือมีกรอบอยู่ในห้องเรียน
จากที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อประโยชน์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น เมื่อผู้วิจัยได้
พิจารณาเนื้อหาที่ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่ามีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญเลือกใช้เนื้อหา
และตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูง จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยหวังว่ารูปแบบการจัด
การเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ สามารถดารงชีวิตอยู่บนโลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
2.1 เพื่อประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑
(บ้านสะเตง)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ที่มีต่อการรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
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วิธีดาเนินการ

โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอนดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาค่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) เทศบาลนครยะลา โดยใช้
ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2)
2. เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ
dependent
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3. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X )
แล้วนามาแปลผล

ผลการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
เทศบาลนครยะลา (Research : R1)
1. พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จานวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.00 และเพศชาย จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.33 อายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ
ด้านประสบการณ์ในการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ไม่เคยใช้รูปแบบจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลาดับ
2. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมและรายด้าน คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวน
การสืบเสาะ โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.33 รองลงมา ความต้องการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 90.67
และรูปแบบการวัดและประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 86.66 ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบ) (Development :D1)
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็น
การออกแบบและพัฒนา โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ควบคู่กันโดยอาศัยข้อ มูลที่ได้จาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัด การเรียน
การสอน มีการร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ ศึกษาและกาหนดเงื่อนไขและความพร้อมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน ขณะเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในทดลอง และรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือ
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หน่วยการเรียนรู้ แบบประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ด้านทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานประเมินชิ้นงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ตรวจสอบความเหมาะสมรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและรวบรวมข้อมูล โดย
ผู้เชี่ยวชาญและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ (Field
Tryout) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สังกัดเทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2563 แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สังกัดเทศบาลนครยะลา
กลุ่มทดลอง
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
แบบกลุ่มเล็ก
แบบภาคสนาม

จานวน (คน)
3
9
30

ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
75.56 / 77.33
75.93 / 80.22
81.17 / 82.87

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ 75.56 / 77.33 75.93 / 80.22 และ 81.17 / 82.87 ตามลาดับ แสดง
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ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 สามารถนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย Research : R2 (นาไปใช้จริง) (Implement)
ผู้วิจัย ได้นารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี เสมือ นจริ ง โดยใช้ก ระบวนการสืบเสาะ เพื่อ ส่งเสริมความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) จานวน 25 คน โดยผู้วิจัยได้ทาการใช้จริงในปี
การศึกษา 2564 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 รวมเวลาในการทดลองใช้
รูปแบบการจัด การเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมด 40
สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
คะแนน
คะแนนแบบทดสอบระหว่างทดลอง (E1)
คะแนนแบบทดสอบหลังทดลอง (E2)

คะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนเต็ม
48.68
41.32

คะแนนเต็ม
60
50

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
81.13
82.03

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
เทศบาลนครยะลา ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13 / 82.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา Development : D2 (ประเมินและปรับปรุง) (Evaluation)
1. ผู้วิจัยได้ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ด้วยแบบทดสอบก่อนใช้ (Pre-test) และ
หลังใช้ (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
เปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการ
ทดสอบ
คะแนน
ก่อนเรียน
คะแนน
หลังเรียน

คะแนน
เต็ม

N

X

S.D

50

25

22.28

0.97

50

25

41.32

2.32

t
41.06

จากตารางที่ 4 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น โดยที่การประเมินผลก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
(X = 22.28, S.D = 0.97) ขณะที่การประเมินหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
(X = 41.32, S.D = 2.32) แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แยกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ แยกเป็นรายด้าน
ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
1. ความไวต่อปัญหา
2. ความสามารถในการให้นิยามใหม่
3. ความซึมซาบ
4. ความสามารถในการทานาย
5. การมีอารมณ์ขัน
6. ความมุ่งมั่น
ภาพรวม

คะแนนเต็ม
5
5
5
5
5
5
5

X
4.60
4.36
4.12
4.28
3.88
4.04
4.21

S.D.
0.50
0.48
0.52
0.61
0.60
0.45
0.53

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะอยู่ในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.40)
เมื่อพิจารณาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ จาแนกเป็นรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรายด้านมากที่สุด 3 อันดับ คือ ความไว
ต่อปัญหา (X = 4.60, S.D. = 0.50) รองลงมาเป็นความสามารถด้านความสามารถในการให้นิยามใหม่ (X = 4.36, S.D.= 0.48)
ความสามารถในการทานาย (X = 4.28, S.D. = 0.61) ตามลาดับ
3. ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การสอบถามความพึ งพอใจต่ อ การใช้ รู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี เสมื อนจริ ง โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
จานวน 25 คน
ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวน
การสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นความพึงพอใจ

ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสื่อการสอน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

โดยภาพรวม

X
4.59
4.66
4.64
4.64
4.63

S.D.
.26
.27
.29
.30
.48

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.63, S.D = .48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงสุดในลาดับที่ 1
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.66, S.D = 0.27) รองลงมาด้านสื่อการสอน (X = 4.64, S.D = 0.29) และลาดับสุดท้ายด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ (X = 4.64, S.D = 0.30) ตามลาดับ
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สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ
โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07 / 82.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน การวิจัยข้อที่ 1
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ เพื่อประเมิน
ความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาล ๑ (บ้ า นสะเตง) พบว่ า
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) สูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก นางยะสี ลาเต๊ะ ผู้อานวยการสานัก การศึกษาเทศบาลนครยะลา
นายอับดุลซอมะ เจะหลง ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์ประจา
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ดร.รูฮัยซา ดือราแม อาจารย์ประจาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเถลิงศักดิ์ ราชชารอง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 5
(บ้านตลาดเก่า) อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และนางสาวฮูดาย์ ดูมีแด อาจารย์ประจาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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P52
ออกแบบสื่อเพือ่ ความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
ฐิตวันต์ บุญชู และ Reza Moosavi

บทคัดย่อ
เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชลำดับต้น ๆ ที่พบมากในวัยรุ่น
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อวัยรุ่น ครอบครัว และสังคม โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นสามารถป้องกันและรักษาได้หากได้รับการดูแลช่วยเหลือที่
เหมาะสม ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นจะช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักของโรค
ให้มีมากยิ่งขึ้น การวิจัยเรื่อง ออกแบบสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าในวัยรุ่นและวิธีการป้องกันช่วยเหลือ เพื่อออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น และ
เพื่อประเมินความพึงพอใจสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี ผู้ปกครอง และครูในจังหวัด
สงขลา และจังหวัดตรัง จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค วามสนใจที่จะศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โดยมีความต้องการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อออนไลน์ในรูปแบบภาพประกอบเคลื่อนไหวมากที่สุด ผู้วิจัยจึงออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โ รคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น 2 รูปแบบคือ สื่อวีดิทัศน์และสื่อโปสเตอร์ นำเสนอข้อมูลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น การสำรวจตัวเองเบื้องต้น และการป้องกันโรค
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ออกแบบโดยใช้ภาพประกอบที่สามารดึงดูดความสนใจและทำให้เข้าใจ
ข้อมูลได้ง่าย ใช้ตัวอักษรแบบไม่มีเชิงเพื่อง่ายต่อการอ่าน มีโทนสีสดใส สบายตา สร้างการรับรู้ทางบวก
คำสำคัญ : วัยรุ่น โรคซึมเศร้า สื่อประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย
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Media design for understanding and prevention of depression in adolescence
Titawan Bunchoo and Reza Moosavi

Abstract
Children and youth in Thailand are increasingly facing mental health problems. Depression is one of
the most common psychiatric disorders among adolescents. It affects adolescents, their families and society.
Adolescent depression can be prevented and treated with proper care. Therefore, disseminating the basics of
adolescent depression will help to increase understanding and awareness of the disease. research subject
Design of media for understanding and prevention of depression in adolescents the purpose of this research
was to study about depressive disorder in adolescence and how to prevent and help. To design online media
for understanding and preventing depression in adolescents. and to assess media satisfaction for understanding
and prevention of depression in adolescents. Conduct research by interviewing experts. and using a
questionnaire as a tool to collect data from the sample group They are teenagers aged 10-24 years, parents
and teachers in Songkhla Province. and Trang Province, 100 people
The results showed that the majority of the respondents were interested in researching information
about depression. The demand for online media in the form of animated illustrations is the most demanding.
Therefore, the researcher designed two forms of media to promote depressive disorder among adolescents:
video media and poster media. Presenting information about depression in adolescents. preliminary selfexploration and disease prevention to understand and reduce the incidence of depression in adolescents
Designed with visually appealing and easy-to-understand illustrations. Use non-linear fonts to make it easier to
read, with bright colors that are pleasing to the eye, creating a positive perception.
Keywords: Adolescence, Depression, Public Relations Media, Social Media
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บทนำ
เด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย
ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่นที่พบมากที่สุดคือ ความเครียดและความวิตกกังวล ปัญหาความรัก และภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า
เป็นโรคทางจิตเวชลำดับต้น ๆ ที่พบมากในวัยรุ่น ผู้มีอาการซึมเศร้ามักจะมองโลกในแง่ลบ และหมดความรู้สึกยินดีต่อสิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบในหลายมิติ เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ การเข้าสังคม ตลอดจนผลกระทบต่อครอบครัว และยังส่งผล
กระทบที่รุนแรงคือการฆ่าตัวตาย ถึงแม้โรคซึมเศร้าจะมีวิธีการรักษาแต่ยังพบอุปสรรค์ในการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ การขาด
แคลนบุคลากร ตลอดจนการขาดความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นสามารถป้องกันและรักษาได้หากได้รับการดูแล
ช่วยเหลือที่เหมาะสม ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นจะช่วยสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักของโรคให้มีมากยิ่ง ขึ้น โดยการออกแบบสื่อออนไลน์ ซึ่ง เป็นสื่อที่ส ามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสภาวะในปัจจุบัน ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

วิธีดำเนินการ
ดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและออกแบบสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยได้ก ำหนด
วิธีดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นและวิธีการป้องกันช่วยเหลือ เพื่อ
ออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น และเพื่อประเมินความพึงพอใจสื่อเพื่อความเข้าใจและ
การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-24 ปี ผู้ปกครอง ครู
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ช่วงอายุ 10-24 ปี ผู้ปกครอง ครู ในจังหวัดสงขลา จำนวน
100 คน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
2.1 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
2.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3. แหล่งที่มาของข้อมูล
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการหาแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากการค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งสืบค้นออนไลน์ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ที่จัดทำโดย
กรมสุขภาพจิต บทความ วารสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น และศึกษาข้อมูลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งจะได้ข้อมูล
ที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีอาการป่วยทางใจที่ส่งผลกระทบต่อ
ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม วัยรุ่นที่มีภาวะของโรคซึมเศร้ามักมีอาการหงุดหงิดง่าย รู้สึกเบื่อ เศร้า สิ้นหวัง และรู้สึกตนเองไม่มี
คุณค่า จนอาจถึงการมีความคิดอยากตาย อาจทราบได้ยากว่าวัยรุ่นมีภาวะของโรคซึมเศร้าหรือไม่ จึงจำเป็นต้องใช้การจับสัง เกต
อาการโดยคนรอบข้าง การเข้าใจและตระหนักถึงโรคซึมเศร้าทั้งตัวผู้ป่วยและคนใกล้ชิดผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการรักษา
อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นได้ และจากการสัมภาษณ์นายแพทย์ณรัฐฐา หน่อพันธุ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่าอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นนั้นต้องอาศัยการจับสังเกตจากคนใกล้ชิด เพราะวัยรุ่นยังไม่มีความเข้าใจหรือรู้เท่า
ทันอารมณ์ของตนเองจึงอาจไม่สามารถอธิบายความรู้สึกข้างในของตนเองได้ ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดจึงมีความสำคัญต่อวัยรุ่นที่
ป่วยเป็นซึมเศร้าอย่างมาก ด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกกับโรคซึมเศร้า ปัจจุบันผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมักจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคมา
ก่อนหน้าที่จะพบแพทย์ และเริ่มมีความตระหนักถึงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถใช้สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ในการค้นคว้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปและความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์โรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งเคยศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และส่วนใหญ่คิดว่าจะศึกษาข้อมูลเพื่อให้เข้าใจโรคซึมเศร้ามากขึ้น
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพประกอบเคลื่อนไหวมากที่สุด และมีการรับรู้สื่อต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ก และยูทูปตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น จำนวน 3 ผลงาน

รูปที่ 1 ผลงานการออกแบบสื่อวีดิทัศน์โรคซึมเศร้าในวัยรุน่
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รูปที่ 2 คิวอาร์โค้ดสำหรับรับชมสื่อวีดิทัศน์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

รูปที่ 3 ผลงานการออกแบบสื่อโปสเตอร์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อความเข้าใจและการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ผลงานที่ได้ออกแบบและจัดทำ ได้แก่
สื่อวีดิทัศน์และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น ที่สามารถสร้างความเข้าใจและเกิดความสนใจต่อโรคซึมเศร้าใน
วัยรุ่นได้อย่างดี โดยการใช้ภาพประกอบและโทนสีที่เป็นมิตร สร้างความน่าสนใจ และให้ความรู้สึกต่อโรคในทางบวก มีการจัด
องค์ประกอบและลำดับข้อมูลที่เหมาะสม สามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและ
รวดเร็ว โดยผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อประชาสัมพั นธ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีความพึง พอใจในความ
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เหมาะสมของภาพประกอบกับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจเข้าใจง่าย จากจำนวนการรับชมสื่อวีดิทัศน์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ยูทูป พบว่ายังมีจำนวนการรับชมน้อย อาจเนื่องมาจากขาดการประชาสัมพันธ์สื่อออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้ างมากขึ้น
ดังนั้น อาจจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเผยแพร่ไปยังช่องทางออนไลน์อื่น ๆ และเพิ่มการรับรู้
สื่อประชาสัมพันธ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นที่มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์ชลธิดา เกษเพชร Mr. Reza Moosavi อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะการออกแบบนิพนธ์ อาจารย์พัทรา
ผดุงสุนทรารักษ์ อาจารย์พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์อัฏพล เทพยา และอาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ จันทร์คง
หอม ที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ และขอขอบพระคุณ นายณรัฐฐา หน่อพันธุ์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และ นางมาลี
เกตุแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิช าชีพชำนาญการ กลุ่มงานวิจ ัยและพัฒนา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ที่ให้ค วาม
อนุเคราะห์และความสะดวกในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อการวิจัย
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P53
ผลของการใช้สารจับตัวน้ำยางในกระบวนการผลิตยางแผ่น
Effect of Coagulant Agents on Natural Rubber Latex of Rubber Sheet Production
กฤษฎา พัชรสิทธิ์1* ต้าย บัณฑิศักดิ์2 และธารทิพย์ สิทธิรักษ์3
Kritsada Phatcharasit1* Tai Bundisak2 and Thantip Sittiruk3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ศึกษาการเตรียมและกระบวนการใช้สารจับตัวน้ ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญ ของการ
ผลิตยางแผ่นดิบเพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางรอคอสะพาน ยางรถยนต์ สายพานลำเรียง แผ่นยางกันน้ำซึม และ
ยางกันกระแทก เป็นต้น สารจับตัวน้ำยางที่ใช้ทดลองมี 2 ชนิด คือ สารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิกเตรียมที่ความเข้มข้น
2.5% เติมในน้ำยางสดที่ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง 12.5-15% ทำการทดสอบเปรียบเทียบเวลาในการจับตัว สมบัติ
กายภาพของยางแผ่นดิบ และสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์ พบว่า สารจับตัว E-PNG เวลาในการจับตัวน้อยกว่ากรดฟอร์
มิก เมื่อทดสอบสมบัติกายภาพของยางแผ่นดิบ พบว่า ค่าที่ได้ไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของยางแท่ง (STR) สมบัติเชิงกล
ทางด้านความทนต่อแรงดึงและความแข็ง ค่าที่ได้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
คำสำคัญ: น้ำยางธรรมชาติ สารจับตัว กรดฟอร์มิก ยางแผ่นดิบ

Abstract
The objectives of research were to study on the preparation and process of using of natural
rubber latex coagulants which is an important process of producing raw rubber sheet for use in rubber
products production such as elastomeric bridge bearing, tire, conveyor belt, water stop and rubber
bumper, etc. The experiment was performed using the coagulant agents of E-PNG coagulant and formic
acid prepared at a concentration of 2.5% added to the fresh natural rubber latex at a dry rubber content
(DRC) in the latex at 12.5-15%, comparison of coagulation efficiency, physical properties of raw rubber
sheet and mechanical properties of vulcanized rubber. The results showed that E-PNG coagulant less
time to coagulate than formic acid. The physical properties of the raw rubber sheet, it was found that
the obtained value does not exceed the Standard Thai Rubber (STR). In addition, the mechanical
properties of vulcanized rubbers coagulated showed that the values obtained were not significantly
different.
Keywords: Natural rubber latex, Coagulant, Formic acid, Raw rubber sheet
____________________________________________
1ผศ.ดร.,

หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
3อาจารย์., หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1Assist.Prof. Dr., Rubber and Polymer Engineering Program, Faculty of Engineering, Thaksin University, Phatthalung, 93210,
Thailand
2Dr., Mechatronics Engineering Program, Faculty of Engineering, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
3Lecturer., Mechatronics Engineering Program, Faculty of Engineering, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
*Corresponding author: E-mail address: kritsada.p@tsu.ac.th, Tel.: 074-609600 ext. 3622
2ดร.,

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

989

บทนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี
2563 ประเทศไทยมีผลผลิตรวมคิดเป็นร้อยละ 38.2 ของผลผลิตโลก หรือประมาณ 4.4 ล้านตัน จาก 12.9 ล้านตันของยาง
ธรรมชาติทั่วโลก [1] ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ของยางธรรมชาติ ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลาง (Intermediate
rubber industry) เป็ น การนำผลผลิต ยางขั ้น ต้น ในรู ป แบบน้ ำยางสด และยางแผ่ นดิบ จากเกษตรกรมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลาง เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางผสม และยางสกิม เป็นต้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลาย ผลผลิตยางธรรมชาติขนั้ กลางทำการส่งออกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายในต่างประเทศสัดส่วน
86.7% ของผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลางทั้งหมด และผลผลิตที่เหลือสัดส่วน 13.3% ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางขั้นปลายภายในประเทศสามารถสร้างมูลค่าตลาดประมาณ 1.4 แสนล้านบาท [2]
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางขัน้ กลางของประเทศไทย โดยเฉพาะน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควันมีการส่งออก
มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน (Ribbed smokes sheets, RSS) เป็นการนำน้ำยางสด
มาผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปน เติม สารจับตัวน้ำยางธรรมชาติ เพื่อให้น้ำยางจับตัว [3] แล้ว
นำไปรีดเป็นแผ่นจะได้ยางแผ่นดิบ และหากนำไปผ่านกระบวนการรมควันหรืออบยางเพื่อลดความชื้นและป้องกันการเกิด
เชื้อราจะเรียกว่า ยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นยางแผ่นแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานกว่ายางแผ่นประเภทอื่น ๆ ในกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรมควันจะมีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การจับตัวน้ำยางธรรมชาติ เป็นขั้นตอนที่ส่งผลต่อลักษณะ
และคุณสมบัติที่เหมาะสมของยางแผ่นดิบที่ ได้ ซึ่งสารจับ ตัวน้ำยางธรรมชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลต่อสุขภาพ และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของสารเคมี เช่น กรดฟอร์มิก [4], กรดซัลฟิวริก [5], กรดอะซิติก [6], และสาร Glass [7]
เป็นต้น และสารทดแทนการใช้สารเคมี เช่น กรดชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพ [8] จึงมีการวิจัยและพัฒนาสารจับตัวน้ำยาง
ธรรมชาติชนิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและป้องกันผลกระทบดังกล่าว
การจับตัวน้ำยางธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติจากปฏิกิริยาที่เกิดจุลินทรีย์บางชนิดในน้ำยาง [9]
แต่ จ ะใช้ เ วลานานในการจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ นจึ ง ต้ อ งมี ก ารใช้ ส ารจั บ ตั ว น้ ำ ยางที ่ เ ป็ น สารเคมี อ อกฤทธิ ์ เ ป็ น กรด (Acid
coagulation) ในรูปแบบสารละลายหรือรูปแบบของแข็ง ลักษณะเป็นผง ซึ่งกรดจะสลายตัวให้อิออนของไฮโดรเจน (H+)
ของน้ำยาง [8] ทำให้น้ำยางสามารถจับตัวกันได้ เพราะ H+ จะทำลายอนุมูลอิสระของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล (Carboxyl
group) ที่ทำหน้าที่รักษาความเสถียรของอนุภาคยางในน้ำยางเกิดเป็นกรดไขมัน (Fatty acid) [10] แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งเป็น
กลไกการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการเสียสภาพของน้ำยาง

H+

+

RCOO-

R๐COOH

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาทางเคมีในการเสียสภาพด้วยกรดไขมันของน้ำยาง
ในอุตสาหกรรมยางพารากรดฟอร์มิกเป็นสารจับตัวน้ำยางที่นิยมใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย และยาง
แท่ง STR (Standard Thai Rubber) เนื่องจากยางแห้งเร็วเมื่อยางแห้งจะมีสีเหลืองสวยไม่คล้ำ ไม่เหนียวเหนอะหนะ เนื้อ
ยางยืดหยุ่นดี และระยะเวลาในการจับตัวของน้ำยางสามารถจับตัวได้อย่างสมบูรณ์ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้สารจับตัว E-PNG ที่มีลักษณะเป็นผง ออกฤทธิ์เป็นกรด สามารถให้สมบัติของยางแผ่นดิบ และลักษณะทางกายภาพ
เช่นเดียวกับกรดฟอร์มิก แต่ด้วยลักษณะที่เป็นผงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและลดพื้นที่ในการขนส่ง และทีค่ วามเข้มข้น
ในการจับตัวน้ำยางของกรดฟอร์มิกและสารจับตัว E-PNG ที่ 2.5% ผลของระยะเวลาการจับตัวของสารจับตัว E-PNG ใน
น้ำยางใช้เวลาที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรดฟอร์มิก
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ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจการเตรียมและศึกษาผลของการใช้สารจับตัวน้ำยางชนิดใหม่จากสารประเภทกรด
ที่เรียกว่า E-PNG ต่อความสามารถในการจับตัวน้ำยาง และสมบัติด้านต่างๆ ของยางที่จับตัวด้วยสารจับตัวชนิดใหม่ทั้งยาง
แผ่นดิบ และยางวัลคาไนซ์เปรียบเทียบกับสารจับตัวน้ำยางด้วยกรดฟอร์มิกทีเ่ กษตรกรนิยมใช้

วิธีการวิจัย
1. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
น้ำยางธรรมชาติสด (Fresh natural rubber latex) จากสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหล่อ จำกัด, สารจับตัว
E-PNG, กรดฟอร์มิก (Formic acid, Sigma-aldrich), และสารเคมีอื่นๆ เช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO), กรดสเตียริก (Stearic
acid), สารตัวเร่ง (MBTS), สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ (Wingstay® L) และกำมะถัน (Sulphur) จาก หจก.กิจไพบูลย์เคมี
2. การจับตัวน้ำยางและการผึ่งแห้งรมควัน
เตรียมน้ำยางสดให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง (DRC) ที่ 12.5-15% ด้วยการเติมน้ำเจือจงลงไป และเตรียม
สารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิกที่มีความเข้มข้น 2.5% หลังจากนั้นทำการผสมระหว่างน้ำยางสดและสารจับตัว กวนให้
เข้ากันตั้งทิ้งไว้จนจับตัวเป็นก้อน นำก้อนยางมาผ่านลูกกลิ้งและรีดเป็นแผ่น แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด นำแผ่นยางผึ่งแห้งแล้ว
นำเข้าห้องอบรมควันเพื่อให้ยางแห้งสนิท
3. การศึกษาสมบัติของยางดิบ
ยางแผ่นรมควันที่ได้จากการจับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก ตัดเตรียมเป็นชิ้นงานตัวอย่างเพื่อมา
วิเคราะห์หาค่าปริมาณสิ่งระเหย (ISO 248: 2005) ปริมาณขี้เถ้า (ISO 247: 1990) ปริมาณไนโตรเจน (ISO 1656: 1996)
ค่าความหนืด (ML1+4) 100 ๐C (ISO 289-1: 2005) และค่าพลาสติกซิตี้ (Po และ PRI) (ISO 2930: 1995)
4. การเตรียมยางคอมปาวด์ และทดสอบสมบัติของยางวัลคาไนซ์
ยางแผ่นรมควันที่ได้จากการจับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก ผสมกับสารเคมี ด้วยเครื่องผสมยาง
สองลู กกลิ ้ง (Two roll mill) ดั ง ตารางที่ 1 เพื่ อ ให้ ได้ย างคอมปาวด์ แล้ ว คงรู ปยางด้ว ยเครื่ องขึ้ นรู ปยางแบบกดอัด
(Compression molding) และทำการวัลคาไนซ์ยางคอมปาวด์ที่อุณหภูมิ 150 ºC ตามเวลาการคงรูป (tc90) จะได้แผ่น
ชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกินประมาณ 2 มิลลิเมตร แล้วนำไปทดสอบสมบัติค่าความทนต่อแรงดึง (ISO 37: 2011) และค่า
ความแข็ง (ISO 48: 2010)
ตารางที่ 1 สูตรการเตรียมยางคอมปาวด์
ส่วนประกอบ
ยางธรรมชาติ (NR)
ZnO
Stearic acid
MBTS
Wingstay® L
Sulphur

Parts per hundred of rubber (phr)
100
5
0.5
1.5
1
2.5

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลของสมบัติของยางแผ่นดิบ
สารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิกเมื่อทำการจับตัวกับน้ำยางสด พบว่า สามารถจับตัวกับน้ำยางสดได้ดี เซรั่มที่
ได้มีลักษณะใส ก้อนยางมีสีขาว และเวลาในการจับตัวที่ดีใช้เวลาอยู่ระหว่าง 40-45 นาที จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมบัติ
ของยางแผ่นดิบที่ได้จากการจับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก พบว่า แผ่นยางดิบที่ได้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
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ของยางแท่ง (ค่า STR 5L และ STR 20) [11] ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) เป็นค่าที่ใช้ประมาณขนาดของโมเลกุลของยาง
ยางที่มีค่าความอ่อนตัวเริ่มต้นของยางสูงแสดงว่ามีขนาดของโมเลกุลของยางสูง ยางจะมีความแข็งและยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้พลังงานในการบดผสม และค่า ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (PRI) แสดงถึงความสามารถในการต้านทานของ
ยางดิบต่อการถูกออกซิไดซ์หรือการออกซิเดชัน [12] พบว่า ยางที่จับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG มีค่า Po สูงกว่ายางที่ตัวด้วย
กรดฟอร์มิก แสดงว่า ยางที่จับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG จะมีความแข็งและยืดหยุ่นได้ดีกว่า ซึ่งผลดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
ค่าความหนืดที่ได้ และค่า PRI ของยางที่จับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG มีค่าต่ำกว่ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก แสดงว่า
ค่าความต้านทานของยางดิบต่อการออกซิเดชันของยางต่ำกว่ายางที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิก
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมบัติของยางแผ่นดิบที่ได้จากการจับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก
ค่ามาตรฐานยางแท่งชั้นต่างๆ
สารจับตัวน้ำยาง
สมบัติ
STR 5L
STR 20
E-PNG
กรดฟอร์มิก
ปริมาณสิ่งระเหย, (%) ไม่เกิน
0.80
0.80
0.74
0.72
ปริมาณสิ่งสกปรก, (%) ไม่เกิน
0.04
0.06
0.024
0.022
ปริมาณเถ้า, (%)
ไม่เกิน
0.40
0.80
0.39
0.38
ปริมาณไนโตรเจน, (%) ไม่เกิน
0.60
0.60
0.47
0.42
ค่าความหนืด (Mooney viscosity)
77.2
73.8
ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po)
ไม่ต่ำกว่า
35
30
48.6
45.2
ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (PRI) ไม่ต่ำกว่า
60
40
95.2
96.7
2. ค่าความทนต่อแรงดึง และค่าความแข็งของยางวัลคาไนซ์
เวลาในการคงรูปของยาง (Tc90) ยางคอมปาวด์ที่ทำการจับตัวด้วยสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก ที่อุณหภูมิ
150 ºC เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมของการนำไปขึ้นรูปของยางในแต่ละสูตร พบว่า ยางคอมปาวด์ที่ถูกจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก
จะใช้เวลาในการคงรูปมากกว่าสารจับตัว E-PNG อาจเนื่องมาจากการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิกของยางแผ่นดิบมีปริมาณ
ไนโตรเจนที่มากกว่าสารจับตัว E-PNG ปริมาณไนโตรเจนเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณโปรตีนในยาง [13] โดยโปรตีนในยางมีผลต่อ
พฤติกรรมการวัลคาไนซ์ของยาง [14] ซึ่งยางที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงจะส่งผลต่อการวัลคาไนซ์และระยะเวลาที่ยางจะเกิด
การคงรูป (Scorch time) ที่เร็วขึ้น
ตารางที่ 3 สมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์จากการใช้สารจับตัวน้ำยาง
สมบัติ
ค่าความทนต่อแรงดึง (MPa)
ค่าความแข็ง (Shore A)
เวลาการคงรูป (Tc90, min.)

สารจับตัวน้ำยาง
E-PNG
13.24±0.746
38±0.041
11.82

กรดฟอร์มิก
13.73±0.593
36±0.079
12.25

ค่าความทนต่อแรงดึง และค่าความแข็งของยางวัลคาไนซ์ พบว่า ยางคอมปาวด์ที่เตรียมเพื่อทำการทดสอบเป็น
ยางสูตรเดียวกัน ค่าความทนต่อแรงดึง มีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยค่าความทนต่อแรงดึงของยางที่จับตัวด้วยสารจับตัว
E-PNG และกรดฟอร์มิกมีค่า 13.24±0.746 และ 13.73±0.593 ตามลำดับ และค่าความแข็งก็มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก
ซึ ่ ง ค่ า ความแข็ งของยางที ่ จ ั บ ตั ว ด้ ว ยสารจั บ ตั ว E-PNG และกรดฟอร์ ม ิ ก มี ค ่ า 38±0.041 และ 36±0.079 Shore A
ตามลำดับ อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการจับตัวของน้ำยาง และสารจับตัวน้ำยางที่ใช้ส่งผลต่อคุณสมบัติของยางแผ่นดิบที่ได้มี
ค่าใกล้เคียงกัน ทำให้สมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้สารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารจับตัวน้ำยางเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นดิบรมควัน พบว่า สมบัติของยางแผ่นดิบที่ได้จากสารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิกมีสมบัติที่ไม่แตกต่างกัน
และค่าที่ได้ไม่เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของยางแท่ง และสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์ของยางแผ่นดิบที่เตรียมจากการใช้
สารจับตัว E-PNG และกรดฟอร์มิก คุณสมบัติของยางแผ่นดิบที่ได้มีค่าใกล้เคี ยงกัน แต่จะแตกต่างกันที่เวลาในการจับตัว
และปริมาณการใช้เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน สารจับตัว E-PNG จะใช้เวลาในการจับตัวและราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบ
กับการจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ กองทุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนต่อยอด
งานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบริษัท ณิชนันทน์การค้า ATK58 และ
ขอขอบคุณหลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์
สำหรับการทำวิจัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 33 ประจาปี 2565
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดจั ดการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ ง ที่ 33 ประจ าปี 2565 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มงานและ
การดาเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27
และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง
มอบอานาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2565 รายนามดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
8. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
10. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/11. รองศาสตราจารย์...
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-211. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พัจลินจ์ จีนนุ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
19. รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
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-326. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
35. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
36. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
37. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
38. หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
39. นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
40. นายชาญณรงค์ คงทน
41. นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
42. นายสิทธิกร แซ่หล่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. พิจารณารูปแบบการดาเนินกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิชาการ
2. พิจารณารายละเอียดในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
/4. ตรวจสอบ...
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-44. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของบทความวิจัย และจัดทารายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)
5. กาหนดรายละเอียดการนาเสนอผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการดาเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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คำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ
ที่ 5/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565
ด้ว ยสถำบั น วิจั ย และพั ฒ นำ มหำวิท ยำลั ยทั ก ษิณ กำหนดจั ดกำรประชุม วิช ำกำรระดั บ ชำติ
มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้กำรเตรียมงำนและกำรดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนำจและมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ดำรง
ตำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทั กษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 รำยนำม
ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการ
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
2. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
3. รองผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
4. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
5. หัวหน้ำสำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ
6. นำงวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก
7. นำงสำวอรกมล ไกรวงศ์
8. นำงชุติมำ ยอดเกื้อ
9. นำงจินตนำ หลงพงค์
10. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง
11. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย
12. นำยชำญณรงค์ คงทน
13. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแมแล
14. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
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ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/15. นำยจรัญ...

-215. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
16. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์
17. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร
18. นำยอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์
19. นำยเจษฎำ ถวัลย์ธรรม
20. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
21. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแสแม
22. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
23. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม อำนวยควำมสะดวกตลอดจนกำรจัดโครงกำร และติดตำม
กำรดำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
- จัดทำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
2. หัวหน้ำสำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ
3. หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
4. นำงอำรีย์ แย่งกุลเชำว์
5. นำยกฤษดำ สุวรรณกำรณ์
6. นำยจักรพรรดิ เวชรังษี
7. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์
8. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
9. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
10. นำยชำญณรงค์ คงทน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์
- จัดทำแผ่นโปสเตอร์เพื่อประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด
- ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย
/3. ฝ่ำยวิชำกำร...
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-33. ฝ่ายวิชาการ
1. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
2. หัวหน้ำสำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ
3. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
4. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
5. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
6. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
7. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ
- รวบรวมและจัดทำไฟล์เล่ม Abstract Book
- รวบรวมและจัดทำไฟล์เล่ม Proceedings
- จัดเตรียมเกียรติบัตร สำหรับผู้นำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์
4. ฝ่ายตัดสินผลงานภาคบรรยาย
1. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย
2. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
3. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
4. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
5. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
6. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
7. นำยอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์
8. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

- ดำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดลำดับกำรนำเสนอผลงำนในแต่ละ Session
- จัดเตรียมแบบประเมินผลงำนภำคบรรยำยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ Session และข้อปฏิบัติกำรนำเสนอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ใน Session
/5. ฝ่ำยตัดสิน...
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-45. ฝ่ายตัดสินผลงานภาคโปสเตอร์ และจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
1. นำงจินตนำ หลงพงค์
2. นำงชุติมำ ยอดเกื้อ
3. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง
4. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
5. นำยเจษฎำ ถวัลย์ธรรม
6. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

- ดำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดลำดับกำรนำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์
- จัดเตรียมแบบประเมินผลงำนภำคโปสเตอร์ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำคโปสเตอร์ และข้อปฏิบัติกำรนำเสนอ
ผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์
- จัดเตรียมอุปกรณ์ภำคโปสเตอร์ และประสำนผู้ร่วมจัดบูธนิทรรศกำรผลงำนวิจัย
6. ฝ่ายพิธีการ
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิรยำ สิทธิสำร
2. หัวหน้ำสำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ
3. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง
4. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
5. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์
6. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
7. นำยอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์
8. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
9. นำยชำญณรงค์ คงทน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- ดำเนินกำรด้ำนพิธีกำร พิธีกร ในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
- ร่ำงคำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิด สำหรับพิธีเปิด
- จัดเตรียมประวัติ ไฟล์ข้อมูลในกำรบรรยำยของวิทยำกร
- ดำเนินกำรมอบรำงวัลกำรนำเสนอผลงำนเด่น
/7. ฝ่ำยสถำนที่...
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-57. ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง
2. นำยปรเมศว์ กำแก้ว
3. นำยปรณรรท์ ก้องพลำนนท์
4. นำงสำววิชชุดำ ช่วยพิชัย
5. นำยกฤษดำ สุวรรณกำรณ์
6. นำยศรัณย์วิช บุษบำ
7. นำยชำญณรงค์ คงทน
8. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดำเนินกำรกำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรนำเสนอผลงำน และอำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน
สถำนที่กำรจัดประชุม
- ประสำนในห้องประชุมย่อย และอำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรนำเสนอผลงำน
- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก
8. ฝ่ายการเงินและพัสดุ
1. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
2. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร
3. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
4. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
5. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
6. นำงวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
- รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบสำคัญรับเงิน
- จ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จัดบูธนิทรรศกำร
- รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย
/9. ฝ่ำยยำน...

1004

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำ�ปี 2565
Glocalization of Research and Innovation

-69. ฝ่ายยานพาหนะและห้องพักรับรอง
1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
2. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย
3. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
4. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
5. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จองรถให้วิทยำกร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ประสำนเรื่องกำรจองห้องพักของผู้เข้ำร่วมประชุม
10. ฝ่ายอาหาร
1. นำงชุติมำ ยอดเกื้อ
2. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
3. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันตลอดงำนประชุม
11. ฝ่ายลงทะเบียนและจัดทาเอกสารการประชุม
1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง
2. นำงสำวอรกมล ไกรวงศ์
3. นำงวิไลรัตน์ จันทร์ผลึก
4. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย
5. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
6. นำงสำวจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
7. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
8. นำงเจษฎำ ถวัลย์ธรรม
9. นำงสำวอรอนงค์ สักสงค์
10. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร
11. นำงสำวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
/หน้ำที่และ...
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-7หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
- รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จัดทำไฟล์เล่มประกอบกำรประชุม และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียม พิมพ์ และประสำนเกี่ยวกับเกียรติบัตร ของที่ระลึก เป็นต้น
- จัดส่งเอกสำรให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม
12. ฝ่ายประเมินผล
1. นำยชำญณรงค์ คงทน
2. นำงสำวจุฑำทิพย์ ชูช่วย
3. นำยสิทธิกร แซ่หล่อ
4. นำยอัถพงศ์ ปิ่นทองพันธ์
5. นำงสำวนูรไอนีย์ สะแลแม
6. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดำเนินกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร และจัดทำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรดำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น
สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2565
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง)
ผู้รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้ำที่แทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2565
ด้ ว ยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ก าหนดจั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมงานและการดาเนินการโครงการ
ดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและสั ม ฤทธิ์ ผ ล อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอานาจ
และมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2553 จึ งแต่งตั้งบุ ค คลเป็ น ผู้ ท รงคุ ณวุฒิ พิจ ารณาตั ดสิ น รางวัล การน าเสนอผลงานวิจั ยภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจาปี 2565 รายนามดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัจลินจ์ จีนนุ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริช ศรีละออง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลรี ัตน์ คงเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนรงค์ มากพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
/10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์...
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-210. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ขุนวีช่วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกร ทองขุนดา
มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช
12. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
17. รองศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
19. รองศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
/26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
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-326. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
36. อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ทาหน้าที่ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินการควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยในแต่ละ Session
2. พิจ ารณาตัดสิ นรางวัล ผลงาน การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการดาเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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รายชื่่�อผู้้�ทรงคุุ
ณ่อวุุผู้ทฒิ
บทความวิิ
รายชื
รงคุิปณระเมิิ
วุฒิปน
ระเมิ
นบทความวิจจััยัย
ลำ��ดัั
ลาดับบ

1010

ชื่อ

ชื่่�อ-สกุุล

สกุล

มหาวิิทยาลัั
มหาวิยทยาลัย 		

1

ผศ.ดร.ธีรดา

จงกลรัตนาภรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

รศ.ดร.กาวี

ศรีกูลกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

รศ.ดร.ธาตรี

ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

ผศ.ดร.บุษบา

บัวสมบูรณ์

มหาวิทยาลยศิลปากร

5

รศ.ดร.ยุรพร

ศุทธรัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

รศ.ดร.รุ่งนภา

พงศ์สวัสดิ์มานิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7

ศ.ดร.บังอร

ศรีพานิชกุลชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

อ.ดร.วศกร

ตรีเดช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9

รศ.ดร.สร้อยดาว

วินิจนันทรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10

อ.ดร.นพรัตน์

ทัดมาลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11

อ.ดร.สุดนัย

เครือหลี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย

12

ผศ.กิตติ

พิมเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

13

ผศ.ดร.ธนินทร์

สังขดวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14

รศ.วรพงค์

บุญช่วยแทน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

15

รศ.ดร.อาทิตย์

อัศวสุขี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16

ผศ.ดร.กมลวรรณ

จิรวิศิษฎ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17

ผศ.ดร.พรชัย

หาระโคตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18

ผศ.ดร.เพ็ญวิสาข์

พิสิฏฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19

ผศ.ดร.เอมผกา

เตชะอภัยคุณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20

รศ.ทัศนีย์

เมธาพิสิฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21

ผศ.ดร.เสาวคนธ์

เหมวงษ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

22

ผศ.ดร.อัจฉรา

อึ้งตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

23

ผศ.ดร.ภูริศร์

พงษ์เพียจันทร์

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

24

ผศ.ดร.บุษกร

คงเอียด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

ผศ.ดร.สกุลกานต์

สิมลา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

ผศ.ดร.อภิลักษณ์

เกษมผลกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลำ��ดัับ

ชื่่�อ-สกุุล

มหาวิิทยาลััย

27

ผศ.ดร.ธเนศ

ไชยชนะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28

ผศ.ดร.อมรรัตน์

ชุมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

29

รศ.ดร.สุภาวดี

รามสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

30

อ.ดร.เกศศิรินทร์

แสงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

31

ผศ.ดร.หยาดรุ้ง

สุวรรณรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

32

ผศ.ศศิธร

วิศพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

33

ผศ.ดร.ปฏิมากร

จันทร์พริ้ม

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

34

ผศ.ดร.มณทิชา

ภักดีคง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

35

ผศ.ดร.จานงค์

ธนะภพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

36

ผศ.ดร.ปานแก้วตา

ลัคนาวานิช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

37

ผศ.ดร.ฟารีดา

เจะเอาะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

38

ผศ.ดร.อุไรวรรณ

หมัดอ่าดัม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

39

รศ.ดร.วาริน

อินทนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

40

ผศ.ดร.จตุรงค์

สุคนธชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

41

ผศ.สิริ

สิรินิลกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

42

รศ.ดร.ธารารัตน์

ศุภศิริ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

43

ผศ.ดร.ธนวดี

พรหมจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

44

ผศ.เขมิกา

อุระวงค์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

45

ผศ.ดร.กรกช

นาคคนอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

46

ผศ.ดร.จรีรัตน์

รวมเจริญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

47

ผศ.ดร.นิศากร

ทองนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

48

ผศ.ดร.ปรมินทร์

เณรานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

49

ผศ.ดร.พวงทิพย์

แก้วทับทิม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

50

ผศ.ดร.มะรอนิง

สาแลมิง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

51

ผศ.ดร.มัทนชัย

สุทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52

ผศ.ดร.วิกันดา

รัตนพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

53

ผศ.ดร.วิษณุพงษ์

โพธิพิรุฬห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

54

ผศ.ดร.ศรัณยู

กาญจนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

55

ผศ.ดร.อภิญญา

รัตนไชย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ลำ��ดัับ

1012

ชื่่�อ-สกุุล

มหาวิิทยาลััย

		

56

รศ.ดร.จุฑารัตน์

สถิรปัญญา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

57

รศ.ดร.จุไรทิพย์

หวังสินทวีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

58

รศ.ดร.ธวัช

ชิตตระการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

59

รศ.ดร.ยุทธนา

ฎิระวณิชย์กุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

60

รศ.ดร.อนุรักษ์

สันป่าเป้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

61

อ.ดร.กุลกานต์

เมเรส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

62

อ.ดร.คมฤทธิ์

ศรีรักษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

63

อ.ดร.เรชา

ชูสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64

อ.ดร.นฤบาล

ยมะคุปต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65

อ.ดร.กรวิทย์

พฤษชัยนิมมิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

66

อ.ดร.การกวิน

เบญจศรี

โรงเรียนบ้านลาเเพะ

67

รศ.ดร.สุรสิทธิ์

วิเศษสิงห์

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

68

อ.ดร.พุทธพร

วานิชกร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

69

ผศ.ดร.กรวิกา

ก้องกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

70

ผศ.ดร.คมกริช

โชคพระสมบัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

71

ผศ.ดร.เจษฎา

ทองขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

72

ผศ.ดร.แจ่มจันทร์

เพชรศิริ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

73

ผศ.ดร.ชลธิรา

แสงสุบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

74

ผศ.ดร.ชลลดา

แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

75

ผศ.ดร.ชวนพิศ

ชุมคง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

76

ผศ.ดร.โชคชัย

เหมือนมาศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

77

ผศ.ดร.ดุษณีย์

สุวรรณคง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

78

ผศ.ดร.ทวนธง

ครุฑจ้อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

79

ผศ.ดร.ทวีเดช

ไชยนาพงษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

80

ผศ.ดร.ธนพล

อยู่เย็น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

81

ผศ.ดร.ธนภัทร

เต็มรัตนะกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

82

ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย

เทพนวล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

83

ผศ.ดร.ธิดารัตน์

จุทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

84

ผศ.ดร.นพเก้า

ณ พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ชื่่�อ-สกุุล

มหาวิิทยาลััย

85

ผศ.ดร.นพมาศ

ปักเข็ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

86

ผศ.ดร.นันทรัตน์

พฤกษาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

87

ผศ.ดร.นันทิยา

พนมจันทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

88

ผศ.ดร.นินนาท์

จันทร์สูรย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

89

ผศ.ดร.นิรมล

จันทรชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

90

ผศ.ดร.เนตรนภา

ชะนะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

91

ผศ.ดร.ประสงค์

เกษราธิคุณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

92

ผศ.ดร.ปริศนา

วงศ์ล้อม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

93

ผศ.ดร.พัศรเบศวร์

เวชวิริยะกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

94

ผศ.ดร.มณฑนา

พิพัฒน์เพ็ญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

95

ผศ.ดร.รวมพร

นิคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

96

ผศ.ดร.ระวีวัฒน์

ไทยเจริญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

97

ผศ.ดร.เรวดี

กระโหมวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

98

ผศ.ดร.วาสนา

สุวรรณวิจิตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

99

ผศ.ดร.วิลาวัลย์

จันทร์ศรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

100

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์

กล่อมพงษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

101

ผศ.ดร.วิษณุ

นภาพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

102

ผศ.ดร.ศรชัย

อินทะไชย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

103

ผศ.ดร.ศิรดา

นวลประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

104

ผศ.ดร.ศิวพร

แซ่วัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

105

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

106

ผศ.ดร.สารภี

ไชยรัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

107

ผศ.ดร.สิงหา

ประสิทธิ์พงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

108

ผศ.ดร.สิรยา

สิทธิสาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

109

ผศ.ดร.สุภฏา

คีรีรัฐนิคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

110

ผศ.ดร.สุภาพร

เมฆสวี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

111

ผศ.ดร.อนิวัช

แก้วจานงค์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

112

ผศ.ดร.อนุวัต

สงสม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

113

ผศ.ดร.อมรรัตน์

ถนนแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิิทยาลััย

114

ผศ.ดร.ธีรพร

ทองขะโชค

มหาวิทยาลัยทักษิณ

115

ผศ.ดร.อมลวรรณ

วีระธรรมโม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

116

ผศ.ดร.อรจันทร์

ศิริโชติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

117

ผศ.ดร.พีรนาฏ

คิดดี

คณะวิทยาศาสตร์

118

ผศ.ดร.อุไรวรรณ

ทองแกมแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

119

ผศ.ปรีดาภรณ์

กาญจนสาราญวงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

120

ผศ.ศุภวีร์

เกลี้ยงจันทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

121

ผศ.สิริพร

สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

122

ผศ.สุธรรม

ขนาบศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

123

ผศ.สุวิทย์

เพชรห้วยลึก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

124

ผศ.เสริมศักดิ์

ขุนพล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

125

ผศ.อนงค์

ภิบาล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

126

รศ.ดร.กนกพร

สังขรักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

127

รศ.ดร.กุสุมาลย์

น้อยผา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

128

รศ.ดร.จตุพร

แก้วอ่อน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

129

รศ.ดร.ชินสัคค

สุวรรณอัจฉริย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

130

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์

ไชยเมล์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

131

รศ.ดร.พนิตา

ก้งซุ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

132

รศ.ดร.พรพันธุ์

เขมคุณาศัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

133

รศ.ดร.พัชลินจ์

จีนนุ่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

134

รศ.ดร.รุ่งชัชดาพร

เวหะชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

135

รศ.ดร.สรพงค์

เบญจศรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

136

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

กล่อมเกล้า

มหาวิทยาลัยทักษิณ

137

รศ.ดร.สุปานดี

มณีย์โลก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

138

รศ.ดร.โสมศิริ

เดชารัตน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

139

รศ.ปพนธีร์

ธีระพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

140

รศ.ยอดชาย

พรหมอินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

141

อ.ดร.การะเกด

แก้วใหญ่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

142

อ.ดร.เกษศิรินทร์

รัทจร

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิิทยาลััย

143

อ.ดร.โกมลมณี

เกตตะพันธ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

144

อ.ดร.จันทวรรณ

น้อยศรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

145

อ.ดร.จารุรัตน์

ปัญโญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

146

อ.ดร.จิราพร

ช่อมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

147

อ.ดร.ณภัทร

แก้วภิบาล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

148

อ.ดร.ตั้ม

บุญรอด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

149

อ.ดร.ต้าย

บัณฑิศักดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

150

อ.ดร.ธนวิทย์

บุญสิทธิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

151

อ.ดร.ธิติมา

ณ สงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

152

อ.ดร.นเรศ

ฉิมเรศ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

153

อ.ดร.พลากร

บุญใส

มหาวิทยาลัยทักษิณ

154

อ.ดร.ยมล

พิทักษ์ภาวศุทธิ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

155

อ.ดร.วันเพ็ญ

ทองสุข

มหาวิทยาลัยทักษิณ

156

อ.ดร.วิศาล

อดทน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

157

อ.ดร.ศรัณญภัส

รักศีล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

158

อ.ดร.สุกาญจนา

กาลังมาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ

159

อ.ดร.สุทธิษา

กัอนเรือง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

160

อ.ดร.สุธี

โง้วศิริ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

161

อ.ดร.เสาวณีย์

เล็กบางพง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

162

อ.ดร.อภินันท์

เอื้ออังกูร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

163

อ.ดร.อภิรัตน์ดา

ทองแกมแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ

164

อ.ดร.อัคนี

ผิวหอม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

165

อ.ดร.อับดุลฮากิม

มะดีเยาะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

166

อ.ดร.อาภรณ์

ส่งแสง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

167

อ.ธีรพันธ์

สังข์แก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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THAKSIN UNIVERSITY
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